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ขอบเขตการจัดท ารายงานฉบับนี้ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (Golden Lime Public Company Limited) ได้จัดท ารายงานประจ าปีต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 เพื่อรายงานและเปิดเผยข้อมูลส าคัญด้านผลการด าเนินงาน การจัดการ การก ากับดูแลดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ
ด าเนินการตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดยมีรอบการน าเสนอข้อมูลของบริษัทและบริษัทย่อย ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2561 จนถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญล่าสุด รวมถึงการเปรียบเทียบ
ข้อมูลทางการเงินท่ีส าคัญย้อนหลังเพื่อรายงานต่อผู้มีส่วนได้เสียทราบ 

 
แนวทางการจัดท ารายงาน 

ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้วางแนวทางการเปิดเผยข้อมูล โดยวางรูปแบบโครงสร้างการน าเสนอพัฒนาเนื้อหาเพื่อ
น าเสนอข้อมูลตามกรอบของแบบ 56-1 รวมถึงการพัฒนาการน าเสนอรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน
รวบรวมไว้ภายในรายงานฉบับเดียวกันนี้ 
 
ส าหรับการน าเสนอประเด็นส าคัญด้านการจัดการความยั่งยืน  

โดยเริ่มจากกรอบข้อมูลของผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกในเรื่องที่มีความส าคัญ โดยก าหนดแนวทางกรอบ
การน าเสนอตามดัชนีช้ีวัดด้านความยั่งยืนของบริษัท 

 
การให้ความเชื่อมั่นต่อรายงาน 

รายงานฉบับนี้มีการทบทวนเนื้อหาส าคัญโดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มงาน และจัดส่งร่างให้กับผู้สอบบัญชี และ
น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา เพื่อให้เช่ือมั่นว่าข้อมูลที่รายงานมีความครบถ้วน ถูกต้อง และ
ครอบคลุมการน าเสนอข้อมูลส าหรับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 

 
การสอบถามข้อมูล  

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะน าเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ฝ่ายจัดการส านักงาน หรือส่วนงานเลขานุการบริษัท สุธากัญจน์ 
จ ากัด (มหาชน) ท่ีอีเมล : glmis@goldenlime.co.th หรือ โทร. 0 201 7461-3 
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สารจากประธาน 
 
เรียน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และผู้ถือหุ้น ทุกท่าน 
 
ปี 2561 เป็นปีที่บริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดีข้ึน มีความก้าวหน้าท่ีส าคัญ รวมถึงมีเป้าหมายหลักหลายอย่างที่มกีารด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ภายใต้การฟ้ืนฟูโครงการที่เปิดตัวในปี 2559 ช่วยให้ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
(“SUTHA”) เติบโตอย่างย่ังยืน 
 
การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของ SUTHA 
การเติบโตของยอดขาย-รายได้รวม ซึ่งเพ่ิมข้ึน 24% ในขณะที่รายได้ธุรกิจหลัก (ปูนขาวและหินปูน) ปรับตัวดีข้ึนกว่า 30%    
สูงที่สุดในตลอดระยะเวลาการด าเนินงานรายปีเทียบกับปีที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ของ SUTHA โดยได้แรงหนุนจากปัจจัย
หลัก 3 ประการ 

- การเริ่มต้นการผลิต ของโรงงานห้วยป่าหวายในเดือนมกราคม ซึ่งท าให้มีก าลังการผลิตเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้บริษัท
สามารถสร้างความเติบโตอย่างต่อเน่ืองในตลาดอย่างมีนัยส าคัญ 
 

- การได้มาซึ่งบริษัทย่อย  SUTHA ได้เข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (Saraburi 
Quicklime Co., Ltd.) ในเดือนมีนาคม ส่งผลให้ก าลังการผลิตและช่องทางการตลาดที่มากข้ึน เป็นการช่วยส่งเสริม 
SUTHA ในฐานะผู้น าในตลาดปูนขาวภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งมากย่ิงข้ึน 
 

- การเติบโตตามอุตสาหกรรม (Organic Growth) ทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออกบางแห่ง โดยเฉพาะสินค้าใน
กลุ่มน้ าตาล สินค้าโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (nonferrous) และเหล็ก โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
มั่นคง 
  

อย่างไรก็ตาม เรายังไม่ประสบความส าเร็จกับบริษัทย่อย (Golden Lime Engineering Co., Ltd.) ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการด้านวิศวกรรม ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของ SUTHA แม้จะมีการเจรจากับลูกค้ารายใหม่ ที่มีแนวโน้มทีดี แต่ก็ยังไม่ได้
รับค าสั่งซื้อในปี 2561 
 
การเติบโตของยอดขายในปีน้ี เพ่ิมข้ึนถึง 30% ของผลการด าเนินงาน (EBITDA) ในขณะที่ค่าเสื่อมราคาและต้นทุนทางการเงิน
ที่สูงข้ึน ส่งผลให้การเติบโตของก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 20% ตามงบการเงินรวม 
 
ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน 
เรายังคงลงทุนอย่างต่อเน่ืองในการยกระดับการบริหารและการจัดการของเรา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการประหยัดต้นทุนในการ
ด าเนินงาน และปรับปรุงการผลิต รวมถึงพัฒนาการให้บริการโลจิสติกส์เพ่ือตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าของเรา 
 
เรามุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการด าเนินงานทั้งหมดของเรา เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดเพียงตัว
เดียวในการขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตของเรา 
 
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
ในปี 2561 ความท้าทายที่ทีมงานของเราก าลังเผชิญกับการเจริญเติบโตข้ึนพร้อมกับบริษัทน้ัน เพ่ือจัดการกับความท้าทาย
เหล่าน้ี เรายังคงเสริมสร้างความแข็งแกร่งของทีมผู้น าและผู้บริหารระดับกลางอย่างเป็นระบบ  และลงทุนอย่างหนักใน
โปรแกรมการศึกษา นอกเหนือจากการบูรณาการเพ่ือรวมกับสระบุรีปูนขาวแล้ว ยังมีการจัดโครงสร้างองค์กรใหม่ด้วยต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง 3 ต าแหน่ง ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูงด้านปฏิบัติการ การขาย และการเงิน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการสร้าง
โอกาสและเพ่ือด าเนินกลยุทธ์การเติบโตที่สามารถสร้างผลก าไรที่ดีอย่างต่อเน่ือง 
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วิสัยทัศน์ระยะยาวของเรายังคงเหมือนเดิม น่ันคือ เราจะน า SUTHA ไปสู่ความเป็นผู้น าด้านการผลิตปูนขาวในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 
 
ในปี 2562 น้ี เราจะด าเนินการต่อไปบนเส้นทางแห่งความเจริญเติบโต รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และมุ่งเน้นไปที่ตลาด
ส่งออกมากย่ิงข้ึน  

 
ข้าพเจ้า และทีมงานของ SUTHA จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ที่จะท าให้ปี 2562 ประสบความส าเร็จ และสร้างคุณค่าให้กับ
ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียไปพร้อมกัน 
 
 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………. 
 นายกีซ่า เอมิล เพอราคี 

 กรรมการผู้จัดการ และประธานคณะกรรมการบรหิาร 
 
 
 
 

...................................................................................... 
นายศรีภพ สารสาส 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

นายศรีภพ สารสาส นางสาวคริสเทล เวอเลเยน นางสาวนิชิต้า ชาห์ 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ 

 

 

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่
  

นายกีซ่า เอมิล เพอราค ี
 

 
 
 
 
 

 

  

นางลัดดา ฉัตรฉลวย นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) นางวรรณี อาภากาศ 
ล าดับ รายการชื่อกรรมการตามหนังสือรับรอง ต าแหน่ง 

1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการ 
2 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการ 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ 
5 นายกีซา่ เอมลิ เพอราค ี กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
6 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการอิสระ 
7 นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) กรรมการ 
8 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการอิสระ 
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คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
3 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการบริหาร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นายกีซา่ เอมลิ เพอราค ี ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) กรรมการบริหาร 
3 นางสาวนิชิต้า ชาห์  กรรมการบริหาร 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
“นายกีซ่า เอมิล เพอราคี, นางสาวนิชิต้า ชาห์, นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ และ นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต   
(บารอน) กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 

 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
1 นางลัดดา ฉัตรฉลวย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 

รายชื่อคณะกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดซึ่งจะเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระในปี 2562 นับจากที่มีการแต่งตั้งครั้ง
ล่าสุด และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อพิจารณาเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
ประกอบด้วย 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง วันที่ได้รับแต่งต้ัง
ล่าสุด 

1 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

29 ก.ย. 2559 

2 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน กรรมการ 11 พ.ย. 2559 
3 นายกีซ่า เอมลิ เพอราค ี กรรมการ 

ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 

5 เม.ย. 2560 
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ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ  ปี  
หน่วย : ล้านบาท 2561 2560 2559 

สินทรัพย์รวม          1,440.79            982.48            938.52  
หนี้สินรวม            851.05            401.97            359.95  
ส่วนของผู้ถือหุน้รวม           589.74            580.51            578.57  
จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (ล้านหุ้น)           300.00            300.00            300.00  
รายได้รวม          1,120.64            919.76            804.35  
ก าไรสุทธิส าหรับงวด              84.57              70.79              68.00  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)               0.28                0.24                0.23  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ROA(%) 6.98% 7.37% 6.97% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น ROE(%) 14.46% 12.22% 11.29% 
อัตราก าไรสุทธิ(%) 7.55% 7.70% 8.45% 

        

จ านวนหุ้น (ล้านหุน้)                300                 300                 300  

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)                   1                    1                    1  

เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)               0.27                0.25                0.17  
 

 

 

1,440.79 
982.48 938.52 

851.05 

401.97 359.95 

589.74 

580.51 578.57 

2561 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม หนี้สินรวม สินทรัพย์รวม 
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หน้า 10 / 257 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

    งบตรวจสอบ 
อัตราส่วน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 

    2561 2560 2559 
1.   อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity ratio)       

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)            0.99             1.11             1.47  
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)            0.43             0.59             0.85  
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า)            0.22             0.18             0.94  
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)            6.82             6.91             5.73  

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 
3/
               54                53                64  

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้า(ส าเร็จรปู) คงเหลือ (เท่า) 41.23       41.83          31.89  

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลีย่ (วัน)
1/ 3/

            9                9                11  
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)           10.16             8.99             5.72  

ระยะเวลาช าระหนี้ (วัน) 
3/
               36                41                64  

Cash Cycle (วัน) 
3/6

               26                21                11  
2.   อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability ratio)     

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 28.67% 28.18% 30.16% 

อัตราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 
/6
 10.64% 9.49% 10.14% 

อัตราส่วนเงินสดต่อการท าก าไร (%) 
/6
 77.77% 62.98% 328.16% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 7.55% 7.70% 8.45% 
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (%) - ROE 14.46% 12.22% 11.29% 

3.   อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency ratio)     
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%) - ROA 6.98% 7.37% 6.97% 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%) - ROFA
/5
 29.17% 27.68% 31.92% 

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)            0.92             0.96             0.82  
4.   อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial policy ratio)     

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ (เท่า)            1.44             0.69             0.62  

อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า)
/4
            1.18             0.44             0.19  

อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)             2.99             0.53             0.35  
อัตราส่วนหน้ีสินท่ีมภีาระดอกเบี้ยสุทธิต่อ EBIDA (เท่า)             1.25             1.48             0.60  

อัตราส่วนความสามารถช าระดอกเบี้ย (เท่า) 
/6
            6.60             8.60           29.11  

อัตราส่วนความสามารถช าระภาระผูกพัน (เท่า) 
/6
            1.26             1.66             6.97  

อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
2/
            89%   102% 168% 

    หมายเหตุ:   1/คิดอัตราส่วนจากสินค้าส าเร็จรูปเท่านั้น 
                    2/คิดอัตราการจ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจ่ายหารด้วยก าไรสุทธิของปีนั้นๆ ตามที่มีการจา่ยใน 
                    3/ในปี 2558 บริษัทมกีารเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการค านวณอัตราส่วนส าหรับการค านวณอัตราสว่นที่มี        
                       หนว่ยเป็นวัน โดยใชร้ะยะจ านวนวันต่อปีจาก 360 วัน เป็น 365 วัน  
                    4/หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิ ได้แก่ หนี้สินทีภ่าระดอกเบี้ยหกัเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หารด้วย สว่นของผู้ถือหุ้น 
                    5/อัตราสว่นผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร = ก าไรส าหรับงวด+ค่าเส่ือมราคา / (ที่ดินอาคารและเครื่องจักร+สินทรัพย์ไม่มีตัวตน) สุทธ ิ
                    6/มีการปรับสูตรการค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณอัตราส่วนตามที่ระบุในภาคผนวกวิธกีารจัดท าแบบ 56-1 
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 
 

      
 

     
(อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561) 

 
 

  
 

เศรษฐกิจ - การเติบโต สังคม -  ประชากร สิ่งแวดล้อม - โลก 

การตลาด 

 มุ่งเน้นสร้างคณุค่าสู่ลูกคา้ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 

ผลิตภัณฑ์และบริการ 
 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีทีม

ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกท่ีให้การสนับสนุน 
 มุ่งสร้างการความเจริญเติบโตในดา้นอินทรีย์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 เป็นผู้น าดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเพื่อ

เสรมิสร้างกระบวนการผลิตที่ช่วยลดสญูเสีย
และพลังงาน และเพิ่มพูนประสิทธิผล 

การแข่งขัน 
  การสร้างขีดความสามารถในการท าผลก าไร 
  การควบคุมต้นทุน 
 การสร้างเครือข่ายการผลิตที่ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารต่ าลง 

 การพัฒนาในเร่ืองสุขภาพ
และความปลอดภัย 

 การป้องกันการสูญเสีย 
 การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
 การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม 
 การร่วมพัฒนาชุมชน 

 การส่งเสริมด้านการน า
ผลิตภัณฑ์ไปใช้เพ่ือลด
ผลกระทบและลดมลพิษ     
ด้านสิ่งแวดล้อม 

 การป้องกันการสูญเสียและ
มุ่งเน้นการน ากลับมาใช้ใหม ่

 ลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ 
 อนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้

พลังงาน 

คุณค่า 

มุ่งเน้นลูกค้า  สร้างสานสัมพันธ ์ รับผิดชอบดูแล เคารพให้เกียรต ิ ผลส าเร็จคือคุณค่าสร้างร่วมกัน 

วิสัยทัศน์ 

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่ชั้นน า โดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของตนเองเพ่ือสร้าง
คุณค่าสู่ลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม โดยพัฒนากระบวนการจัดการที่เป็นเลิศเพ่ือสร้างคุณค่า และวิธีการ
ธรรมชาติโดยก่อประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย ในการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 

   พันธกิจ 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ 
 
กลยุทธ์การด าเนินธุรกิจ 

3 กลยุทธ์ส าคัญ 7 กลยุทธ์หลัก 

1. หยุดการลดลง 
(ปี 2560-2561) 

1. ส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์มีคณุภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมและสามารถปิดช่องว่างกับ
คู่แข่งขันได ้

2. ฟื้นฟูการท ารายได้ของสินค้าปนูขาว และการต่อสู้ในเรื่องราคาสนิค้าท่ีลดลง 
2. แก้ปัญหาเบื้องต้น 

(ปี 2561-2562) 
3. สร้างและพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต 
4. ด าเนินงานด้วยความเป็นเลิศด้านการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นด้านสุขอนามัยและความ

ปลอดภัย ควบคุมคุณภาพให้สม่ าเสมอ การเพิ่มผลผลิต ลดการใช้พลังาน และก าจัดของเสีย 
5. สามารถจดัซื้อจัดหาหินปูนท่ีมแีคลเซียมคาร์บอเนตสูงได้ในระยะยาว 

3. เร่งการเติบโตของผลก าไร 
(ปี 2562 และปีต่อ ๆ ไป) 

6. สร้างฐานที่ตั้งธุรกิจที่มั่นคงแข็งแกร่งของภูมิภาคขึ้นในประเทศไทย โดยการด าเนินการผ่านกล
ยุทธ์การควบรวมกิจการ 

7. ขยายธุรกิจในภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการส่งออกผลติภัณฑ์ปูนขาวและสร้าง
เครือข่ายที่มตี้นทุนต่ าและโรงงานปูนขาวขนาดเล็ก 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2546 โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก      
1 ล้านบาท และในปี 2548 กิจการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วเป็น 90 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 
กิจการได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) โดยปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
จ านวน 300 ล้านบาท 
 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ 

 

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นและเงินลงทุน 

       ทุนจดทะเบียน: 

        1-225 ล้านบาท           <------------------------------------- 300 ล้านบาท-----------------------------------> 
 

 

 

 

 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงขนาดของกิจการ 

                                  ปี:    2546-2548       พ.ย.2549     2552  ธ.ค. 2554  ก.พ.2555-2560  < ------------2561-------------- >     
ก ำลังกำรผลิต 

เตำเผำปุนขำว 

       *จากการได้มาซึง่สนิทรัพย์        

                  สระบรีุปนุขาว                  <---------------------------------- ช่องสำริกำ----------------------------------------><ห้วยป่าหวาย><--- สระบุรีปูนขาว --> 
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ก าลังการผลิตผลิตภัณฑ์หลัก (ตัน/ปี)

2546– 2557 

ถือหุ้น 100%  โดย
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมซ่ึง

เป็นผูก้่อตั้ง 
 

น าเสนอขายหุ้น 
เพิ่มหุ้นสัดส่วน 25%

โดยจดทะเบยีนในตลาด 
หลักทรัพย ์

บจ.ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) เข้าถือ
หุ้น 45% และยื่นท าค าเสนอซื้อ

หุ้นในภายหลัง 
โดยเข้าถือหุ้นรวม 52.13% 

เม.ย. 2557 ก.ย. 2559 2560 -ปัจจบุัน 

บจ.ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) 
เข้าซ้ือหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิม โดย
ถือหุ้นรวม 73.79% และเป็น   

ผูท้ี่สามารถออกเสียงเพื่อ
ควบคุมการบริหารงาน 

 K1         K2          K3          K4          K5          K6          K7        K9(*)      K10(*) 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2561 
 

o เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทได้เข้าท ารายการการได้มาซื่งสินทรัพย์ส าคัญในหุ้นของบริษัท สระบุรีปูนขาว 
จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายปูนขาวในประเทศ โดยมีหุ้นสามัญซึ่งได้ช าระเต็มมูลค่าแลว้จ านวน 48,500 
หุ้น ได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทจ านวนทั้งสิ้น 320 
ล้านบาท  

o เมื่อวันท่ี 20 เมษายน 2561 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้อนุมัติใบอนุญาติประกอบกิจการโรงงานสาขาห้วยป่าหวาย
ให้มีผลเริ่มประกอบกิจการโรงงาน ได้เสร็จสิ้นการทดสอบและเดินการผลิตเตาที ่7  

o วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการได้อนุมัติการการรวมผังองค์กรระหว่างบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด โดยแต่งตั้งผู้บริหารเพื่อบริหารงานตามแผนการควบรวมกิจการ 

o เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 บริษัทได้รับการรับรองความสามารถทางนวัตกรรมและองค์กรนวัตกรรม ( Innovation 
Organization) จากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตาม
โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมกรรมส าหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2560 
 

o จัดตั้งบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 โดยจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและการออกแบบรวมถึงผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักร
อุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้งเตาเผาปูนขาวประเภท EOD Lime Kiln.   

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

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า ตรา  
ประเภทงานออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้กับ 
อุตสาหกรรมเคมีทั่วไป โดยออกให้กับ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บริษัทย่อย  ตามทะเบียนเลขที่        
บ71433  ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2560 

o คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง นายกีซา่ เอมิล เพอราคี ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการ  
o ย้ายที่ตั้งส านักงานใหญ่ไปที่ท าการแห่งใหม่ เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า 

ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ซึ่งมีผลตามระบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2560 
 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2559 

o ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนส าหรับผลิตภัณฑ์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี 59-0430-100-
1-0 ก าลังการผลิต 116,800 ตัน (มกราคม 2562 บริษัท ยื่นขอยกเลิกบัตรส่งเสริมฉบับนี้เนื่องจากยังไม่มีการเพิ่ม
ก าลังการผลิตส าหรับผลิตภัณฑ์นี้ที่สาขาห้วยป่าหวาย) 

o ได้รับใบอนุญาตในการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทปูนไลม์อุตสาหกรรม ใบอนุญาตที่ 
1240-7/319 ลงวันท่ี 4 กรกฎาคม 2559 ภายใต้เครื่องหมายการค้าตราแรด           และตราภูเขา 

o ได้รับการรับรองในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและบริการส าหรับเครื่องหมายการค้า          ตามทะเบียน
เลขท่ี 161104081 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 

o เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2559 มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด เข้า
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 45 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
คณะกรรมการบริษัท และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้บริหาร  
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส าคัญ ประจ าปี 2559 

o ระหว่างวันท่ี 10 ตุลาคม 2559 – 15 พฤศจิกายน 2559 บริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) ได้ยื่นค าเสนอซื้อหลักทรัพย์
ทั้งหมดของกิจการ โดยรายงานผลการเสนอซื้อ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งมีจ านวนหุ้นที่รับซื้อในช่วงเวลา
ท าค าเสนอซื้อรวม 7.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกิจการ โดยบริษัท ซีอีไลม์ (ประเทศไทย) มี
สัดส่วนการถือหุ้นหลังจากการท าค าเสนอซื้อ คิดเป็นร้อยละ 52.13 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
กิจการ 

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

o โครงการซึ่งบริษัทมีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์เป็นโครงการแรก ในประเทศอินโดนีเซียเริ่มเดินการผลิตเป็น
ครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2559  

 

 

 ภาพถ่ายสถานประกอบการบริษทั สระบุรปีูนขาว จ ากัด 

 
    
งานประกาศรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2561 



 
 

หน้า 16 / 257 
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

                                   (     )
        SUTHA 

บริษัท สระบุร ป นขา  จ ากัด
( SQL )

ทุนจดทะ บ ยน 38.8 ล้าน 
บริษัทย่อย การ ด ้มา   ง สินทรั ย ์หุ้นสามัญ  มื อ 19 ม นาคม 2561

ม ลค่าจัด ื อก ิจการร ม 320 ล้านบาท

                  99.99%

บริษัท โกล ด้น  ลม์  อ นจิ น ยริ ง จ ากัด
( GLE )

บริษัทย่อย จดทะ บ ยนจัด ั ง มื อ 15 ม นาคม 2560
             20        
                  99.99%

  น า  
-                ห     น ้ น
-                    ห     น  
    

         า     น 
-               
-            

ธุรกิจหลัก

     า  าหน า   
-          
-   านห น

  าหน า                      
       า  ้าน        

 
 

บริษัท โกล ด้น  ลม์  อ นจิ น ยริ ง จ ากัด  (“GLE”) 
ท     ช          า    ษ ท      ท   1/2560       ษ ท ส ธา  ญ น    า    ( หาชน) (“   ษ ท”)  ึ     ช         นท             
22     าพ นธ  2560   ้      น     ให้  า น น า           ษ ท     พ     า  า   ท นในธ      ้าน            า   าหน า 
                   โ     ษ ท  ้   า   ท     น          ษ ท     ช      ษ ท โ    ้น        ็น   น         า    โ    ส  ส  น
 า    ห ้น 100%  า            น   
 

ชื อบริษัทย่อย บริษัท โกล ด้น  ลม์  อ นจิ น ยริ ง จ ากัด  (“GLE”)  
 ันท  จดทะ บ ยนจัด ั ง   นท   15   นา   2560 
ลักษณะการด า นินธุรกิจ 
 

ให้  า  ึ ษา ้าน               า                 าหน า            
           ห                 ึ     า ให้  า  ึ ษา           

สถานท   ั ง 89  า า   สโ    ฟฟิ  พา    ช  น 6   น    ช  นน ๊      า  
  า   ้านให     า    า    ็     ห   นนท     11120 

ทุนจดทะ บ ยน 20,000,000  าท       ็นห ้นสา  ญ 2,000,000 ห ้น  
     าท    า  ห้ ้น   10  าท 

ทุนท   ร ยกช าระแล้  20,000,000  าท 
ณ  ันท   31 ธัน าคม 2561  
กรรมการบริษัทประกอบด้ ย 

1. นา      นา            า  ท    
2. นา    สน น ส   า า น  น  า     
3. นา     า        พ  า   
4. นา   ษฎ ชาญ ชาห  

อ านาจลงนามผ ก ันบริษัท      า ส   น   า    ช         น      ท    าส า  ญ      ษ ท 
 
บริษัท  สระบุร ป นขา  จ ากัด  (“SQL”) 
ท     ช          า    ษ ท      ท   1/2561       ษ ท ส ธา  ญ น    า    ( หาชน) (“   ษ ท”)  ึ     ช         นท             
23     าพ นธ  2561   ้พ  า  า    น       น า        ้นใน า   ้า    ห ้นท   ห  ใน   ษ ท ส        น า    า    (“SQL”) 
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โ     ษ ท  ้  ้า  นา ในส ญญา     า ห ้น     ้ า      นท   19   นา   2561 โ    ้  ้า    ห ้นท   ห  ใน SQL                 
  น       ้   ห ้นสา  ญท    ้ช า    ็      า  ้   าน น 48,500 ห ้น      ้ช า   า า  าห ้นสา  ญ      า      ้ า   ็น
  าน น   ท   ส  น 320  ้าน าท พ ้  ท     า น น า   ท     น      ท   พา  ช   พ         น         า      านา   
นา         า    ษ ท SQL    ท         น      ้    านา    า    ช   ใน  ญช ธนา า ท   ห      SQL   ็น     ท     ษ ท
  าหน  ส ็       ้   โ     า           น   
 

ชื อบริษัทย่อย บริษัท  สระบุร ป นขา  จ ากัด  (“SQL”) 
 ันท   ด้มา   งหุ้นของ SQL   นท   19   นา   2561 
บริษัทจ่าย งิน  ื อ ื อธุรกิจ ป็นจ าน น งิน 320,000,000  าท (    า         พ         า ห า  ห     า    น  ้  1.3 ) 
สถานท   ั ง    ท   39/2 ห    9   า  พ   า    า   พ  พ ทธ าท    ห   ส       18270 
ลักษณะการด า นินธุรกิจ       ธ              าหน า ส น ้า              ท  น า  

ทุนจดทะ บ ยน 38,800,000  าท       ็นห ้นสา  ญ  48,500 ห ้น  
     าท    า  ห้ ้น   800  าท 

ทุนท   ร ยกช าระแล้  38,800,000  าท 
ณ  ันท   31 ธัน าคม 2561  
กรรมการบริษัทประกอบด้ ย 

1. นา สา    ส ท         น 
2. นา    สน น ส   า า น  น  า     
3. นา     า        พ  า   

อ านาจลงนามผ ก ันบริษัท      า ส   น   า    ช         น      ท    าส า  ญ      ษ ท 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสินค้าหลัก คือ ปูนขาว หรือ แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) และ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium Hydroxide บริษัทมีโรงงานผลิต จ านวน 4 โรงงาน ตั้งอยู่ที่จังหวัดลพบุรี และสระบุรี 
 

โรงโม่ บด ย่อย โรงงานปูนขาว (6 เตา : K1-K6) 
ก าลังการผลิตปูนขาว    : 328,500 ตัน / ปี 

 
 
 
 
 
 

สาขา 2 : ต าบลช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม จ. ลพบุรี 
ปูนบด ก าลังการผลิต : 48,000 ตัน/ปี 

ปูนไฮเดรต ก าลังการผลิต : 78,000 ตัน/ปี 
แคลเซียมคาร์บอเนต ก าลังการผลิต : 15,000 ตัน/ปี 

 
 

สาขา 1 :  ต าบลหน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี 
ปูนบด ก าลังการผลิต :  48,000 ตัน/ปี 

ปูนไฮเดรต ก าลังการผลิต :  78,000 ตัน/ปี 
โรงงานปูนขาว (1 เตา : K7) 
+ (1 เตา แผนในอนาคต K8) 

 
 
 
 
 
 

สาขา 3 : ต าบลห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
Capacity    : 54,000 tons per annum 

โรงงานปูนขาว (2 เตา : K9-K10) 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทย่อย (สระบุรีปูนขาว) ต.พุกราง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 
ก าลังการผลิต : 110,000 ตัน/ปี 

 

บริษัทมีเตาเผาปูน รวมจ านวน 9 เตา เดินเครื่องจักรตลอด 24 ช่ัวโมง รวมมีก าลังการผลิตแคลเซียมออกไซด์ ทั้งสิ้น 
492,500 ตันต่อปี  ซึ่งมีการควบคุมกระบวนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ตลอดจนมีบุคลากรคอยควบคุมและ
ดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิด นอกจากน้ี บริษัทยังมีโรงงานท่ี ต าบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นโรงงานซึ่งมีเครื่องบดและ
เครื่องจักรส าหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนขาวและแร่  และบริษัทยังมีผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายทั้งภายในและ
ต่างประเทศ และธุรกิจด้านวิศวกรรมซึ่งมีการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
1) ปูนขาว 

o แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) หรือปูนขาวสุก 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาหินปูนที่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต ที่อุณหภูมิประมาณ 900 

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

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

ผ่านการย่อยขนาดเป็นเกล็ดจากนั้นน ามาท าปฏิกิริยากับน้ าเพื่อให้เกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์ มีลักษณะเป็นผง โดยบรรจุขาย
ในรูปของบรรจุภัณฑ์ และรถบัลค์ (Bulk truck) 
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2) แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการน าหินแคลไซด์ (Calcite) มาบด จนได้เป็นผง ซึ่งจะมีลักษณะเป็นผงสีขาว โดยกิจการจะ

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ใน 2 รูปแบบ คือ แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดไม่เคลือบผิว (Uncoated Calcium Carbonate) และ
แคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิดแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) โดยในส่วนของแคลเซียมคาร์บอเนตแบบชนิด
เคลือบผิว จะเป็นการน าหินแคลไซด์ที่บดได้เป็นผงมาผสมกับกรดไขมัน ( stearic acid) และบรรจุจ าหน่ายในรูปของ        
บรรจุภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ 
3) ผลิตภัณฑ์ซื้อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 

ผลิตภัณฑ์ที่มีการซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์ประเภทปูนขาวและแคลเซียม
คาร์บอเนต เคมีภัณฑ์อื่นซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและพลาสติก และการจ าหน่ายเช้ือเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่กิจการใช้อยู่ใน
ปัจจุบัน)  
4) บริการจ าหน่าย และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 

การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว ชุด
ล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เชื้อเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับลูกค้า
ในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว 

 
โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายได้ของบริษัท ส าหรบัปีสิ้นสดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สามารถสรุปได้ดังนี ้

หน่วย : ล้านบาท ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2561 2560 2559 

โครงสร้างรายได้    
ปูนขาว (แคลเซยีมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) 880.13  747.68   685.74  

จ าหน่ายในประเทศ 762.99  648.01   571.50  
จ าหน่ายในต่างประเทศ 117.14  99.67   114.24  

แคลเซียมคาร์บอเนต 33.38  41.95   50.60  
จ าหน่ายในประเทศ 33.38  41.95   50.18  
จ าหน่ายในต่างประเทศ -  -     0.42  

ซ้ือมาขายไปและรายได้จากการขายและบริการอื่น 24.25  34.66   43.94  
จ าหน่ายในประเทศ 24.25  23.59   32.72  
จ าหน่ายในต่างประเทศ -  11.07   11.22  

จ าหน่าย ประกอบ และติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 5.51  87.90   10.92  
ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.06  0.44   0.57  
รายได้อื่น ๆ /1 7.91  7.13   12.58  

รวม 952.24  919.76   804.35  
หมายเหตุ: 1/ รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย รายไดค้่าเช่ารับ รายได้ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากการขายสินทรัพย์ รวมถึงรายการขายเศษ

ซากจากกระบวนการผลิต เป็นต้น 
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ลักษณะของผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ 

บริษัทมีการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งจ าหน่ายท้ังในและต่างประเทศรวมถึง
มีธุรกิจการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์อื่น ๆ และธุรกิจด้านการออกแบบวิศวกรรมและจ าหน่ายช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี ้

1) ปูนขาว 

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

คาร์บอเนต (CaCO3) เป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้หินปูนมีอุณหภูมิสูงจนถึงจุดที่คาร์บอเนตหลอมละลาย จนกระทั่งเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเรียกว่า กระบวนการแคลซิเนช่ัน (calcination) โดยบริษัทใช้ความร้อนสูงในการเผาที่อุณหภูมิ
ประมาณ 900 องศาเซลเซียสในระบบปิด ใช้เวลาประมาณ 18 ช่ัวโมง ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นก้อนสีขาว ขนาด 1.5-4 
นิ้ว ประกอบด้วยแคลเซียมออกไซด์ประมาณร้อยละ 85 ขึ้นไป และสารทางเคมีอื่นๆ เช่น แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และ   
เฟอริกออกไซด์ (Fe2O3) โดยปูนขาวมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง มีค่า pH ประมาณ 12.2 ซึ่งเมื่อท าปฏิกิริยากับน้ าแล้วจะเกิด
ความร้อนสูงแล้วละลายจนเหลือแกนเพียงเล็กน้อย  

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

บริษัทมีการจดัจ าหน่ายปูนขาวในรูปของปูนก้อน (ขนาดประมาณ 1.5-4 นิ้ว) ปูนเกล็ด (ขนาดประมาณ 0.1-10.0 
มิลลเิมตร) และปูนบด (ขนาดประมาณ 100-200 เมช (mesh)1/) โดยในกรณีของปูนเกล็ดและปูนบด จะต้องน าปูนก้อนที่ผ่าน
กระบวนการเผาแล้ว ไปบดต่อในเครื่องบดเพื่อให้ไดต้ามขนาดที่ต้องการ จากนั้นจะบรรจุใส่บรรจภุัณฑ์ หรือใส่รถเพื่อจ าหน่าย
ให้แก่ลูกค้า ภายใตเ้ครื่องหมายการค้าตราแรด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ ปูนไฮเดรต เป็นผลติภณัฑ์ที่ได้มาจากการน าแคลเซียมออกไซด์ทีผ่่านกระบวนการเผา
และย่อยขนาดเป็นเกล็ดแล้วไปท าปฏิกิริยากับน้ าในเครื่องผสม และท าการตเีพื่อย่อยผลิตภณัฑห์ลังจากท่ีท าปฏิกิริยากับน้ าให้
แตกเป็นผงน าไปผ่านเครื่องคัดขนาดจนได้เป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ในรูปผง ขนาดประมาณ 170-230 เมช (mesh) เพื่อ

ปูนก้อน 
Quicklime - Lump 

ปูนเกล็ด 
Quicklime - Pebble เตาเผาปูน

(Kiln) 

ปูนบด 
(Quicklime – Powder) 

โรงบด 
(Grinding Plant) 



 
 

หน้า 21 / 257 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

จ าหน่ายหรือน าผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่ได้ขนาดเข้าเครื่องบดและคัดขนาดตามชนิดของผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการบรรจุใส่ในบรรจุภณัฑ์ หรือ
ใส่รถเบ้าท์ (Bulk truck) เพื่อจัดจ าหน่ายแก่ลูกค้า ภายใตเ้ครื่องหมายการค้าตราแรด  

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

  

 

 

 

 

 

  

โดยผลิตภณัฑ์ปูนขาวของบริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ ดังนี ้

 มาตรฐานอตุสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งให้การรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ปูนไลม์
อุตสาหกรรม เล่ม ๒ ปูนขาวมาตรฐานเลขท่ีมอก.๓๑๙ เลม่ ๒-๒๕๕๑ 

 

 

มาตรฐานการรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ที่ท าการผลิตและบรรจเุพื่อจัดจ าหน่ายแกผู่้บรโิภค
ครบถ้วนตามเงื่อนไขการขอการรบัฮาลาล 

ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีน่ าผลิตภณัฑ์ปูนขาวไปใช้ดังนี ้

อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมเหล็ก  -  ดึงสารเจือปนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิตเหล็ก 
อุตสาหกรรมเคม ี
 

- ปรับสภาพความเป็นกรดของสารจากการผลติกรด 
- ดึงสารเจือปนในกระบวนการผลติ 
- สารที่ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

อุตสาหกรรมน  าตาล 
 

- ดึงสารเจือปนต่าง ๆ ออกจากน้ าอ้อย 
- ใช้เป็นสารฟอกขาวในการผลติน้ าตาลทรายขาว 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - ใช้ในกระบวนการ Re-Causticize ในกะบวนการผลิตเยื่อ   
- ใช้ในการผลิต Precipitated Calcium Carbonate (PCC) ที่ใช้ในการเคลือบกระดาษ 
- ใช้ในระบบบ าบัดน้ าเสยี 

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

ผลิตภัณฑ์ไฮเดรต 

ปูนเกล็ด 

โรงผลิตไฮเดรต 
(Hydrated Plant) 

 

Hydratration  
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อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมการเกษตร - ปรับค่า pH ในดินและน้ า 

- บ าบัดน้ าเสีย และปรับปรุงสภาพดิน 
อุตสาหกรรมก่อสร้าง - ใช้เป็นส่วนประกอบท ายางมะตอย หรือสารเติมแต่ง 

- ใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตอิฐมวลเบา 
- ใช้เป็นส่วนผสมในการปรับปรุงดนิ 
- ใช้เป็นส่วนผสมท าซเีมนตฉ์าบ / อิฐ 
- ใช้เป็นส่วนผสมอตุสาหกรรมแก้ว 

อุตสาหกรรมการผลิต
น  าประปา 

- ก าจัดความกระด้างของน้ า (water softening) 
- สารปรับสภาพความเป็นกรด 
- ดึงสารเจือปนต่าง ๆ หรือช่วยตกตะกอนสิ่งเจือปน 
- ปรับสภาพตะกอน (sludge conditioning) 

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

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

คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแรท่ี่มีสูตรโครงสร้างเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (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) ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สี ยาง พลาสติก ท่อพีวีซี กระดาษ หรืออาจใช้เป็นส่วนผสมในยาสีฟัน ผงซักฟอก ยา 
สายหุ้มโทรศัพท์ ฉนวนหุ้มสายไฟ ปากกา ยางลบ ถุงมือ และแว่นตา เป็นต้น โดยบริษัทจัดจ าหน่ายภายใต้เครื่องหมายการค้า
ตราแรด และมีการจ าหน่ายทั้งภายในประเทศและตา่งประเทศ  

แคลเซียมคาร์บอเนต (แบบเคลือบผิว) 
Calcium Carbonate (COATED) 

แคลเซียมคาร์บอเนต (ไม่เคลือบผิว) 
Calcium Carbonate (UN COATED) 

 
 
 
 
 
 

 

โดยผลิตภณัฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตของบริษัทไดผ้่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑต์่าง ๆ ดังนี้ 

 

 

มาตรฐานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ท าการผลิตและบรรจุเพื่อจัดจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค
ครบถ้วนตามเง่ือนไขการขอการรับฮาลาล 
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ลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทีน่ าผลิตภณัฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตไปใช้ดังนี้ 

    อุตสาหกรรม งานที่ใช้ผลิตภัณฑข์องบริษัท 
อุตสาหกรรมท่อและพีวีซี ใช้แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นตัวเติม (filler) เพื่อปรับปรุงผิวของพลาสติกโดยท าให้

พลาสติกมีคุณสมบัติ 
 - มีความเงาหรือความมันเพิ่มขึ้น 
- มีคุณสมบัติตา้นทานไฟฟ้าดีขึ้น 
- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ควบคุมการหดตัวของพลาสติก 
- ท าให้ผลิตภณัฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากข้ึน 

อุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ - เพิ่มความทึบแสงให้กับเนื้อเยื่อกระดาษ 
- ปรับปรุงคณุภาพเนื้อเยื่อกระดาษ ท าให้ผิวเนื้อเยื่อสม่ าเสมอและมสีว่นผสมเป็นเนื้อ

เดียวกัน 
- ปรับปรุงคณุสมบตัิด้านการพิมพ์ การดูดซบัน้ าหมึก 
- ท าให้การวางตัวของโครงสร้างเนื้อเยื่อกระดาษดีขึ้น ช่วยเติมเตม็ช่องว่างของเนื้อเยื่อ 
- ปรับปรุงคณุสมบตัิด้านการระบายน้ าของเนื้อเยื่อกระดาษใหด้ีขึ้นในระหว่าง

ขบวนการผลติ 
- ลดการใช้พลังงานในขบวนการท ากระดาษให้แห้งเนื่องจากแคลเซยีมคาร์บอเนตจะไป

อุดตามช่องว่างของเนื้อเยื่อกระดาษท าให้กระดาษดดูซับน้ าได้น้อยลง 
อุตสาหกรรมยาง - มีคุณสมบัตติ้านทานไฟฟ้าดีขึ้น 

- ทนทานต่อแรงบีบอัด 
- ท าให้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกทนทานต่อสภาพภูมิอากาศมากขึ้น 

อุตสาหกรรมหมึกและส ี - ท าให้สีมีความต่อเนื่องและเป็นเนือ้เดียวกัน 
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ - วัตถุดิบในอาหารเสรมิอัดเม็ดเพื่อสัตว ์

โดยผลิตภัณฑ์แคลเซียมออกไซด์ (ปูนก้อน, ปูนเกล็ด, ปูนบด), แคลเซียมไฮดรอกไซด์ (ปูนไฮเดรต) และแคลเซียมคาร์บอเนต
ของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) ผลิตภัณฑ์ซื อมาขายไป และสินค้าและบริการอื่น 
ผลิตภัณฑ์ที่มีการน าเข้าหรือซื้อมาเพื่อจ าหน่ายต่อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งผลิตภัณฑ์หลักประเภท

ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ผลิตภัณฑ์อื่นๆ และการจ าหน่ายเช้ือเพลิงถ่านหิน (ชนิดที่บริษัทใช้อยู่ในปัจจุบัน) ให้กับลูกค้า
ภายในประเทศ รวมถึงการจ าหน่ายให้กับบริษัทย่อยเพื่อจ าหน่ายให้กับลูกค้าในกรณีที่มีการผลิตไม่เพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้า  
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4) บริการจ าหน่าย และติดตั งเคร่ืองจักรอุปกรณ์ 
การให้บริการจ าหน่าย ประกอบ และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปูนขาว ได้แก่ เตาเผาปูนขาว 

ชุดล าเลียงหินปูน ชุดล าเลียงปูนขาวสุก ส่วนการเผาไหม้เช้ือเพลิง เป็นต้น รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าให้กับ
ลูกค้าในการจัดหา ติดตั้ง กระบวนการผลิต และการบ ารุงรักษาเครื่องจักรที่ในการผลิตปูนขาว โดยบริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทย่อยช่ือ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000,000 บาท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมและบริการออกแบบผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่
เครื่องจักร รวมถึงบริการให้ค าปรึกษาและติดตั้ง โดยบริษัทย่อยดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการด าเนินธุรกิจการให้บริการและ
จัดจ าหน่าย รวมถึงธุรกิจด้านการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับโครงการใหม่ในอนาคต 

การตลาดและการแข่งขัน 

1) กลยุทธ์ในการแข่งขัน 

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

o มุ้งเน้นลูกค้า สร้างสรรค์คุณค่าสู่ลูกค้าทั งภายในและต่างประเทศ 

บริษัทให้ความส าคัญกับลูกค้าในแต่ละกลุ่มและแต่ละราย โดยมุ่งสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อ
ตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพสินค้า และคุณลักษณะการ
น าไปใช้งานของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม บริษัทมีสัดส่วนการขายหลักในประเทศร้อยละ 90 และที่เหลือจ าหน่ายให้กับ
ลูกค้าในต่างประเทศ โดยกลยุทธ์ในการขายมุ่งเน้นลูกค้า และเพิ่มสัดส่วนการขายให้ลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมเดิม และเพิ่ม
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ รวมถึงการเพิ่มปริมาณการขายสินค้าไปยังต่างประเทศในกลุ่มประเทศเป้าหมายใหม่เพิ่มขึ้น 
และด้วยความรู้และประสบการณต์ลอดจนความเช่ียวชาญจากทีมงานซึ่งสนับสนุนโดยกลุ่มผูถ้ือหุ้นหลักซึง่เป็นผู้ผลิตปูนขาวช้ัน
น าระดับโลก บริษัทเช่ือมั่นว่าส่งต่อคุณค่าให้กับลูกค้า 

o การผลิตและจ าหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม 

ด้วยการมุ่งพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องกับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัท ร่วมกับประสบการณ์กว่าร้อย
หกสิบปีของทีมงานในกลุ่มบริษัทคามิวส์ได้มุ่งมั่นเพื่อท าการปรับปรุงคุณภาพของสินค้า โดยปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์คุณภาพตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม และด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพที่ดีที่สุดในปัจจุบันและอนาคต ทั้งทีมงาน
ส ารวจเหมืองหินปูนซึ่งได้เข้าส ารวจและรวบรวมตัวอย่างวัตถุดิบหินปูน ทีมงานฝ่ายควบคุมคุณภาพที่ท าการทดสอบคุณภาพ
ก่อนสั่งซื้อ รวมถึงทีมงานรับประกันคุณภาพที่ท าการส ารวจและสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้มั่นใจใน
กระบวนการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสินค้าให้ได้คุณภาพ  

o การส่งมอบสินค้าตรงต่อเวลา 

บริษัทมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการให้บริการการจัดส่งสินค้าจนถึงลูกค้าอย่างปลอดภัย ตรง
เวลา และมีประสิทธิภาพ  โดยมีกระบวนการควบคุมการขนส่งท้ังโดยรถขนส่งของบริษัทและรถขนส่งจากคู่ค้าที่เช่ือถือได้ โดย
รถขนส่งของบริษัทมีการติดตั้งระบบ GPS เพื่อใช้ในการตรวจสอบเส้นทางและติดตามสถานะของรถขนส่งได้ตลอดเวลา 

 
o ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการผลิต 

 บริษัทมีเตาเผารวมทั้งสิ้น 9 เตา ซึ่งท าการผลิตตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีก าลังการผลิตรวม 1,050 ตันต่อวัน 
เนื่องจากเตาเผาเป็นเตาขนาดย่อมรวมถึงมีกระบวนการท างานและควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งท าให้มีความยืดหยุ่นหากเกิด
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ปัญหาการหยุดเตาก็มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้กระบวนการ
ท างานของเตากลับมาพร้อมท าการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและก าลังการผลิตสูงสุด 

o บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด (GLE) กับการพัฒนาธุรกิจจากความเชี่ยวชาญในธุรกิจปูนขาว 

บริษัท GLE ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้มีการด าเนินการติดตั้งเตาเผาปูนขาวและท าการทดสอบการท างานของ
เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายก าลังการผลิต โดยในปี 2556 ได้มีการพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาส
ในการแข่งขัน และเสริมสร้างโอกาสในธุรกิจการให้ค าปรึกษาด้านวิศกรรมการผลิตปูนขาว โดยในปี 2559 บริษัทได้ มีการจด
ทะเบียนเครื่องหมายการค้าส าหรับเตาเผา EODTM  ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าส าหรับเครื่องจักรเตาเผาปูนขาวของบริษัท โดย
เตาเผา EODTM จะเริ่มการทดลองเดินการผลิตในปลายปี 2560 และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเติบโต โดยเฉพาะในแถบ
ภูมิภาคเอเชียซึ่งมีแนวโน้มในการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว โดยในปี 2561 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 
ได้เข้าร่วมโครงการผ่านโครงการซึ่งจัดโดยส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย โดยจัดส่งผลงานด้านการพัฒนาเตาปูนขาวใน Brand EOD เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งได้รับเกียรติในการพิจารณาได้รับ
รางวัลโดยได้รับเกียรติบัตรรับรองความสามารถทางนวัตกรรม
และองค์กรนวัตกรรมจากโครงการดังกล่าว โดยผลงานที่จัดส่ง
เข้ารับการพิจารณาได้แก่ การพัฒนาเตาเผาปูนขาวใน Brand 
EOD ซึ่งบริษัทได้พัฒนาการออกแบบร่วมถึงการผลิตช้ินส่วน
เตาเผาดังกล่าวเพื่อจ าหน่ายในนามบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 
(มหาชน) และมีการจ าหน่ายไปแล้วจ านวน 2 เตา รวมถึงการ
พัฒนาแบบ การผลิตช้ินส่วน และการติดตั้งเตา EOD (K7) ใช้
เองจ านวน 1 เตา ซึ่งผลงานดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ได้รับ
รางวัลการพัฒนาความสามารถในเชิงนวัตกรรมและองค์กรแหง่
นวัตกรรม บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาออกแบบเตาเผาปูน
ขาวขนาด 300 ตันต่อวัน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท 
และเป็นการเพิ่มจ านวนผลิตภัณฑ์ที่น าไปจ าหน่ายให้ลูกค้าได้
อีกในอนาคต จากเดิมที่บริษัทมีเพียงเตาเผาขนาด 150 ตันต่อ
วันท่ีเคยจ าหน่ายไป โดยนวัตกรรมใหม่นี้นอกจากจะเป็นเตาเผา
ขนาดที่ใหญ่ขึ้น ยังมีการปรับปรุงในส่วนของระบบควบคุมการ
ผลิต โดยเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถท าให้ลูกค้าได้รับการ
ประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) กล่าวคือความ
ได้เปรียบที่เกิดขึ้นจากการที่ลูกค้าสามารถผลิตผลผลิตได้ใน
จ านวนมากขึ้นจนท าให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าลงได้ 
อนึ่งนวัตกรรมนี้จะมีการเพิ่มการควบคุมระยะไกล ซึ่งสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของโรงงานได้เป็นอย่างมาก และใน
เวลาเดียวกันท าให้คุณภาพปูนขาวดีขึ้นเทียบกับการควบคุม
การผลิตแบบเดิม 

ในปี 2561 บริษัทได้มีการให้บริการงานวิศวกรรมให้กับบริษัทต่าง ๆ กล่าวคือ 

1) งานเตาเผาปูนขาวท่ีบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จ าหน่ายให้กับลูกค้าที่ประเทศอินโดนีเซีย (โครงการที่
สอง) โดยบริษัทได้ส่งทีมเทคนิคเข้าท าการให้ค าปรึกษาการติดตั้ง ทดสอบการเดินเครื่องจักร และส่งมอบโรงงานให้ลูกค้า แล้ว
เสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561 
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2) ระบบบดถ่านหินที่โรงงานห้วยป่าหวาย โดยบริษัทได้ท า
การออกแบบระบบการดูดฝุ่นที่ เหมาะสม การทดสอบการเดิน
เครื่องจักรระบบบดถ่านหิน แล้วเสร็จเมื่อเดือนสิงหาคม 2561  

3) ระบบการป้อน LKD กลับสู่ เตาเผาโดยอัตโนมัติที่
โรงงานห้วยป่าหวาย โดยบริษัทได้ท าการออกแบบ และส่งทีมให้
ค าปรึกษาในการติดตั้ง การทดสอบการเดินเครื่องจักร แล้วเสร็จเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2561  

4) พัฒนาระบบควบคุมการผลิต เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตของแต่ละเตาเผาของโรงงานห้วยป่าหวาย โรงงานช่อง
สาริกา และบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 

5) งานปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าให้กับบริษัท เปรมไทย เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

ในปี 2562 บริษัทจะขยายการให้บริการงานวิศวกรรมแก่บรษิัทอื่น ๆ เช่น การ
ดูแลระบบ PLC และ Automation โดยเป็นสัญญาให้บริการรายปี เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการใช้งานระบบ Automation และเพิ่มประสิทธิผลแก่กระบวนการผลิตของ
ลูกค้า 

การพัฒนาการตลาดเตาเผาปูนขาว บริษัทได้หารือกับกลุ่มบริษัทซึ่งเป็น
พันธมิตรเพื่อขยายตลาดเตาเผาปูนขาวไปยังประเทศอื่น ๆ นอกจากอินโดนีเซียที่บริษัท
มีฐานลูกค้าอยู่แล้ว โดยมีการเจรจาเพื่อจ าหน่ายเตาเผาปูนขาวพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปูนขาวให้แก่ลูกค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การศึกษาหาตลาดฯ ในประเทศ
จีน โดยตลาดที่มีขนาดใหญ่ในประเทศจีน คือการปรับปรุงเตาเผาปูนขาวซึ่งมีเทคโนโลยี
ที่ยังไม่ทันสมัยลดการเกิดมลภาวะทางอากาศ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการหาลูกค้าใน
ประเทศอินเดีย 

การจ าหน่ายและช่องทางการจัดจ าหน่าย 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 

1) การจ าหน่ายผ่านลูกค้าโดยตรงในสัดส่วน 90% 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดจะเป็นผู้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง กอปรกับอาศัยความสัมพันธ์อันดีของผู้บริหารกับ
ลูกค้า ซึ่งมีท้ังที่เป็นผู้ผลิตในแต่ละอุตสาหกรรม ผู้จัดจ าหน่าย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก และลูกค้ารายย่อย รวมถึงลูกค้าใหม่ท่ีติดต่อมา
โดยตรง หรือได้รับการแนะน าจากลูกค้าเดิมของบริษัท โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด จะท าความเข้าใจต่อความต้องการของ
ลูกค้า เพื่อให้เสนอแนะข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าได้ตรงความต้องการ 

2)  การจ าหน่ายผ่านตัวแทนจ าหน่ายในสัดส่วน 10% 

บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผา่นตัวแทนจ าหน่าย โดยเฉพาะหากเป็นลูกค้าในกลุ่มรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
ของภาครัฐ หรือลูกค้าในกลุ่มภาคเกษตรกรรม และลูกค้าบางกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในห่างไกลจากจากสถานที่ตั้ง
โรงงานเพื่อความคล่องตัวในการกระจายสินค้า และเพิ่มช่องทางในจ าหน่าย ทั้งนี้ บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านลูกค้า
โดยตรงมากกว่าการขายผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณมากกว่าร้อยละ 90 ของรายได้จากการขายและ
บริการทั้งหมด 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

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

 
ภาวการณ์แข่งขัน - อุตสาหกรรมปูนขาว 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกจิการผลติและจ าหนา่ยปูนขาว และแคลเซยีมคาร์บอเนตหลายราย โดยในอตุสาหกรรมการ
ผลิตปูนขาว (แคลเซียมออกไซด์และแคลเซียมไฮดรอกไซด์) มีผูผ้ลติในประเทศจ านวนมากซึ่งส่วนมากจะมีสถานท่ีตั้งอยู่ใกล้กับ
แหล่งเหมืองหินปูน อาทิเช่น จังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ราชบุรี และกระจายในแต่ละภูมภิาคซึ่งมีแหล่งหินปูน เพื่อให้
มีการขนส่งหินปูนไปยังโรงงานเผาหินปูนไดส้ะดวก โดยในจ านวนผูผ้ลิตในประเทศท้ังหมด มีเพียง 9 บริษัท ที่มีเงินลงทุน
มากกว่า 20 ล้านบาท หรือมีก าลังการผลิตมากกว่า 1,000 แรงม้า ซึง่เป็นปัจจัยที่จ าเป็นในการเป็นผูผ้ลิตปูนขาวรายใหญ่ ดังน้ี 

ล าดับ ช่ือโรงงาน / ทะเบียนโรงงาน1/ จ านวน
โรงงาน1/ 

ท่ีตั ง 
โรงงาน1/ 

ทุนจด
ทะเบียน2/ 

รายได้จาก
การขาย2/ 

ก าไร
สุทธิ2/ 

อัตราก าไร/
รายได้หลัก 

จ านวน 
แรงม้า1/ 

1 บริษัท เคมีแมน จ ากัด (มหาชน)/4 3 สระบุร,ีระยอง 720 2,198.12 105.5 4.80 96,376.06 HP 

2 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 3 ลพบรุี และ
สระบุร ี

300  912.19  79.73  8.74   37,609.33 HP  

3 บริษัท ไลม์มาสเตอร์ จ ากัด 1 สระบุร ี 140  303.51  3.18  1.05  3,238.80 HP 

4 บริษัท กรุงเทพ ซีเอโอ จ ากัด 2 สระบุร ี 100 248.04 13.78  5.56  1,964.75 HP 

5 บริษัท ยูไนเต็ด ปูนขาว จ ากัด 1 นครราชสีมา 100 206.1 27.59  13.39  2,934.30 HP 

6 บริษัท สระบุรปีูนขาว จ ากัด (บริษัทย่อย/5) 1 สระบุร ี 38 259.21 17.28  6.67  4,488.75 HP 

7 สยามผลิตภัณฑ์ปูนขาว 1 สระบุร ี 27.88 105.43 6.47  6.14  982.65 HP 

หมายเหตุ: 1/ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ข้อมูล ณ วันที ่9 มกราคม 2561 
2/ ข้อมูลการเงินของปี 2559  จากการส ารวจข้อมูลงบการเงินจากกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์ณ วันที ่25 ธันวาคม 2561 
3/ ข้อมูล/เวบไซต์ของบริษัท 
4/บริษัท เคมีแมน จ ากัด จดทะเบยีนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 และจ าหนา่ยหุ้นแก่ประชาชน (IPO) เมื่อ 21
มีนาคม 2561/ข้อมูลจากรายงานประจ าปี 
5/เป็นบริษัทย่อยของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ตามรายการได้มาจ าหน่ายไปเมื่อวันที ่19 มีนาคม 2561 
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การจัดการผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Supply Chain Management) 
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วัตถุดิบ (Raw Material) 
 1.1)  การจัดหาวัตถุดิบ เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์/บริการ (Supply alignment & Sourcing) 

วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูนและเช้ือเพลิง ส่วนวัตถุดิบหลักในการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต 
ได้แก่ หินแคลไซด์ ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการเหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง 
ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ  บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้
จัดหาจ านวนประมาณ 10 ราย มีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุมและประกันคุณภาพเพื่อส ารวจ
คุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบทั้งจากแหล่งท่ีซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง 

o หินปูน (Limestone) 
หินปูน เป็นวัตถุดิบหลักเพื่อใช้ในการผลิตแคลเซียมออกไซด์ 

และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วน
ใหญ่เป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียม
คาร์บอเนตที่เป็นแร่แคลไซต์ และมีสารอื่น ๆ ประกอบ เช่น แมกนีเซียม
ออกไซด์ (MgO) ซิลิกา (SiO2) เป็นต้น หินปูนเกิดจากการทับถมของตะกอน
คาร์บอเนต สารอนินทรีย์ และสารอินทรีย์ มีเนื้อแน่นละเอียดทึบ มีสีออกขาว 
เทา ชมพู หรือสีด าก็ได้ และเป็นหินที่ละลายน้ าได้ดี ประเทศไทยมีหินปูน
แพร่กระจายกว้างขวางในเกือบทุกภาคเว้นแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แหล่ง
ที่พบมากในประเทศ 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/ 

o หินแคลไซด์ (Calcite) 
หินแคลไซด์หรือแคลไซต์ เป็นแร่คาร์บอเนตที่เสถียรที่สุดในกลุ่มแร่ที่มี

สูตรโครงสร้างทางเคมีเป็นแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) มีลักษณะเป็นหินผลึกที่มี
คุณสมบัติไม่เป็นพิษ ปกติมีสีขาวหรือไม่มีสี มีความวาวคล้ายแก้ว โปร่งใสถึงโปร่งแสง   
มีความสว่างสูงและสามารถกระจายตัวได้ดี ในประเทศไทย พบทั่วไปในจังหวัดที่มี
หินปูน และพบมากในจังหวัดลพบุรี สระบุรี จันทบุรี กาญจนบุรี ชุมพร สุราษฎร์ธานี  
นครสวรรค์ และเพชรบุรี1/ 

1/ ข้อมูลจากกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ 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
การจัดหาจากแหล่งอื่น ๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อท าการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 5 – 10 ใบเสนอขาย
ก่อนท่ีจะท าการเลือกผู้ขายส าหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากน้ีเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเช้ือเพลิงซึ่งน าเข้าจากต่างประเทศล่าช้า 
บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อส ารองเช้ือเพลิงโดยด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัท
เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ซึ่งบริษัทได้มี

1  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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การบริหารความเสี่ยงจากการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลือกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ย
ต่ า รวมถึงมีการโดยการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตรา
ดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

o ผลิตภัณฑ์ที่ซ้ือเพ่ือจ าหน่ายต่อ 
ส าหรับผลติภณัฑ์ที่บริษัทซื้อเพื่อจ าหน่ายต่อ อาทิเช่น แคลเซียมไฮดรอกไซด์ แคลเซียมออกไซด์ แคลเซียม

คาร์บอเนต โดโลไมท์ เป็นต้น โดยบริษัทมีการสั่งซื้อจากผู้ผลิตปูนขาวจากต่างประเทศ หรือในละแวกใกล้เคียงกับบริษัท ใน
กรณีที่บริษัทมสีินค้าไม่เพยีงพอต่อการจัดส่ง  

o เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ 
ส าหรับการจ าหน่ายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงบริการด้านวิศวกรรมและการออกแบบ  บริษัทมีการ

จัดหาช้ินส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์จากผู้จัดหา-ผู้จัดจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อจัดส่งให้กับลูกค้าตาม
สัญญาซื้อขายที่ได้ตกลงกันไว้โดยในกระบวนการการผลิตช้ินส่วนและอุปกรณ์จะมีการจัดกส่งทีมวิศวกรเพื่อท าการตรวจเช็ค
เพื่อให้การผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามแบบ รวมถึงเมื่อการตรวจเช็คความถูกต้องในกระบวนการติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 บริษัทมีการส่งมอบเครื่องจักรรับรู้รายได้ส าหรับโครงการที่สองและมีการติดตัง้และเดนิ
การผลิตแล้ว คงเหลือในส่วนของงานให้ค าปรึกษาและระยะเวลาการประกันสินค้าซึ่งจะสิ้นสุดภายในปี 2562 โดยโครงการใน
อนาคตส าหรับธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์จะด าเนินการโดยบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งจัดตั้งขึ้น 

1.2)  การด าเนินการด้านการขนส่งขาเข้า (Inbound Logistic) 
โดยในการกระบวนการน าเข้าวัตถุดิบหลัก บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการขนส่งเพื่อจัดส่งวัตถุดิบขาเข้าโดย

มีการใช้รถขนส่งของบริษัทรวมถึงใช้บริการขนส่งจากคู่ค้า ซึ่งมีกระบวนการจัดการเพื่อควบคุมระบบการขนส่งให้เป็นไปตาม
กฎหมายและไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 

1.3)  การจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบ (Raw Material Storage Management) 
ส าหรับวัตถุดิบหลัก ๆ ที่บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อจัดเก็บสต๊อกส าหรับส ารองไว้เพื่อให้สามารถด าเนินการ

ผลิตได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ท าให้กระบวนการผลิตหรือธุรกิจของบริษัทมีการหยุดชะงัก ได้แก่ การสต๊อกหินปูน และการสต๊อก
เชื้อเพลิง  

ส าหรับหินปูนมีการบริหารวัตถุดิบคงคลังโดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อ
ความต้องการรวมถึงการบริหารต้นทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

ส าหรับวัตถุดิบประเภทเชื้อเพลิงจะมีการจัดเก็บตามปริมาณความต้องการของบริษัทเป็นระยะเวลาประมาณ
ไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ในระบบคลังปิด โดยการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บวัตถุดิบจะมีกระบวนการจัดการเพื่อมิให้ส่งผล
กระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1.4)  การลดการสูญเสีย (Lose Reduction) 
บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อด 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 เช่น การท าถนนทางเข้าโรงงาน 
วัด หรือสถานที่เพ่ือวัตถุประสงค์ด้านสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน 

1.5) การบริหารจัดการเงินทุนหมุน เวียนและต้นทุนทางการเงิน ( Working Capital and financial 
Management) 

จากการบริหารจัดการด้านการจัดเก็บสต๊อกวัตถุดิบและเช้ือเพลิงจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการด้านเงินทุน
หมุนเวียนของบริษัทเพื่อให้เพียงพอส าหรับวัตถุดิบที่จัดเก็บส ารองไว้  ซึ่งบริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงจากการบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนโดยเลอืกใช้เงินทุนหมุ่นเวียนที่มีต้นทุนต่ า หรือมีต้นทุนทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ า โดยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยคงท่ีและลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 
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กระบวนการผลิต (Production Process) 
บริษัทเป็นผู้ผลิตปูนร้อนและปูนไฮเดรตรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมทั้งเป็นผู้ผลิตปูนแคลเซียมคาร์บอเนตราย

ส าคัญ บริษัทยังมีบริษัทย่อยซึ่งด าเนินธุรกิจด้านวิศวกรรมและการค้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว ปัจจุบันบริษัทและ
บริษัทย่อย (สระบุรีปูนขาว) มีโรงงานผลิตสินค้าหลัก รวม 4 แห่งในจังหวัดสระบุรี และจังหวัดลพบุรี โดยที่ตั้งส านักงานใหญ่
ตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบรุี 

 
 

o การผลิตและก าลังการผลิต 

เครื่องจักรหลัก ก าลังการผลิต (ตัน/ปี) ผลิตภัณฑ์หลัก 
เตาเผาจ านวน 9 เตา  492,500 ปูนขาว (Quick lime) 

เครื่องไฮเดรต  156,000 ปูนไฮเดรต (Hydrated Lime) 
 
ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยมีโรงงานที่มีการผลิตแล้วจ านวน  4 แห่ง คือ โรงงานที่ช่องสาริกา โรงงานที่หน้า

พระลาน โรงงานสร้างใหม่ที่ห้วยป่าหวาย และโรงงานบริษัทสระบุรีปูนขาว ซึ่งในส่วนของโรงงานที่ช่องสาริกาตั้งอยู่ที่ ต.ช่อง
สาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ  151 ไร่ และโรงงานท่ีหน้าพระลานตั้งอยู่ที่ ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิม
พระเกียรติ จ.สระบุรี บนเนื้อที่โรงงานประมาณ 29 ไร่ และโรงงานที่ห้วยป่าหวาย บนเนื้อที่โดยประมาณ 96 ไร่ โดยแต่ละ
โรงงานประกอบไปด้วยเครื่องจักรส าคัญ ได้แก่ เตาเผาปูนขาวและอุปกรณ์ โดยในปี 2561 จะมีเตาเผาที่เดินการผลิตรวม 
จ านวน 9 เตา (มีก าลังการผลิตปูนร้อน 493,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (มีก าลังการผลิตปูนไฮเดรตกว่า 
100,000 ตันต่อปี) เครื่องผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต เครื่องบดปูนก้อน-ปูนเกล็ด เครื่องบดเช้ือเพลิง เป็นต้น  

ส าหรับกระบวนการผลิตหลักได้แก่ การเดินเตาเผาปูนขาว ซึ่งจะมีการผลิตต่อเนื่องทุกวัน ตลอด 24 ช่ัวโมง 
เนื่องจากเตาเผาปูนขาวเป็นระบบปิด ซึ่งต้องรักษาระดับความร้อนในการเผาให้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสม ดังนั้นการหยุดเตาเผา
เป็นระยะเวลานาน ต้องใช้เวลาจุดเตาเพื่อเดินเครื่องและให้ความร้อนเตาในการเพิ่มอุณหภูมิภายในเตาจนถึงระดับประมาณ 
900 องศาเซลเซียส ดังนั้น เพื่อให้กระบวนการผลิตด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และมีการหยุดชะงักน้อยที่สุด บริษัทจึงมีการ
วางแผนหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงแผนการหยุดเครื่องจักรเพื่อปรับปรุง (overhaul) เมื่อ
ถึงระยะเวลาการปรับปรุง (overhaul)  โดยเตาแต่ละเตาจะมีการหยุดเป็นระยะเวลานานในกรณีที่ต้องมีการเปลี่ยนอิฐทนไฟ
โดยปกติจะอยู่ที่ระยะเวลา 5 ปีโดยประมาณ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของผนังอิฐ  และชนิดและคุณสมบัติของวัตถุดิบและ
เชื้อเพลิง 
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o การผลิตและกระบวนการผลิต 

 กระบวนการผลิตแคลเซียมออกไซด์ (ปูนขาวสุก) 

 
1. หินปูนท่ีเก็บไว้ในอุโมงค์หิน จะถูกล าเลียงเข้าเครื่องคัดขนาดหินปูน เพื่อให้ได้ขนาดหินที่ต้องการและฉีดน้ าท า

ความสะอาดหิน เพื่อชะล้างดินออกจากหินปูน ซึ่งวัตถุดิบหินปูนท่ีจะในกระบวนผลิตจะผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนก 
QA&QC เพื่อคัดเลือกหินปูนท่ีมีคุณภาพส าหรับใช้ในการผลิต 

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 าเบื้องต้น 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) 
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กระบวนการผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) 

 
1. น าปูนขาวสุก (ปูนก้อน) ที่ได้จากการผลิตแคลเซียมออกไซด์มาย่อยเป็นปูนเกล็ด 
2. น าแคลเซียมออกไซด์ (ปูนเกล็ด) มาท าปฏิกริิยากับน้ าในเครื่องผลิตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Hydrator) 
3. ผ่านเครื่องตีผลิตภัณฑ์ให้ละเอียด เพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ส่วนท่ีไม่ได้ขนาดน าไปผ่านการบดและคัดแยก

ขนาด เพื่อคัดเกรดตามขนาดผลิตภัณฑ์ โดยมีการสุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้แผนกควบคุมคุณภาพท าการตรวจสอบคุณภาพ  
4. บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการ หรือน าจัดเก็บในไซโล ส าหรับโหลดใส่รถบรรทุก/รถเบ้าท์ (bulk) เพื่อ

จัดส่งให้ลูกค้า และออกเอกสาร แสดงผลการตรวจวิเคราะห์ หรือ Certificate of Analysis (COA) (ถ้าลูกค้าต้องการ) 
 
กระบวนการผลิตแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 

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

ใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ และจัดส่งให้กับลูกค้า  
5. หากเป็นผลิตภัณฑ์แคลเซียมคาร์บอเนตแบบเคลือบผิว (Coated Calcium Carbonate) จะน าแคลเซียมที่บด

แล้วมาเคลือบด้วยกรดไขมันท่ีผ่านเครื่องผสม แล้วน าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเครื่องคัดขนาด บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ
และจัดส่งให้กับลูกค้า 

 
กระบวนการควบคุมและรับประกันคุณภาพ (Q.C&QA) 
บริษัทมีกระบวนการตรวจเช็คเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าที่จะผลิตจนผลิตเป็นสินค้าส าเร็จรูป ซึ่งมีการจัดการ

เป็นไปตามมาตรฐานการการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 ตั้งแต่กระบวนการ ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนการใช้งาน 
โดยทีมงานที่จัดส่งไปส ารวจที่หน้าเหมือง กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าขณะท าการผลิต และกระบวนการตรวจสอบ
คุณภาพสินค้าหลังท าการผลิต ตลอดจนกระบวนการบริหารสินค้าส าเร็จรูป และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่รับซื้อจาก
ผู้ผลิตภายนอก เป็นต้น เพื่อควบคุมในทุกกระบวนการเพื่อรับประกันในคุณภาพสินค้าก่อนจัดส่งให้กับลูกค้า 

 
การจัดเก็บและการบรรจ ุ
บริษัทมีกระบวนการจัดเก็บรวมถึงการบรรจุ ซึ่งมีการจัดการตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001 ตั้งแต่กระบวนการ

รับเข้าวัตถุดิบ การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ การส่งข้อมูลการ Reject กรณีบรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน การสุ่มตรวจบรรจุภัณฑ์ที่
อยู่ในสต๊อก เป็นต้น 

 
การจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า (Outbound Logistics) 
บริษัทมีการจัดการบริหารงานการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยเป็นไปตามมาตรฐานสากลระบบ ISO 9001  โดยมี

แนวทางการด าเนินการตั้งแต่การรับรายการขายสินค้าประจ าจากฝ่ายขายและการตลาด  การจัดเตรียมการขนส่งสินค้าซึ่ง
บริษัทใช้รถขนส่งของบริษัท รวมถึงรถขนส่งซึ่งบริการโดยคู่ค้าของบริษัท โดยมีการจัดประเภทรถขนส่ง ได้แก่ รถสิบล้อ รถ
เบ๊าท์เดี่ยว รถเบ๊าท์พ่วง รถเบ๊าท์เทลเลอร์ รถดั๊ม-สิบล้อ รถดั๊ม-พ่วง รถกระบะเปลือย พ่วง และเทลเลอร์ ทั้งนี้เพื่อจัดประเภท
รถให้เหมาะสมกับประเภทสินค้า การบรรจุ รวมถึงพื้นที่การเข้าถึงส าหรับลูกค้าแต่ละรายเพื่อสามารถให้บริการในการจัดส่ง
สินค้าให้กับลูกค้าได้เหมาะสม โดยมีการควบคุมด้านน้ าหนักการช่ังให้ได้ตามมาตรฐาน การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลาและ
สามารถบริหารจัดการต้นทุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าแต่ละรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การให้บริการด้านการขายหรือการตลาด 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)  
บริษัทมีการจัดการด้านการขายและการตลาดเพื่อให้บริการกับลูกค้าทุกรายโดยทั่วถึงโดยมีการบริหารจัดการเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลระบบ ISO9001 โดยมีทีมบริหารงานด้านการจัดการขายและบริหารเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับบริษัทย่อย 
ได้แก่ บริษัทสระบุรีปูนขาวด้วย 

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 
เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสร้างเตาเผาปูนขาวแห่งใหม่ของโรงงานส าหรับการผลิตใหม่ในอนาคต รวมถึงการขยาย

ธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายช้ินส่วนและอุปกรณ์เตาเผาปูนขาว บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยภายใต้ช่ือ บริษัท โกลเด้น 
ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มี SUTHA เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว โดยท าธุรกิจด้านบริการออกแบบ 
และจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์เตาเผาเพื่อจ าหน่าย รวมถึงให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรม ทั้งภายในและต่างประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้เริ่มท าการผลิตเตาเผาชนิด Easy Operation Double Shaft (EOD) ด้วยก าลังการ
ผลิต 150 ตันต่อวันในปี 2557 ในการเป็นเจ้าของงานด้านวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยี EOD เพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องต่างๆ 
เช่น 

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

 
ลูกค้าและการใช้ผลิตภัณฑข์องผู้บริโภค 
โดยภาพรวมส าหรับผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลัก และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายๆ 

อุตสาหกรรม และหลากหลายด้านการใช้งาน ทั้งอุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมน้ าตาล อุตสาหกรรมผลิต
กระดาษและเยื่อกระดาษ อุตสาหกรรมการแยกซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิงและก๊าซ อุตสาหกรรมน้ าและการบ าบัดน้ าเสีย การบ าบัด
ด้านสิ่งแวดล้อม งานก่อสร้าง อุตสาหกรรมเกษตร การผลิตแก้ว การส ารวจพลังงาน และอุปกรณ์ด้านสันทนาการ ซึ่งเป็นตลาด
หลัก ๆ ซึ่งบริษัทได้รับความไว้วางใจให้ผลิตและจัดหา โดยมีกระบวนการควบคุมการผลิตเพื่อผลิตสินค้าซึ่งได้ คุณภาพและมี
กระบวนการก าจัดของเสียต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในการสร้างความสัมพันธ์ของธุรกิจในระยะยาว  

โดยในหลาย ๆ อุตสาหกรรมได้ใช้ปูนขาวและหินปูนที่เอื้อในด้านประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยในการการท าให้ 
อากาศและน้ าบริสุทธ์ิ และช่วยฟื้นฟูสภาพดิน โดยปูนขาวและหินปูนมีผลต่อโลกของเราในเชิงบวก ดังนี้ 

o ด้านอากาศ ช่วยบ าบัดและก าจัดการปล่อยก๊าซไอเสียที่เป็นอันตรายจากหม้อไอน้ า เครื่องก าเนิดไอน้ า 
กระบวนการจากเตาเผาและเตาเผาขยะ 

o ด้านน้ า ช่วยท าความบริสุทธ์ิให้ของเหลวอันเกิดจากระบวนการในอุตสาหกรรมเวลาไหลผ่าน 
o ด้านดิน ใช้ในการบ าบัดดินท่ีปนเปื้อนจากอุตสาหกรรมทางการเกษตร 
ปูนขาวถูกใช้ในการขจัดสิ่งสกปรกอันเกิดจากแร่ของโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น ทอง ทองแดง และอลิมิเนียม และ

ส าหรับประโยชน์ของปูนขาวในทางการเกษตรและ Agrofood ส าหรับผลติภัณฑ์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ถูกใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยมีคุณสมบัติที่ช่วยในการกันดินและเป็นสารเติมแต่งในอาหารสัตว์และอาหารมนุษย์ ปูนขาวยังช่วยขจัดสิ่ง
สกปรกและแร่ธาตุอินทรีย์ในการผลิตน้ าตาล นอกจากประโยชน์ดังกล่าวแล้ว ในเชิงพาณิชย์ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต
ยังเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนในการสนับสนุนโดยเป็นวัตถุหลักของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในหลากหลายอุตสาหกรรมซึ่งถือเป็น
ส่วนสนับสนุนและพัฒนาด้านเศรษกิจ และการเติบโตในหลาย ๆ ธุรกิจ การบริการ รวมถึงชุมชนรอบ ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 
การจัดการเพ่ือความยั่งยืนเพ่ือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทานดังท่ีกล่าว 
บริษัทให้ความส าคัญต่อผลกระทบของกระบวนการจัดการตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน โดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้เสีย นอกจากการ
บริหารจัดการระบบการท างานตามมาตรฐานสากลตามระบบควบคุม
คุณภาพ ISO9001 ยังมีการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม ISO14001 และการควบคุมกระบวนการตามระบบความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย OHSAS18001 นอกจากน้ี บริษัทยังมีมาตรการ
ควบคุมฝุ่นละอองและของเสียจากโรงงาน โดยบริษัทมีการติดตั้งระบบการ
ชะล้างฝุ่นละอองและเขม่าจากการเผาไหม้ก่อนปล่อยควันจากการเผา
หินปูนออก และมีการฉีดน้ ารอบบริเวณโรงงานเป็นประจ าทุกวัน เพื่อช่วยลดฝุ่นละอองภายในและรอบโรงงาน นอกจากน้ียังมี
การปลูกต้นไม้บริเวณรอบโรงงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี และช่วยป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ในส่วนของการ
ใช้น้ าในโรงงานท่ีใช้ในการชะล้างหิน จะมีการบ าบัดภายในโรงงาน และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ท าให้โรงงานไม่มีการปล่อยน้ า
เสียซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในแต่ละกระบวนการจะมีการควบคุมรวมถึงการด าเนินการตรวจวัดค่าคุณภาพ
อากาศเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับหลักทางด้านสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้  โดยมีระบบการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว  รวมถึงการควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และรวมถึงการด าเนินการดังนี้ 
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o การด าเนินการที่ไม่มีสิ้นสุด 
ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นบริษัทในเชิงรุกด้านสิ่งแวดล้อม SUTHA ได้น าแนวทางที่ดีที่สุดไปใช้ใน

กระบวนการทางอุตสาหกรรม ในรูปแบบที่ค านึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีด้านสุขภาพของมนุษย์ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

o ความรับผิดชอบ 
ความห่วงใยด้านสิ่งแวดล้อมรอบของพวกเรา สามารถพิสูจน์และ

มั่นใจได้ในกระบวนการการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต โดยมีความ
มุ่งเน้นเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของค่านิยมสูงสุดของเป้าหมาย
ของพวกเรา พวกเราเช่ือว่าการกระท าที่รอบคอบ เอาใจใส่ และรับผิดชอบต่อ
สุขภาพของมนุษย์ รับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถือเป็นส่วน
หนึ่งในความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ในฐานะบริษัท ท้ังในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อ ๆ ไป 

o การปฎิบัติท่ีดีที่สุด 
หลังจากมุ่งมั่นและแสวงหาความเป็นเลิศต่อการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม  SUTHA ได้มีแนวทางการปฏิบัตทิี่ดีได้แก่ : 
 ความควบคุมอันยาวนานโดยมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของพลังงาน 
 ใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ 
 การจัดการการปล่อยก๊าซคาร์บอน 
 ลดปริมาณการใช้น้ าโดยการหมุนเวียนน ากลับมาใช้อีกครั้ง 

o การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการแหล่งทรัพยากรอย่างสูงสุด 
เรามีการใช้และแปลงทรัพยากรธรรมชาติ-หินปูน เช้ือเพลิง และ 

น้ า เพื่อเพิ่มขีดความสามารถสูงสุดในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
ของเสียออกมาน้อยที่สุด  กระบวนการผลิตของ SUTHA นั้นเต็มไปด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้วัตถุดิบที่
สกัดมาจากโลก การผลิตปูนขาวนั้น ต้องการอุณหภูมิที่สูงส าหรับกระบวนการ Calcinizing โดยใช้เตาเผาปูนขาวแบบแนวตั้ง 
ซึ่งการจัดการด้านกระบวนการผลิตท าให้การใช้พลังงาน น้ า และหิน นั้นเป็นไปอย่างรอบคอบ 

o มีการพัฒนาอย่างสม่ าเสมอ 
ตลอดระยะเวลาการผลิต บริษัทมุ่งมั่นที่จะใช้เทคโนโลยีที่ทีที่สุดต่อการใช้พลังงาน การปล่อยมลพิษในอากาศ 

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

o การใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค 
การใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตในตลาดอุตสาหกรรม

ต่าง ๆ ตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้าน้ัน  เห็นได้ว่ามีผลและเป็นประโยขน์
ต่อคุณภาพในชีวิตประจ าวันของเราเป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นงานบริการ
หรือผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นอื่น ๆ และในขณะเดียวกัน คุณภาพชีวิตของ
เรายังถูกพัฒนาให้ดียิ่งข้ึน เพราะการใช้ปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนตใน
อุตสาหกรรม จะช่วยให้อุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถปฎิบัติได้ตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม ยังผลต่อการสนับสนุนการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวด้วยนั่นเอง   
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ปัจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 

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 และอื่น ๆ ซึ่งเป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคต 
ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญจากการคาดการณ์หรือคาดคะเนก็ได้ 

1. ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Business Risks) 

1.1 ความเสี่ยงด้านวัตถุดิบ (Risk Relating to raw materials) 
วัตถุดิบหลักในการผลิตปูนขาว คือ หินปูน ในปัจจุบันบริษัทจัดหาหินปูนจากผู้จัดหาที่มีประทานบัตรการด าเนินการ

เหมืองหินปูนในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ แหล่งหินปูนในจังหวัดสระบุรี และลพบุรี ที่ได้คุณภาพตรงตามที่บริษัทต้องการ บริษัท
มีการซื้อวัตถุดิบหินปูนจากผู้จัดหาจ านวนประมาณ 6-10 ราย และบางรายได้มีการซื้อขายหินปูนกันมาอย่างต่อเนื่องมา
มากกว่า 5 - 10 ปี แม้ว่าจะมิได้มีการท าสัญญาซื้อขายกัน 

อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันหรือคาดการณ์ได้ว่า บริษัทจะสามารถซื้อหินปูนได้ในปริมาณและคุณภาพ
จากผู้ขายหรือแหล่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลงผู้จัดจ าหน่ายอาจส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทในรูปแบบท่ีไม่
สามารถคาดการณ์ได้  ในทางตรงกันข้ามบริษัทยังไม่เคยประสบกับสถานการณ์ที่ขาดแคลนแหล่งแร่หินปูน แต่ก็มีความเป็นไป
ได้ว่าจะมีผู้จัดหาแร่หินปูนขนาดใหญ่อาจต้องเผชิญกับปัญหาเกี่ยวกับการอนุญาตด าเนินการส าหรับแหล่งหินปูน ซึ่งอาจส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของอุปทาน  แต่อย่างไรก็ดีบริษัทได้มีบริหารวัตถุดิบคงคลัง โดยมีการจัดเก็บหินปูนประมาณ 1.5 - 3 
เดือน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการและต้นทุนเป็นไปตามงบประมาณที่ตั้งไว้  

บริษัทมีการจัดส่งทีมงานนักธรณีวิทยาควบคู่ไปกับฝ่ายควบคุม
และประกันคุณภาพเพื่อส ารวจคุณภาพหินปูนและเก็บตัวอย่างมาทดสอบ
ทั้งจากแหล่งที่ซื้ออยู่ในปัจจุบันและแหล่งใหม่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
บริษัทไม่สามารถรับประกันในความสม่ าเสมอของคุณภาพหินปูนให้เป็นไป
ตามต้องการของบริษัทได้ แต่เนื่องจากบริษัทมีการพัฒนาระบบเตาเผา
หินปูนและมีประสบการณ์การเผาหินปูนมากกว่า 10 ปี ท าให้บริษัท
สามารถน าหินปูนจากแต่ละแหล่งมาผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
ตรงตามความต้องการของลูกค้า 

1.2 ความเสี่ยงด้านการจัดหาเชื้อเพลิงและความผันผวนของราคาเชื้อเพลิง  
           (Risk relating to fuel price and supply) 

บริษัทมีการจัดซื้อเช้ือเพลิงถ่านหินเพื่อใช้ในการผลิตจากผู้ผลติในต่างประเทศ 2-3 ราย เป็นประจ า รวมถึงการจัดหา
จากแหล่งอ่ืนๆ โดยจะมีกระบวนเพื่อท าการรวบรวมราคาที่มีการเสนอขายในแต่ละคราว 3 - 5 รายก่อนท่ีจะท าการเลือกผูข้าย  
ส าหรับจัดส่งในครั้งถัดไป นอกจากน้ีเพื่อมิให้เกิดการจัดส่งเชื้อเพลิงซึ่งน าเข้า
จากต่างประเทศล่าช้า บริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อส ารองเช้ือเพลิงโดย
ด าเนินการด้านการบริหารสินค้าคงคลังตามปริมาณความต้องการของบริษัท
เป็นระยะเวลาประมาณไม่น้อยกว่า 3 - 8 เดือน ซึ่งขึ้นอยู่กับการบริหาร
จัดการด้านเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เนื่องจากเชื้อเพลิงถือเป็นต้นทุนหลัก
รองจากหินปูน หากราคาค่าจัดซื้อเช้ือเพลิงมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นย่อมส่งผล
กระทบต่อโดยตรงต่อการลดลงของการท าก าไรของบริษัท และอาจมี
ผลกระทบในทางลบต่อการประกอบธุรกิจ สถานะทางการเงินและผล
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ประกอบการของบริษัท อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาราคาเช้ือเพลิงยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงผันผวนอย่างมีนัยส าคัญที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อบริษัท 

1.3 ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยต่อพนักงาน (Risk relating to environment and personnel 
safety ) และความเสี่ยงต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม  (Risk relating to 
changing environmental laws)  
เนื่องด้วยลักษณะการด าเนินการของบริษัทเกี่ยวข้องกับการเผาหินปูน  การบดปูน และมีกระบวนการผลิตจาก

ปฏิกิริยาทางเคมี จึงอาจส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อชุมชนใกล้เคียงและความปลอดภัยต่อพนักงาน  บริษัท
ประกอบกิจการผลิตและจ าหน่ายปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับทางด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมถึงเรื่องการก าจัด
สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว การควบคุมอากาศที่ระบายออกจากโรงงานให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม การ
จดัท ารายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกจากโรงงาน เป็นต้น ซึ่งข้อก าหนดดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง และมี
การเพิ่มเติมกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ได้  

อย่างไรก็ดี บริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายและควบคุม
กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ตลอดจนมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมตาม
มาตรฐานท่ีได้รับการรับรองส าหรับด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน OHSAS18000 และด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO14001 นอกจากนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการในเชิงรุกโดยมีการใช้มาตรการ  
ต่าง ๆ ดังนี ้

1. การก าหนดให้มีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการด าเนินการ
และติดตามในเรื่องดังกล่าวมีการพัฒนาและปลูกเป็นจิตส านึกแห่งความปลอดภัย 

2. การพัฒนากระบวนการท างานที่เน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการคัดเลือก และจัดหาอุปกรณ์     
โดยค านึงถึงความปลอดภัยและการป้องกันอันตราย  

3. การวิเคราะห์จุดเสี่ยง การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานเพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนดมาตรการป้องกัน
หรือแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4. การพัฒนาคู่มือความปลอดภัยในการท างาน การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องในการเรื่องคุณภาพ 
ความมั่นคงและความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้แก่พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย
กับองค์กร ตลอดจนการให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อการสานสัมพันธ์กับชุมชน
ใกล้เคียงในการแลกเปลี่ยนและรับฟังเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการมิให้การด าเนินกิจการของบริษัทส่ง
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนเพื่อร่วมกันพัฒนาชุมชมและให้ความร่วมมือกับกิจกรรม
ต่าง ๆ ในชุมชนและสังคม  

 

 
 
 
 
 
 
 
2. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risks) 

2.1 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Risk relating to exchange rates) 
เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทได้มีการซื้อเช้ือเพลิงซึ่งต้องน าเข้าจากต่างประเทศและมีการจ าหน่ายสินค้าส่งออกโดยใช้

สกุลเงินเหรียญสหรัฐเป็นหลัก  ดังนั้นบริษัทมีความเสี่ยงหากเกิดความผันผวนผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นระยะเวลา 30 
วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาตั้งแต่การบันทึกบัญชี จนถึงเมื่อสถาบันการเงินช าระหนี้ให้กับผู้จ าหน่ายในนามบริษัทผ่านระบบทรัสต์รี
ซีท อย่างไรก็ตามบริษัทมีการประเมินสถานการณ์ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และติดตามความเคลื่อนไหว
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ของสกุลเงินเหรียญสหรัฐต่อสกุลเงินบาทอย่างใกล้ชิด และศึกษาแนวทางการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยขอ
ค าปรึกษาจากธนาคารคู่ค้าประกอบการตัดสินใจ  

ทั้งนี้ท่ีผ่านมาบริษัทยังไม่ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างมีนัยส าคัญ  
 

2.2 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Risks relating to interest rates) 
บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ ณ สิ้นปี 2561-2559 เท่ากับ 2.99, 0.53 และ 

0.35 เท่า ตามล าดับ ทั้งนี้ในส่วนของเงินกู้ระยะยาวและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน อัตราดอกเบี้ยที่คิดอ้างอิงเป็นแบบ
ลอยตัวซึ่งหากสถาบันการเงินมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อบริษัท  ท าให้มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ก าไรของบริษัทลดลงและรวมถึงอาจท าให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นลดลงด้วย  แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยการจัดหาสินเช่ือโดยคัดเลือกสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยต่ าเพื่อจัดสรรเงินกู้ยืมที่เป็นอัตรา
ดอกเบี้ยคงท่ีหรืออัตราลอยตัวให้เหมาะสมและติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยอย่างสม่ าเสมอ 

 
2.3 ความเสี่ยงในด้านสภาพคล่อง ความสามารถในการช าระหนี้ และความสามารถในการจ่ายเงินปันผล หากผล

กระกอบการบริษัทและบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามคาดการณ์ หรือหากบริษัทต้องประสบกับวิกฤตการณ์ทางด้าน
เ ศ รษฐ กิ จ  ( Risks in liquidity, debt repayment ability, and dividends payment ability if the 
results of the Company and its subsidiaries are not as expected or if the Company is faced 
with an economic crisis) 

 เนื่องจากการลงทุนและการขยายกิจการของบริษัทซึ่งมีการลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
(บริษัทย่อย) จากผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ตลอดจนการจัดซื้อจัดหาเช้ือเพลิงส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต  
มีการใช้เงินลงทุนเป็นจ านวนมาก ซึ่งในปัจจุบันแหล่งเงินลงทุนส่วนใหญ่มาจากการใช้การใช้เงินทุนหมุนเวียนบางส่วนและเงิน
กู้ยืมเป็นหลัก ดังนั้นปัจจุบันบริษัทจึงมีภาระที่ต้องช าระดอกเบี้ยและคืนเงินกู้ยืมให้แก่สถาบันการเงินตามก าหนดระยะเวลา 
ตลอดจนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินตามที่ได้ระบุในสัญญากู้ยืมเงิน ดังนั้นหากบริษัทและบริษัทย่อยมีผลประกอบการ
ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ และไม่สามารถช าระหนี้คืนเงินกู้ตามจ านวนและตามก าหนดเวลา หรือหากบริษัทต้องเผชิญ
ผลกระทบในด้านวิกฤตเศรษฐกิจ อาจส่งผลกระทบในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและกระทบกับการบริหารสภาพ
คล่องทางการเงิน เนื่องจากบริษัทต้องจัดสรรกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพื่อน าไปช าระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าว ซึ่งจะท าให้
กระทบกับความสามารถในการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นด้วย แต่อย่างไรก็ดีเพื่อมิให้บริษัทต้องเผชิญกับความเสี่ยงหรือ
ผลกระทบในเรื่องดังกล่าว บริษัทจึงเข้มงวดในการจัดท างบประมาณ และการบริหารจัดการเพื่อหามาตรการในการเพิ่มยอด
รายรับ การหาแนวทางในการลดต้นทุนและรายจ่าย และการเร่งติดตามหนี้ เพื่อให้บริษัทและบริษัทย่อยให้คงความสามารถใน
การรักษาสภาพคล่อง ความสามารถในการช าระดอกเบี้ยและช าระคืนเงินกู้ยืม ตลอดจนคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นอย่างสม่ าเสมอ 
 

3  ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Management Risks) 
3.1  ความเสี่ยงจากการที่บริษัทมีผู้ถือหุ้นใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 

ณ วันที่ 31  ธันวาคม 2561  บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นโดยมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทคิดเป็นร้อยละ 73.79 ของทุนจดทะเบียนท่ีออกและช าระแล้ว ดังนั้น บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
จึงมีอิทธิพลต่อการเลือกบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ โดยมีจ านวนกรรมการซึ่งมีจ านวนเสียงที่สามารถควบคุม 
ก าหนดนโยบายการบริหาร รวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหาร และเนื่องจากสัดส่วนในการถือหุ้นในอัตราใกล้เคียงจ านวนสามในสี่ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงสามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบท้ังหมดและสามารถควบคุมนโยบาย รวมถึง
การก าหนดแนวทางการบริหารงานในบริษัทได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องทีไ่ด้รับการเสนอโดยกลุ่มกรรมการหรือผู้บริหารจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งมีอ านาจควบคุมได้ 

อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทให้ความส าคัญต่อการด าเนินการเพื่อให้มีความโปร่งใส และได้ก าหนดนโยบายการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่มีความสามารถและมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบถ่วงดุลการตัดสินใจและพิจารณาอนุมัติรายการต่าง ๆ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อมิให้เกิดรายการที่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งและคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ งผู้ตรวจสอบควบคุมภายในและผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นองค์กร
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อิสระเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของรายการทาง
บัญชีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน บนพ้ืนฐานการทวนสอบและการตรวจสอบเพื่อให้ถูกต้อง และยังให้ความส าคัญในการพัฒนา
แนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีตามมาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตลอดจนมาตรฐานซึ่งเป็นที่เช่ือถือได้ 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจและมีความโปร่งใสในการด าเนินงานและการบริหารงานของบริษัท  
 

4.   ความเสี่ยงจากการเปิดเสรีการค้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงส่งผลกระทบกับธุรกิจของบริษัท 
(ASEAN Economic Community-AEC Impact of Business Risks) 

 บริษัทได้ศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าของ AEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท ได้แก่ ผลกระทบในด้านการส่งออกสินค้าของบริษัท เนื่องจากมีโอกาสความเป็นไปได้ หากเกิดการ
เคลื่อนย้ายแหล่งเงินลงทุน และฐานการผลิตของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมไปถึงอุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว และ
แคลเซียมคาร์บอเนตไปยังฐานการผลิตในกลุ่มประเทศ CLMV ได้แก่ ประเทศ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศใน
กลุ่ม ASEAN ที่มีแหล่งวัตถุดิบและแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีค่าจ้างแรงงานไม่สูงนัก ดังนั้นปัจจัยเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ้น 
คือในเรื่องของการแข่งขันเพื่อช่วงชิงตลาดซึ่งเป็นฐานการส่งออกของบริษัทในปัจจุบัน หรือช่วงชิงยอดส่งออกสินค้าที่บริษัท    
มีการจ าหน่ายในประเทศคู่ค้าเหล่านั้น เช่น อินโดนีเซีย ลาว และฟิลิปปินส์ รวมถึงประเทศที่ใกล้เคียง  ก็อาจเกิดผลกระทบ   
แต่ทั้งนี้บริษัทได้วางแนวทางป้องกันความเสี่ยงส าหรับปัจจัยความเสี่ยงดังกล่าวโดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องไม่หยุด
นิ่ง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีความหลากหลายและเป็นที่ต้องการโดยสามารถรองรับต่อการใช้งานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานภายในประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางหนึ่งซึ่งช่วยลดปัจจัยความเสี่ยงต่อการพึ่งพิงการ
ส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง  
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หลักทรัพย์ท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ (Operating Assets) 

สินทรัพย์หลักในการประกอบธุรกิจ 

สินทรัพย์ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย “กลุ่มบริษัท” มีสินทรัพย์ถาวรรวมถึง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ (มูลค่าตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปได้ดังนี้  

ทรัพย์สิน 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 

(มหาชน) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินในจังหวัดลพบุรี 
ประกอบด้วย 

ที่ดินเนื้อที ่127-2-106 ไร่ 
ต.ช่องสาริกา               
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี  

ที่ดินเนื้อที ่5-0-0 ไร่  
ต.ช่องสาริกา 
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

ที่ดินเนื้อที ่75-8-135 ไร่ 
ต.ช่องสาริกา               
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

ที่ตั้งของ              
โรงงานช่องสาลิกา        
ซึ่งเป็นท่ีตั้งเตาเผา 6 เตา
เครื่องผลิตแคลเซียม    
ไฮดรอกไซด์          
เครื่องผลิตแคลเซียม
คาร์บอเนต         
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง     
และที่เก็บสินค้าคงคลัง 

เป็นเจ้าของ 36.62 ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็นประกัน
ไว้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน
จ านอง 520.00 ล้านบาท 

ที่ดินเนื้อที่ 24 ไร่          
ต.ช่องสาริกา 
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุร ี

ที่ดินบริเวณรอบโรงงาน
ช่องสาริกาและที่เกบ็
วัตถุดิบ 

 ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินจ านอง 330.00 ล้านบาท 

ที่ดินเนื้อที่ 31-2-120 ไร่ 
ต.โคกตมู 
จ.ลพบุร ี

ที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมี
วัตถุดิบหินปูน            
และหินแคลไซด ์

 

ที่ดินท่ีจังหวัดสระบุรี 
ประกอบด้วย 

ที่ดินเนื้อที่ 29-1-42 ไร่   
ต.หน้าพระลาน อ.เมือง   
จ.สระบุร ี

 

ที่ดินเนื้อที่ 18-1-170 ไร่ 
ต.ขุนโขลน                  
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

 
 

ที่ตั้งของ              
โรงงานหน้าพระลาน 
เครื่องบดปูนขาว          
และที่เก็บสินค้าคงคลัง 

ที่ตั้งของบ้านพักพนักงาน 

เป็นเจ้าของ 20.48 ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็นประกัน
ไว้กับธนาคารพาณิชย์ วงเงิน
จ านอง 385.00 ล้านบาท 

ที่ดินท่ีจังหวัดสระบุรี 
ต าบลห้วยป่าหวาย     
ที่ดินเนื้อที ่ 67-2-71 ไร่  
ต.ห้วยป่าหวาย            
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

โรงงานแห่งที่ 3             
ต.ห้วยป่าหวาย            
อ.พระพุธบาท  
จ.สระบุร ี

เป็นเจ้าของ 27.81 ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินจ านอง 330.00 ล้านบาท 

ที่ดินเนื้อที่ 36-1-71 ไร่   
ต.ห้วยป่าหวาย            
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

โรงงานแห่งที่ 3            
ต.ห้วยป่าหวาย            
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี
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ทรัพย์สิน 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 

(มหาชน) 

วัตถุประสงค ์
การถือครอง 

กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญชี  
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

เป็นเจ้าของ 67.34 อาคารบางส่วนใช้เป็นประกันไว้
กับธนาคารพาณิชย์พร้อมกับที่ดิน 

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ 375.63 เครื่องจักรบางส่วนจดจ านองเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ านอง 330.00 ล้าน
บาท 

เครื่องใช้ส านักงาน ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ 2.51 ไม่มภีาระผูกพัน 

ยานพาหนะ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็น
เจ้าของ/
เช่าซื้อ 

7.42 ยานพาหนะบางส่วนติดภาระค้ า
ประกัน สญัญาเช่าซื้อ/ลสีซิง่           
ที่ท าไว้กับสถาบันการเงิน 

อาคารระหว่างก่อสร้าง
และเครื่องจักรระหว่าง
ติดตั้ง 

ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ 39.14 ไม่มภีาระผูกพัน 

สินทรัพย์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจรวม 

  576.95  

 
ทรัพย์สิน 

บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
(บริษัทย่อย) 

วัตถุประสงค ์
ในการถือครอง 

กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญชี 
(ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

ที่ดินท่ีจังหวัดสระบุรี 
ต าบลพุกร่าง            
ที่ดินเนื้อที่  55-0-120 ไร่  
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

โรงงานสระบุรีปูนขาว     
ต.พุกร่าง อ.พระพุธบาท  
จ.สระบุร ี
ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ 20.07 ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินจ านอง 24.00 ล้านบาท 

ที่ดินท่ีจังหวัดสระบุรี 
ต าบลพุกร่าง  
ที่ดินเนื้อที่  28-2-84 ไร่  
อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี

โรงงานสระบุรีปูนขาว     
ต.พุกร่าง อ.พระพุธบาท  
จ.สระบุร ี
ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

เป็นเจ้าของ ปัจจุบันจดจ านองที่ดินเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
วงเงินจ านอง 30.00 ล้านบาท 

อาคารและส่วนปรับปรุง
อาคาร 

ใช้ในการประกอบธุรกิจ 
 

เป็นเจ้าของ 5.81  

เครื่องจักรและอุปกรณ ์ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ 77.69 เครื่องจักรบางส่วนจดจ านองเป็น
ประกันไว้กับธนาคารพาณิชย์ 
โดยมีวงเงินจ านอง 97.50 ล้าน
บาท 

เครื่องใช้ส านักงาน ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ 0.27 ไม่มภีาระผูกพัน 

ยานพาหนะ ใช้ในการประกอบธุรกิจ เป็นเจ้าของ/
เช่าซื้อ 

0.87  

สินทรัพย์ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจรวม 

  104.71  

หมายเหตุ  :  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีสินทรัพย์ซึ่งเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย จ านวน 340 ล้านบาท ประกอบด้วยเงิน
ลงทุนในบริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จ านวน 20 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
จ านวน 320 ล้านบาท 
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อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

ณ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) สรุปไดด้ังนี้ 

ทรัพย์สิน กรรมสิทธิ ์ มูลค่าสุทธ ิ
ตามบัญช ี
(ล้านบาท) 

วัตถุประสงค์การถือ
ครอง 

ภาระผูกพัน 
 

ที่ดินเนื้อที่ 3-0-0 ไร่  
ต.คลองหนึ่ง  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
และสิ่งปลูกสร้าง 

เป็นเจ้าของ 6.08  ให้บริษัทอื่นเช่า         
โดยสัญญาเช่าสิ้นสุด
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 
2561 และเตรียมการ
จ าหน่าย 

จดจ านองที่ดินเป็นประกันไว้
กับธนาคารพาณิชย์ โดยมี
วงเงินจ านอง 10.00 ล้านบาท 
ยกเลิกวงเงินเครดิตกับ
ธนาคารพาณิชยด์ังกล่าว และ
ด าเนินการปลดภาระจ านอง
ในเดือนมกราคม 2562 

ที่ดิน น.ส. 3 ก. เนื้อท่ี 56-2-12 ไร่  
ต.ทับใต้ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขนัธ ์

เป็นเจ้าของ 2.00  ยังไม่ได้มีแผนการ
ด าเนินการ 

จดจ านองที่ดินเป็นประกันไว้
กับธนาคารพาณิชย์ โดยมี
วงเงินจ านอง 11.96 ล้านบาท 

รวม 8.08    
 

สัญญาท่ีส าคัญของบริษัท 

สัญญาเช่าและสัญญาบริการ 

คู่สัญญา บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จ ากัด 

วันท่ีท าสัญญา 12 ตุลาคม 2560 

ระยะเวลาของสัญญา เริ่ม 1 พฤศจิกายน 2560 –31 ตุลาคม 2563  

ค่าเช่า ช าระค่าเช่าเป็นอัตราคงท่ีรายเดือน ภายในวันท่ี 5 ของทุกเดือน 

สรุปสาระส าคญัของสัญญา  

บริษัทเช่าอาคารส านักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้าน
ใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 รวมเป็นพื้นท่ีใช้สอย 298.93 ตารางเมตร พร้อมท่ีจอดรถจ านวนหนึ่ง 

   

สัญญาการซ้ือขายสินค้ากับลูกคา้ 

ลักษณะของสัญญา ผู้ซื้อตกลงที่จะซื้อสินค้ากลุ่มปูนขาวตามปริมาณสินค้าและระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 
โดยส่วนใหญ่เป็นการก าหนดประมาณการปริมาณการสั่งซื้อเฉลี่ยต่อเดือนหรือต่อปี 
(indicative quantity) 

การก าหนดราคา ราคาสินค้าท่ีซื้อขายแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ  

1.  ผันแปรตามราคาค่าเช้ือเพลิงที่ได้มีการตกลงกับลูกค้าซึ่งราคามีการปรับเป็นไปตาม
แนวโน้มราคาตลาดราคาค่าเช้ือเพลิงที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าแต่ละรายและกรณี
ราคาขายรวมค่าขนส่งซึ่งราคาค่าขนส่งปรับโดยผันแปรอ้างอิงราคาน้ ามันดีเซลและ
ระยะทางการขนส่งตามที่ได้มีการตกลงไว้กับลูกค้าในแต่ละราย  

2.  ราคาคงท่ีตลอดอายุสัญญา 
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คุณภาพและลักษณะของสินค้า (Specification) 

 มีการก าหนดคุณลักษณะของสินค้า อาทิเช่น ปริมาณแคลเซียมออกไซด์หรือแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์ที่มี (Available CaO, Available Ca(OH)2) ค่าความช้ืน, ค่าสารประกอบอ่ืนท่ี
เจือปน, ความร้อนและเวลาในการท าปฏิกิริยา (Reactivity), ขนาดของแกนที่เหลือ 
(ส าหรับปูนขาวก้อน), ขนาดของผลิตภัณฑ์ (ส าหรับผลิตภัณฑ์ชนิดผง) เป็นต้น  

เงื่อนไขการช าระเงิน ผู้ซื้อตกลงจะจ่ายเงินค่าสินค้าให้กับผู้ขายตามก าหนดระยะเวลาในสัญญา (ส่วนใหญ่ 30-
60 วัน) นับตั้งแต่ได้รับสินค้าครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา 

เงื่อนไขส าคัญ ในกรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสินค้า หรือส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อไม่ครบจ านวน หรือ
ล่วงเลยก าหนดเวลา หรือมีคุณภาพไม่ถูกต้องตามที่ก าหนด ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซื้อมีสิทธิ
ด าเนินการได้ ดังนี้ 

- ปริมาณและการส่งมอบ: ปรับผู้ขายเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ตามข้อตกลงระหว่าง
กัน ของราคาสินค้าท่ีไม่สามารถสง่มอบได้ หรือส่งไม่ทันตามก าหนด 

- เลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน: ปรับผู้ขายเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ ตามข้อตกลง
ระหว่างกันของราคาสินค้าที่ซื้อขายในส่วนที่บอกเลิกสัญญา และให้ผู้ขายชดใช้ราคา
สินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดแก่ผู้ซื้อ หากผู้ซื้อได้ซื้อสินค้าประเภท ชนิด ขนาด คุณภาพ 
และจ านวนเดียวกันจากบุคคลอื่น 

สัญญาสั่งซ้ือเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 

ลักษณะของสัญญา เป็นสัญญาซื้อขายเช้ือเพลิงท่ีจะท าสัญญาในแต่ละครั้งที่จะมีการสั่งสินค้าเป็นรายครั้ง 

การก าหนดราคา เป็นการตกลงราคาซื้อขาย โดยราคาซื้อขายจะขึ้นอยู่กับแนวโน้มของราคาเช้ือเพลิง
ดังกล่าวในตลาดโลก โดยเง่ือนไขราคาแบบ FOB หรือ ราคารวมการจัดส่งแบบ CFR 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ ราคารวมการจัดส่งและการประกันภัยแบบ CIF ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ขายแต่ละราย 

เงื่อนไขการช าระเงิน ช าระค่าเช้ือเพลิงผ่านทางธนาคารโดยใช้บริการเปิดตราสารเครดิตแบบทรัสต์รีซีท 
(Trust Receipt: T/R) เพื่อการน าเข้าเช้ือเพลิง หรือการช าระเงินล่วงหน้า ข้ึนอยู่กับ
ข้อตกลงกับผู้ขายแต่ละราย 

สัญญาการร่วมทุน (Joint Venture Agreement - JVA) 

คู่สัญญา PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) และบริษัท สุธากัญจน์
 จ ากัด (มหาชน) 

วันท่ีท าสัญญา 26 พฤศจิกายน 2556 

สรุปสาระส าคญัของสัญญา 

วัตถุประสงค์ของบริษัทร่วมทุน: การพัฒนา วิศวกรรม ก่อสร้าง ถือหุ้น ผลิตและบ ารุงรักษาโครงการโรงงานผลิต
ปูนขาวและเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะตั้งอยู่ในประเทศอินโดนีเซีย ด้วยก าลัง
การผลิตประมาณ 450 ตัน/วัน(เตาเผาหินปูนขนาด 150 ตัน/วัน จ านวน 3 เตา) 

ธุรกิจหลักของบริษัทร่วมทุน: ผลิตและจ าหน่ายปูนขาว 

โครงสร้างเงินทุน:  คู่สัญญาจะร่วมกันลงทุน โดยจะมทีุนจดทะเบียน 70.81 พันล้านรูเปียอินโดนีเซยี 
(“IDR”) ซึ่งบริษัท จะลงทุนร้อยละ 10 และ KIEC จะลงทุนร้อยละ 90 ของทุน



 
 

หน้า 46 / 257  

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

จดทะเบียนดังกล่าว จัดตั้งบริษัทรว่มทุน (Joint Venture Company, “JVC”) 
ช่ือบริษัท PT’KRAKATAU GOLDEN LIME  

ระยะเวลาการพัฒนาโครงการ: ประมาณ 18 เดือน ภายหลังจากว่าจ้างผู้รับเหมาการก่อสร้างและการจัดหา
เครื่องจักรอุปกรณ์ 

หน้าท่ีของคู่สัญญา:  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) จะเป็นท่ีปรึกษาและสนับสนุนการบริการด้าน
วิศวกรรม รวมทั้งการจัดหาเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และ KIEC 
จะให้การช่วยเหลือในการขอใบอนุญาต หรือเอกสารการอนุญาตที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 

การเข้าท าสญัญาทีเ่กี่ยวข้อง: ด้วยเง่ือนไขท่ีเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย ทางแตล่ะฝ่ายของคู่สัญญาจะให ้
JVC จะเข้าท าสัญญาที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือบริษัทในเครอื ได้แก ่

- สัญญาการบริหารการก่อสร้างกับบริษัทในเครือ PT Krakatau 

- สัญญาซื้อขายเครื่องจักรอุปกรณ์โรงงานและเทคโนโลยีกับ บริษัท สุธา
กัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

- สัญญาการจดัหาวัตถดุิบกับบริษัทในเครือ PT Krakatau 

ทั้งนี้ บริษัทร่วมทุน PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) ได้จดทะเบียนจัดตัง้
บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย 

หมายเหตุ:   1.  ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้
บริษัท ด าเนินการลงนามเปลี่ยนแปลงการท าข้อตกลง  Memorandum of Agreement กับ PT 
Krakatau Industrial Estate Cilegon โดยเข้าท ารายการเพื่อลงนามใน First Amendment to 
the Joint Venture Agreement   จากข้อตกลงเดิมที่ได้ลงนามข้อตกลงในการร่วมทุนกับPT 
Krakatau Industrial Estate Cilegon (“KIEC”) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556  และปัจจุบัน
จัดตั้งบริษัทร่วมทุนช่ือว่า PT KRAKATAUGOLDEN LIME (“KGL”) โดยมีทุนจดทะเบียนเดิม
ทั้งสิ้น 70.81 หมื่นล้านรูเปียอินโดนีเซีย และบริษัท มีสัดส่วนในการลงทุนร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียนโดยมูลค่าการลงทุนของบริษัท คิดเป็นเงิน 7.081 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย โดยเปลี่ยน
ข้อตกลงส าหรับการเรียกเพิ่มทุน  โดยทุนจดทะเบียนใหม่คิดเป็นมูลค่า 156 ,590 ล้านรูเปีย
อินโดนีเซีย โดยบริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นจ านวนร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียน คิดเป็นมูลค่า 
7.829 พันล้านรูเปียอินโดนีเซีย  ซึ่งบริษัท มีการจ่ายช าระทุนท่ีเรียกช าระแล้วจ านวน 1,770 ล้านรู
เปียอินโดนีเซีย  คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติเงินลงทุนที่ต้องช าระเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มเป็น
จ านวน 6.059 พันล้านอินโดนีเซียรูเปีย (อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 2.7 บาท ต่อ 1000 
อินโดนีเซียรูเปีย คิดเป็นเงินประมาณ 16.4 ล้านบาท) 

  โดยสาระส าคัญของสัญญาที่จะเปลี่ยนแปลงในวัตถุประสงค์การร่วมทุน ได้แก่ ก าลังการผลิตมีการ
เปลี่ยนแปลงจากเดิม จ านวน 3 เตา 450 ตัน/วัน เหลือจ านวน 2 เตา 300 ตัน/วัน โดยปัจจุบัน
โครงการดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากคู่สัญญาประสบปัญหาด้านการขอสินเช่ือโดยที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วมทุนซึ่งได้ก่อตั้งได้แก่ PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) ได้มีมติ
ระงับการด าเนินการของ PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2558 และปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท าแผนธุรกิจใหม่ โดยเงินลงทุนที่บริษัทได้มีการ
ช าระตามข้อตกลงดังกล่าวปรากฏในหัวข้อการลงทุนในบริษัทร่วม 

 2.  ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) มีมติระงับการด าเนินกิจการ 
มีผลตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2558 และปัจจุบันยังอยูร่ะหว่างการพิจารณาจัดท าแผนธรุกิจใหม่ 
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สัญญาบริการด้านเทคนิค (Service Agreement) 

  - บริษัทท่ีมีความเกี่ยวโยง 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559  มีมติอนุมัติให้บริษัทเข้า
ท าสัญญาการให้บริการกับ บริษัท CARMEUSE RESERCH AND TECHNOLOGY S.A. (“CRT”) ซึ่งภายหลังได้มีหนังสือบอก
กล่าวแจ้งขอเปลี่ยนแปลงช่ือตามสัญญาดังกล่าวเป็น บริษัท TECforLime SA (“TFL”) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท Carmeuse Group 
ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเบลเยี่ยมซึ่งเป็นผู้ควบรวมกิจการทางอ้อมในการถือหุ้นใหญ่ของบริษัท และคู่สัญญาโดย
สัญญาดังกล่าวถือเป็นรายการซึ่งมีความเกี่ยวโยงซึ่งบริษัท ได้มีการเปิดเผยการท ารายการเกี่ยวโยงตามหนังสือที่ (SUTHA-
SET) 036/2559 ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว โดยรายละเอียดสาระส าคัญของการ
ท าสัญญาดังกล่าวมีดังนี ้

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าท าสัญญา

บริการซึ่งสัญญาบริการดังกล่าวมีก าหนดลงนามให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 

ขอบเขตระยะเวลา 
สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็

ตามเง่ือนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขโดยท าหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน 

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ให้บริการ : CARMEUSE RESEARCH AND TECHNOLOGY S.A. (“CRT”) หรือ TECforLime SA (“TFL”) 
ผู้รับบริการ : บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซึ่งมี CRT หรือ TFL เป็นผู้ให้บริการ โดย CRT หรือ TFL เป็นผู้ที่มี

ความเช่ียวชาญซึ่งจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ซึ่งครอบคลุมหลากหลาย เช่น ธรณีวิทยา เหมืองแร่ 
วิศวกรรม การผลิต การจัดการกระบวนการขนส่ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ ให้กับบริษัทต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายในเครือของ
กลุ่มบริษัท Carmeuse  ในการเข้าท าสัญญาการให้บริการดังกล่าว CRT จะเป็นผู้ให้การบริการและสนับสนุนในกระบวนการ
เพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีความคล่องตัวซึ่งถือเป็นประโยชน์กับบริษัท 

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัท และคูส่ัญญา ถือเป็นบริษทัในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยคูส่ัญญาทั้งสอง

ไม่มีบุคคลที่เป็นกรรมการผู้มีอ านาจควบคุมร่วมกัน 

 -  บริษัทย่อย 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560  มีมติอนุมัติการท ารายการ
ระหว่างกันกับบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทถือหุ้นสัดส่วน 99.99 

วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าท ารายการ 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 ได้มีมติอนุมัติการเข้าท ารายการ

ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับการให้บริการทางเทคนิค 
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ขอบเขตระยะเวลา 
สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็

ตามเง่ือนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเงื่อนไขโดยท าหนังสือเป็นลาย
ลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน 

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ให้บริการ : บริษัท โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด (“GLE”) 
ผู้รับบริการ : บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ 
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซึ่งมี GLE เป็นผู้ให้บริการ โดย GLE เป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญซึ่งจะ

ให้บริการและสนับสนุนในด้านวิศวกรรม การออกแบบ (Engineering Design) และการให้บริการและค าปรึกษาเกี่ยวกับระบบ
เครื่องจักร การติดตั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิต การทดสอบการ
เดินเครื่องจักร (Commissioning)  

รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน 
บริษัทคู่สัญญาถือเป็นบริษัทย่อย คู่สัญญาทั้งสองมีบุคคลที่เป็นกรรมการและผู้บริหารที่ผู้เป็นผู้มีอ านาจควบคุม

ร่วมกัน 

เคร่ืองหมายการค้าที่ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

บริษัทไดด้ าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

เครื่องหมายการค้า 
 

 

เจ้าของเครื่องหมาย บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทสินค้า จ าพวกท่ี 1/1 
อายุเครื่องหมายการค้า 
 

10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 3 มิถุนายน 2537 
ใบอนุญาต ท่ี 161104081 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2556 

(สิ้นสุดวันท่ี 18 มิถุนายน 2566)  
ใบอนุญาตลงวันท่ี 13 กันยายน 2559 

การต่ออายุการจดทะเบียน ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวัน 18 มิถุนายน 2566 
หมายเหตุ: /1สินค้าจ้าพวกท่ี 1 หมายถึง สารเคมีใช้ปรับค่าความเปน็กรดและด่างของน้้าในบ่อเลี้ยงกุ้ง สารเคมีใช้เติมเพื่อเพ่ิม

ปริมาณเนื้อสีใช้ในอุตสาหกรรมส ี ยกเว้น สารสี สารเคมีใช้เตมิเพื่อเพิ่มปรมิาณเนื้อยางใช้ในอุตสาหกรรมยาง 
สารเคมีใช้เติมเพื่อเพ่ิมปรมิาณดินน้้ามันใช้ในอุตสาหกรรมดินน้้ามัน สารเคมีใช้เตมิเพื่อเพิ่มปริมาณเนือ้ข้ีเลื้อยใช้ใน
อุตสาหกรรมกรอบรูป สารเคมใีช้จับสิ่งสกปรกในเตาหลอมในอุตสาหกรรมหลอมเหล็กเส้น สารเคมีใช้แยกสิ่ง
สกปรกและบ้าบดัน้้าในอุตสาหกรรมถลุงสังกะสี สารเคมีใช้แยกสิ่งสกปรกและบา้บัดน้้าในอุตสาหกรรมถลุง
ทองแดง สารเคมีใช้แยกสิ่งสกปรกและบ้าบดัน้้าในอุตสาหกรรมถลงุทองค้า สารเคมีใช้ปรับคา่ความเป็นกรดและ
ด่างของน้้าในอุตสาหกรรมบ้าบัดน้้าเสีย สารเคมีใช้ท้าความสะอาดและท้าให้หนังนิ่มในอุตสาหกรรมฟอกหนัง 
สารเคมีใช้ปรับค่าความเป็นกรดและด่างของน้้าประปา 
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เครื่องหมายการค้า 
 

 

เจ้าของเครื่องหมาย บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทสินค้า จ าพวกท่ี 1/1 
อายุเครื่องหมายการค้า 
 

10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 3 มิถุนายน 2537 
ใบอนุญาต ท่ี ค34590 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2558  

(สิ้นสุดวันท่ี 2 มิถุนายน 2567)  
การต่ออายุการจดทะเบียน ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวัน 2 มิถุนายน 2567 

หมายเหตุ: /1สินค้าจ้าพวกที่ 1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องการก้าหนดจ้าพวกสินค้าและบริการ ณ วันที่ 21 มีนาคม 
2546 หมายถึง ผลิตภัณฑ์เคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และการถ่ายภาพ รวมถึงการเกษตรกรรม การท้า
สวนและการป่าไม้ เรซินเทียมที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต พลาสติกที่ยังไม่ผ่านกระบวนการผลิต ปุ๋ยธรรมชาติ 
สารประกอบใช้ในการดับเพลิง สิ่งที่เตรียมขึ้นเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของวัตถุหรือในการบัดกรี 
สารเคมีใช้ในการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร สารใช้ในการฟอกหนัง สารยึดติดใช้ในอุตสาหกรรม 

เครื่องหมายการค้า  

เจ้าของเครื่องหมาย บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
ประเภทสินค้า จ าพวกท่ี 1/1 
อายุเครื่องหมายการค้า 
 

10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2556 
ใบอนุญาต ท่ี ค405488 ลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2558  

(สิ้นสุดวันท่ี 4 กรกฎาคม 2566)  
การต่ออายุการจดทะเบียน ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวัน 4 กรกฎาคม 2566 

หมายเหตุ: /1สินค้าจา้พวกท่ี 1 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง  การก้าหนดจ้าพวกสินค้าและบรกิาร ณ วันท่ี 21 มีนาคม 
2546 หมายถึง สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ด้านฟาร์มกุ้งเพื่อปรับสภาพน้้าในบ่อกุ้ง ดินเพื่อปรับสภาพดิน
เปรี้ยว สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมสี เพิ่มปริมาณเนื้อสี สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาง เพิ่มปริมาณเนื้อยาง 
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติก เพิ่มเนื้อพลาสติก สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมแก้ว ใช้ผงขัด สารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมดินน้้ามัน เพิ่มเนื้อในดินน้้ามัน สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมกรอบรูป นา้ไปผสมกับขี้เลื่อยเพื่อเพิ่ม
ปริมาณสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ใช้ผสมกับอาหารสตัว์ช่วยในการย่อย สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม
หลอมเหล็กเส้น ใช้ในการจับสิ่งสกปรกในเตาหลอม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงสังกะสี ใช้ในการแยกสิ่ง
สกปรก บ้าบัดน้้า สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมถลุงทองแดง ใช้ในการแยกสิ่งสกปรก บ้าบัดน้้า สารเคมีที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมถลุงทองค้าใช้ในการแยกสิ่งสกปรก บ้าบดัน้้า สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมก้าจัดน้้าเสีย ปรับค่า pH 
สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ท้าความสะอาดกัดหนังให้น่ิม สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมประปา ปรับคา่ 
pH 
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บริษัท โกลเด้นท์ ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย)  ได้ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการค้า 
 

 

เจ้าของเครื่องหมาย บริษัท โกลเด้นท์ ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย)   
ประเภทสินค้า จ าพวกท่ี 7/1 
อายุเครื่องหมายการค้า 
 

10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
ใบอนุญาต ท่ี 171102641 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560  

(สิ้นสุดวันท่ี 6 พฤษภาคม 2567)  
การต่ออายุการจดทะเบียน ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวัน 6 พฤษภาคม 2567 

หมายเหตุ: /1สินค้าจา้พวกท่ี 7 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง  การก้าหนดจ้าพวกสินค้าและบรกิาร ณ วันท่ี 21 มีนาคม 
2546 หมายถึง เครื่องจักรเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมทีั่วไป 

 

บริษัท โกลเด้นท์ ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย)  ได้ด าเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

เครื่องหมายการค้า 
 

 

เจ้าของเครื่องหมาย บริษัท โกลเด้นท์ ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (บริษัทย่อย)   
ประเภทสินค้า จ าพวกท่ี 42/1 
อายุเครื่องหมายการค้า 
 

10 ปี ตั้งแต่วันท่ี 7 พฤษภาคม 2557 
ใบอนุญาต ท่ี บ71433 ลงวันท่ี 26 พฤษภาคม 2560  

(สิ้นสุดวันท่ี 6 พฤษภาคม 2567)  
การต่ออายุการจดทะเบียน ครั้งต่อไปต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน ก่อนหมดอายุ ในวัน 6 พฤษภาคม 2567 

หมายเหตุ: /1สินค้าจ้าพวกท่ี 42 ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่อง  การก้าหนดจ้าพวกสินค้าและบรกิาร ณ วันท่ี 21 มีนาคม 
2546 หมายถึง งานออกแบบพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมเตาเผาปูนขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี
ทั่วไป 

 
นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

นโยบายการลงทุนและการบริหารงาน 
บริษัทมีนโยบายการลงทุนหลักในการลงทุนเชิงกลยุทธ์เพื่อขยายพัฒนาธุรกิจด้านวิศวกรรมเพื่อสร้างเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมการผลิตที่เป็นของตนเองและการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในกิจการที่มีแนวโน้มเติบโต  โดยบริษัทาย่อยที่อยู่
ภายใต้การลงทุนของบริษัทจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการก ากับกิจการที่ดีของบริษัทอย่างเคร่งครั ด โดยนโยบายดังกล่าว
ครอบคลุมถึงโครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารจัดการ การบริหารความเสีย่งและการควบคุมภายใน
ตลอดจนการสนับสนุนงานอ่ืนท่ีก าหนดโดยบริษัท 
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การลงทุนในบริษัทร่วม 
บริษัทมีการช าระเงินลงทุนส าหรับโครงการร่วมทุน ในบริษัท PT. Krakatua Golden Lime (“KGL”) จ านวน 5.418 

ล้านบาท โดยมีมูลค่าเงินลงทุนหลังจากค านวณมูลค่าตามหลักเกณฑ์เกณฑ์การคิดมูลค่าหลักทรัพย์ที่ด้อยค่า และคงมูลค่าเงิน
ลงทุนตามบัญช ีณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวน 3,342,000 บาท โดยเงินลงทุนดังกล่าวเป็นการจ่ายช าระทุนบางส่วนตาม
สัญญาร่วมทุนที่ลงนามไว้ (Joint Venture Agreement - JVA) 

โดยบริษัทจะพิจารณาลงทุนในธุรกิจที่เกื้อหนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการท าธุรกิจของบริษัท หรือเป็นธุรกิจซึ่งทาง
บริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีแนวโน้มการเติบโต โดยจะค านึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ บริษัท 
จะด าเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

การลงทุนในบริษัทยอ่ย 
1. อนุมัติการด าเนินการเพ่ือจัดต้ังบริษัทย่อยของบริษัท  

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง
บริษัทย่อย คือ บริษัท โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด โดยมีทุนจดทะเบียน จ านวน 20 ล้านบาท (บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 
99.99% ของทุนช าระแล้ว) เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจด้านวิศวกรรมและการจ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์  โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้

ช่ือบริษัท บริษัท โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
ลักษณะการด าเนินธุรกิจ 
 

ให้ค าปรึกษาด้านวิศวกรรมและบรกิารออกแบบ 
ผลิตและจ าหน่ายเครื่องจักรอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรรวมถึงบริการให้
ค าปรึกษาและติดตั้ง 

วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ หลังจากท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติ 
ทุนจดทะเบียน 
 

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

ทุนที่เรียกช าระแล้ว 20,000,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนทุนที่ช าระแล้ว 10 บาทต่อหุ้น 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น    

99.99% 
0.01% 

กรรมการปัจจุบัน 
 

นายเบอร์นาร์ดจลู เอ มายเทอร ์
นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่
นายกีซา่ เอมลิ เพอราค ี
นายอิษฏ์ชาญ ชาห ์
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

กรรมการผูม้ีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
 

“กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท” 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

แหล่งเงินทุน เงินลงทุนหมุนเวียนของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

2. การได้มาซ่ึงหุ้นในบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พิจารณาและอนุมัติ

แผนการเบื้องต้นในการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“SQL”) ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญซึ่งได้ช าระเต็ม
มูลค่าแล้วจ านวน 48,500 หุ้น จากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายซึ่งมิได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท (“ผู้ขาย”) โดยการเข้าท า
ธุรกรรมการได้มาครั้งนี้ บริษัทได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่ผู้ขายเป็นจ านวนท้ังสิ้น 320 ล้านบาท และได้มอบอ านาจให้กรรมการ
บริษัท ได้แก่ นายกีซ่า เอมิล เพอราคี และนายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้องอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน SQL ภายใต้กรอบที่ได้รับอนุมัติต่อไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เพียงการเจรจาต่อรองเพิ่มเติมกับผู้ขาย รวมทั้งพิจารณาก าหนดรายละเอียด แก้ไข เปลี่ยนแปลง และลงนามในสัญญาซื้อขาย
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หุ้นและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดต่อกับหน่วยงานใด ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการด าเนินการใด ๆ ที่จ าเป็นและ
เกี่ยวข้องเพื่อให้การเข้าท าธุรกรรมดังกล่าวส าเร็จลุล่วง 

โดยเมื่อวันที่ 19  มีนาคม 2561 บริษัทได้เข้าท ารายการการเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวและได้ช าระค่าตอบแทนให้แก่
ผู้ขายเป็นจ านวนทั้งสิ้น 320 ล้านบาท โดยการเข้าท ารายการในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส าคัญตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (“ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ”) 
ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าวด้วยวิธีการค านวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ โดย
ค านวณจากงบการเงินรวมของบริษัทที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้ว 
พบว่าการเข้าท ารายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเมื่อค านวณรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน คิดเป็น
ร้อยละ 32.57 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย  โดยบริษัทไม่ได้เข้าท ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินภายใน
ระหว่างระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการประเภทที่ 2 ตามประกาศเรื่องรายการที่มีนัยส าคัญ 
กล่าวคือ รายการที่มีมูลค่าเท่ากับหรือสูงกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทได้จัดท ารายละเอียดเปิดเผยกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน าส่งหนังสือเวียนแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเลขท่ี (SUTHA-SET) 005/2561/TH แล้ว 
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ข้อพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีจ านวน  
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ตามงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยส าคัญ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  
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HPW 

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ SUTHA 
 

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

 1)   ปูนขาว  
 2)   แคลเซียมคาร์บอเนต  
  3)   จ าหน่ายสินค้า/บริการอื่น  
 4)   ติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์

เลขทะเบยีนบริษัท : 0107556000248 
 

ที่ต้ังที่ท าการ 
ส านักงานใหญ ่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค 
 ช้ัน 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า  
 ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 
 จังหวัดนนทบุรี 11120 
โทรศัพท ์ +66(0) 2017  7461 - 3 
โทรสาร +66(0) 2017  7460 
เว็บไซต ์ http://www.goldenlime.co.th 
อีเมล              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-หลม่สัก 
(CS)    สายใหม่ ต.ช่องสาริกา อ.พัฒนานิคม  
  จ.ลพบุรี 15220 

สาขา  3  : เลขท่ี 111 หมู่ 11 ต.ห้วยป่าหวาย  
(HPW)      อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270  

บริษัทย่อย : บริษัท สระบรุีปูนขาว จ ากัด   
(SQL)  เลขท่ี 39/2 หมู่ 9 ต.พุกราง  
  อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18270 

บริษัทย่อย : บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
(GLE) 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช 

ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็ 
จังหวัดนนทบุรี 11120 

 
 
 

http://www.goldenlime.co.th/
mailto:sales@goldenlime.co.th
mailto:glmis@goldenlime.co.th
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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 2561 
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  
 

ผู้สอบบญัช ี
ช่ือบริษัท : บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด  
ผู้สอบบญัช ี : นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3972 หรือ 
  นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4496 หรือ 

        นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4521 หรือ 
  นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4807 หรือ 
  นางสาววรสพร เดชอาคม    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5659   - 

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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โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
  

 
 
ที่มา:  โครงสร้างกลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด จากเอกสารค าเสนอซ้ือ (แบบ 247 -4) ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559                   

และจากข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนเม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2561 
 
หมายเหตุ:   โครงสร้างผู้ถือหุ้นข้างต้นจัดแสดงโครงสร้างส าหรับปี 2561 และสามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จากเว็บ

ไซด์บริษัท: www.goldenlime.co.th  > เกี่ยวกับเรา > โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้นซึ่งบริษัทได้ท าการปิดสมุดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้ถือหุ้นจ านวน 1,424 
ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% จ านวน 10 ราย และผู้ถือหุ้นต่ ากว่า 0.5% รวม 1,414 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นคนต่าง
ด้าวจ านวนเพียง 4 ราย  โดยบริษัทมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างด้าวตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 3 ข้อ 11  
ว่า “หุ้นของบริษัทย่อมโอนกันได้อย่างเสรีโดยไม่มีข้อจ ากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจ านวน
รวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วท้ังหมดของบริษัท”  โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ นจิเนียริ่ง จ ากัด
( GLE )

บริษัทย อย จดทะ บ ยนจัด ั ง มื อ 15 ม นาคม 2560

บริษัท สระบุร ปูน า  จ ากัด
( SQL )

บริษัทย อย การ ด้มา   งสินทรั ย์หุ้นสามัญ 100%  มื อ 19 ม นาคม 2561

บริษัท คาร์มิวส์ โ ลดิ้ง เอสเอ 
( CH )

นายอิษ ์ชาญ ชาห์

บริษัท อีสต์เทรินส์ อิเนอจ้ี
 ( EEI )

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่

บริษัท คาร์มิวส์ มิดเดิ้ล อีส แอนด์ เอเชีย 
( CMEA )

บริษัท คาร์มิวส์ อีสเทิร์น พีทีอี จ ากัด
( CE )

บริษัท เอเชีย ไลม์ พีทีอี จ ากัด
 ( ALS )

10.0 % 90.0 %

51.0 %

0.0 %

49.0 %

100.0 %

49.0 %51.0 %

100.0 %

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ถือเกินกว่า 0.5%

บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
( CELT )

                             (     )

73.79 % (27/12/2561) 12.00 % (27/12/2561)

ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น  

14.21 % (27/12/2561)

                      กลุ่มคาร์มุส                         จีพี กรุ ป

49.0 %

http://www.goldenlime.co.th/
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รายชื อผู้ถือหุ้นหลัก องบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)   
ณ วันท่ี 27 ธันวาคม 2561 มีดังนี้ 

 
กลุ มผู้ถือหุ้นใหญ และค ามสัม ันธ์ 

บริษัท   อ   ลม์ (ประ ทศ ทย) จ ากัด (“CELT”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 221,380,460 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดย CELT เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดย นาย
อิษ ์ชาญ ชาห์ หรือกลุ่มบริษัท จี.พี. กรุ ป หรือ G.P. เว บไซต์ : http://premjee.com, G.P. เป็นผู้ลงทุนในธุรกิจที่หลากหลาย
โดยมีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ด้านธุรกิจมานานกว่า 150 ปี  และ กลุ่มคาร์มิวส์ (“Carmeuse Group”) เว บไซต์ 
http://www.carmeuse.com,  กลุ่มคาร์มิวส์ เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในธุรกิจปูนขาวซึ่งมีประสบการณใ์นธุรกิจปูนขาวนาน
กว่า 150 ปี  โดย CELT จัดตั้งมีจุดประสงค์ในการลงทุนหรือถือครองหุ้นบรษิัทอื่น ในธุรกิจสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาวและ
ธุรกิจอื่น  ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเคมีภัณฑ์ประเภทปูนขาว 
 
ทุนจดทะ บ ยนและทุนช าระแล้  
CELT มีทุนจดทะเบียนที่ช าระแล้วเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 175,000,000 บาท โดยมีมูลค่าที่ตราไว้  (Par value) เท่ากับ 100 
บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้น 1,750,000 หุ้น โดยสามารถจ าแนกได้เป็นหุ้นสามัญจ านวน 857 ,500 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิ
จ านวน 892,500 หุ้น 
 
ผู้ถือหุ้น องบริษัท 
รายชื่อผู้ถือหุ้นของ CELT ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ล าดับ ชื อ จ าน นหุ้น ร้อยละ มื อ ท ยบกับจ าน น
หุ้นท  จ าหน ายแล้ ทั งหมด 

ร้อยละ มื อ ท ยบกับสิทธ ิ
ออก ส ยงทั งหมด 

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

ร ม 1,750,000 100.00 100.00 
หมายเหตุ: 1) หุ้นของ นายอิษ ์ชาญ  ชาห์ จ านวนทั้งสิ้น 892,499 หุ้น และ หุ้นของ นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ จ านวนทั้งสิ้น 1 หุ้น                        

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

เท่ากับ 1 หุ้นสามัญต่อ 1 สิทธิออกเสียง 

ชื อ  จ าน นหุ้น  ร้อยละ 
1 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด 221,380,460 73.79 
2 บริษัท ไทยเอ นวีดีอาร์ จ ากัด 8,068,900 2.69 
3 นายสมโภชน์ ปลื้มพรพรหม 6,873,300 2.29 
4 น.ส.ต้องรัก กิจวัฒนชัย 4,256,000 1.42 
5 น.ส.สารณิีย์ เนื่องจ านงค ์ 4,254,000 1.42 
6 นายขันธ์เพชร สารสาส 3,900,000 1.30 
7 นายปัน สารสาส 3,019,000 1.01 
8 นายกิติศักดิ์ ปิยะพัฒนา 2,120,000 0.71 
9 นายณัฐพันธุ์ ธนังตานุรักษ์ 2,000,000 0.67 
10 นายมณฑล พาสมด ี 1,509,700 0.50 
11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน   42,618,640 14.21 

ร มจ าน นหุ้นท  จ าหน ายแล้  300,000,000.00 100.00 
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คณะกรรมการบริษัท 
รายชื่อคณะกรรมการ CELT ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 
 

ล าดับ ชื อ   าแหน ง 
1. นายอิษ ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ 
2. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการ 
3. นายชีราส อีรัช ปุณวาลา กรรมการ 
4. นายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการ 

 
รายละเอียดความสัมพันธ์ตามโครงสร้างผู้ถือหุ้น สามารถอ่านรายละเอียดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทได้จากเว บไซด์บริษัท: 
www.goldenlime.co.th  > เกี่ยวกับเรา > โครงสร้างผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลเพิ่ม เติมบริษัท จี .พี .  กรุ ป ( เว ปไซด์ : 
http://www.premjee.com) หรือข้อมูลกลุ่มบริษัทคาร์มิวส์กรุ ป (เว ปไซด์: http://www.carmeuse.com) 
 
CELT ได้สรรหาและเสนอช่ือบุคคล และได้รับอนุมัติแต่งตั้งจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 
โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื อ-สกลุ  ันท   ด้รับการแ  ง ั ง   าแหน ง 
1 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่  29 กันยายน 2559 กรรมการบริหาร 
2 นางสาวนิชิต้า ชาห์  29 กันยายน 2559 กรรมการบริหาร 
3 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน  11 พฤศจิกายน 2559 กรรมการ 
4 นายกีซา่ เอมลิ เพอราคี  5 เมษายน 2560 กรรมการผู้จดัการ  

และประธานกรรมการบริหาร 
5 นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)  23 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการบริหาร 

นโยบายการจ าย งินปันผล 
 
 ้อบังคับในหม ด งินปันผลและ งินส ารอง 
o ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่  ห้ามมิให้

จ่ายเงินปันผล 
 เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจ านวนหุ้น หุ้นละเท่า  กัน เว้นแต่ในกรณีบริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและก าหนดให้หุ้น

บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห นว่าบริษัทมีผลก าไรสมควร
พอที่จะท าเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบใน
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป 

 การจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายในหน่ึง (1) เดือน นับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลง
มติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็น
เวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย 

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

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล
และการจัดสรรทุนส ารองตามก หมายในแต่ละปี อย่างไรก ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไป

http://www.premjee.com/
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จากนโยบายที่ก าหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ แผนการ
ลงทุนความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่น  ตามที่คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทเห นสมควร 
 
ส าหรับปี 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนมุัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และมีการจ่ายปันผลในปีท่ีผ่านมา ดังนี ้

วันท่ีอนุมัติ ส าหรับงวด บาท/หุ้น จ านวนเงิน 
(ล้านบาท) 

วันท่ีจ่าย 

14 สิงหาคม 2561 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 0.08 บาท/หุ้น 24.00 13 กันยายน 2561 
14 พฤศจิกายน 2561 1 กรก าคม – 30 กันยายน 2561 0.07 บาท/หุ้น 21.00 14 ธันวาคม 2561 

รวมเงินปันผลระหว่างกาล 1 มกราคม – 30 กันยายน 2561 0.15 บาท/หุ้น 45.00  
 
ประวัติการจ่ายเงินปันผล 3 ปีท่ีผา่นมา มีรายละเอียดดังนี ้

เงินปัน
ผลจ่าย 

หน  ย (บาท/หุ้น)   หน  ย (ล้านบาท/ปี) 

 % 
ต่อก าไรสุทธ ิ

  

เงินปันผลระหว่างกาล AGM 
เงินปันผล

บาท/หุ้น/ป ี

ก าไร
สุทธิ 
ล้าน
บาท 

เงินปันผลระหว่างกาล AGM 
เงินปันผล 
ล้านบาท/

หุ้น/ปี 
ส าหรับ

ปี  

ไตรมาส ไตรมาส 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2559 -    0.08        -    0.09  0.17  66.90  -    24.00   -    27.00  51.00  76% 
2560 -    0.15       -    0.10  0.25  73.91  -    45.00         -    30.00  75.00  101% 
2561* -    0.08  0.07  0.12 0.27  63.48    -    24.00  21.00  36.00 81.00  128% 

หมายเหตุ  * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มมีติให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพื่อขอ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 81.00 ล้านบาท โดยหกัเงินปันผลระหว่างกาลที่จา่ยใหก้บั  
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซ่ึงจ่ายให้กบัผู้ถือหุ้นไปแลว้เมื่อวันที ่ 13 กันยายน 2561 จ านวน 0.08 บาทต่อหุ้น และเมื่อวันที่ 14 
ธันวาคม 2561 จ านวน 0.07 บาทต่อหุน้ คงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มเติมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 36.00 ล้านบาท ทั้งนี้
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ในวันที ่
3 เมษายน 2562 
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โครงสร้างการจัดการ 
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คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีส่วนร่วมและเป็นผู้น าในการก าหนดทิศทางและก ากับดูแลการด าเนินการของฝ่าย
จัดการในการบริหารงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ กฎเกณฑ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารงานภายใต้นโยบายการก ากับดแูลกิจการมี
ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยซึ่งคณะกรรมการบริษัท
เป็นผู้แต่งตั้งจ านวน 2 ชุด ได้แก ่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร และเมื่อวันที ่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่
ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 1/2562 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มอีก 1 ชุด ได้แก ่ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทมีคณะกรรมการ รวมทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย 
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คณะกรรมการบริษัท 

 
 
 ชื่อและจ านวนกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายกีซา่ เอมลิ เพอราคี, นางสาวนิชิต้า ชาห์, นายกรสินัน สูบรามาเนียน อายลู ่และ นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลเินต (บารอน) 

กรรมการสองในสี่คนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราส าคัญของบริษัท 
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท 

 
 
  

นายศรีภพ สารสาส 
 
 

ประธานคณะกรรมการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารจัดการด้านการเงินและการธนาคารและการตรวจสอบ 

อายุ 61 ปี 
 

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

สัญชาติ : ไทย     ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) : - 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

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

 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
2 พฤษภาคม 2554 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  6  ป ี
หลังบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์ 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: 4 บริษัท (*) 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน:  4 บริษัท (**) 
3) กิจการที่แขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
10 ก.ค. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส เทรนนิ่ง จ ากัด (**1) 
5 มิ.ย. 2561-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บีดีเอ็มเอส จัดการทรัพย์สิน จ ากัด (**2) 
23 ก.พ. 2561-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
15 ม.ค. 2561-ปัจจุบัน ประธานเจา้หน้าที่บรหิารงานกลาง บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (*1) 
2554- ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

ปจัจุบัน 
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท การบินกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (*2) 

ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท เกียรติธนา ขนส่ง จ ากัด (มหาชน) (*3) 

ปัจจุบัน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการก ากับดูแล
กิจการ 

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จ ากัด (มหาชน) (*1) 

ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) (*4) 

2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ขันธ ์จ ากัด (**3) 
2550-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ปรุส (2008) จ ากัด (**4) 
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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26 ก.พ.2562-ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คาร์ฟินน์ (ซาอุด ิอาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์ประสานงาน คามวิส์ (ซาอุด ิอาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ ยุโรป (ซาอุดิ อาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ ศูนย์วิจัยและเทคโนโลย ีคามิวส ์(ซาอุดิ อาระเบีย) (*) 
พ.ค. 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ Immobilière Athéna (ซาอุดิ อาระเบยี) (*) 
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด  
11 พ.ย. 2559 - ปจัจุบัน กรรมการ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
ม.ิย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อินเวสท์ เอสพอีาร์แอล (เบลเยียม)  (*)  
ธ.ค. 2557- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อเมริกา โฮลดิ้ง เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) 
ธ.ค. 2557 - ปัจจบุัน กรรมการ บริษัท คามิวส์ อเมริกา เอสพีอาร์แอล (เบลเยียม) (*) 
ต.ค. 2554 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมาย กลุ่มบริษัทคามิวส์ (*) 
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 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

อายุ: 47 ปี 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
ท่ีปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทในเครือ คามิวส์ ( ตุลาคม 2554-ปัจจุบัน) 
นิติกร Clifford Chance กรุงบรัสเซล (พฤษภาคม 2542- กันยายน 2544) 
นิติกร Stibbe ในกรุงบรัสเซล (กรกฎาคม 2539-พฤษภาคม 2542) 

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

(2537) 
o Special degree in Economics and Finance law (2539) - 

Université Libre de Bruxelles, Belgium 

สัญชาติ   : เบลเยยีม 
ถิ่นพ านัก  : ประเทศเบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

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

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
11 พฤศจิกายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2  ปี  

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: 9 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ :  
     กรรมการและที่ปรึกษากฎหมายบรษิัทอื่นๆ ในเครือคามิวส ์

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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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 
 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธุรกิจ 

อายุ 38 ปี 
 

 
วุฒิการศึกษา   

o ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจ (การเงิน และกฎหมายธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยบอสตัน, โรงเรียนการจัดการ  

สัญชาติ   : ไทย 
ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -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 
 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 

วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2  ปี  
 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ด ารงต าแหน่งกรรมการ 1 บริษัท (**) 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: ด ารงต าแหน่งอีก 6 บริษัท (*) 
3)   กิจการทีแ่ขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : - ไม่มี -  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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26 ก.พ. 2562 - ปจัจุบัน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด  
15 มี.ค. - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด  
29 ก.ย. 2559 - ปจัจุบัน 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 (*) 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ศิลา อิสเทิร์น จ ากัด  (*) 
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ พีทีอี จ ากัด  (*) 
2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อีสเทิร์น เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด (*) 

 
 

 
 
  

นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 
 

กรรมการ 
 กรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
บริหารธุรกิจ 

อายุ 50 ปี 
 

 
วุฒิการศึกษา   
o ปริญญาโท : Master of Business Administration – International 

Trade, Indian Institute of Foreign Trade, India 
o ปริญญาตร ี: Bachelor of Technology (Mining Engineering), In-

dian Institute of Technology (Indian School of Mines), India 

สัญชาติ   : อินเดีย   
ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

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

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย.    

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
29 กันยายน 2559 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2  ป ี

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน: ด ารงต าแหนง่อีก 10 บริษัท (*) 
3)   กิจการทีแ่ขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ :  
      กรรมการบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (**) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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นายกีซ่า เอมิล เพอราคี 
 

กรรมการผู้จัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ: 
อุตสาหกรรมปูนขาว 

อายุ 48 ปี 
 

วุฒิการศึกษา   
o Master of Business Administration, CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY. 
o Master of Engineering Technical University of Budapest. Training 

 

สัญชาติ   : ฮังการ ี 
ถิ่นพ านัก :  ประเทศไทย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี                            :   -ไม่มี-  
ปลายปี                         :  100,000 หุ้น 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี   :  100,000 หุ้น 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : - ไม่มี - การอบรม: 

O “Director Accreditation Program” (DAP),  
    Class 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 

การกระท าความผิด : - ไม่มี - 
วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก:  5 เมษายน 2560 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  2 ป ี 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย: - ไม่มี - 
2)  องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน ๆ ทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:     1 บริษัท (*) 
3)  กิจการทีแ่ข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกจิของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์:   1 บริษัท (*) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
19 มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
23 ก.พ. 2561 - ปจัจุบัน 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) 
15 มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
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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นางลัดดา ฉัตรฉลวย  
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 
 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจ,ภาษี และด้านการเงิน 

อายุ 60 ปี 
 

วุฒิการศึกษา  
o ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
o ปริญญาโท สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัญชาติ : ไทย     ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี    :  140,000 หุ้น  (0.04%) 
ปลายปี :  140,000 หุ้น  (0.04%) 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
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 าความผดิ :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  5 เมษายน 2560 

วาระที่ด ารงต าแหน่ง : 1 ป ี9  เดือน 

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  1 แห่ง (*) 
3) กิจการที่แขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
26 ก.พ. 2562 - ปจัจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2559 - ปัจจุบัน กรรมการและผู้ตรวจสอบบัญชีอิสระ บริษัท วชิรฉัตร 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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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 
 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
อุตสาหกรรมการผลิตปูนขาว 
บริหารธุรกิจ 

อายุ 56 ปี 
 

 
วุฒิการศึกษา   
ปริญญาโท : 1994 – 1995   Master of Business Ad-

ministration (MBA), University of Chi-
cago (USA) 
1980 – 1985   Master in in Economics - 
University of Namur (Belgium) 

สัญชาติ   : เบลเยยีม 
ถิ่นพ านัก  : เบลเยียม 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี : -ไม่มี- 
ปลายปี :   -ไม่มี- 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : -ไม่มี- 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร : -ไม่มี- 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :   
23 กุมภาพันธ์ 2561 
วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  1 ป ี

 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1)   บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 
2)   องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน:  

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

3)   กิจการทีแ่ขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์:  
          กรรมการบริษัทของบริษัท  Carmeuse Middle east and Asia SA 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
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นางวรรณี อาภากาศ  
 

กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 

ประสบการณ์/ความเชี่ยวชาญ 
ท่ีปรึกษาธุรกิจ,ภาษี และด้านการเงิน 

อายุ 59 ปี 
 

วุฒิการศึกษา  
o ปริญญาตร ีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญช ี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
o ปริญญาโท สาขาการบัญชี  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สัญชาติ : ไทย     ถิ่นพ านัก  : ประเทศไทย 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) :  
ต้นปี    :  ไม่มี  
ปลายปี :  ไม่มี 
การเปลีย่นแปลงระหว่างปี : ไม่มี 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ระหว่างผู้บริหาร :ไม่ม ี

การอบรม 
o สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลกัสูตร “Director Certification 

Program” (DCP) Class 263/2018. 

การกระท าความผิด :ไม่มี 

วันเดือนปีที่ด ารงต าแหน่งครั้งแรก  :  15 พฤษภาคม 2561 

วาระที่ด ารงต าแหน่ง  :  8 เดือน 
 

การด ารงต าแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น 
1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย: -ไม่มี- 
2) องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน:  1 แห่ง (*) 
3) กิจการที่แขง่ขัน/เกีย่วเนื่องกับธุรกิจของบริษัท  ที่อาจท าใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์: -ไม่มี- 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง  
15 พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิตี้ เพอร์คัสชั่น จ ากัด (*) 
2550 - 2555 กรรมการ บริษัท เอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัทย่อยของ บริษัท 

Merck & Co., Inc 
2543 - 2548 ฝ่ายควบคุมการเงิน บริษัท บริสตอล-ไมเยอร์ส สควิบบ์ (ประเทศไทย) จ ากัด /  

บริษัท มี้ด จอห์นสัน นวิทริชัน 
2532 - 2542 หัวหน้าฝา่ยการเงิน บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลน์ จ ากัด 

 
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ทั้ง 8 ท่าน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีความ
หลากหลายทั้งในด้านอายุ เพศ เช้ือชาติ ความรู้ และประสบการณ์ โดยประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผูห้ญิงจ านวน 4 ท่าน และ
ผู้ชายจ านวน 4 ท่าน สัญชาติไทยจ านวน 4 ท่าน และต่างชาติจ านวน 4 ท่าน มีความรู้และประสบการณ์ในหลากหลายด้าน อาทิ 
การบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี ภาษี กฎหมาย รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับปูนขาวต่าง ๆ การเลือกตั้งคณะกรรมการ
เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถอืหุ้น รวมถึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ได้รับการแต่งตั้งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ  โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2561 มีมติแต่งตั้งนายศรีภพ สารสาร กรรมการอิสระ เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตามข้อบังคับ
ของบริษัท ดังนี ้
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1) ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ 
 ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ในกรณีที่มีรองประธานกรรมการอยู่     

ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้าคะแนน
เสียงเทา่กัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

2) การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

3) คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธาน
กรรมการ 

4) ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธ านกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ ในที่
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่
ประชุมดังกล่าว 

5) ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

6) มีบทบาทตามแนวทางการก ากับกิจการที่ดี โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ 
ก)   การก ากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
ข) การดูแลให้มั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที่มีจริยธรรม และการ

ก ากับดูแลกิจการที่ดี 
ค)  การก าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที่ดูแลให้

เรื่องส าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
ง)   การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคัญกัน

อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
จ)   การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย

พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมด้านอื่น ๆ ประกอบกัน จากนั้น จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายในการแต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไ ม่น้อย
กว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
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หลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 กรรมการอิสระของบริษัท จ านวน 3 ท่าน คือ นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณี อาภากาศ        
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเป็นไปตามนิยาม
ของความเป็นอิสระที่บริษัทได้ก าหนดไว้ ดังนี้  

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 
  นายศรีภพ 

สารสาส 
นางลัดดา 
ฉัตรฉลวย 

นางวรรณี 
อาภากาศ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่ง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

   

 - จ านวนหุ้น - 140,000 - 
 - สัดส่วนของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงท้ังหมด - 0.04% - 
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน     

ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน
ก.ล.ต. ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียน
ตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร 
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท             
ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 
รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาต
ต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่
กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ 
รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือ
ทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ท่ีต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งนี้การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ รายชื่อกรรมการอิสระของบริษัท 
  นายศรีภพ 

สารสาส 
นางลัดดา 
ฉัตรฉลวย 

นางวรรณี 
อาภากาศ 

ตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่ เกี่ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกีย่ว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระ
หนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ
บุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือ
หุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมี
ผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการ
เป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน
กว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย 
ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่
ยื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ
บริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้าง
หุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่
ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่
มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ
เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท 

ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี

10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย นายศรีภพ สารสาส นางลัดดา ฉัตรฉลวย และนางวรรณี อาภากาศ ซึ่งมี

คุณสมบัติที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้
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คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ รายชื่อกรรมการตรวจสอบของบริษัท 
  นายศรีภพ 

สารสาส 
นางลัดดา 
ฉัตรฉลวย* 

นางวรรณี 
อาภากาศ 

1. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจใน
การด าเนินกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมบริษัท 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ไม่เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง/         ที่
ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า/ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทใหญ่ และ
บริษัทย่อยล าดับเดียวกันเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่เป็น 

3. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ ข้อก าหนดที่คณะกรรมการก ากับ
ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานก ากับดูแลต่าง ๆ ก าหนดขึ้น 
โดยกรรมการตรวจสอบ ต้องมีความเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วน
ได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ในลักษณะที่อาจะมีผลต่อการใช้ดุลย
พินิจตามหน้าท่ี และความรับผิดชอบอย่างอิสระ 

มี
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

มี
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

มี
คุณสมบัต ิ
ครบถ้วน 

4. สามารถปฏิบัติหน้าที่ แสดงความเห็นและรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
หน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่
ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว 

มีความ 
สามารถ 

มีความ 
สามารถ 

มีความ 
สามารถ 

5. สามารถอุทิศเวลาและความคิดเห็นอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

สามารถ สามารถ สามารถ 

6. กรรมการตรวจสอบควรไดร้ับการอบรมและเสริมสร้างความรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
และสม่ าเสมอ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น และควรได้เพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เข้ารับการ 
อบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้ารับการ 
อบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

เข้ารับการ 
อบรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

หมายเหตุ:  นางลัดดา ฉัตรฉลวย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชีและการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
 

การประชมุคณะกรรมการบริษัท 
1)  ก าหนดให้การประชุมมีการจัดการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี โดยก าหนดนัดหมายวัน

ประชุมล่วงหน้าหนึ่งปี และอาจจดัให้มีการประชุมเพิม่เตมิไดต้ามทีป่ระธานเห็นสมควร 
2)   องค์ประชุมในการประชุมคณะกรรมการ ตามข้อบังคับต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม  
3)  ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ในกรณีที่มรีองประธานกรรมการอยู่ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม 
แต่ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการหรือมีแตไ่ม่อยู่ในที่ประชุมนั้นหรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานท่ีประชุม 
การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหน่ึง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไมม่ีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และถ้า
คะแนนเสยีงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิม่ขึ้นอีกเสียงหนึ่งเพื่อเป็นเสียงช้ีขาด 

4) การเรยีกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รบัมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพือ่รักษาสิทธิและประโยชน์ของบรษิัท จะแจ้งการ
นัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และก าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นกไ็ด้ 

5) สถานท่ีจัดประชุม ณ จังหวัดอันเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานท่ีอื่นใด โดย
การก าหนดวัน เวลา และสถานท่ี เป็นไปตามดลุยพินิจของประธานกรรมการ 



 
 

หน้า 75 / 257 
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 

6) ก าหนดให้มีการน าส่งวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุมที่เพียงพอ และทันเวลาให้กรรมการแต่ละ
ท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 5 วัน 

7) การประชุมทุกครั้ง จะมีการลงมตแิละลงนามโดยประธานท่ีประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการทุกครั้งจะถูก
ส่งให้กรรมการและได้รับการอนุมตัิจากคณะกรรมการในการประชุมครั้งต่อไป 

8) คณะกรรมการอาจเชิญผู้บรหิารที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอกเช่นผู้สอบบญัชี (ท้ังผู้ตรวจสอบภายในและ / หรือ
ผู้สอบบญัชีภายนอก) ทนายความหรือท่ีปรึกษาเมื่อมีความจ าเป็น บุคคลที่ได้รับเชิญดังกล่าวอาจเข้าร่วมประชุม
บางส่วนหรือท้ังหมดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
สรุปการเข้าประชุมของคณะกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

รายชื่อคณะกรรมการ 
การประชมุผู้ถือหุ้น 

สามัญประจ าป ี
รวม 1 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริษัท 

รวม 5 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
รวม 4 ครั้ง 

คณะกรรมการ
บริหาร 

รวม 4 ครั้ง 

1. นายศรีภพ สารสาส 1/1 5/5 4/4 - 

2. นางสาวครสิเทล เวอเลเยน 1/1 5/5 - - 

3. นางสาวนิชิต้า ชาห์ 1/1 3/5 - 2/4 

4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ 1/1 5/5 - 4/4 

5. นายกีซา่ เอมลิ เพอราค ี 1/1 5/5 - 4/4 

6. นางลัดดา ฉัตรฉลวย 1/1 5/5 4/4 - 

7. นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) 1/1 4/5 - 3/4 

8. 
นางวรรณี อาภากาศ /1 - 3/5 2/4 - 

นายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ 1/1 1/5 1/4 - 

หมายเหตุ: /1 ที่ประชุมคณะคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติแต่งตั้ง นางวรรณี อาภา
กาศ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ ซึ่งลาออกโดยมีผล
ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2561 

 
อ านาจอนุมัติของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท ตามขอบเขตหน้าที่ที่ก าหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับของ
บริษัท กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการก าหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานแผนงานหลัก นโยบายในการก ากับดูและกิจการ นโยบายการบริหาร แผนงบประมาณ และแผนการด าเนินธุรกิจ
ประจ าปีแผนธุรกิจระยะยาวและระยะปานกลาง ก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกิจ การติดตามและประเมินผลเพื่อให้มีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายบายและแผนงานที่ก าหนดไว้  และยังรวมถึงการอนุมัติวงเงินท าธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นการ
ท าธุรกรรมปกติของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยรายการธุรกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การเจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่าง ๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัท เช่น การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Capital Expenditure) การซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ การซื้อ
วัตถุดิบ เช้ือเพลิง การซื้อสินค้า เป็นต้น 

2) การจัดซื้อจัดจ้างในการบริหารจัดการทั่วไป ได้แก่ ค่าใช้จ่ายทางด้านการขาย การตลาด อุปกรณ์ส านักงาน การ
เดินทาง การฝึกอบรม การบริจาค ฯลฯ 

3) ธุรกรรมทางด้านการเงิน ได้แก่ การอนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสัญญาจ านอง และ/หรือจ าน า 
การขอออกหนังสือค้ าประกันกับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน การขอเปิด L/C เพื่อช าระค่าสินค้าและวัตถุดิบ 

4) การอนุมัติวงเงินสินเชื่อให้แก่ลูกค้า 
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รายการดังกล่าวข้างต้นเมื่อขนาดรายการเกินกว่าจ านวนท่ีคณะกรรมการมอบหมายไว้ ฝ่ายจัดการควรเสนอรายการให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
 
ผู้บริหาร 

บริษัทมีผู้บริหารจ านวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย 
 ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 

1.  นายกีซา่ เอมลิ เพอราคี (*) กรรมการผู้จดัการ 
2.  นายกีฏวิทย์ เมลานนท์ (*) ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
3.  นายไมเคิล แมค แคนนอน (*) ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล และบริหาร 
4.  นายสมชาย จตุรานนท์ (*) ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 
5.  นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์ (*) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบ ารุง 
6.  นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ (*) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต 
7.  นางสาวพรสรุีย์ มยังพงษ์ (*) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
8.  นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ (*) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน  
9.  นางสาวธิดารตัน์ สีหวลัลภ (*) ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการส านักงาน และเลขานุการบริษัท  
10.  นายสุรศักดิ์ โสฬส  ผู้จัดการฝ่ายผลิต โรงงานสาขาหนา้พระลาน 
11.  นายไชยนันท์ นันทะญาต ิ ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสระบรุีปูนขาว  
12.  นายปัญญา ศรีสภา ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรมการผลิต โรงงานสาขาช่องสาริกา 
13.  นางสาวอัญญารัตน์ สโุขวัฒนกิจ ผู้จัดการฝ่ายขาย 
14.  นางพรรณรัตน์ ศรสีภา  ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์

โดยผู้บริหาร ในล าดับที่ 1-9 (*) เป็นผู้บริหารที่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 ส าหรับนิยาม
ผู้บริหาร หรือผู้จัดการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากกรรมการผู้จัดการลงมา หรือผู้ซึ่งด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่ากับผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกรายและให้หมายรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือ
การเงินท่ีเป็นระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป หรือเทียบเท่า 
 
การแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีระหว่างประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 

1. คณะกรรมการก าหนดอ านาจหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่แบ่งแยกกันอย่างชัดเจน และ
เพื่อไม่ให้คนหนึ่งมีอ านาจโดยไม่จ ากัด โดยแยกบุคคลที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ ออกจากบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. กรรมการผู้จัดการเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงสุดของฝ่ายจัดการ โดยเป็นผู้รับผิดชอบการด าเนินธุรกิจประจ าวันของ
บริษัทและบริษัทย่อยตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบประกอบด้วย 

ก) ควบคุมดูแลและรับผดิชอบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในส่วนของก าไรและขาดทุน 
ข) ควบคุม ดูแลการด าเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจ าวันของฝ่ายจัดการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้รับจากคณะกรรมการและนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ค) การควบคุมเพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องในด้านบัญชี ภาษี แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย รวมถึงเรื่อง
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ง) เป็นตัวแทนผู้รับมอบอ านาจจากบริษัทตามกฎหมายในการติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ เสียภายนอก (ทั้งด้าน
สิ่งแวดล้อม, หน่วนงานท่ีออกใบอนุญาตต่าง ๆ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร รวมถึง
องค์กรภาคเอกชน) 
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จ) ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือคณะ
กรรมการบริหาร รวมถึงนโยบายจากกลุ่มบริษัทผู้ถือหุ้น รวมถึงขอบเขตในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 
1) การพัฒนากลยุทธ์ แผนงาน การด าเนินการ และติดตามผล 
2) การพัฒนาธุรกิจภายใต้การประสานงานการสนับสนุนในกิจการที่ได้รบัอนุญาต ทั้งด้านการผลิต การลงทุน

ควบคู่กับการด าเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดและการจดัการความเสี่ยง 
3) กฎเกณฑ์ กฎระเบียบที่เกีย่วข้อง; 
4) การจัดการทรัพยากรบุคคลและความรับผิดชอบ รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารทรัพยากร

บุคคลและการสื่อสารกับพนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและกระบวนการทางวินัยและเพื่อให้
มั่นใจว่ามีการวางแผนทรัพยากรอย่างเพียงพอ 

5) การด าเนินการและจัดการเพื่อปฏบิัติงานในบรรยากาศการท างานเป็นไปอย่างมืออาชีพและได้ประสทิธิภาพ 
6) เป็นผู้น าในการเจรจาต่อรองด้านการจัดซื้อและด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการบริหารจัดการด้าน

สินทรัพย์ที่ส าคัญ 
7) การบริหารจัดการต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามแนวนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ 

3. เป็นผู้รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ 
ข้อก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารของบริษัททุกประการ 

อย่างไรก็ตาม อ านาจของกรรมการผู้จัดการจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับกรรมการผู้จัดการมีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดขัดแย้งกับ
บริษัท หรือบริษัทย่อย ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้อง
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทท่ี
คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้วโดยคณะกรรมการ 

 
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี (สมุห์บัญชี) 

ผู้รับผิดชอบ เกณฑ์คุณสมบัติของ CFO และสมุห์บัญช ี
การศึกษา ประสบการณ์ การอบรม 

นายไมเคิล แมค แคนนอน ผู้บริหารล าดับที่ 3 ซึ่งได้รับ
การแต่งตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561  
เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุดสายงานบัญชีและการเงินซึ่งได้รับ
มอบหมายใหร้ับผดิชอบสูงสุดในรายงานบัญชีและการเงิน 

- ปริญญาตรีขึ้น
ไปหรือ 
เทียบเท่า 

- ประสบการณ์
ด้านบัญชีหรือ
การเงิน 3 ปี 
ใน 5 ปีล่าสุด 

- อบรมพัฒนาความรู้
ต่อเนื่องด้านบัญชี      
6 ช่ัวโมงต่อป ี

นางอมรพันธ์ สุวรรณรตัน์ ผู้บริหารล าดบัท่ี 8  
ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีซึ่งได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดแูลการท าบัญชี 

- การขึ้น
ทะเบียนเป็น
ผู้ท าบัญชีตาม
ประกาศกรม
พัฒนาธุรกิจ
การค้า 

- ประสบการณ์
ด้านบัญชีหรือ
การเงิน 3 ปี 
ใน 5 ปีล่าสุด 

- อบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ต่อเนื่องดา้น
บัญชีตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า 

 
เลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมมีติแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ หน้าท่ีความรับผิดชอบของเลขานกุารบริษัท มีดังนี ้

1. จัดท าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
(ก) ทะเบียนกรรมการ 
(ข) หนังสือนัดประชุมกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
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(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
2. เก็บรักษารายงานการมสี่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร 
3. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก ากับตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวเลขานุการบริษัทจะท าหน้าให้ค าแนะน าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 

รวมถึงการประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ จึงก าหนดให้เลขานุการบริษัท ควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา
ความรู้อย่างต่อเนื่องด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัทและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 89/15 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งประกอบด้วยคุณสมบัติส าหรับ
ปฏิบัติหน้าท่ี ดังนี ้

1. มีความรู้และประสบการณ์เข้าใจในธุรกิจของบริษัทและเรื่องงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี 
2. มีความรู้ในกฎ ระเบยีบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผดิชอบ ระมัดระวัง ซื่อสตัย์สจุริต  
4. มีความสามารถในการจัดการระบบ และมีการสื่อสารที่ดี และสามารถประสานงานกับบุคคลหลายฝ่าย  
5. มีความรูด้้านการบญัชี และการเงิน 
ประสบการณ์การศึกษาและการฝกึอบรมของเลขานุการบริษัท ดูรายละเอยีดในประวัติผู้บริหารและเลขานุการบริษัท 
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  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                                    รายงานประจ าปี 2561 

ประวัตผิู้บริหารและเลขานุการบรษิัท  

ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

1. นายกีซ่า เอมิล เพอราค ี
กรรมการผู้จัดการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
 

48 ปริญญาโท: 
- Master of Engineering Tech-
nical University of Budapest 

- Master of business administra-
tion Central European Univer-
sity 

การอบรม: 
DAP, 146/2018 ณ สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย. 

0.0333% 
 

ไม่มี 
 

19 มี.ค.2561-ปัจจุบัน 
23 ก.พ.2561-ปัจจุบัน 
11 พ.ค.2560-ปัจจุบัน 
5 เม.ย.2560-ปัจจุบัน 
15 มี.ค.2560-ปัจจุบัน 
ม.ค.2559-พ.ค.2560 
ม.ค.2553-ม.ค.2559 
 

กรรมการ 
ประธานคณะกรรมการบริหาร 
กรรมการผู้จัดการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
รองกรรมการผู้จัดการ 
M&A (EU/ME/SE-Asia) 
 

บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
คามิวส์ กรุ๊ป (Carmeuse Group) 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประวัตกิรรมการ) 

2. นายกฏีวิทย์ เมลานนท ์
ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัตกิาร 

41 ปริญญาโท:  
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาปฏิบัติการ                
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.2561 -ปัจจุบัน 
 
 
2545–2561 

ผูบ้ริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัตกิาร 
 
 
ผู้จัดการโรงงาน 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
 
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จ ากดั 
 

3. 
 

นายไมเคิล แมค แคนนอน 
ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน 
บุคคล และบริหาร 

 

39 ปริญญาโท:  
- ปริญญโทบรหิารธุรกจิ 

China European International 
Business School (CEIBS), 
Shanghai, China 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค. 2561 – 
ปัจจุบัน 
ก.ค. 2560-ปัจจุบัน  
 

ผู้บริหารฝ่ายการเงิน บุคคล 
และธุรการ 
Chief Financial & Admin 
Officer - Middle East & 
Asia, Singapore 
 
 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
Carmeuse 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

3. 
(ต่อ) 

นายไมเคิล แมค แคนนอน 
ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน 
บุคคล และบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

39 -  ปริญญโทบริหารธุรกิจ 
MBA – Exchange Program 
IESE, Barcelona, Spain 

 

ไม่มี ไม่มี ต.ค.2558-ก.ค.2560 
 
 
เม.ย.2557-ก.ย.2558 
 
มิ.ย.2553-มี.ค.2557 
 
 
ธ.ค.2551–พ.ค.2553 
 
 
 
ก.ย.2548–ส.ค.2549 
 
เม.ย.2547–ส.ค.2548 
 
ก.ย.2546–มี.ค.2547 

Director & Head of Asia 
Treasury Centre, Singa-
pore 
Treasury Front Office Asia 
Desk, Paris, France 
Executive Assistant to 
Group CFO & CEO Europe, 
London, UK 
Finance (Vice-Director 
level), Hunan Valin, 
Changsha, China 
Switch Networking Prod-
uct Marketing Manager 
Product Communications 
Manager 
Strategy Planning Engineer 

ArcelorMittal 
 
 
ArcelorMittal 
 
ArcelorMittal 
 
 
ArcelorMittal 
 
 
Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan 
 
 
Infineon-ADMtek, Hsinchu, Taiwan 
 
ADMtek (IC-Design House Acquired By 
Infineon) 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

4. นายสมชาย จตุรานนท ์
ผูบ้ริหารอาวุโสฝ่ายขาย
การตลาดและโลจิสติกส,์  
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 - ปริญญาโท: บริหารธุรกจิ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2545 

- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร เคมี 
มหาวิทยาลัย สงขลานรินทร์ 2535 

การอบรม: 
-  DAP, 146/2018 ณ สมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย. 
-  Certificate in Investor Rela-

tions 2018 สมาคมบริษัทจด
ทะเบียนไทย 

-  IR Sharing 2018 “Technology 
and IR: How will Technology 
Transform IR Today. 

ไม่มี ไม่มี 2561 –ปัจจุบัน 
 
2561-ปัจจุบัน 
2552-2560 
 
 
2543-2552 
 
2539-2542 
2538-2539 
2536-2538 
2535-2536 

ผูบ้ริหารอาวุโสฝ่ายขาย 
การตลาดและโลจิสติกส ์
นักลงทุนสัมพันธ ์
ผู้จัดการฝ่ายส่งออก, ผู้จัดการ
ฝ่ายเทคนิค, ผู้จัดการฝ่าย
พัฒนาธุรกิจ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย และ 
การตลาด 
หัวหน้าฝา่ยขาย 
ผู้บริหารงานขาย 
วิศวกร ฝา่ยผลิต 
วิศวกร กระบวนการผลิต 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท โซลเวย์ เพอรอกซีไทย จ ากัด 
 
 
บริษัท ซีบา สเปเชี่ยลตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 
บริษัท ไบเออร์ไทย จ ากัด 
บริษัท เนช่ันแนล แอดฮีสีพ จ ากัด 
กลุ่มกระดาษ เครือซิเมนต์ไทย 
โรงแยกกา๊ซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย 

5. นายไชยวัฒน ์กุลกิตตภิัทร ์
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบ ารุง 

49 - ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
เทคโนโลยีละโว ้

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน 
2536-2561 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบ ารุง 
ผู้จัดการทั่วไป 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) และ 
บริษัท สระบุรี ปูนขาว จ ากัด 
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 

6. นายวัชรินทร์ พงศ์เกื้อ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 
 

42 - ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ/ Sulfuric Acid 
Seminar Australia 2009 , Zinc 
College  Canada 2010  

การอบรม: 
DAP, 148/2018 ณ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค. 2561-ปัจจุบัน 
 
ต.ค. 2557 -2561 
 
2555-2557 
2551-2555 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต 
 
ผู้จัดการโรงงานสาขาชอ่ง
สาริกา 
- 
ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม 
 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัท สระบุรีปูนขาวจ ากัด 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บจ. โอคูโน-ออโรเม็กซ์ (ประเทศไทย) 
บมจ.ผาแดงอินดัสทรี 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

7. นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ ์
ผูจ้ัดการอาวุโส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
  

53 - ปริญญาตรีครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
11 พ.ค.2560- 2561 
ต.ค.2557-11พ.ค.2560 
 
2556-ต.ค.2557 
2546-2555 

ผู้จัดการอาวุโส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 
ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล
และมวลชนสัมพันธ ์
ผู้จัดการโรงงาน 
ผู้จัดการฝ่ายทรพัยากรบุคคล 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

8. นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์ 
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 

51 - ปริญญาตรีบัญชี มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

การอบรม: 
DAP SEC/2013 Director  
Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

ไม่มี ไม่มี 15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
11 พ.ค.2560-2561 
  

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ
การเงิน 
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 

9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ
ส านักงาน และเลขานุการ
บริษัท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 - ปริญญาตรี สาขา Computer In-
formation Management  
St. John University 

- ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาเขต
พาณิชยการพระนคร 

- ปวช. บัญช ีวิทยาเขตพณิชยการ
พระนคร 

0.000002% ไม่มี 15 พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
 
11 พ.ค. 2560-2561 
 
 
 

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ
ส านักงาน และเลขานุการ
บริษัท 
ผู้จัดการฝ่ายบริหารจัดการ
ส านักงาน และเลขานุการ
บริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการ 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

9. 
(ต่อ) 

นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ
ส านักงาน และเลขานุการ
บริษัท 

47 การอบรม 
- Company Secretary Program 

(CSP) 47/2012, สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- EMT 24/2012 Effective Minute 
Taking 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

- BRP 8/2012 Board Reporting 
Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

-  DAP SEC/2013 Director  
Accreditation Program 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) 

0.000002% ไม่มี 2549- 2560  
 
 
 
 
2543-2548 
2539-2542 
2537-2538 
 
2535-2536 
 
 

ผู้จัดการส านักงาน 
เลขานุการบริษัทและ 
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 
เลขานุการกรรมการผู้จัดการ 
หัวหน้าฝา่ยขอ้มูลสารสนเทศ 
โปรแกรมเมอร ์
 
โปรแกรมเมอร ์

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
บริษัท ปูนคุณภาพ จ ากัด 
บริษัท ปูนคุณภาพ จ ากัด 
บริษัท ปูนคุณภาพ จ ากัด 
บริษัท ศิลาทิพย์สระบุรี จ ากัด 
บริษัทเคล็กเพิร์ส(ประเทศไทย) จ ากัด 
 

10. นายสุรศักดิ์ โสฬส 
ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
โรงงานสาขาหน้าพระลาน 

41 - ปริญญาตรี เทคโนโลย ี
อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภฎัเทพสตรี 

-  ปริญญาตรี อาชีวอนามัย      
   มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 
 

ไม่มี ไม่มี 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
2560-2561 
 
2558-2559 
2555-2557 
2549-2554 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
โรงงานสาขาหน้าพระลาน 
ผู้จัดการโรงงาน  
สาขาหนา้พระลาน 
หัวหน้าฝา่ยซ่อมบ ารุง 
จป.วิชาชีพ 
หัวหน้าฝา่ยผลิตแคลเซ่ียม 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

11. นายไชยนันท์ นันทะญาต ิ
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม 
การผลิต โรงงานสระบุรีปูนขาว 
 
 

29 
 
 
 
 
 

ปริญญาตรี วิศวกรรมเคมี 
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ไม่มี ไม่มี ก.พ. 62 - ปัจจุบัน 
 
ก.พ.2558 – ก.พ.2562 
มิ.ย.2557 - ธ.ค.2557 

ผู้จัดการฝ่ายผลิต  
โรงงานสระบุรีปูนขาว 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตประจ ากะ 
วิศวกรกระบวนการผลิต 

บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (บริษัทยอ่ย) 
 
บริษัท การ์เดียน อินดัสทรีส์ คอร์ป จ ากดั 
บริษัท มังคิ คิง ฟู้ด จ ากัด 
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ล าดับที่ 
 

ชื่อ-สกุล /ต าแหน่ง 
 

อาย ุ
(ปี) 
 

คุณวุฒิการศึกษา/การอบรมเกี่ยวกบั
บทบาทหน้าที ่

และทักษะการเป็นกรรมการ 

สัดส่วนการ
ถือหุ้น (%) 

 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง และการเป็นกรรมการในบริษัทอื่น 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง หน่วยงาน/บริษัท 

12. นายปัญญา ศรีสภา 
ผู้จัดการฝ่ายผลิตและวิศวกรรม
การผลิต โรงงานสาขาชอ่งสาริกา 

47 - ปวส.คอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวะ 
ลพบุร ี

ไม่มี ไม่มี 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
 
 
2549-2561 

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและ
วิศวกรรมการผลิต โรงงาน
สาขาช่องสาริกา 
ผู้จัดการฝ่ายเตา 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
 
 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

13. นางสาวอัญญารัตน์ สุโขวัฒนกิจ 
ผู้จัดการฝ่ายขาย 

42 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ไม่มี ไม่มี 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
2548-2561 
16เม.ย.2541-2548 

ผู้จัดการฝ่ายขาย 
พนักงานขายในประเทศ 
เจ้าหน้าทีธุ่รการฝ่ายขาย 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

14. นางพรรณรัตน์ ศรีสภา 
ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์
 

42 - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช 

ไม่มี ไม่มี 15พ.ค.2561-ปัจจุบัน 
2558- 2560  
2549-2557 
2545-2548 

ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส ์
หัวหน้าฝา่ยบรกิารจัดส่ง 
หัวหน้าฝา่ยประกันคุณภาพ 
หัวหน้าฝา่ยควบคุมคุณภาพ 

บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 
บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) 

 
นักลงทนุสัมพนัธ ์

นักลงทุนสัมพันธ์ ท าหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อกับผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถาบัน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี โดย
นักลงทุนสัมพันธ์ควรได้รับการฝึกทักษะและพัฒนาโดยการเข้าร่วมฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส าหรับงานด้านมวลชนสั มพันธ์โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมตามโปรแกรม
การพัฒนาทักษะงานด้านงานมวลชนสัมพันธ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดให้มีการอบรมขึ้น 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ ์2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งนายสมชาย จตุรานนท์ ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขายการตลาดและ      โลจิ
สติกส์ เพื่อท าหน้าท่ีในฐานะทุนสัมพันธ์ของบริษัท 

ส าหรับช่องทางการสื่อสารของบริษัท บริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลของบริษัทผ่านเว็บไซด์ของบริษัท และจะจัดให้มีการพบปะส าหรับนักลงทุนหรือนักวิเคราะห์ที่สนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูล
ของบริษัท โดยกรรมการผู้จัดการ หรือผู้บริหารงานสายบัญชีการเงินและบริหาร และนักลงทุนสัมพันธ์ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตาม
หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูล  และมีการตอบข้อซักถามหรือให้ข้อมูลที่มีนักลงทุนหรือผู้ที่สนใจได้สอบถามผ่านช่องทาง Website ของบริษัท Email หรือทางโทรศัพท์อย่างสม่ าเสมอ และมีการรับ
นัดหมายเพื่อร่วมประชุมกับนักวิเคราะห์ หรือนักลงทุนท่ีสนใจที่นัดหมายเข้าพบและให้ข้อมูลกับนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่ขอนัดหมายเป็นครั้งคราว หรือผ่านช่องทางที่ตลาดหลักทรัพย์ได้จัดขึ้น 
เช่น กิจกรรมการ Opportunities Day, Road show เป็นต้น 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม และค านึงผลการด าเนนิงานของบริษัท รวมถึงความเหมะสมกับหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของกรรมการ โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จะไดร้ับค่าตอบแทนในการท าหน้าท่ี
กรรมการตรวจสอบโดยเป็นอตัราที่แน่นอน และเมื่อคณะกรรมการได้รับนโยบายจากกลุ่มคามิวส์ (Carmeuse Group) ซึ่งร่วม
ทุนกับจีพีกรุ๊ป (GP Group) ผ่านทางบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักซึ่งเข้าถอืหุ้นบริษัทตั้งแต่วันท่ี 29 
กันยายน 2559 โดยกรรมการท่านใด ๆ ก็ตามที่ได้มอบอ านาจจากผู้แทนของ Carmeuse โดยกรรมการเหล่านั้นถูกส่งมาเข้า
ร่วมโดยไม่คิดค่าตอบแทน  

ทั้งนี้ส าหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ ยกเว้นกรรมการที่มาจากกลุ่มคามิวส์ซึ่งไม่รับค่าตอบแทน 
คณะกรรมการจะเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นประจ าทุกปี  ซึ่งโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ประกอบด้วย 

1)   ค่าตอบแทนรายปี  
2)   ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ 
3)  ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
4)  โบนัสโดยพิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ 

ส าหรับปี 2559- 2561 มีการจ่ายค่าตอบแทน ดังนี ้
 

ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท       

ค่าเบี้ยประชุม 
-ประธานคณะกรรมการ 15,000 บาทต่อครั้ง 
-กรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง 

245,000           300,000  460,000 

ค่าตอบแทนรายปี ท่านละ 30,000 บาท/ปี 150,000           172,932  213,617 

โบนัส พิจารณาจากผลประกอบการในแต่ละปีเป็นเกณฑ์ -   -  - 

รวม 395,000           472,932  673,617 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ       
ค่าเบี้ยประชุม 
-ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/ครั้ง 
-กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง 

140,000*          118,000  108,000 

รวม 140,000          118,000  108,000 

รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น 535,000           590,932  781,617 

โดยกรรมการผู้ซึ่งได้รบัมอบจากผูแ้ทนของกลุ่มคามิวสไ์ม่รบัค่าตอบแทนกรรมการข้างต้น 

หมายเหตุ:  * ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบบันทึกตามที่จ่ายจริง  
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โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนรายบุคคล ดังนี ้
 

ล าดับ ชื่อกรรมการ 
ต าแหน่ง ค่าตอบตอบแทนกรรมการ (บาท) 

  ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
1 นายศรีภพ สารสาส ประธานกรรมการ 

และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

165,000  128,000  138,000  

2 นางสาวครสิเทล เวอเลเยน (*) กรรมการ -  -  -  

3 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการ 60,000  80,000  27,644  

4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู ่ กรรมการ 80,000  80,000  27,644  

5 นายกีซา่ เอมลิ เพอราคี (*) กรรมการ -  -  -  

6 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

130,000  92,274  -  

7 นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) (*) กรรมการ -  -  -  

8 นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ กรรการอสิระและ 
กรรมการตรวจสอบ 

31,014  105,726  -  

  
นางวรรณี อาภากาศ กรรการอสิระและ 

กรรมการตรวจสอบ 
68,986   -   -  

หมายเหตุ : (*) กรรมการผู้ซึ่งได้รบัมอบจากผู้แทนของกลุ่มคามิวสซ์ึง่ไม่รับค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ค่าตอบแทนผู้บรหิาร 

บริษัทก าหนดค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารในการบริหารงานโดยมีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้บริหารตามเงื่อนไขท่ีได้มี
การตกลงในการจ้างงานในระดับที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย ความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ของผู้บริหารในแต่ละราย รวมถึงมีการประเมินผลการท างานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารในแต่ละราย
ร่วมกับผลการด าเนินงานโดยรวมของบริษัท โดยมีการประเมินถึงแนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจและแผนงานของบริษัทซึ่ง
น ามาใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหารด้วย โดยในระหว่างปี 2559-2560 บริษัทมีการจ่าย
ค่าตอบแทนส าหรับผู้บริหาร ดังนี้ 

 

ค่าตอบแทนผู้บรหิาร ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ านวนผู้บริหาร (รวมต าแหน่ง CEO ของกลุ่มบริษัท) (ราย) 13 12 9 
เงินเดือน 24,412,457      24,418,163        12,488,651  
โบนัส 695,048          260,198  -    
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ        631,902  178,831  107,040  
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ตามสัญญาจ้างงาน ตามสญัญาจ้างงานของผู้บริหารแต่ละบุคคล 
รวมค่าตอบแทนผู้บริหาร 25,739,407        24,857,192  12,595,691  
จ านวนผู้บริหาร (รวมต าแหน่ง CEO ชองกลุ่มบริษัท) (ราย) 2  2 2 

 
ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่มิใช่ตัวเงิน 

นอกจากการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้บริหารในรูปตัวเงินแล้ว บริษัทยังมีการจ่ายค่าตอบแทนหรือสวัสดิการ
อื่นที่มิใช่ตัวเงิน ดังนี ้

1. ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย และการชดใช้ค่าเสียหายแก่
บริษัท (Directors and Officers’ Liability Insurance (D&O) โดยมีความคุ้มครอง กรรมการและเจ้าหน้าที่ระดับ
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บริหารส าหรับความผิดพลาดในการบริหารจัดการ (Managerial Liability) โดยประมาณ/ไม่เจตนา ไม่ว่าได้กระท า
ขึ้นจริง/ถูกกล่าวอ้างว่าได้กระท าขึ้น โดยมีความคุ้มครองหลัก (ความเสียหายทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการต่อสู้
คดีจ านวนจ ากัดความรับผิด(รวมสูงสุด) 38,466 ,400 บาท และจ านวนเงินจ ากัดความรับย่อย ความคุ้มครองการ
สอบสวน 1,000,000 บาท ความคุ้มครองการถูกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของ
ผู้ประกอบอาชีพ (ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้เอาประกัน) 1,000,000 บาท ความคุ้มครองการด าเนินคดีเกี่ยวกับ
มลพิษ 1,000,000 บาท 

2. ประกันภันภัยส าหรับคุ้มครองชีวิตและสุขภาพของผู้บริหารสูงสุดตามเง่ือนไขท่ีเป็นไปตามสัญญาจ้างงาน  
3. ค่าที่พัก ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียนบุตรที่มีการจ่ายในผู้บริหารระดับสงูตามเงื่อนไขท่ีได้มีการตกลงตามสญัญาจ้าง

งานรายบุคคล 
4. รถประจ าต าแหน่งส าหรับผู้บริหารระดับสูงในบางต าแหน่งงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือบริษัทย่อยโดย

บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าตรวจสภาพ ค่าซ่อม ทะเบียนรถ ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าผ่านทาง ค่าน้ ามันตามที่เกิดขึ้น
จริงทั้งหมด 

5. โทรศัพท์มือถือและค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ และค่าบริการอินเตอร์ส าหรับผู้บริหารระดับสูง บางต าแหน่งงานตามนโยบาย
ของบริษัท โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

 
บุคลากร 

จ านวนผู้บริหารและพนักงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีบุคลากรทั้งสิ้นจ านวน 206 (รวมผู้บรหิาร) แบ่งเป็น
พนักงานประจ าจ านวน 143 คน และพนักงานรายวันจ านวน 63 คน โดยแสดงรายละเอียด 3 ปี ระหว่าง 2559 – 2561 ได้ดังนี ้
 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ านวนบุคลากร (คน) 206 218 219 

 

การทรัพยากรบคุคล 
บริษัทให้ความส าคัญกับคุณค่าทรัพยากรบุคคล  โดยส่งเสริมให้มกีารพัฒนาความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม มีพฤติกรรม

ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ร่วมกันระหว่างบุคลากรกับบริษัทเป็นหลัก รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมภายนอก ภายใต้ขอบเขตนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านต่าง ๆ   
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่า และเป็นส่วนส าคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัท ดังนั้นบริษัท

จะสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีต่อพนักงาน ให้พนักงานท างานด้วยความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน บริษัทมีความ
ปรารถนาที่จะเห็นพนักงานทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน บริษัทก าหนดด้านทรัพยากร
บุคคลไว้ดังน้ี 

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

หมู่พนักงานทุกระดับ 
o พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความช านาญ ทักษะการปฏิบัติงาน และการจัดการ เพื่อให้เกิดความมั่นคง และความ

เจริญก้าวหน้าของพนักงานตามความเหมาะสม 
o ส่งเสริมและรักษาพนักงานท่ีดี  ให้ปฏิบัติงานกับบริษัท ให้ยาวนานท่ีสุด 
o ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง

งาน บริษัทจะพิจารณาสรรหาบุคลากรจากภายในเข้าปฏิบัติงานแทนในต าแหน่งที่ว่างลง  
o พัฒนาจิตส านึก เคารพต่อกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท กติกาทางสังคมของพนักงาน 
o ผลตอบแทนสอดคล้องกับผลการด าเนินธุรกิจ พิจารณาปรับปรุงและตอบแทนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้กับ

พนักงานตามความเหมาะสมกับต าแหน่งงานประสบการณ์ คุณสมบัติ โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด าเนินธุรกิจของ
บริษัท สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม 

o กระบวนการบริหารงานบุคคล ในแต่ละด้านตั้งแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่
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สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ตามแนวนโยบาย
ที่ได้ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 

o ด้านก าลังพล บริษัทจะใช้พนักงานจ านวนน้อยเท่าที่จ าเป็นโดยมุ่งเน้นที่จะรับคนที่มีคุณภาพสูงเข้ามาปฏิบัติงาน
และจัดคนเข้าท างานให้เหมาะสมกับลักษณะงานก าหนดแผนโอนย้ายงานในแต่ละวิชาชีพอย่างสม่ าเสมอเพื่อโอกาสในการ
พัฒนาความสามารถและความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน 

o ด้านการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน  บริษัทมุ่งเน้นการสรรหาพนักงานจากภายในเป็นล าดับแรกหากไม่มีหรือไม่
เพียงพอจึงจะสรรหาจากภายนอกโดยใช้ระบบการสรรหาและคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อให้ได้พนักงานท่ีเป็น
ทั้ง"คนเก่ง"และ"คนดี"เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน มีการก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในคัดเลือก หรือสรรหาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน 
โดยให้บุคลากรได้ประเมินตนเอง โดย บริษัทต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ดังนี ้

คิดดี   หมายถึง   คิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กร 
พูดดี  หมายถึง  พูดสิ่งดี ก่อให้เกิดประโยชน์และความสามคัคีต่อส่วนรวมและองค์กร 
ท าดี หมายถึง ท าให้เกิดสิ่งเป็นคณุประโยชน์ต่อสว่นรวมและองค์กร 
ทัศนคติดี หมายถึง  ความรูส้ึกนึกคิดที่เป็นคณุและเป็นมิตร ไม่เบียดเบียน ไม่อิจฉา ไม่อคติ  
ซ่ือสัตย์ดี หมายถึง มีความซื่อสตัย์จริงใจ, ไม่อยากไดข้องที่ไม่ใช่ของตน ไม่คิดคดโกง มคีวามพอเพียง 
รับผิดชอบดี หมายถึง  รู้หน้าที่ รู้รับผิดชอบให้ดีด้วยตนเอง และน าไปด าเนินปฏิบัติได้ส าเร็จบรรลุผลต่อ

ส่วนรวมและองค์กร 
สื่อสารดี หมายถึง  มีการพูด คุย แนะน า แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อช้ีแนะที่ดีในระหวา่งบุคคลและหน้าที่

การงาน เพื่อให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทีด่ีที่สุด 
 

o ด้านการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทน บริษัทบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึดหลักความเป็นธรรม ให้
เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและสอดคล้องกับความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคล  รวมทั้งสามารถแข่งขันใน
ระดับผู้น าของบริษัทภายนอกท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ พนักงานควรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานและการชี้แจง
อย่างสม่ าเสมอและตรงไปตรงมาเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงตนเอง บริษัทตระหนักว่าค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นปัจจัยส าคญั
ในการสร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร จึงก าหนดนโยบายการบริหารค่าจ้างและผลตอบแทนโดยยึด
หลักความเป็นธรรม ทั้งภายในซึ่งค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความสามารถของพนักงานเป็นรายบุคคลและความเป็น
ธรรมภายนอกซึ่งดูแลค่าจ้างของพนักงานให้เปรียบเทียบได้กับบริษัทช้ันน าในธุรกิจประเภทเดียวกัน  ตลอดจนพิจารณาถึง
สภาพเศรษฐกิจทั่ว ๆ ไปของประเทศ อัตราค่าแรงในตลาดแรงงาน และระดับต าแหน่งงานต่าง ๆ ภายในบริษัท นอกจากนั้น
บริษัทยังจะสมทบเงินช่วยเหลือเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพของพนักงานซึ่งท าให้พนักงานสามารถสะสมเงินไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ
อีกด้วย 

 

โดยระหว่างปี 2559-2561 บริษัท มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน ดังนี ้
 

ค่าตอบแทนพนักงาน ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
จ านวนพนักงาน สรุป ณ 31 ธันวาคม 
(ไม่รวมต าแหน่งผู้บริหาร) 

194 206 210 

เงินเดือน / ค่าตอบแทนรายเดือน 54,204,824 51,257,761  51,899,128  
โบนัส 1,479,770 1,508,370                         -    
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 319,430 372,363  349,882  
รวมค่าตอบแทนพนักงาน 56,004,024 53,138,494  52,249,010  

 

เพื่อให้เป็นแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ่งคณะกรรมการได้ก าหนดแนวทางไว้ โดยก าหนด
ความคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  หรือด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามแนวนโยบายการ
ต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน ซึ่งอาจท าให้บริษัทได้รับผลกระทบหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ซึ่งหากมีการด าเนินการ หรือ
ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน จนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสยีดังกล่าว ผู้บริหาร หรือพนักงานจะได้รับการปกป้องไม่ให้มีการด าเนินการ
ลงโทษ หรือลดต าแหน่งหน้าที่การงานจากการยึดถือตามแนวปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตโดยเคร่งครัด 
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o ด้านการจัดสวัสดิการและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับพนักงาน  บริษัทมีการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับ
พนักงานโดยค านึงถึงความสามารถและผลประกอบการของบริษัท และพิจารณาร่วมกับความสามารถและประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนักงานในรายแผนกและรายบุคคล และมีการจัดสวัสดกิารให้เหมาะสมกับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงาน
ส่วนใหญ่โดยค านึงถึงความสามารถของบริษัท และดูแลปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
สังคมเศรษฐกิจและความจ าเป็นของธุรกิจ โดยจะจัดสวัสดิการให้พนักงานไม่น้อยกว่าที่กฎหมายก าหนด ตลอดจนเหมาะสม
กับประโยชน์และความจ าเป็นของพนักงานส่วนใหญ่รวมถึงครอบครัว เช่น  กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุน
ส ารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจ าปี โดยค านึงถึงสุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงานเป็นหลัก โดยจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีการจัด X - ray ปอด และสวัสดิการอื่น ๆ  เช่น ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ เครื่องแบบในการท างาน รถรับ-ส่ง 
และรถยนต์ประจ าต าแหน่ง (ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่มีความจ าเป็นต้องใช้รถยนต์ในการเดินทาง บ้านพักพนักงาน เงิน
ช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต เบี้ยขยัน ของขวัญเยี่ยมกรณีพนักงานเจ็บป่วย  ค่าตรวจ
รักษาพยาบาล โบนัสประจ าปี (ซึ่งขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) ซึ่งรายละเอียดสามารถดูได้จากคู่มือพนักงาน 

ข้อมูลเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน ปี 2561 และปี 2560 

 
 

บริษัทพิจารณาให้การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการซึ่งถือเป็นประโยชน์แก่พนักงานทั้งรูปผลประโยชน์ระยะ
สั้นเช่นเงินเดือนค่าจ้างโบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ 

และผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานโดยผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน บริษัท และพนักงานได้
ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพและเพื่อประโยชน์ของโครงการผลประโยชน์ของพนักงานจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
และจ่ายเงินเมื่อเกษียณอายุของพนักงาน 

และในปี 2559-2561 มูลค่าผลประโยชน์ส าหรับพนักงานที่ได้รับหลังจากการเกษียรอายุตามที่บันทึกบัญชีมี
รายละเอียดดังนี้ 

หน่วย (บาท) ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ส ารองผลประโยชน์พนักงาน    
การส ารองผลประโยชน์พนักงานซึ่งค านวนตาม
ช่วงอายุของพนักงาน และช่วงอายุการท างาน 

1,987,448.00 2,182,368.00 3,373,364.42 

o นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงาน บริษัทก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในระดับผู้บริหารอาวุโส ผู้จัดการ และพนักงาน ในแต่ละปี โดยเริ่มจากการก าหนดเป้าหมายในการท างาน การด าเนินงานที่
เกิดขึ้นจริง การแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ส าหรับผู้บริหารอาวุโสจะถูกประเมินผลจากกรรมการผู้จัดการ ระดับ
ผู้จัดการจะถูกประเมินผลจากผู้บริหารอาวุโส และพนักงานจะถูกประเมินโดยผู้จัดการของแต่ละฝ่าย ทั้งนี้ การประเมินผลจะ
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อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรของบริษัททุกระดับ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
เต็มความสามารถ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของบริษัท 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารอาวุโส ผู้จัดการ และพนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. ผู้บริหารอาวุโสของบริษัท ที่มีสัญญาจ้างงานตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งในสัญญาจ้างงานจะระบุรายละเอียด

ปลีกย่อยในการปฏิบัติงานเพื่อบริษัท อาทิ น าเสนอแผนงานรายปี ตัวช้ีวัด และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
วิธีการประเมินผล – กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้ประเมินผล โดยประเมินจากแบบประเมินตนเอง (Self-

Assessment) ซึ่งจะถูกส่งให้กับผู้บริหารอาวุโสในช่วงต้นปี เพื่อให้ผู้บริหารอาวุโสได้ระบุถึงแผนงานท่ีจะด าเนินงานตลอดทั้งปี 
และการให้น้ าหนักของความส าคัญในแต่ละแผนงาน โดยหากผู้บริหารอาวุโสสามารถปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานท่ีวางไว้
ได้ จะได้รับการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนและรางวัล 

2. ผู้จัดการและพนักงานของบริษัทที่มีสัญญาจ้างในลักษณะพนักงานประจ า บริษัทจะใช้ตัวช้ีวัดระดับองค์กร (KPI) 
ในการพิจารณา โดยผู้จัดการและพนักงานแต่ละคนจะมีตัวช้ีวัดของตนเอง ซึ่งเป็นไปตามลักษณะการท างาน การปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย 

วิธีการประเมินผล  
2.1 การประเมินผลผู้จัดการ จะถูกประเมินโดยผู้บริหารอาวุโส 
2.2 การประเมินผลพนักงาน จะถูกประเมินโดยผู้จัดการ 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายรางวัลเพิ่มเติมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาจ่ายรางวัลเพิ่มเติม จะก าหนดจากเป้าหมายประสิทธิภาพด้านการเงิน (Financial 

Performance) โดย Financial Performance จะเป็นตัวเลขที่ได้จากก าไรจากการด าเนินงาน (EBITDA) หักด้วยค่าใช้จ่ายที่
จะท าให้ธุรกิจด าเนินต่อไป (Stay in Business Capital Expenditure) ซึ่งในช่วงต้นปี บริษัทจะแจ้งให้กับผู้บริหารและ
พนักงานได้ทราบถึงตัวเลข Financial Performance ดังกล่าว โดยการพิจารณาจะเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของแต่ละปี หากผลการด าเนินงานเป็นไปตาม Financial Performance บริษัทจะพิจารณาจ่ายรางวัล
จากผลการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรทุกคนในบริษัท 

o กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  บริษัทและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่พนักงาน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมในระยะยาวของพนักงาน ซึ่งจะท าให้พนักงานมีเงินออมไว้ใช้เมื่อเกษียณอายุ หรือเมื่อ
ออกจากงาน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน โดยนายจ้างจะหักจาก
ค่าจ้าง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความสมัครใจของพนักงาน แล้วน าเงินส่งเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพในอัตราร้อยละ 2 ของค่าจ้าง ส าหรับ
พนักงานท่ัวไปที่มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป หรือตามอัตราที่ได้มีการตกลงกันตามสัญญาจ้างงานรายบุคคล 

o ด้านการฝึกอบรมและพัฒนา บริษัทมีนโยบายว่าพนักงานทุกวิชาชีพทุกระดับทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่าง
เพียงพอและต่อเนื่องทั้งเรื่องงานในหน้าที่ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตลอดจนการบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของ
หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานรวมทั้งสร้างจิตส านึกในเรื่ องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคนจากบุคลากรภายในที่
เพียบพร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์และจากสถาบันภายนอกที่มีช่ือเสียงโดยจะมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนาถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาพนักงานและฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลร่วมกัน  

o ด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ บริษัทจะดูแลความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงานแต่ละบุคคลอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรมโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับความรู้ทักษะความสามารถและระดับศักยภาพของพนักงานแต่ละบุคคล 

o การวางแผนสืบทอดต าแหน่ง   บริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง อันจะน ามาซึ่งการ
เติบโตและก้าวหน้าขององค์กรอย่างยั่งยืน การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งต้องมีการท างานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เป็น
กระบวนการที่ออกแบบมาเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทและบริษัทย่อย จัดเตรียมและเตรียมความพร้อมส าหรับพนักงานในต าแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง ผ่านการให้ค าปรึกษา ฝึกอบรมและการหมุนเวียนงาน เพื่อเติมเต็มต าแหน่งที่ว่างเนื่องจากการเกษียณอายุ 
การลาออก เสียชีวิต หรือโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ โดยนโยบายการวางแผนสืบทอดต าแหน่งได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อให้มั่นใจถึง
เสถียรภาพและความรับผิดชอบขององค์กรด้วยการเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้น าอย่างถาวร ทั้งที่วางแผนไว้
หรือไม่ได้วางแผนไว้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงานและการบริหารงาน เมื่อกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูงออก
จากต าแหน่ง 
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บริษัทมุ่งพัฒนากลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย โดยการพัฒนาเส้นทางอาชีพส าหรับพนักงาน ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถ
รับสมัคร ฝึกอบรม และรักษาพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง รวมถึงพนักงานท่ีมีความสามารถสูงไว้ได้ 

การพัฒนากลุ่มผู้สมัครที่หลากหลาย โดยมีการประเมินความต้องการด้านการเป็นผู้น าในปัจจุบันและในอนาคต
ของบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่ามีการคัดเลือกผู้น าที่มีคุณสมบัติ และมีความสามารถ ท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
วัตถุประสงค์ของบริษัท ควบคู่ไปกับทักษะที่จ าเป็นส าหรับบริษัท 

ความรับผิดชอบต่อการวางแผนการสืบทอดต าแหน่ง 
1) การสรรหาและเลือกตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท 

o กรรมการ 
o กรรมการผู้จดัการของบริษัทและบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการของ

บริษัท และกรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการมีการพิจารณาสรรหาบุคคลไม่ว่าจะเป็นจากภายในองค์กร
หรือจากภายนอกองค์กร โดยบุคคลที่เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติของกรรมการหรือ
คุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียน และไม่ควรมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กรณีแต่งตั้งกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอช่ือบุคคลที่จะแต่งตั้ง
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

 2) การสรรหาและคดัเลือกโดยกรรมการผู้จดัการหรือหัวหน้าแผนก 
o ผู้บริหาร 
o ผู้จัดการอาวุโส 
o ผู้จัดการ 
o หัวหน้าหน่วยงาน 
กรรมการผู้จดัการรับผดิชอบในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บรหิารระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทด้วยความ

ช่วยเหลือจากฝ่ายบรหิารระดับสูง ในกรณีบริษัทไมม่ีบุคคลภายในท่ีมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก โดย
บริษัทอาจมอบหมายให้บริษัทจัดหางานมืออาชีพสรรหาบุคคลทีเ่หมาะสม 

3) กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง 
3.1 บริษัทควรก าหนดคุณสมบัต ิ ความสามารถ และทักษะ ของบุคลากรที่จ าเป็นในการด ารงต าแหน่งส าคัญ 

ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของบริษัท 
3.2 ก าหนดความสามารถที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งส าคัญ 
3.3 ก าหนดรายละเอียดเกีย่วกับความสามารถของพนักงานหรือลูกจ้างที่ได้รับคัดเลือก 
3.4 วิเคราะห์และเปรียบเทียบความสามารถระหว่างต าแหน่งที่ส าคัญ และคัดเลือกพนักงานให้เหมาะสมกับ

ต าแหน่งงานท่ีว่างลง 
3.5 สร้างแผนการพัฒนาระดับสูงให้กับพนักงานท่ีได้รับคัดเลือกเพื่อขยายสู่ต าแหน่งเป้าหมาย 
3.6 ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานท่ีเลือกเป็นระยะ ๆ 
3.7 สังเกตการณ์ และตดิตามความก้าวหน้าโดยรวม 

4) ปัจจัยความส าเร็จ 
การสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบรหิาร กรรมการผู้จดัการ และผู้บริหาร มีความส าคัญต่อ

กระบวนการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง เพื่อให้พนักงานทุกคนมีความเข้าใจและให้ความส าคัญกับการวางแผนสืบทอดต าแหน่ง
ให้กับบริษทั 

o ด้านแรงงานสัมพันธ์ บรรยากาศ และสภาพการท างาน บริษัทถือเป็นหน้าที่ที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
บริษัทและพนักงาน โดยจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการโรงงานที่ตัวแทนของพนักงานทุกฝ่ายงาน  ร่วมบริหารจัดการ
สวัสดิการที่จ าเป็นรวมทั้งเพื่อร่วมหารือและแก้ไขข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น  รวมถึงเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขและสภาพการท างาน
ของพนักงานให้เหมาะสมโดยพนักงานไม่ต้องเรียกร้อง และปฏิบัติต่อพนักงานเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันให้ความเป็น
ธรรมต่อพนักงานทุกระดับผู้บังคับบัญชาต้องเป็นที่พ่ึงและเป็นตัวอย่างที่ดีของพนักงาน 

o ข้อพิพาทด้านแรงงาน ในระหว่างปี 2561 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางด้านแรงงาน 
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คณะกรรมการชุดย่อย และโครงสร้างกรรมการบริษัท 

การเลือกต้ังกรรมการของบริษัทเป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมาย และข้อบังคับ
ของบริษัท โดยมีการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ดังน้ี 

ก)   ตามข้อบังคับของบริษัท, ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึง
ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้  

ข)  กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่งตามวาระในแต่ละปีนับแต่การเลือกต้ังครั้งล่าสุด 
แต่ในระหว่างที่มีบุคคลที่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นกรรมการในวันเดียวกันให้ถือว่าออกจากต าแหน่งเช่นกัน (เว้นแต่จะตกลงกันเอง) 
หรือเลือกโดยจับสลาก 

ค)  กรรมการที่คณะกรรมการแต่งต้ังในระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีให้ด ารงต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมผู้ถือ
หุ้นสามัญประจ าปีครั้งถัดไปของบริษัท และจะมีสิทธิเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง แต่จะไม่น ามาพิจารณา
ในการก าหนดจ านวนกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระส าหรับรอบการประชุมในปีน้ัน. 

ง)  การด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไม่ควรเกินระยะเวลาสะสมเก้า (9) ปี เมื่อครบเก้า (9) ปีกรรมการอิสระอาจ
เข้ารับต าแหน่งกรรมการต่อไปได้โดยจะต้องมีการแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้ บริหาร หรือตามที่
คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือรักษาบุคคลที่ด ารงต าแหน่งเกินกว่าเก้าปี (9) เพ่ือด ารง
ต าแหน่งในฐานะกรรมการอิสระ ทั้งน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการทบทวนโดยพิจารณาความจ าเป็นอย่างเหมาะสมโดยค านึง
บรรยากาศและความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นส าคัญ. 

จ)   ในกรณีที่กรรมการบริษัทพ้นจากต าแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริษัทที่พ้นจากต าแหน่งยังคงต้องรักษาการใน
ต าแหน่งเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าท่ีจ าเป็น จนกว่าคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่จะเข้ารับหน้าท่ี 

 

คณะกรรมการบริษัทมีจ านวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย 
- กรรมการที่เป็นผู้บรหิารและไม่เป็นผู้บริหาร จ านวน 5 ท่าน 
- กรรมการที่เป็นอิสระ จ านวน 3 ท่าน 

บริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อยจ านวน 3 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

 ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นางลัดดา ฉัตรฉลวย /1 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3 นางวรรณี อาภากาศ /2 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

โดยมนีางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ : 1.  นางลัดดา ฉัตรฉลวย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ทางบัญชแีละการเงิน และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบ
การเงิน  

 2. นางวรรณี อาภากาศ ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โดย
ด ารงต าแหน่งแทนนายประพัฒน์ วนาพิทักษ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ย่ืนใบลาออก โดยมีผล
ต้ังแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ   

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

เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งต้ัง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทน
ของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลในการเข้าท ารายการดังกล่าว
อย่างถูกต้องครบถ้วน ท้ังน้ีเพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท 

6. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้อง
ลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 
(ก) ความเห็นเก่ียวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
(ข) ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัท 
(ค) ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
(ง) ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 
(จ) ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 
(ฉ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
(ช) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
(ซ) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 
(ฌ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามรายละเอียดข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงและคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก 
ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บริษัทแจ้งมติเปลี่ยนแปลงหน้าที่และจัดท า
รายชื่อ และขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีการเปลี่ยนแปลงตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์
ก าหนด (แบบ F24-1) และน าส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
โดยวิธีการตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการรายงานโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

8. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท าดังต่อไปน้ี 
ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร 
1) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคัญในระบบควบคุมภายใน 
3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่สามารถแก้ไขรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที สมาชิก
ของคณะกรรมการตรวจสอบอาจรายงานรายการ หรือกิจกรรมดังกล่าวต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. ทบทวนข้อบังคับและผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาอย่างน้อยปีละหน่ึง (1) ครั้ง หรือตามความเหมาะสม 
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คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท จ านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นางลัดดา ฉัตรฉลวย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
2 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โดยม ีนางสาวคริสเทล เวอเลเยน ท าหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   

1.   ดูแลโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสมกับองค์กรและ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท โดยน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท 

3.    พิจารณาและสรรหากลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วยความโปร่งใส 
เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งต้ัง 

4. จัดให้มีแผนสืบทอดต าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ 
5. พิจารณารูปแบบ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ให้มีความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนแก่กรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยต่อกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ 

6.    ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน 
พิจารณาเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับการก าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นของพนักงานบริษัทตามการ
แนะน าเบื้องต้นของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

7.    ทบทวน เปลี่ยนแปลงและแก้ไข กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ
ภาวการณ์ และน าเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติ 

8.    ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
 

คณะกรรมการบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยบุคคลจ านวน 4 ท่าน ดังน้ี 

 ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1 นายกีซ่า เอมิล เพอราคี /1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2 นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการบริหาร 
3 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการบริหาร 
4 นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) /2 กรรมการบริหาร 

โดยปัจจุบันนางสาวปุณฑริกา ฉายะภูติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  
หมายเหตุ :  1.  นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ให้เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร 
 2. นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที ่        

23 กุมภาพันธ์ 2561 โดยด ารงต าแหน่งแทนนายทิโมธี อาเธอร์ มาเรีย แวน เดน บอสซ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
ซึ่งได้ย่ืนใบลาออก โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การประกอบกิจการ
ของบริษัท ทั้งน้ี ในการบริหารกิจการของบริษัทดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือค าสั่งใดๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ โดยสรุปอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ที่ส าคัญได้ดังน้ี 
1. จัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการ

ด าเนินงานและงบประมาณของบริษัทและบริษัทย่อย และอ านาจการบริหารงานต่าง เพ่ือน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติ หรือเห็นชอบ 

2. ควบคุมดูแลการด าเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการ 
ด าเนินงาน และมีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติเฉพาะกรณีหรือการด าเนินการใดๆ อันเป็นปกติธุรกิจของริษัท 
(ก) ภายใต้วงเงินหรืองบประมาณประจ าปีตามท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีอ านาจด าเนินการ

ที่ก าหนดไว้ ตามระเบียบอ านาจอนุมัติ 
(ข) ก าหนดอ านาจการเจรจาและเข้าท าสัญญา ข้อตกลง ตราสารและเอกสารต่างๆ รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างที่

เก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท ในวงเงินไม่เกินอ านาจที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 
(ค) มีอ านาจอนุมัติการกู้ยืมเงิน การท าสัญญาสินเชื่อ การท าสัญญาจ านองและ/หรือจ าน ากับธนาคารและ/

หรือสถาบันการเงินในวงเงินไม่เกินอ านาจที่ได้รับจากคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ 
(ง) มีอ านาจอนุมัติในการเปิดหรือปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ก าหนดชื่อผู้มีอ านาจเบิกถอนเงินจากบัญชีเงินฝาก

ของบริษัท รวมถึงด าเนินการต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากดังกล่าว 
(จ) มีอ านาจอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ต้ังส านักงานใหญ่และสาขาของบริษัท ทั้งน้ีการแก้ไขเพ่ิมเติมที่ ต้ัง

ส านักงานใหญ่จะต้องอยู่ภายในท้องที่จังหวัดนนทบุรีเท่าน้ัน 
(ฉ) อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้วงเงินสินเชื่อ และ/หรือ วิธีเบิกใช้วงเงินสินเชื่อที่บริษัทมีวงเงินอยู่

กับธนาคาร และ/หรือสถาบันการเงิน 
3. พิจารณาโครงการลงทุนของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ 
4. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่ส าคัญๆ ที่ได้ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามท่ีจะได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษัท หรือตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติในหลักการไว้แล้ว 
5. ตรวจสอบติดตามการด าเนินนโยบาย และแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. จัดสรรเงินบ าเหน็จ รางวัล โบนัส ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วแก่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 
7. เป็นคณะที่ปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการในเรื่องเก่ียวกับนโยบายด้านการเงิน การตลาด การปฏิบัติการ และด้านการ

บริหารงานอื่นๆ  
8. คณะกรรมการบริหารจะแต่งต้ังคณะท างานและ/หรือ บุคคลใดๆ เพ่ือท าหน้าท่ีกลั่นกรองงานที่น าเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหาร หรือเพ่ือให้ด าเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
หรือเพ่ือให้ด าเนินการใด ๆ แทน ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร ภายในขอบเขตแห่งอ านาจ
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

9. ก าหนดโครงสร้างองค์กรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทั้งเรื่อง การคัดเลือก การ
ฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นคณะผู้บริหารหรือผู้บริหาร
ระดับสูง โดยอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือต าแหน่งอื่นๆ ที่เหมาะสม เป็นผู้มีอ านาจแทนบริษัท 
ที่จะลงนามในสัญญาจ้างแรงงาน 

10. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

11. ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพ่ือการส่งเสริมและปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท และปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ทั้งน้ี อ านาจของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ง
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การอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
และอนุมัติรายการดังกล่าวตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่
เป็นลักษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่คณะกรรมการก าหนดกรอบการพิจารณาไว้ชัดเจนแล้ว  
  

การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

กรรมการอิสระ 

กรรมการอิสระ คือ กรรมการที่มิได้มีส่วนร่วมในการบรหิารและไม่มีส่วนได้เสียในทางการเงิน กล่าวคือ มีความเป็น
อิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้บริหารของบรษิัท  

คณะกรรมการบริษัท จะร่วมกันพิจารณาเบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดย
พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาชนจ ากัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาคัดเลือกกรรมการอิสระจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประสบการณ์การท างาน และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ ประกอบกัน จากน้ัน จะน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป 
ทั้งน้ี บริษัทมีนโยบายในการแต่งต้ังกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดและต้องมีจ านวนไม่น้อย
กว่า 3 ท่าน โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระจะต้องสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ที่ ทจ.28/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ซึ่งมีนิยามของความเป็นอิสระ ดังน้ี  

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึง (1) ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วม      
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัททั้งน้ีให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาท่ีได้เงินเดือนประจ าหรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน  ก.ล.ต. ท้ังน้ี
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดาคู่
สมรสพ่ีน้องและบุตรรวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตนรวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
นัยหรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อ
ส านักงาน ก.ล.ต. 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวรวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการการเช่า
หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือ
ให้กู้ยืมค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา
มีภาระหน้ีที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงต้ังแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือต้ังแต่ 20 ล้านบาทข้ึนไป
แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ทั้งน้ีการค านวณภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของรายการที่เก่ียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระ
หน้ีดังกล่าวให้นับรวมภาระหน้ีที่เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัทใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัทและไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทบริษัท
ใหญ่บริษัทย่อยบริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 
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6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2-ล้านบาทต่อป ีจากบริษัทบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยผู้มีอ านาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วยเว้นแต่จะ
ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2-ปีก่อนวันที่ย่ืนค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่ง
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อยหรือไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้างพนักงานที่ปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือ
ถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น
การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท 
10. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัทบริษัทย่อยบริษัท

ร่วมบริษัทย่อยล าดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้บริษัท 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพของกรรมการอิสระในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา 

กรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ตามหลักเกณฑ์ที่
บริษัทได้ก าหนดไว้ 

กรรมการบริษัท 

ตามข้อบังคับของบริษัท เป็นดังน้ี 
1. บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือด าเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดย

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในประเทศไทย     
กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากับ (1) หุ้นต่อ (1) เสียง 
(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจ านวน

กรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกต้ังในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ านวนกรรมการที่พึงมี ให้
ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

3. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะน้ัน ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม 
(1/3) 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ 
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปี

หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดน้ันเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
4. นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 

(1) กรรมการตาย 
(2) กรรรมการลาออก 

กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ย่ืนใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาไปถึง
บริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึงจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด และกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
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(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก 
การประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

(5) ศาลมีค าสั่งให้ออก 
ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก

บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อย
กว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

o การด าเนินการของบริษัทเมื่อมีกรรมการบรษิัทลาออก 
บริษัทจะมีการด าเนินการตามแนวทางของบริษัทจดทะเบียนกรณีมีกรรมการบริษัทขอลาออก ดังน้ี 
คณะกรรมการมีการด าเนินการประการใดประการหน่ึง ดังน้ี หาก 
1) เมื่อได้รับหนังสือลาออกแล้ว บริษัทต้องด าเนินการเปิดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ภายใน 3-วันท าการ 

รวมทั้งแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 7-วันท าการนับ
จาก วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย    

2) คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้น
แต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่ง
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่  

3) บริษัทต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียน
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน 

o การด าเนินการเมื่อมีแต่งต้ังกรรมการท่านใหม่  
การด าเนินการหลังจากมีการแต่งต้ังกรรมการท่านใหม่ มีดังน้ี 
1) แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลในระบบข้อมูลกรรมการและผู้บริหารต่อส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ภายใน 

7-วันท าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย และย่ืนแบบ 35E-1 กับส านักงานคณะกรรม ก.ล.ต. (กรณีการรายงาน
ครั้งแรก ภายใน 30-วันนับแต่วันปิดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการ) 

อย่างไรก็ดี กรณีที่กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ กรรมการต้องย่ืนแบบ 59 ต่อส านักงาน
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ โดยจะต้องย่ืนภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่มี
การซื้อขาย ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ (รายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับระเบียบการด าเนินการลงทะเบียนเพ่ือรับบัญชีผู้ใช้
และส่งแบบฟอร์ม 59 โดยระบบออนไลน์สามารถดูลิงก์รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
https://www.sec.or.th/TH/RaisingFunds/EquityDebt/Pages/issuer_59.aspx) 

2) ย่ืนรายงานการมีส่วนได้เสียกับเลขานุการบริษัทตามก าหนดเวลาท่ีบริษัทแต่ละแห่งก าหนดข้ึนเอง  
3) จัดส่งประวัติกรรมการตามแบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก าหนด (หนังสือรับรองและประวัติ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ (F24-2) ภายใน 3 วันท าการนับแต่วันที่มีการแต่งต้ังกรรมการใหม่ ผ่านระบบ Set portal 
 หากกรรมการที่แต่งต้ังใหม่เป็นกรรมการตรวจสอบ บริษัทต้องส่งแบบ F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและ

ขอบเขตการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ) และกรรมการต้องส่งแบบ F24-2 (หนังสือรับรองประวัติกรรมการ/
กรรมการตรวจสอบ) ให้กับตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยต้องส่งแบบ F24-1 โดยผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
ส่งแบบ F24-2 ผ่านระบบ SET Portal ในส่วนที่ไม่ได้เผยแพร่ 

4) บริษัทต้องจดทะเบียนกรรมการเข้าใหม่ /หรือจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ กับนายทะเบียน
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ ที่ประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติแต่งต้ังกรรมการบุคคลดังกล่าว หรือ
วันที่มีกรรมการลาออก กรณีกรรมการที่ลาออก มีรายชื่อเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท โดยอ านาจการลงนาม
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ผูกพันได้ระบุชื่อกรรมการดังกล่าว บริษัทต้องมีจัดให้มีการประชุมกรรมการพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขอ านาจกรรมการลง
นามผูกพันของบริษัทก่อน จึงจะด าเนินการจดทะเบียนแจ้งกรรมการออกได้ หรือคณะกรรมการสามารถสรรหาบุคคลและ
แต่งต้ังบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขอ านาจการ
ลงนามผูกพันบริษัทพร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการในคราวเดียว บริษัทก็สามารถด าเนินการด้านการจดทะเบียนแจ้งต่อ
นายทะเบียนพาณิชย์ ส าหรับกรรมการเข้า กรรมการออก และการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันพร้อมกันใน
คราวเดียว 

โดยมีแนวทางด าเนินการเพ่ือปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ดังน้ี 
การปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่ (Board Orientation Guideline) ที่ตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ข้อเสนอแนะ

แนวทางไว้ โดยเอกสารประกอบการจัดการปฐมนิเทศส าหรับกรรมการเข้าใหม่ ประกอบด้วย  
1) เอกสารการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ฉบับล่าสุดของบริษัท ซึ่งเป็น

เอกสารซึ่งได้รวบรวมนโยบายการก ากับกิจการรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คณะกรรมการได้วางไว้ เช่น นโยบายการต่อต้านการทุจริต, 
การควบคุมและตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง, ความรับผิดชอบต่อสังคม, การบริหารทรัพยากรบุคคล และอื่นๆ  

2) แบบรายงานประจ าปีของบริษัท ล่าสุด ซึ่งได้รวบรวมเน้ือหาข้อมูลของบริษัท รวมถึงข้อมูลทาง
การเงินของบริษัท ย้อนหลัง 3 ปี เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับกรรมการเข้าใหม่รวมถึงการแนะน าโครงสร้างการถือหุ้นและโครงสร้าง
การจัดการในด้านต่าง ๆ ของบริษัท, ประวัติข้อมูลของบริษัท, ลักษณะการประกอบธุรกิจ, รายละเอียดค่าตอบแทนส าหรับ
กรรมการ, ขอบเขตความรับความรับผิดชอบของคณะกรรมการ, คณะกรรมการชุดย่อย และการด าเนินการของบริษัท และ
คณะกรรมการในปีที่ผ่านมา 

3) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท  
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการย้อนหลัง 1 ปี และตารางก าหนดการประชุมส าหรับปี 
5) รายการเก่ียวโยงและรายการระหว่างกัน 
6) จัดให้มีการประชุมร่วมกับประธาน/กรรมการผู้จัดการ ก่อนการประชุมครั้งแรกเพ่ือแจ้งกรรมการ

ใหม่เกี่ยวกับนโยบายที่ส าคัญและให้ค าแนะน าและอธิบายความรับผิดชอบของตน 
 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท  
คือ กรรมการสองคน (2) คน (ตามรายชื่อกรรมการที่คณะกรรมการได้มอบหมายไว้) ให้ลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส าคัญของบริษัท โดยคณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ านวนและชื่อกรรมการผู้มีอ านาจลง
นามผูกพันบริษัทได้ 

คุณสมบัติของกรรมการบริษัท 

การเข้าเป็นกรรมการในบริษัทได้น้ัน จะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งถือ
เป็นคุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติหน้าที่จะต้องท าด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริตย์ โดยกรรมการทุกคนจะมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งถูกก าหนดใน พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (มาตรา 89/3) และข้อบังคับบริษัท 
รวมทั้งต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามตามประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของบริษัทจด
ทะเบียน 

2. กรรมการบริษัททุกคนต้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ สามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเพียงพอ 

3. เพ่ือให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ จึงก าหนดจ านวน
บริษัทจดทะเบียนที่กรรมการแต่ะคนจะไปด ารงต าแหน่ง ซึ่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน หากจ านวนบริษัทที่กรรมการไป
ด ารงต าแหน่งมีมากเกินให้มีการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย 

4. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้า
เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจ ากัด หรือเป็นกรรมการ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะท า
เพ่ือประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งต้ัง 
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5. กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในสัญญาที่บริษัทท า
ข้ึนหรือถือหุ้นหรือหุ้นกู้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงในบริษัท 

จ านวนกรรมการที่มาจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

บริษัทมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“CE Lime”) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ถือหุ้นในบริษัทจ านวน 221,380,460 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.79 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดย CE Lime ได้เสนอชื่อบุคคล และได้รับ
อนุมัติแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

 ชื่อ-สกุล ได้รับอนุมัติจาก วันที่ได้รับการแต่งต้ัง 
1 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2559 29 กันยายน 2559 
2 นางสาวนิชิต้า ชาห์ /1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 4/2559  29 กันยายน 2559 
3 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน /2 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559  11 พฤศจิกายน 2559 
4 นายกีซ่า เอมิล เพอราคี /1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 2/2560 5 เมษายน 2560 
5 นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน) /1 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ที่ 1/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 

หมายเหตุ :  1.  ได้รับการแต่งต้ังแทนต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออก 
2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2559 มีมติอนุมัติให้เพิ่มจ านวนกรรมการ ซึ่งนางสาวคริสเทล เวอเลเยน ได้รับการเลือกต้ัง  

เป็นกรรมการใหม่ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในการแต่งต้ังกรรมการ 

บริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าหรับหรับผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเพ่ือเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการ
เลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงการส่งค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยแจ้งประกาศ
ก าหนดการและระยะเวลาเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพย์ฯ”) รวมถึงเว็บไซด์ของบริษัทในหน้านักลงทุนสัมพันธ์/ดาวน์โหลดข้อมูลแบบฟอร์ม/หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือ
หุ้นส่วนน้อย (www.goldenlime.co.th/ Investor Relations/Download Information and Form) โดยบริษัทได้แจ้ง
เผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งมีก าหนดระยะเวลารับเรื่องระหว่างวันที่ 16 
ตุลาคม 2561 – 28 ธันวาคม 2561 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มาแต่ประการใด 

วิธีการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงสุด   
การสรรหาและเลือกต้ังโดยคณะกรรมการบริษัท 
o กรรมการ o กรรมการผู้จัดการของบริษัทและบริษัทย่อย 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการของบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย  โดยพิจารณาสรรหาบุคคลไม่ว่าจะเป็นจากภายในองค์กรหรือจากภายนอกองค์กร โดย
บุคคลที่เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาเลือกต้ังต้องมีคุณสมบัติของกรรมการหรือคุณสมบัติของผู้บริหารของ
บริษัทจดทะเบียน และไม่ควรมีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน หรือพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  กรณีแต่งต้ังกรรมการใหม่ คณะกรรมการจะต้องน าเสนอชื่อบุคคลที่จะแต่งต้ังต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติ
การแต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท 

การสรรหาและคัดเลือกโดยกรรมการผู้จัดการหรือผูบ้ริหาร/หัวหน้าฝ่ายงาน 
o ผู้บริหาร o ผู้จัดการอาวุโส 
o ผู้จัดการ o หัวหน้าหน่วยงาน 
กรรมการผู้จัดการรับผิดชอบในการจัดท าแผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดับต่าง ๆ ภายในบริษัทด้วยความช่วยเหลือ

จากฝ่ายบริหารระดับสูง ในกรณีบริษัทไม่มีบุคคลภายในที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมให้พิจารณาจากบุคคลภายนอก หรือ บริษัท 
อาจมอบหมายให้บริษัทจัดหางานมืออาชีพหาบุคคลที่เหมาะสมส่งให้บริษัทเพ่ือคัดเลือก 
 

การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีในการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งต้ังให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อย      

โดยมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยเพ่ือด าเนินการในการควบคุมและติดตาม

http://www.goldenlime.co.th/Investor
http://www.goldenlime.co.th/Investor
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การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

โดยบุคคลหรือกรรมการของบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทย่อยดังน้ี 

ล าดับที่ 
 

รายชื่อกรรมการ / รายชื่อผู้บริหาร 
 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด 
(มหาชน) 

 

บริษัทย่อย (Subsidiary Companies) 
บริษัท โกลเด้น ไลม์  
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 

บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
 

1. นายศรีภพ สารสาส ID/CB/CA   
2. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน D/NR  D/AD 
3. นางสาวนิชิต้า ชาห ์ D/E/AD   
4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ D/E/AD/NR D/AD D/AD 
5. นายกีซ่า เอมิล เพอราคี MD/D/CE/AD D/AD D/AD 
6. นางลัดดา ฉัตรฉลวย ID/A/CNR   
7. นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) D/E/AD   
8. นางวรรณี อาภากาศ ID/A/NR   
9. นายกีฏวิทย์ เมลานนท์ SEM  SEM 
10. นายไมเคิล แมค แคนนอน SEM SEM SEM 
11. นายสมชาย จตุรานนท์ SEM/IR  SEM 
12. นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์ SM  SM 
13. นายวัชรินทร์ พงศ์เก้ือ SM  SM 
14. นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์  SM SM SM 
15. นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  SM SM SM 
16. นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  SM/CS/AS CS CS 
17. นายสุรศักด์ิ โสฬส  M   
18. นายไชยนันท์ นันทะญาติ   M 
19. นายปัญญา ศรีสภา M   
20. นางสาวอัญญารัตน์ สุโขวัฒนกิจ M   
21. นางพรรณรัตน์ ศรีสภา  M   
22. นาย ปัญญา กฤติยาวงศ์  MD  

หมายเหตุ: 
D = กรรมการ 
ID = กรรมการอิสระ 
AD= กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท 
MD  = กรรมการผู้จัดการ 
SEM = ผู้บริหารอาวุโส 
SM =ผู้จัดการอาวุโส 
M = ผู้จัดการ 

CB = ประธานคณะกรรมการ 
CA = ประธานกรรมการตรวจสอบ 
CNR=ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 
CE = ประธานกรรมการบริหาร 

A = กรรมการตรวจสอบ 
NR=กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
E = กรรมการบริหาร 
CS=เลขานุการบริษัท 
IR=นักลงทุนสัมพันธ ์

 การป้องกันการใช้ข้อมูลภายในและมาตรการลงโทษ 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีแนวทางทาง

ดูแลกรรมการผู้บริหาร และพนักงานในการน าข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ดังน้ี 
1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ
ผลประโยชน์ตอนแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า เก่ียวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่
บรรลุนิติภาวะ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทก าหนดโทษตาม
มาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขายหลักทรัพย์ของบริษัท
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ในช่วง 1 เดือนก่อนที่บริษัทจะมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็น
สาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบริษัทจะได้เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

4. ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายข้ึนไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว รวมถึงคู่สมรสและของ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 30 วันท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง 
และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. โดยแจ้งข้อมูลล่วงหน้า 1 วันก่อนมีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือภายใน 3 วันท า
การ ตามท่ีพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานน้ีให้แก่เลขานุการบริษัทในวัน
เดียวกันกับวันที่ส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ที่ฝ่าฝืนนโยบายเก่ียวกับการใช้ข้อมูลภายใน จะต้องได้รับการลงโทษทางวินัย และ/ หรือ
ถูกลงโทษตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี โดยค านึงถึงเจตนาในการกระท าและความรุนแรงของความผิดดังกล่าว 
 
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) 

ชื่อบริษัทผู้จ่าย ส านักงานสอบบัญช ี ค่าสอบบัญชี (บาท) /1  

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส่วนที่จ่ายไปใน 
ระหว่างปีบัญช ี

ส่วนที่จะต้องจ่าย 
หลังท ารายการได้มาซึ่ง

ทรัพย์สินบริษัทสระบุรีปูนขาว 
บริษัท /2 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 2,015,000 - 
บริษัท สระบรุีปูนขาว จ ากัด /3 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด - 660,000 

รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญช ี 2,015,000 660,000 
หมายเหตุ: 1. ค่าสอบบัญชีดังกล่าวได้รวมค่าสอบทานงบการเงินส าหรับไตรมาสและส าหรับงวดที่เก่ียวข้องแล้ว 
 2. ค่าสอบบัญชีจ านวน 2,015,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด) 
 3. บริษัทเข้าท ารายการได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ภายหลังจากที่ที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้น าเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบ
บัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ดังน้ัน ค่าตอบแทน
จ านวน 660,000 บาท ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะน าเสนอรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
เพื่อทราบต่อไป 

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) 
บริษัทไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น ในระหว่างรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
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นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 

บริษัทมีการจัดท่านโยบายการก่ากับดูแลกิจการ รวมถึงมีการปรับปรุงให้มีความเหมาะสมสม ่าเสมอโดยจัดท่า ไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ งในปี 2560 ที ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที  5/2560 เมื อวันที  9 พฤศจิกายน 2560 ได้ปรับปรุงนโยบายการก่ากับ
ดูแลกิจการที ดีเป็นครั้งที  2 โดยน่าหลักปฏิบัติตามหลักการก่ากับดูแลกิจการที ดีของบริษัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate 
Governance Code for listed companies 2017 : “CG Code 2017”) ซึ งส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้จัดท่าเผยแพร ่น่ามาปรับใช้เพื อก่าหนดหลักก่ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยยึดแนวปฏิบัติหลักของ CG Code 2017 
น่ามาปรับให้มีความเหมาะสมสอดคล้องในการด่าเนินการขององค์กร ซึ งมหีลักปฏิบัติดังนี ้
 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น่าองค์กรที สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั งยืน 

 (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ 2 ก่าหนดวัตถุประสงค์และเปา้หมายหลักของกิจการที เป็นไปเพื อความยั งยืน 
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)  
หลักปฏิบัติ 3 เสรมิสร้างคณะกรรมการที มีประสทิธิผล 

 (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหา และพัฒนาผู้บรหิารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

 (Ensure Effective CEO and People Management) 
หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผดิชอบ 

 (Nature Innovation and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายในที เหมาะสม 

 (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมลู 

 (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื อสารกับผู้ถือหุ้น 

 (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

1. หลักปฏิบัติ  1 :   
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น่าองค์กรที สร้างคุณค่าให้แก่กจิการอย่างยั งยืน 

หลักปฏิบัติ 1.1 
คณะกรรมการเข้าใจถึงบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้น่าที ต้องก่ากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการ
ที ดี ซึ งครอบคลุมถึง 
(1)  มีการก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด่าเนินธุรกิจขององคก์ร 
(2)   มีการก่าหนดกลยุทธ์ นโยบายการด่าเนินงาน ตลอดจนการจดัสรรทรัพยากรส่าคัญเพื อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

และเป้าหมายที ได้มีการก่าหนดขึ้น 
(3)   มีการตดิตาม ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการด่าเนินงาน 

แนวปฏิบัติ 
1.1.1 พิจารณา และอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ของบริษัท ให้สามารถน่าไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
1.1.2 พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการด่าเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตราก่าลัง และการด่าเนินงานที 

ส่าคัญ รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการด่าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
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1.1.3 พิจารณาและอนุมัติแผนงบประมาณของบริษัท เพื อพิจารณาด้านการจัดสรรทรัพยากรส่าคัญให้มีความสอดคล้อง
และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนแผนกลยุทธ์ที ได้ก่าหนดขึ้น 

1.1.4 พิจารณาเพื อติดตาม และรับทราบผลการด่าเนินงาน ตลอดจนประเมินผลเพื อดูแลก่ากับการด่าเนินการของฝ่าย
จัดการเพื อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายตลอดจนแผนงานที ได้วางไว้ 

หลักปฏิบัติ 1.2 
ในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั งยืน  คณะกรรมการมีการก่ากับดูแลกิจการให้น่าไปสู่ผล (governance outcome) 
อย่างน้อย ดังต่อไปนี ้
(1)  สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที ดีโดยค่านึงถึงผลกระทบในระยะยาว ( competitiveness and 

performance with long-term perspective) 
(2)  ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย (ethical and 

responsible business) 
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสังคม  และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อสิ งแวดล้อม (good corporate citizenship) 
(4)  สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี ยนแปลง (corporate resilience) 

แนวปฏิบัติ 
1.2.1  ในการก่าหนดความส่าเร็จของการดา่เนินกิจการ คณะกรรมการ ค่านึงจริยธรรมผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดลอ้ม

เป็นส่าคัญ  นอกเหนือจากผลประกอบการทางการเงิน โดยพิจารณาและอนุมัติในการก่าหนดนโยบายการจัดการ
ด้านสิ งแวดล้อม นโยบายด้านความรับผิดขอบต่อสังคม  

1.2.2   คณะกรรมการมีบทบาทส่าคัญในการสร้างและขับเคลื อนวัฒนธรรมองค์กรที ยึดมั นในจริยธรรม โดยคณะกรรมการ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะผู้น่าในการก่ากับดูแลกจิการ โดยเป็นผู้น่าในการด่าเนินการและปฏิบัติตามแนว
ทางการก่ากับดูแลกิจการที ด ี

1.2.3  คณะกรรมการมีการจัดให้มีนโยบายส่าหรับกรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงาน  ที แสดงถึงหลักการและแนวทางใน
การด่าเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยจัดให้มีการท่า และพิจารณาอนุมัตินโยบาย การก่ากับกิจการที ดี และ
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ของบริษัท เป็นต้น 

1.2.4  คณะกรรมการ มีการก่ากับดูแลให้มีการสื อสารเพื อให้กรรมการ  ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจ มีกลไก
เพียงพอที เอื้อให้มีการปฏิบัติจริงตามนโยบายข้างต้น ติดตามผลการปฏิบัติ และทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติ
เป็นประจ่า 

หลักปฏิบัติ 1.3 
คณะกรรมการมีหน้าที ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง  (duty of care) 
และซื อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้การด่าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที ประชุม
ผู้ถือหุ้น 

แนวปฏิบัติ 
1.3.1  ในการพิจารณาว่า กรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื อสัตย์สุจริตต่อ

องค์กรแล้วหรือไม่นั้น อย่างน้อยต้องพิจารณาตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที เกี ยวข้อง เช่น  
 
พระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 ฉบับประมวล 
 

มาตรา 89/7  ในการด่าเนินกิจการของบริษัท กรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที ด้วย ความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื อสัตย์สจุริต รวมทั้งตอ้งปฏิบัตใิห้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ
บริษัท และมติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที ประชุมผู้ถือหุน้ 

 

มาตรา 89/8  ในการปฏิบัติหน้าที ด้วยความรับผิดชอบและความระมัดระวัง กรรมการและ ผู้บริหารต้องกระท่าเยี ยง
วิญญูชนผู้ประกอบธรุกิจเชน่นัน้จะพงึกระท่าภายใต้สถานการณ์อยา่งเดียวกนั 
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การใดที กรรมการ หรือผู้บริหาร พิสูจน์ได้ว่า ณ เวลาที พิจารณาเรื องดังกล่าว การตัดสินใจ ของตนมี
ลักษณะครบถ้วนดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ากรรมการหรือ ผู้บริหารผู้นั้น ได้ปฏิบัติหน้าที ด้วย ความรับผิดชอบ
และความระมัดระวังตามวรรคหนึ งแล้ว 
(1)  การตัดสินใจได้กระท่าไปด้วยความเชื อโดยสุจรติ และสมเหตสุมผลวา่เป็นไปเพื อประโยชนส์งูสุดของ

บริษัท เปน็ส่าคญั 
(2)  การตัดสินใจได้กระท่าบนพ้ืนฐานขอ้มูลที เชื อโดยสุจรติว่าเพยีงพอ และ 
(3)  การตัดสินใจได้กระท่าไปโดยตนไม่มสี่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยตรง หรือโดยออ้มในเรื องที ตดัสินใจนัน้ 

 

มาตรา 89/9  ในการพิจารณาว่ากรรมการ หรือผู้บริหารแต่ละคนได้ปฏิบัติหน้าที ด้วยความรับผิดชอบและความ
ระมัดระวังหรือไม่ ใหค้่านึงถงึปจัจยัดังต่อไปนี้ดว้ย 
(1)  ต่าแหนง่ในบริษัทที บุคคลดังกล่าวด่ารงอยู่ ณ เวลานั้น 
(2)  ขอบเขตความรับผิดชอบของต่าแหน่งในบริษัทของบุคคลดังกล่าว ตามที ก่าหนดโดยกฎหมาย หรือ

ตามที ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ และ 
(3)  คณุสมบัต ิความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทั้งวตัถุประสงคข์องการแต่งตั้ง 
 

มาตรา 89/10  ในการปฏิบัตหินา้ที ดว้ยความซื อสตัย์สจุริต กรรมการและผู้บริหารตอ้ง  
(1)  กระท่าการโดยสุจรติ เพื อประโยชนส์งูสุดของบริษัทเป็นส่าคัญ 
(2)  กระท่าการที มจีุดมุ่งหมายโดยชอบและเหมาะสม และ 
(3)  ไม่กระท่าการใดอนัเป็นการขดัหรอืแย้งกบัประโยชน์ของบริษัทอยา่งมีนัยส่าคญั 

1.3.2  คณะกรรมการต้องดูแลให้บริษัทมีระบบหรือกลไกอย่างเพียงพอที จะมั นใจได้ว่า การด่าเนินงานของบริษัทเป็นไป
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนนโยบาย หรือแนวทางที ได้ก่าหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการ
อนุมัติการด่าเนินงานที ส่าคัญ (เช่น การลงทุน การท่าธุรกรรมที มีผลกระทบต่อกิจการ อย่างมีนัยส่าคัญ การท่า
รายการกับบุคคลที เกี ยวโยงกัน การได้มา/จ่าหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผล เป็นต้น) เป็นไปตามที 
กฎหมายก่าหนด 

หลักปฏิบัติ 1.4 
คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และก่าหนดขอบเขต การมอบหมายหน้าที และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ตลอดจน ติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และ
ฝ่ายจัดการปฏิบัติหน้าที ตามที ได้รับมอบหมาย 

แนวปฏิบัติ 
1.4.1   คณะกรรมการจัดให้มีการจัดท่ากฎบัตร รวมถึงนโยบายการก่ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการ (board charter) 

ที ระบุหน้าที และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเพื อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติหน้าที ของกรรมการทุกคน และควร
มีการทบทวน กฎบัตรดังกล่าวเป็นประจ่าอย่างน้อยปีละครั้งหรือตามที เหมาะสม รวมทั้งควรทบทวนการแบ่ง
บทบาทหน้าที คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ อย่างสม ่าเสมอเพื อให้สอดคล้องกับทิศทาง
ขององค์กร 

1.4.2  คณะกรรมการเข้าใจขอบเขตหน้าที ของตน  และมอบหมายอ่านาจการจัดการกิจการให้แก่ ฝ่ายจัดการ โดยจัดท่า
บันทึกเป็นลายลักษณอักษร อย่างไรก็ดี การมอบหมายดังกล่าวมิได้เป็นการปลดเปลื้อง หน้าที ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยคณะกรรมการยังมีการติดตามดูแลฝ่ายจัดการให้ปฏิบัติหน้าที  ตามที ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ 
ขอบเขตหน้าที ของคณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ พิจารณาแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

 
เรื องที คณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้มีการด่าเนินการ 
ก. การก่าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ 
ข. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที ยึดมั นในจริยธรรม รวมทั้งประพฤติตนเป็นต้นแบบ 
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เรื องที คณะกรรมการจะเป็นผู้ดูแลให้มีการด่าเนินการ (ต่อ) 
ค. การดูแลโครงสร้าง และการปฏิบัติของคณะกรรมการ ให้เหมาะสมต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย

หลักในการประกอบธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ง. การสรรหา พัฒนา ก่าหนดค่าตอบแทนและประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จ. การก่าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที เป็นเครื องจูงใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ 

เป้าหมายหลักขององค์กร 
 

เรื องที คณะกรรมการจะด่าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ 
ก. การก่าหนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจ่าปี 
ข. การดูแลความเหมาะสมเพียงพอของระบบบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน 
ค. การก่าหนดอ่านาจด่าเนินการที เหมาะสมกับความรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ 
ง. การก่าหนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนา และงบประมาณ เช่น นโยบายและแผนการบริหาร

จัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จ. การติดตามและประเมินผลการด่าเนินงาน 
ฉ. การดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน มีความน่าเชื อถือ 

 
เรื องที คณะกรรมการให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ด่าเนินการ หรือข้อห้ามในการด่าเนินการ 
ก. การจัดการ (execution)  ให้ เป็นไปตามกลยุทธ์  นโยบาย แผนงานที คณะกรรมการอนุมัติแล้ว 

(คณะกรรมการ ให้อ่านาจโดยมอบให้ฝ่ายจัดการรับผิดชอบการตัดสินใจด่าเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การ
รับบุคลากรเข้าท่างาน ฯลฯ ตามกรอบนโยบายที ก่าหนดไว้และติดตามดูแลผล  โดยคณะกรรมการไม่
แทรกแซงการตัดสินใจ เว้นแต่มีเหตุจ่าเป็น) 

ข. เรื องที ข้อก่าหนดห้ามไว้  เช่น การอนุมัติรายการที กรรมการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น 
 
ค าอธิบาย 
(1)  เรื องที ควรดูแลให้มีการด่าเนินการ หมายถึง เรื องที คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบหลักให้มีในการด่าเนินการอย่าง

เหมาะสม ซึ งคณะกรรมการต้องมีความเข้าใจและการพิจารณาเป็นอย่างดี ท้ังนี้ ในการพิจารณาด่าเนินการ 
คณะกรรมการอาจมอบหมายให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้เสนอเรื อง เพื อพิจารณาได้ 

(2)  เรื องที ด่าเนินการร่วมกับฝ่ายจัดการ หมายถึง เรื องที คณะกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการควร
พิจารณาร่วมกัน โดยฝ่ายจัดการเสนอให้คณะกรรมการเห็นชอบ ซึ งคณะกรรมการ ควรก่ากับดูแลให้นโยบาย
ภาพรวมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งมอบหมายให้ฝ่ายจัดการไป
ด่าเนินการโดยคณะกรรมการติดตาม และให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ตามที 
เหมาะสม 

(3)  เรื องที คณะกรรมการไมค่วรดา่เนินการ หมายถงึ เรื องที คณะกรรมการควรก่ากับดแูลระดับนโยบาย โดยมอบหมาย
ใหก้รรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด่าเนินการ 

2. หลักปฏิบัติ  2 :  
ก่าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที เป็นไปเพื อความยั งยืน  

 Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation 

หลักปฏิบัติ 2.1 
คณะกรรมการก่าหนดและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ (objectives) เป็นไปเพื อความยั งยืน โดยเป็น
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งกิจการ ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวม 
ประกอบด้วย 
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แนวปฏิบัติ 
2.1.1  คณะกรรมการรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives) ที ชัดเจน เหมาะสม 

สามารถใช้เป็นแนวคิดหลักในการก่าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) และสื อสาร ให้ทุกคนในองค์กร
ขับเคลื อนไปในทิศทางเดียวกัน  โดยจัดท่าวิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร (vision and values) หรือวัตถุประสงค์
และหลักการ (principles and purposes) หรืออื นๆ  

2.1.2   ในการบรรลุวัตถประสงค์ หรือเป้าหมายหลัก คณะกรรมการ ก่าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) ที สามารถ
สร้างคุณค่าให้ท้ังแก่กิจการ ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมควบคู่กันไป โดยพิจารณาถึง 
(1)  สภาพแวดล้อมและการเปลี ยนแปลงปัจจัยต่างๆ รวมทั้งการน่านวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้อย่างเหมาะสม 
(2)  ความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย 
(3)  ความพร้อม ความช่านาญ ความสามารถในการแข่งขันของกิจการ 

2.1.3  ค่านิยมขององค์กร จะมีส่วนหนึ งที สะท้อนคุณลักษณะของการก่ากับดูแลกิจการที ดี เช่น ความรับผิดชอบ และการ
ดูแลผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมเพื อให้กิจการเป็นไปตามแนวทางเพื อความยั งยืน 

2.1.4  คณะกรรมการมีการส่งเสริมการสื อสาร และเสริมสร้างให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของ องค์กรสะท้อนอยู่ใน
การตัดสินใจและการด่าเนินงานของบุคลากรในทุกระดับ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

หลักปฏิบัติ 2.2 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มั นใจว่า วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ในระยะเวลา ปานกลางและ/หรือ
ประจ่าปีของกิจการสอดคล้องกับการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ โดยมีการน่านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย 

แนวปฏิบัติ 
2.2.1  คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้การจัดท่ากลยุทธ์และแผนงานประจ่าปีสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

หลักของกิจการ โดยค่านึงถึงปัจจัยแวดล้อมของกิจการ ณ ขณะนั้น ตลอดจน โอกาสและความเสี ยงที ยอมรับได้
และสนับสนุนให้มีการจัดท่าหรือทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และ กลยุทธ์ส่าหรับระยะปานกลาง 3-5 ปีด้วย 
เพื อให้มั นใจว่ากลยุทธ์และแผนงานประจ่าปีได้ค่านึงถึงผลกระทบ ในระยะเวลาที ยาวขึ้น และยังพอจะคาดการณ์
ได้ตามสมควร 

2.2.2  ในการก่าหนดกลยุทธ์และแผนงานประจ่าปี   คณะกรรมการควรดูแลให้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม ปัจจัยและ
ความเสี ยงต่าง ๆ ที อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสยีที เกี ยวข้องตลอดสาย value chain รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ที อาจ
มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของกิจการ โดยควรมีกลไกที ท่าให้เข้าใจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
แท้จริง 
(1)  ระบุวิธีการ กระบวนการ ช่องทางการมีส่วนร่วมหรือช่องทางการสื อสารระหว่างผู้มีส่วนได้เสียกับกิจการไว้

ชัดเจน เพื อให้กิจการสามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลประเด็นหรือ ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ได้อย่างถูกต้องใกล้เคียงมากที สุด 

(2)  ระบุผู้มีส่วนได้เสียที เกี ยวข้องของกิจการ ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงาน
องค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานก่ากับดูแล 
เป็นต้น 

(3)   ระบุประเด็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพื อน่าไปวิเคราะห์และจัดระดับประเด็น  ดังกล่าวตาม
ความส่าคัญและผลกระทบที จะเกิดขึ้นต่อท้ังกิจการและผูม้ีสว่นได้เสยี ทั้งนี้ เพื อเลือกเรื องส่าคัญที จะเป็นการ
สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียมาด่าเนินการ ให้เกิดผล 

2.2.3   ในการก่าหนดกลยุทธ์   คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และน่านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างความสามารถในการแข่งขันและตอบสนองความต้องการ ของผู้มีส่วนได้เสีย โดยยังคง
อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม 

2.2.4   เป้าหมายที ก่าหนดควรเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของกิจการ โดยคณะกรรมการควร
ก่าหนดเป้าหมายทั้งที เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน นอกจากน้ี ควรตระหนักถึงความเสี ยงของการตั้งเป้าหมายที อาจ
น่าไปสู่การประพฤติที ผิดกฎหมาย หรือขาดจริยธรรม  (unethical conduct) 
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2.2.5   คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายผ่านกลยุทธ์ และแผนงานให้ทั วทั้ง
องค์กร 

2.2.6   คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการด่าเนินงานที เหมาะสมและติดตามการ
ด่าเนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจ่าปี โดยอาจจัดให้มีผู้ท่าหน้าที รับผิดชอบ ดูแลและติดตามผลการ
ด่าเนินงาน 

 
3. หลักปฏิบัติ  3   

เสริมสร้างคณะกรรมการที มีประสิทธิผล  
 Strengthen Board Effectiveness 

หลักปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการควรรับผิดชอบในการก่าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วน
กรรมการที เป็นอิสระ ที เหมาะสมและจ่าเป็นต่อการน่าพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และ เป้าหมายหลักที ก่าหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 
3.1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการที มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้าน  ตลอดจนเพศและอายุ ที จ่าเป็น ต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร โดยจัดท่าตารางองค์ประกอบความรู้ความช่านาญ ของกรรมการ  
(skills matrix) เพื อให้มั นใจว่า จะได้คณะกรรมการโดยรวมที มคีุณสมบัตเิหมาะสม  สามารถ เข้าใจและตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ รวมทั้งต้องมีกรรมการที ไม่ได้เป็นผู้บริหารอย่างน้อย 1 คนที มีประสบการณ์ใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักที บริษัท ด่าเนินกิจการอยู่ 

3.1.2  คณะกรรมการควรพิจารณาจ่านวนกรรมการที เหมาะสม  สามารถปฏิบัติหน้าที ได้อย่าง มีประสิทธิภาพโดยต้องมี
จ่านวนกรรมการไม่น้อยกว่า  5 คน และไม่ควรเกิน 12 คน ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของ
ธุรกิจ 

3.1.3   คณะกรรมการควรมีสัดส่วนระหว่างกรรมการที เป็นผู้บริหารและกรรมการที ไม่เป็นผู้บริหาร ที สะท้อนอ่านาจที 
ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม  โดย 
ก. กรรมการที ไม่เป็นผู้บริหารสามารถให้ความเห็นเกี ยวกับการท่างานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ 
ข. มีจ่านวนและคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งดูแล ให้กรรมการอิสระสามารถท่างานร่วมกบั
คณะกรรมการทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ 

3.1.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายในการก่าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการที มีความหลากหลาย  และข้อมูล
กรรมการ อาทิ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุ้น จ่านวน ปีที ด่ารงต่าแหน่งกรรมการ  
และการด่ารงต่าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื น ในรายงานประจ่าปี และบน website ของบริษัท 

หลักปฏิบัติ 3.2 
คณะกรรมการ เลือกบุคคลที เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ และดูแลให้มั นใจว่า องค์ประกอบ และการด่าเนินงานของ
คณะกรรมการเอื้อต่อการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ 

แนวปฏิบัติ 
3.2.1 ประธานกรรมการควรเป็นกรรมการอิสระ หรือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท เกี ยวกับประธานคณะกรรมการดังนี ้ 

โดยคณะกรรมการเลือกกรรรมการหนึ งคนเป็นประธานกรรมการ และให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ประธาน
คณะกรรมการ ได้รับการแต่งตั้งตามมติที ประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที คณะกรรมการเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ งหรือหลายคน เป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที ตามข้อบังคับในกิจการ
ซึ งประธานกรรมการมอบหมาย  โดยประธานกรรมการจะมีหน้าที ความรับผิดชอบตามข้อบังคับของบริษัทดังนี้ 
(1) ท่าหน้าที เป็นประธานในที ประชุมคณะกรรมการ 
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  ในกรณีที ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที ประชุมหรือไม่สามารถปฏบิัติหน้าที ได้ ในกรณีที มีรองประธานกรรมการ
อยู่ ให้รองประธานเป็นประธานที ประชุม แต่ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที ประชุมนั้น 
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ให้กรรมการซึ งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ งเป็นประธานที ประชุม 

  การวินิจฉัยช้ีขาดของที ประชุมคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ งมีเสียง (1) เสียงในการ
ลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ งมีส่วนได้เสียในเรื องใดเรื องหนึ งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั้น และถ้า
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ้นอีกเสียงหนึ งเพื อเป็นเสียงช้ีขาด 

(2)  การเรียกประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยัง
กรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ่าเป็นรีบด่วนเพื อรักษาสิทธิและประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื น และก่าหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ 

(3)  คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที ตั้งส่านักงานใหญ่ของ
บริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที อื นใด โดยการก่าหนด วัน เวลา และสถานที  เป็นไปตามดุลย
พินิจของประธานกรรมการ   

(4)   ประธานกรรมการเป็นประธานที ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที ประธานกรรมการไม่อยู่ในที ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ
มีแต่ไม่อยู่ในที ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที ได้ ให้ที ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมคนใดคนหนึ งมา
เป็นประธานในที ประชุมดังกล่าว 

(5)   ในการออกเสียงลงคะแนนในที ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ งมีเสียงหนึ ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นพิเศษในเรื องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้
กรรมการ และมติของที ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้  

  ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่านกัน ให้ประธานในที ประชุมออกเสียงเพิ มขึ้นอีกเสียงหนึ งเป็นเสียงช้ีขาด 

3.2.2  ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีหน้าที ความรับผิดชอบต่างกัน คณะกรรมการมีการก่าหนดอ่านาจ
หน้าที ของประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่อย่างชัดเจน และเพื อไม่ให้คนใดคนหนี งมีอ่านาจโดยไม่
จ่ากัด โดยแยกบุคคลที ด่ารงต่าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที ด่ารงต่าแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

3.2.3  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผู้น่าของคณะกรรมการ  โดยหน้าที ของประธานกรรมการ ครอบคลุม ในเรื อง
ดังต่อไปนี้ 
(1)  การก่ากับ ติดตาม และดูแลให้มั นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที ของคณะกรรมการเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 

และบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร 
(2)  การดูแลให้มั นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร ที มีจริยธรรม และการ

ก่ากับดูแลกิจการที ดี 
(3)  การก่าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการโดยหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ และมีมาตรการที ดูแลให้

เรื องส่าคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม 
(4)  การจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื องและมากพอที กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ

กันอย่างรอบคอบโดยทั วกัน การส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที รอบคอบ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ 
(5)  การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการที เป็นผู้บรหิารและกรรมการที ไมเ่ป็นผู้บรหิาร และระหว่าง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ 
3.2.4  ในกรณีที ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้แยกจากกันอย่างชัดเจน เช่น ประธานกรรมการและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นบุคคลในครอบครัวเดยีวกัน หรือประธานกรรมการเป็นสมาชิก ในคณะกรรมการบรหิาร 
หรือคณะท่างาน  หรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที ความรับผิดชอบด้านการบริหาร คณะกรรมการควรส่งเสริมให้
เกิดการถ่วงดุลอ่านาจระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยพิจารณา 
(1) องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ งหนึ ง หรือ 
(2)   แต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ งร่วมพิจารณาก่าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ หรือกรรมการและ

กรรมการอิสระทุกท่านได้ร่วมพิจารณาก่าหนดวาระการประชุมคณะกรรมการ โดยการก่าหนดวาระการ
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ประชุมให้เสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าในการประชุมแต่ละคราว เว้นแต่มีวาระการประชุม
เร่งด่วนซึ งฝ่ายจัดการเป็นผู้น่าเสนอวาระการประชุมเพิ มเติมซึ งจะน่าเสนอวาระการประชุมพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม 

3.2.5  คณะกรรมการก่าหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการด่ารงต่าแหน่งต่อเนื องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที ได้รับการ
แต่งตั้งให้ด่ารงต่าแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก ในกรณีที จะแต่งตั้งกรรมการอิสระนั้น ให้ด่ารงต่าแหน่งต่อไป 
คณะกรรมการจะพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจ่าเป็นดังกล่าว 

3.2.6  เพื อให้เรื องส่าคัญได้รับการพิจารณาในรายละเอียดอย่างรอบคอบ คณะกรรมการควรพิจารณา แต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดย่อย เพื อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื อง กลั นกรองข้อมูล และเสนอแนวทางพิจารณา ก่อนเสนอให้
คณะกรรมการเห็นชอบต่อไป 

3.2.7  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย จ่านวน
ครั้งของการประชุมและจ่านวนครั้งที กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม ในปีที ผ่านมาและรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด 

หลักปฏิบัติ 3.3 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการมีกระบวนการที โปร่งใสและชัดเจน เพื อให้ได้
คณะกรรมการที มีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบที ก่าหนดไว้ 

แนวปฏิบัติ 
3.3.1  คณะกรรมการ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยคณะกรรมการ จะเป็นผู้รับผิดชอบในการท่าหน้าที 

คณะกรรมการสรรหา   
3.3.2  คณะกรรมการ ซึ งท่าหน้าที ในการสรรหา จะจัดให้มีการประชุม เพื อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล 

เพื อให้ได้กรรมการที มีคุณสมบัติที จะท่าให้คณะกรรมการมีองค์ประกอบความรู้ความช่านาญที เหมาะสม รวมทั้งมี
การพิจารณาประวัติของบุคคลดงักล่าว  และเสนอความเห็นต่อสมาชิกในคณะกรรมการ ก่อนจะน่าเสนอ ที ประชุม
ผู้ถือหุ้นให้เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอเกี ยวกับบุคคล ที ได้รับการ
เสนอชื อเพื อประกอบการตัดสินใจ 

3.3.3  คณะกรรมการซึ งจะท่าหน้าที สรรหา จะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื อเสนอแนะต่อสมาชิก
ของคณะกรรมการก่อนที จะมีการสรรหากรรมการที ครบวาระ และในกรณีที คณะกรรมการได้สรรหาโดยเสนอชื อ
กรรมการ รายเดิม จะค่านึงถึงผลการปฏิบัติหน้าที ของกรรมการรายดังกล่าวประกอบด้วย 

3.3.4   ในกรณีที คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที ปรึกษาของคณะกรรมในการสรรหา  จะมี การเปิดเผยข้อมูล
ของที ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ่าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.4 
ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรพิจารณาให้โครงสร้าง และอัตราค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการน่าพาองค์กรให้ด่าเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาว 

แนวปฏิบัติ 
3.4.1  คณะกรรมการควรจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หากยังไม่มีการแต่งตั้ง ให้คณะกรรมการร่วมกัน

พิจารณาค่าตอบแทน โดยสมาชิกส่วนใหญ่และประธานทั้งที เป็นกรรมการและกรรมการอิสระ ร่วมกันพิจารณา
นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก่าหนดค่าตอบแทน 

3.4.2  ค่าตอบแทนของกรรมการควรสอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ประสบการณ์ ภาระหน้าที  
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (accountability and responsibility) รวมถึงประโยชน์ที คาดว่าจะ
ได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที ได้รับมอบหมายหน้าที และ ความรับผิดชอบเพิ มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของ
คณะกรรมการชุดย่อยควรได้รับค่าตอบแทนเพิ มที เหมาะสมด้วย ทั้งนี้ อยู่ในลักษณะที เปรียบเทียบได้กับระดับที 
ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม 
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3.4.3  ผู้ถือหุ้นต้องเป็นผู้อนุมัติโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบที เป็นตัวเงิน และไม่ใช่ตัวเงิน โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที  (เช่น 
ค่าตอบแทนประจ่า เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลด่าเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บ่าเหน็จ) โดยเชื อมโยงกับ
มูลค่าที บริษัทสร้างให้กับผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในระดับที สูงเกินไป จนท่าให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประกอบการระยะสั้น 

3.4.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การก่าหนดค่าตอบแทนกรรมการที สะท้อน ถึงภาระหน้าที และ
ความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจ่านวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จ่านวนเงินค่าตอบแทนที 
เปิดเผย ควรรวมถึงค่าตอบแทนที กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทย่อยด้วย 

3.4.5  ในกรณีที คณะกรรมการได้แต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นที ปรึกษาของคณะกรรมการในการพิจารณา ค่าตอบแทน ควรมี
การเปิดเผยข้อมูลของที ปรึกษานั้นไว้ในรายงานประจ่าปี รวมทั้งความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

หลักปฏิบัติ 3.5 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที และจัดสรรเวลา อย่างเพียงพอ 

แนวปฏิบัติ 
3.5.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่า มีกลไกสนับสนุนให้กรรมการเข้าใจบทบาทหน้าที ของตน 
3.5.2  คณะกรรมการควรก่าหนดหลักเกณฑ์ในการด่ารงต่าแหน่งในบริษัทอื นของกรรมการ โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพ

การท่างานของกรรมการที ด่ารงต่าแหน่งหลายบริษัท และเพื อให้มั นใจว่า กรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ โดยก่าหนดจ่านวนบริษัทจดทะเบียนที กรรมการแต่ละคนจะไปด่ารง
ต่าแหน่งให้เหมาะสมกับลักษณะหรือสภาพธุรกิจของบริษัท แต่รวมแล้วไม่ควรเกิน 5 บริษัทจดทะเบียน  ทั้งนี้ 
เนื องจากประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที ในฐานะ กรรมการบริษทอาจลดลง  หากจ่านวนบริษัทที กรรมการไป
ด่ารงต่าแหน่งมีมากเกินไป และให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

3.5.3  คณะกรรมการจัดให้มีระบบการรายงานการด่ารงต่าแหน่งอื นของกรรมการ และเปิดเผยให้เป็นที รับทราบ ใน
รายงานประจ่าปีและ Website ของบริษัท 

3.5.4  ในกรณีที กรรมการด่ารงต่าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร  หรือมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในกิจการอื น
ที มีความขัดแย้ง หรือสามารถใช้โอกาสหรือข้อมูลของบริษัท เพื อประโยชน์ของตน คณะกรรมการต้องดูแลให้มั นใจ
ว่า บริษัท มีมาตรการป้องกันอย่างเพียงพอและมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบตามความเหมาะสม 

3.5.5  กรรมการแต่ละคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของจ่านวนการประชุมคณะกรรมการบรษิัททั้งหมดที 
ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี 

หลักปฏิบัติ 3.6 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีกรอบและกลไกในการก่ากับดูแลนโยบายและการด่าเนินงานของ บริษัทย่อยและกิจการ
อื นที บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ ในระดับที เหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทั้งบริษัทย่อยและกิจการอื นที บริษัทไป
ลงทุนมีความเข้าใจถูกต้องตรงกันด้วย 

แนวปฏิบัติ 
3.6.1  คณะกรรมการควรพิจารณาก่าหนดนโยบายการก่ากับดูแลบริษัทย่อย ซึ งรวมถึง 

(1)  ระดับการแต่งตั้งบุคคลไปเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือผู้มีอ่านาจควบคุมในบริษัทย่อย โดยให้ก่าหนดเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ซึ งโดยทั วไปควรให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง เว้นแต่บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทขนาดเล็กที เป็น 
operating arms ของกิจการ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้แต่งตั้งก็ได้ 

(2)  ก่าหนดขอบเขตหน้าที และความรับผิดชอบของบุคคลที เป็นตัวแทนของบริษัทตามข้อ (1) และให้ตัวแทนของ
บริษัทดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทย่อย และในกรณีที บริษัทย่อยมีผู้ร่วมลงทุนอื น 
คณะกรรมการควรก่าหนดนโยบายให้ตัวแทน ท่าหน้าที อย่างดีที สุดเพื อผลประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้
สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่ 

(3)  ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อยที เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการท่ารายการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง 
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(4)  การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด่าเนินงานการท่ารายการกับบุคคลที เกี ยวโยงกัน การได้มาหรือ
จ่าหน่ายไปซึ งทรัพย์สิน การท่ารายการอื นที ส่าคัญ การเพิ มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย เป็นต้น 

3.6.2  หากเป็นการเข้าร่วมลงทุนในกิจการอื นอย่างมีนัยสา่คัญ เช่น มีสัดสวนการถือหุ้นที มีสิทธิออกเสยีงตั้งแต่ร้อยละ  20 
แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ่านวนเงินลงทุนหรืออาจต้องลงทุนเพิ มเติมมีนัยส่าคัญต่อบริ ษัท ในกรณีที จ่าเป็น 
คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดท่า shareholders’ agreement หรือข้อตกลงอื น เพื อให้เกิดความชัดเจน
เกี ยวกับอ่านาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื องส่าคัญ การติดตามผลการด่าเนินงาน 
เพื อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดท่างบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐาน และก่าหนดเวลา 

หลักปฏิบัติ 3.7 
คณะกรรมการควรจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที ประจ่าปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อย และ
กรรมการรายบุคคล โดยผลประเมินควรถูกน่าไปใช้ส่าหรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที ต่อไปด้วย 

แนวปฏิบัติ 
3.7.1  คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยควรประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพื อให้

คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป  โดยควรก่าหนด บรรทัดฐานที จะใช้
เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์ 

3.7.2  ในการประเมินผลการปฏิบัติงานควรประเมินทั้งแบบคณะและรายบุคคล  โดยอย่างน้อย ต้องเป็นวิธีประเมินด้วย
ตนเอง (self-evaluation) หรือคณะกรรมการอาจพิจารณาใช้วิธีประเมินแบบไข้ว (cross evaluation) ร่วมด้วยก็
ได้ รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์  ขั้นตอนและผลการประเมินในภาพรวมไว้ใน รายงานประจ่าปี 

3.7.3  ในกรณีที คณะกรรมการพิจารณาจัดให้มีที ปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก่าหนดแนวทาง และ เสนอแนะประเด็น
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี ให้เปิดเผยการด่าเนินการดังกล่าวไว้ใน
รายงานประจ่าปี 

 3.7.4 ผลการประเมินของคณะกรรมการควรถูกน่าไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบ
คณะกรรมการ 

หลักปฏิบัติ 3.8 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้คณะกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีความรู้ความเข้าใจเกี ยวกับ บทบาทหน้าที  ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ และกฎหมายที เกี ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนับสนุน ให้กรรมการทุกคนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะและความรู้ส่าหรับการปฏิบัติหน้าที กรรมการอย่างสม ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติ 
3.8.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่า บุคคลที ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ จะได้รับการแนะน่า และมีข้อมูลที เป็น

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที   ซึ งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
องค์กร ตลอดจนลักษณะธุรกิจและแนวทางการด่าเนินธุรกิจของกิจการ 

3.8.2   คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการได้รับการอบรมและพัฒนาความรู้ที จ่าเป็นอย่างต่อเนื อง 
3.8.3  คณะกรรมการควรมีความเข้าใจเกี ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี ยง และสภาพ แวดล้อมที เกี ยวข้อง

กับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที เป็นปัจจุบันอย่างสม ่าเสมอ 
3.8.4  คณะกรรมการควรเปิดเผยข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื องของคณะกรรมการในรายงาน

ประจ่าปี 

หลักปฏิบัติ 3.9 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่าการด่าเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที 
จ่าเป็น และมีเลขานุการบริษัทที มีความรู้และประสบการณ์ที จ่าเป็นและเหมาะสมต่อ การสนับสนุนการด่าเนินงานของ
คณะกรรมการ 
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แนวปฏิบัติ 
3.9.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีก่าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพื อให้กรรมการ

สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ 
3.9.2  จ่านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที และ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการและลักษณะการดา่เนินธุรกิจของบริษัท  โดยการประชุมโดยรวมของกรรมการ กรรมการชุดย่อย ให้
เป็นไปตามกฎระบียบและข้อบังคับ โดยรวมกันไม่ควรน้อยกว่า 6 ครั้งต่อปี ในกรณีที คณะกรรมการไม่ได้มีการ
ประชุมทุกเดือน ก่าหนดให้ฝ่ายจัดการรายงานผลการด่าเนินงานรายเดือนให้คณะกรรมการทราบผ่านเทคโนโลยี
การสื อสาร เพื อให้คณะกรรมการสามารถก่ากับควบคุม และดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื อง
และทันการณ์ 

3.9.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน  รวมทั้งฝ่ายจัดการมีอิสระที จะเสนอ เรื องที เป็นประโยชน์
ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุม 

3.9.4  เอกสารประกอบการประชุมควรส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย  5 วันท่าการ หรือกรณีเป็นเอกสาร
เร่งด่วนให้มีการส่งก่อนวันประชุม 

3.9.5  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการใหญ่เชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื อให้
สารสนเทศรายละเอียดเพิ มเติมในฐานะที เกี ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื อให้มีโอกาส รู้จักผู้บริหารระดับสูง
ส่าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดต่าแหน่ง 

3.9.6   คณะกรรมการควรเข้าถึงสารสนเทศที จ่าเป็นเพิ มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหาร
อื นที ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที ก่าหนด  และในกรณีที จ่าเป็น คณะกรรมการ อาจจัดให้มีความเห็น
อิสระจากที ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท 

3.9.7  คณะกรรมการควรถือเป็นนโยบายให้กรรมการที ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที จะประชุมระหว่างกันเองตามความจ่า
เป็นเพื ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี ยวกับการจัดการที อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วมด้วย และควรแจ้งให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุมด้วย 

3.9.8  คณะกรรมการควรก่าหนดคุณสมบัติและประสบการณข์องเลขานุการบริษัทที เหมาะสม ที จะปฏิบัติหน้าที ในการให้
ค่าแนะน่าเกี ยวกับด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที คณะกรรมการจะต้องทราบ ดูแลการจัดการเอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการ  เอกสารสาคัญต่าง ๆ และกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติ
ตามมติคณะกรรมการ นอกจากนี้ คณะกรรมการควรเปิดเผยคุณสมบัติ และประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทใน
รายงานประจ่าปี และบน website ของบริษัท 

3.9.9  เลขานุการบริษัทควรได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรูอ้ย่างต่อเนื องที จะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที และ
ในกรณีที มีหลักสูตรรับรอง (certified programme) เลขานุการบริษัทควรเข้ารับการ อบรมหลักสูตรดังกล่าวด้วย 

4. หลักปฏิบัติ  4   
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร  

 Ensure Effective CEO and People Management 

หลักปฏิบัติ 4.1 
คณะกรรมการควรด่าเนินการให้มั นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงให้มีความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ และคุณลักษณะที จ่าเป็นต่อการขับเคลื อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย 

แนวปฏิบัติ 
4.1.1  คณะกรรมการควรพิจารณาหรอืมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลที มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื อด่ารงต่าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ หากไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้
คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาและท่าหน้าที แทนคณะกรรมการสรรหา 

4.1.2  คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ดูแลให้มีผู้บริหารระดับสูงที เหมาะสม โดยอย่างน้อย
คณะกรรมการควรร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่พิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล 
หรือเห็นชอบบุคคลที กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้เป็นผู้บริหารระดับสูง 
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4.1.3  เพื อให้การด่าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื อง คณะกรรมการ  มีการก่ากับดูแลให้มีแผนสืบทอด ต่าแหน่ง 
(succession plan) เพื อเป็นการเตรียมสืบทอดต่าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง และให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานผลการด่าเนินงานตามแผนสืบทอดต่าแหน่งต่อคณะกรรมการ เพื อทราบเป็นระยะ 
หรือตามความเหมาะสม 

4.1.4  คณะกรรมการควรสง่เสรมิและสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ัดการใหญ่และผูบ้ริหารระดับสงูได้รบั การอบรมและพัฒนา 
เพื อเพิ มพูนความรู้และประสบการณ์ที เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

4.1.5  คณะกรรมการควรก่าหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปด่ารงต่าแหน่งกรรมการที บริษัทอื น ของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงอย่างชัดเจน ทั้งประเภทของต่าแหน่งกรรมการและจ่านวนบริษัทที สามารถไป
ด่ารงต่าแหน่งได้ 

หลักปฏิบัติ 4.2 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการก่าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 
4.2.1  คณะกรรมการควรก่าหนดโครงสร้างค่าตอบแทนที เป็นเครื องจูงใจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง และ

บุคลากรอื น ๆ ทุกระดับ ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ องค์กรและสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาวซึ งรวมถึง 
(1)   การพิจารณาความความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนที เป็นเงินเดือน ผลการด่า เนินงานระยะสั้น เช่น 

โบนัส และผลการด่าเนินงานระยะยาว    
(2)   การก่าหนดนโยบายเกี ยวกับการจ่ายค่าตอบแทน ควรค่านึงถึงปัจจัย เช่น ระดับ ค่าตอบแทนสูงกว่าหรือ

เท่ากับระดับอุตสาหกรรมโดยประมาณ ผลการด่าเนินงานของกิจการ 
(3)   การก่าหนดนโยบายเกี ยวกับเกณฑ์การประเมินผล และการสื อสารให้เป็นที รับทราบ 

4.2.2  คณะกรรมการที ไม่รวมกรรมการที เป็นผู้บริหารควรมีบทบาทเกี ยวกับค่าตอบแทนและ การประเมินผลงาน
กรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างน้อยในเรื องดังต่อไปนี้ 
(1)  เห็นชอบหลักเกณฑ์การประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยเกณฑ์การประเมินผลงานควรจูงใจให้กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กิจการในระยะยาว โดยสื อสาร ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบเกณฑ์การประเมินเป็นการล่วงหน้า 

(2)  ประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจ่าทุกปีหรืออาจมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน หรือบุคคลที มติที ประชุมคณะกรรมการเห็นชอบ เป็นผู้ประเมิน หรือพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการหรือกรรมการอาวุโส ควรเป็นผู้สื อสารผลการพิจารณา รวมทั้งประเด็นเพื อการพัฒนาให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบ 

(3)  อนุมัติค่าตอบแทนประจ่าปีของกรรมการผู้จัดการใหญ่ และควรพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติหน้าที ของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และปัจจัยอื น ๆ ประกอบด้วย 

4.2.3  คณะกรรมการควรเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงานตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของ
ผู้บริหารระดับสูง และติดตามให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมิน
ดังกล่าว 

4.2.4  คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการก่าหนดหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน ส่าหรับท้ังองค์กร 

หลักปฏิบัติ 4.3 

คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นที อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการด่าเนินงานของ
กิจการ 

แนวปฏิบัติ 
4.3.1  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น   ซึ งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงภายในกิจการ

ครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ ข้อตกลงผู้ถือหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ งมีผลต่ออ่านาจ
ในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ 
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4.3.2  คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้ข้อตกลงตามข้อ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที ของ คณะกรรมการ เช่น การ
มีบุคคลที เหมาะสมมาสืบทอดต่าแหน่ง 

4.3.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที มีผลกระทบต่อการควบคุม กิจการ 

หลักปฏิบัติ 4.4 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจ่านวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที 
เหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 
4.4.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลที สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของ องค์กร พนักงานใน

ทุกระดับมีความรู้ ความสามารถแรงจูงใจที เหมาะสม และได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม เพื อรักษาบุคลากรที มี
ความสามารถขององค์กรไว้ 

4.4.2  คณะกรรมการดูแลให้มีการจัดตั้งกองทุนส่ารองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื นเพื อดูแลให้พนักงาน มีการออมอย่างเพียงพอ
ส่าหรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการ บริหารจัดการเงิน การเลือก
นโยบายการลงทุนที สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี ยง หรือดูแลให้มีนโยบาย การลงทุนแบบ life path 

 
5. หลักปฏิบัติ  5   

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ  
Nurture Innovation and Responsible Business 

หลักปฏิบัติ 5.1 
คณะกรรมการควรให้ความส่าคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจควบคู่ ไปกับการสร้าง
คุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที เกี ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม 

แนวปฏิบัติ 
5.1.1  คณะกรรมการควรให้ความส่าคัญกับการสร้างวัฒธรรมองคกรที ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และดูแลให้ฝ่ายจัดการ

น่าไปเป็นส่วนหนึ งในการทบทวนกลยุทธ์ การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการด่าเนินงาน และการติดตามผลการ
ด่าเนินงาน 

5.1.2  คณะกรรมการควรส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื อเพิ มคุณค่าให้กิจการตามสภาพปัจจัยแวดล้อมที เปลี ยนแปลงอยู่
เสมอ ซึ งอาจครอบคลุมการก่าหนดรูปแบบธุรกิจ (business model) วิธีคิด มุมมองในการออกแบบและพัฒนา
สินค้าและบริการ การวิจัย การปรับปรุงกระบวนการผลิตและกระบวนการท่างาน รวมทั้งการร่วมมือกับคู่ค้า 

 

หลักปฏิบัติ 5.2 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ งแวดล้อม และสะท้อน
อยู่ในแผนด่าเนินการ (operational plan) เพื อให้มั นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ ด่าเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
เป้าหมายหลัก  และแผน   กลยุทธ์ (strategies) ของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 
5.2.1  คณะกรรมการควรดูแลให้มีกลไกที ท่าให้มั นใจว่า  กิจการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อ

สังคมและสิ งแวดล้อม  ไม่ละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย เพื อเป็นแนวทางให้ทุกส่วนในองค์กรสามารถบรรลุ

ค่าอธิบาย 

นวัตกรรม ควรมีลักษณะเป็นไปเพื อการสร้างประโยชนร่วมกันทั้งแก่กิจการ ลูกค้า คู่ค้า สังคม และสิ งแวดล้อม และเป็นนวัตกรรมที           
ไม่สนับสนุนให้เกิดพฤติกรรมที ไม่เหมาะสม กิจกรรม ที ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม 
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วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก  ที เป็นไปด้วยความยั งยืน โดยจัดท่านโยบาย และแนวปฏิบัติ ซึ งครอบคลุมเรื อง
ดังต่อไปนี้ 
(1)  ความรับผิดชอบต่อพนักงานและลูกจ้าง  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน ที เกี ยวข้องและ

ปฏิบัติต่อพนักงานและลูกจ้างอย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ การก่าหนดค่าตอบแทนและค่า
ผลประโยชน์อื น ๆ ที เป็นธรรม  การจัดสวัสดิการที ไม่น้อยกว่าที กฎหมายก่าหนดหรือมากกว่าตามความ
เหมาะสม การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย ในการท่างาน การอบรมให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและ
ส่งเสริมความก้าวหน้า รวมถึงเปิดโอกาสให้ พนักงานมีโอกาสพัฒนาทักษะการท่างานในด้านอื น  ๆ 

(2)  ความรับผิดชอบต่อลูกค้า โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที เกี ยวข้อง และค่านึง ถึงสุขภาพ 
ความปลอดภัย  ความเป็นธรรม การเก็บรักษาข้อมูลลูกค้า การบริการหลังการขายตลอดช่วงอายุสินค้าและ
บริการ การติดตามวัดผลความพึงพอใจของลูกค้าเพื อการพัฒนา ปรับปรุงสินค้าและบริการ รวมทั้งการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการขาย (sales conduct) ต้องกระท่าอย่างมีความรับผิดชอบ  ไม่ท่า
ให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ ประโยชน์จากความเข้าใจผิดของลูกค้า 

(3) ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า   โดยมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและเงื อนไขสัญญาหรือข้อตกลงที เป็นธรรม การช่วย
ให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพและยกระดับความสามารถในการผลิตและให้บริการ ให้ได้มาตรฐาน ช้ีแจงและดูแล
ให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อแรงงานตนเองอย่าง เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม   
รวมถึงติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า เพื อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั งยืน 

(4) ความรับผิดชอบต่อชุมชน  โดยน่าความรู้และประสบการณ์ทางธุรกิจมาพัฒนาโครงการที สามารถ สร้างเสริม
ประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการติดตามและวัดผลความคืบหน้า และความส่าเร็จในระยะยาว 

(5) ความรับผิดชอบต่อสิ งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดการและดูแลให้มั นใจว่าบริษัทจะไม่สร้างหรือ ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางลบต่อสิ งแวดล้อม  ซึ งครอบคลุมการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน (ส่าหรับ การผลิต ขนส่งหรือ
ในส่านักงาน) การใช้น้่า การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน การดูแลและฟื้นฟู ความหลากหลายทางชีวภาพที ได้รับ
ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ การปลดปล่อยและจัดการของเสียที เกิดจากการประกอบธุรกิจ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น 

(6) การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  โดยการประกอบธุรกิจอย่างเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้างความได้เปรียบ ทางการ
แข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม 

(7) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั น โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที เกี ยวข้อง และ
ก่าหนดให้บริษัทมีและประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันต่อสาธารณะ โดยอาจพิจารณา
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงสนับสนุนให้ บริษัทอื น ๆ และคู่ค้ามี
และประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน  รวมทั้งเข้าร่วม เป็นภาคีเครือข่ายตามความ
เหมาะสม 

หลักปฏิบัติ 5.3 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยค่านึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื อให้สามารถ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักได้อย่างยั งยืน 

แนวปฏิบัติ 
5.3.1  คณะกรรมการควรตระหนักถึงความจ่าเป็นของทรัพยากรที ต้องใช้ รวมทั้งตระหนักว่าการใช้ทรัพยากรแต่ละ

ประเภทมีผลกระทบต่อกันและกัน 
5.3.2  คณะกรรมการควรตระหนักว่า  รูปแบบธุรกิจ  (business model) ที ต่างกัน  ท่าให้เกิดผล กระทบต่อทรัพยากรที 

ต่างกันด้วย  โดยการตัดสินใจเลือกรูปแบบธุรกิจ จะค่านึงถึงผลกระทบ และความคุ้มค่าที จะเกิดขึ้นต่อทรัพยากร 
โดยยังคงอยู่บนพื้นฐานของการมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั งยืน 

5.3.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่า  ในการบรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจั ดการมีการ
ทบทวน พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค่านึงถึงการเปลี ยนแปลง
ของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ 
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 ทั้งนี้ ทรัพยากรที กิจการควรค่านึงถึงควรมีอย่างน้อย 6 ประเภท ได้แก่  
 การเงิน (financial capital)  
 การผลิต (manufactured capital)  
 ภูมิปัญญา (intellectual capital)  
 ด้านบุคลากร (human capital)  
 สงัคมและความสัมพันธ์ (social and relationship capital) และ 
 ธรรมชาติ (natural capital) 

หลักปฏิบัติ 5.4 
คณะกรรมการควรจัดให้มีกรอบการก่ากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการ
ด่าเนินงาน การบริหารความเสี ยง เพื อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ 

แนวปฏิบัติ 
5.4.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายในเรื องการจัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ง

ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการด่าเนินธุรกิจ และการก่าหนดแนวทาง เพื อรองรับในกรณีที ไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที ก่าหนดไว้ 

5.4.2  คณะกรรมการควรดูแลให้การบริหารความเสี ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริหารและจัดการ ความเสี ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย 

5.4.3  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยกรอบการ
ก่ากับดูแลและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร มีแนวทางดังนี ้
(1)  กิจการได้ท่าตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่าง ๆ ที เกี ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(2)  กิจการมีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความ

น่าเชื อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล(availability) รวมทั้งป้องกันมิให้มีการน่าข้อมูลไปใช้
ในทางมิชอบ หรือมีการแก้ไขเปลี ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

(3)  กิจการได้พิจารณาความเสี ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีมาตรการในการบริหารจัดการ ความเสี ยง
ดังกล่าว  ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารความต่อเนื องทางธุรกจ (business continuity management) การ
บริหารจัดการเหตุการณ์ที ส่งผลกระทบต่อความมั นคงปลอดภัยของระบบ สารสนเทศ ( incident 
management) การบริหารจัดการทรัพยสินสารสนเทศ (asset management) เป็นต้น 

(4)  กิจการได้พิจารณาการจัดสรรและบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการก่าหนดหลักเกณฑ์และ
ปัจจัยในการก่าหนดล่าดับความส่าคัญของแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความเหมาะสมสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ ผลกระทบต่อการด่าเนินธุรกิจ ความเร่งด่วนในการใช้งาน งบประมาณและทรัพยากรบุคคล
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และความสอดคล้อง กับรูปแบบธุรกิจ (business model) เป็นต้น 

 
6. หลักปฏิบัติ  6   

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายในที เหมาะสม  
 Strengthen Effective Risk Management and Internal Control 

หลักปฏิบัติ 6.1 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มั นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน ที จะท่าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที เกี ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ 
6.1.1  คณะกรรมการควรเข้าใจความเสี ยงที ส่าคัญของกิจการ และอนุมัติความเสี ยงที ยอมรับได้ 
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6.1.2  คณะกรรมการควรพิจารณาและอนุมัตินโยบายการบริหารความเสี ยงที สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 
กลยุทธ์ และความเสี ยงที ยอมรับได้ของกิจการ ส่าหรับเป็นกรอบการปฏิบัติงาน ในกระบวนการบริหารความเสี ยง
ของทุกคนในองค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการควรให้ความส่าคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า
และดูแลให้มีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสี ยงเป็นประจ่า เช่น ปีละ 1 ครั้ง 

6.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทมีการระบุความเสี ยง โดยพิจารณาปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กรที อาจส่งผล
ให้บริษัทไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที ก่าหนดไว้ 

6.1.4  คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่า บริษัทได้มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที เกิดขึ้นของความเสี ยงที ได้ระบุไว้
เพื อจัดล่าดับความเสี ยง และมีวิธีจัดการความเสี ยงที เหมาะสม 

6.1.5  คณะกรรมการสามารถมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี ยงหรือคณะกรรมการตรวจสอบกลั นกรองข้อ 
6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตามที เหมาะสมกับธุรกิจ หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี ยงให้คณะกรรมการร่วมกับฝ่ายจัดการเป็นผู้กลั นกรอง ข้อ 6.1.1-6.1.4 

6.1.6  คณะกรรมการควรติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี ยงอย่างสม ่าเสมอ 
6.1.7  คณะกรรมการมีหน้าที ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐาน ที เกี ยวข้อง ทั้งของใน

ประเทศและในระดับสากล 
6.1.8  ในกรณีที บริษัทมีบริษัทย่อยหรือกิจการอื นที บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยส่าคัญ (เช่น มีสัดส่วน การถือหุ้นที มีสิทธิออก

เสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50) คณะกรรมการควรน่าผลประเมินระบบควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี ยงมาเป็นส่วนหนึ งในการพิจารณาตามข้อ 6.1.1–6.1.7 ด้วย 

หลักปฏิบัติ 6.2 
คณะกรรมการต้องจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที สามารถปฏิบัติหน้าที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอิสระ 

แนวปฏิบัติ 
6.2.1  คณะกรรมการต้องจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน ซึ งทุกคนต้องเป็น

กรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติและหน้าที ตามหลักเกณฑ์ของส่านักงานคณะกรรมการก่ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

6.2.2  คณะกรรมการควรก่าหนดหน้าที ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดย ควรมีหน้าที อย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ 
(1)  สอบทานให้กิจการมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและครบถ้วน  (accuracy and completeness) 
(2)  สอบทานให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที เหมาะสม และมีประสิทธิผล 
(3)  สอบทานให้กิจการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที เกี ยวข้อง 
(4)  พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้ง 

โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงาน อื นใดที รับผิดชอบเกี ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอบุคคลซึ งมีความเป็นอิสระเพื อท่าหน้าที เป็นผู้สอบบัญชี และ พิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประ ชุมด้วยอย่าง
น้อยปีละครั้ง 

(6)  พิจารณารายการที เกี ยวโยงกันหรือรายการที อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื อให้ มั นใจได้ว่าเป็นไป
ตามกฎหมายที เกี ยวข้อง รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ 

ค่าอธิบาย 
1.  ความเสี ยงหลักที คณะกรรมการควรให้ความส่าคัญตามขอ้ 6.1.3 อาจแบ่งออกเป็น ความเสี ยง ด้านกลยุทธ ์(strategic risk) ความเสี ยงด้าน

การปฏิบัติงาน (operational risk) ความเสี ยง ด้านการเงิน (financial risk) และความเสี ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
(compliance risk) เป็นต้น 

2.  การจัดการความเสี ยงที กิจการอาจเลือกใช้ตามข้อ 6.1.4 เช่น การยอมรับความเสี ยง (take) การลดหรือการควบคุมความเสี ยง (treat) การ
หลีกเลี ยงความเสี ยง (terminate) และการถ่ายโอน ความเสี ยง (transfer) 
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(7) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี ยวกับมาตรการ ต่อต้านการคอร์รัปชันของ
กิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ ต่อต้านทุจริต 

6.2.3  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทจัดให้มีกลไกหรือเครื องมือที จะท่าให้คณะกรรมการตรวจสอบ สามารถเข้าถึง
ข้อมูลที จ่าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที ที ได้รับมอบหมาย  เช่น เอื้ออ่านวยให้คณะกรรมการ ตรวจสอบสามารถเรียกผูท้ี 
เกี ยวข้องมาให้ข้อมูล  การได้หารือร่วมกับผู้สอบบัญชี หรือแสวงหาความเห็นที เป็นอิสระจากที ปรึกษาทางวิชาชีพ
อื นใดมาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบได้ 

6.2.4  คณะกรรมการควรจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานตรวจสอบภายในที มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที เป็น
ผู้รับผิดชอบในการพัฒนาและสอบทานประสิทธิภาพระบบการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน พร้อมทั้ง
รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายงานการสอบทานไว้ในรายงาน ประจ่าปี 

6.2.5  คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี ยง และการควบคุมภายใน 
และเปิดเผยไว้ในรายงานประจ่าปี 

หลักปฏิบัติ 6.3 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัท กับฝ่ายจัดการ 
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูล และโอกาสของบริษัท และ
การท่าธุรกรรมกับผู้ที มีความสัมพันธ์เกี ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที ไม่สมควร 

แนวปฏิบัติ 
6.3.1  คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ งรวมถึงการก่าหนดนโยบายและวิธี

ปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล 
(availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) 
นอกจากนี้ คณะกรรมการควรดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที 
เกี ยวข้อง อาทิ ที ปรึกษาทางกฎหมาย ที ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตาม ระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ด้วย 

 6.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดการและติดตามรายการที อาจมีความขัดแย้งของ ผลประโยชน รวมทั้งดูแลให้มี
แนวทางและวิธีปฏิบัติเพื อให้การท่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอน การด่าเนินการและการเปิดเผยข้อมูล 
ตามที กฎหมายก่าหนดและเป็นไปเพื อผลประโยชน์ของบริษัทและ ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส่าคัญ โดยที ผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

6.3.3  คณะกรรมการควรมีข้อก่าหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการ พิจารณาวาระการประชุม
คณะกรรมการ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ ควรดูแลให้กรรมการที มีส่วนได้
เสียอย่างมีนัยส่าคัญในลักษณะที อาจท่าให้กรรมการรายดังกล่าวไม่สามารถ ให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจาก
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น 

 
หลักปฏิบัต ิ6.4 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีการจัดท่านโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั นที ชัดเจน และสื อสารในทุก
ระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื อให้เกิดการน่าไปปฏิบัติได้จริง 

แนวปฏิบัติ 
6.4.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีโครงการ หรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริต  การคอร์รัปชั น รวมถึงการสนับสนุน

กิจกรรมที ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับที เกี ยวข้อง 

หลักปฏิบัติ 6.5 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้กิจการมีกลไกในการรับเรื องร้องเรียนและการด่าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
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แนวปฏิบัติ 
6.5.1  คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า แก้ไขปัญหา 

รายงาน) ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสีย และดูแลให้มีการจัดช่องทางเพื อการรับข้อร้องเรียน ที มีความสะดวกและ
มีมากกว่าหนึ งช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางการรับเรื องร้องเรียนไว้ใน website หรือ รายงานประจ่าปี 

6.5.2  คณะกรรมการดูแลให้มีนโยบายและแนวทางที ชัดเจนในกรณีที มีการช้ีเบาะแส โดยควรก่าหนด ให้มีช่องทางในการ
แจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของกิจการหรือผ่านกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบของ กิจการที ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งมีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การด่าเนินการ และรายงานต่อคณะกรรมการ 

6.5.3  คณะกรรมการควรดูแลให้มีมาตรการคุ้มครองที เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที แจ้งเบาะแสด้วย เจตนาสุจริต 

 
7. หลักปฏิบัติ  7   

รักษาความน่าเชื อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล  
 Ensure Disclosure and Financial Integrity 

หลักปฏิบัต ิ7.1 
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจัดท่ารายงานทางการเงินและการเปิดเผย ข้อมูลส่าคัญต่าง ๆ 
ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที เกี ยวข้อง 

แนวปฏิบัติ 
7.1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้บุคลากรที เกี ยวข้องกับการจัดท่าและเปิดเผยข้อมูล มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที 

เหมาะสมกับหน้าที ความรับผิดชอบ และมีจ่านวนเพียงพอ โดยบุคลากรดังกล่าวหมายรวมถึงผู้ บริหารสูงสุดสาย
งานบัญชีและการเงิน ผู้จัดท่าบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน เลขานุการบริษัท และนักลงทุนสัมพันธ์ 

7.1.2  ในการให้ความเห็นชอบการเปิดเผยข้อมูล  คณะกรรมการควรค่านึงถึงปัจจัยที เกี ยวข้อง โดยในกรณีที เป็นรายงาน
ทางการเงิน ควรพิจารณาปัจจัยอย่างน้อยดังต่อไปนี้ด้วย 
(1)  ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
(2)  ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี ยวกับ ระบบควบคุมภายใน 

รวมทั้งข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื อสารในช่องทางอื น ๆ (ถ้ามี) 
(3)  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
(4)  ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท 

7.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึ งรวมถึงงบการเงิน รายงานประจ่าปี แบบ 56 -1 สามารถสะท้อน
ฐานะการเงินและผลการด่าเนินงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งควรสนับสนุนให้บริษัทจัดท่า ค่าอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ (management discussion and analysis หรือ MD&A) เพื อประกอบ การเปิดเผยงบการเงินทุก
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ไตรมาส ทั้งนี้ เพื อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจการเปลี ยนแปลง ที เกิดขึ้นกับฐานะการเงินและผลการ
ด่าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดียิ งข้ึน นอกจากข้อมูลตัวเลข ในงบการเงินเพียงอย่างเดียว 

7.1.4  ในกรณีที การเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควร
ดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน  ถูกต้องด้วย  เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของ กลุ่มตน  การเปิดเผยใน
ส่วนที เกี ยวเนื องกับ shareholders’ agreement ของกลุ่มตน 

 หลักปฏิบัติ 7.2 
คณะกรรมการควรติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช่าระหนี้ 

แนวปฏิบัติ 
7.2.1  คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และมีการรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการและฝ่ายจัดการควรร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็วหากเริ มมีสัญญาณ
บ่งช้ีถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช่าระหนี้ 

7.2.2  ในการอนุมัติการท่ารายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการควรมั นใจได้ว่า 
การท่ารายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื องในการด่าเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือ
ความสามารถในการช่าระหนี้ 

หลักปฏิบัติ 7.3 
ในภาวะที กิจการประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโน้มจะประสบปัญหา คณะกรรมการควรมั นใจได้ว่า กิจการมีแผนใน
การแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื นที จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ท้ังนี้ ภายใต้การค่านึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย 

แนวปฏิบัติ 
7.3.1   ในกรณีที กิจการมีแนวโน้มที จะไม่สามารถช่าระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงินคณะกรรมการ ควรติดตามอย่างใกล้ชิด  

และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง  และปฏิบัติตามข้อก่าหนด เกี ยวกับการเปิดเผยข้อมูล 
7.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้กิจการก่าหนดแผนการแก้ไขปัญหาทางการเงิน โดยค่านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้

เสีย ซึ งรวมถึงเจ้าหนี้ ตลอดจนติดตามการแก้ไขปัญหา โดยให้ฝ่ายจัดการรายงาน สถานะอย่างสม ่าเสมอ 
7.3.3  คณะกรรมการควรมั นใจได้ว่า  การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหาทางการเงิน ของบริษัท ไม่ว่าจะด้วย

วิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 

 
หลักปฏิบัติ 7.4 
คณะกรรมการควรพิจารณาจัดท่ารายงานความยั งยืนตามความเหมาะสม 

แนวปฏิบัติ 
7.4.1  คณะกรรมการควรพิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั น การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย ซึ งรวมถึง การปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรม และการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม โดย ค่านึงถึงกรอบการ
รายงานที ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ อาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ ในรายงานประจ่าปี 
หรืออาจจัดท่าเป็นเล่มแยกต่างหากตามความเหมาะสมของกิจการ 

7.4.2   คณะกรรมการควรดูแลให้ข้อมูลที เปิดเผยเป็นเรื องที ส่าคัญและสะท้อนการปฏิบัติที จะน่าไป สู่การสร้างคุณค่าแก่
กิจการอย่างยั งยืน 

ค่าอธิบายสัญญาณบ่งชี้เบื้องต้นเพื อประเมินภาวะที กิจการประสบปัญหาทางการเงิน 

(1) ภาวะขาดทุนตอ่เนื อง   (2) กระแสเงินสดต ่า 

(3) ข้อมูลทางการเงินไม่ครบถ้วน   (4) ขาดระบบบัญชีที เหมาะสม 

(5) ขาดการประเมินกระแสเงินสดและงบประมาณ (6) ไม่มีแผนธุรกิจ 

(7) ส่วนหนี้สินที เพิ มขึ้นเกินกว่าสว่นสินทรัพย์  (8) มีปัญหาในการระบายสินค้าคงคลังและการเก็บหนี้ 
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หลักปฏิบัติ 7.5 
คณะกรรมการควรก่ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที ท่าหน้าที ในการ
สื อสารกับผู้ถือหุ้น  และผู้มีส่วนได้เสียอื น เช่น นักลงทุน  นักวิเคราะห์  ให้เป็นไปอย่าง เหมาะสม เท่าเทียมกัน และ
ทันเวลา 

 แนวปฏิบัติ 
7.5.1  คณะกรรมการควรจัดให้มีนโยบายการสื อสาร (communication policy) และนโยบายการเปิดเผยข้อมูล 

(disclosure policy) เพื อให้มั นใจได้ว่าการสื อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทียมกัน ทันเวลา ใช้ช่องทางที เหมาะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งมีการ
สื อสารให้เข้าใจตรงกันท้ังองค์กรในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว 

7.5.2  คณะกรรมการควรจัดให้มีการก่าหนดผู้ที รับผิดชอบการให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก  โดยควรเป็นผู้ที มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที   เข้าใจธุรกิจของบริษัท รวมทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก ค่านิยมและสามารถ
สื อสารกับตลาดทุนได้เป็นอย่างดี  เช่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที ฝ่ายการเงิน และผู้จัดการฝ่าย    
นักลงทุนสัมพันธ์  เป็นต้น 

7.5.3  คณะกรรมการควรดูแลให้ฝ่ายจัดการก่าหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เช่น การจัดให้มีหลัก
ปฏิบัติในการให้ข้อมูล นโยบายการจัดการข้อมูลที มีผลต่อราคาหลักทรัพย์ รวมทั้งก่าหนด หน้าที และความ
รับผิดชอบของนักลงทุนสัมพันธ์ให้ชัดเจน เพื อให้การสื อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักปฏิบัติ 7.6 
คณะกรรมการควรส่งเสริมให้มีการน่าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล 

แนวปฏิบัติ 
7.6.1  นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที ก่าหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

คณะกรรมการควรพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื นด้วย เช่น 
website ของบริษัท  โดยควรกระท่าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งน่าเสนอข้อมูลที เป็นปัจจุบัน โดยข้อมูลขั้นต ่าที 
กิจการควรเปิดเผยบน website  ดังนี ้
(1) วิสัยทัศน์และค่านิยมของบริษัท 
(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  
(3) รายชื อคณะกรรมการและผู้บริหาร 
(4) งบการเงินและรายงานเกี ยวกับฐานะการเงินและผลการด่าเนินงานท้ังฉบับปัจจุบนและของปีก่อนหน้า 
(5) แบบ 56-1 และรายงานประจ่าปี ที สามารถให้ดาวน์โหลดได้ 
(6) ข้อมูลหรือเอกสารอื นใดที บริษัทน่าเสนอต่อนักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน หรือ สื อต่างๆ 
(7) โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 
(8) โครงสร้างกลุ่มบริษัท รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทร่วมค้า เป็นต้น 
(9) กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 5 ของจ่านวนหุ้นที จ่าหน่ายได้แล้วท้ังหมด

และมีสิทธิออกเสียง 
(10)  การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหารระดับสูง 
(11)  หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 
(12)  ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ 
(13)  นโยบายการก่ากับดูแลกิจการของบริษัท นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั น นโยบายการก่ากับดูแล และจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นโยบายด้านบริหารความเสี ยง รวมถึงวิธีการจัดการ ความเสี ยงด้านต่างๆ  
(14)  กฎบัตร หรือหน้าที ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด่ารงต่าแหน่งของคณะกรรมการ รวมถึงเรื องที ต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กฎบัตร หรือหน้าที ความรับผิดชอบ คุณสมบัติ วาระการด่ารง
ต่าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา(ถ้ามี) คณะกรรมการก่าหนดค่าตอบแทน(ถ้ามี) 
และคณะกรรมการก่ากับดูแลกิจการที ดี(ถ้ามี) 
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(15)  จรรยาบรรณส่าหรับพนักงานและกรรมการของบริษัท รวมถึงจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ 
(16)  ข้อมูลติดต่อหน่วยงานหรือร้องเรียน หรือบุคคลที รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ เลขานุการบริษัท เช่น ชื อ

บุคคลที สามารถให้ข้อมูลได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ 
 

8. หลักปฏิบัติ  8   
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื อสารกับผู้ถือหุ้น 

 Ensure Engagement and Communication with Shareholders 

หลักปฏิบัติ 8.1 
คณะกรรมการควรดูแลให้มั นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื องส่าคัญของบริษัท 

แนวปฏิบัติ 
8.1.1  คณะกรรมการควรดูแลให้เรื องส่าคัญ   ทั้งประเด็นที ก่าหนดในกฎหมายและประเด็นที อาจมีผลกระทบต่อ         

ทิศทางการด่าเนินงานของกิจการ ได้ผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น โดยเรื องส่าคัญดังกล่าวควร
ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น 

8.1.2  คณะกรรมการควรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น  เช่น 
(1)  การก่าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพิ มวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนวันประชุม        

ผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการควรพิจารณาบรรจุเรื องที ผู้ถือหุ้นเสนอเป็นวาระ การประชุม ซึ งหากกรณี
คณะกรรมการปฏิเสธเรื องที ผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการต้องแจ้งเหตุผลให้ที ประชุมผู้ถือหุ้น
ทราบ 

(2) หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื อบุคคลเพื อเข้าด่ารงต่าแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ คณะกรรมการควรดูแล
ให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

8.1.3  คณะกรรมการควรดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลที ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ต่อการใช้สิทธิของ     
ผู้ถือหุ้น 

8.1.4  คณะกรรมการควรดูแลให้มีการส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารที เกี ยวข้อง  และ เผยแพร่บน  website 
ของบริษัทอย่างน้อย 28 วันก่อนวันประชุม 

8.1.5  คณะกรรมการควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค่าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม  โดยก่าหนดหลักเกณฑ์การส่งค่าถาม
ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บน website ของบริษัทด้วย 

8.1.6  หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารที เกี ยวข้องควรจัดท่าเป็นภาษาอังกฤษทั้งฉบับ  และเผยแพร่พร้อมกับฉบับ
ภาษาไทย 
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หลักปฏิบัติ 8.2 
คณะกรรมการควรดูแลให้การด่าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อ
ให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน 

แนวปฏิบัติ 
8.2.1  คณะกรรมการควรก่าหนดวัน  เวลา และสถานที ประชุม โดยค่านึงถึงความสะดวกในการเข้า ร่วมประชุมของผู้ถือ

หุ้น เช่น ช่วงเวลาการประชุมที เหมาะสมและเพียงพอต่อการอภิปราย สถานที จัดประชุม ที สะดวกต่อการเดินทาง 
เป็นต้น 

8.2.2   คณะกรรมการควรดูแลไม่ให้มีการกระท่าใด ๆ ที เป็นการจ่ากัดโอกาสการเข้าประชุมหรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจน
เกินควร  เช่น ไม่ควรก่าหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน่าเอกสารหรือหลักฐาน แสดงตนเกินกว่าที ก่าหนด
ไว้ในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานก่ากับดูแลที เกี ยวข้อง 

8.2.3  คณะกรรมการควรส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ท้ังการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้น การนับ
คะแนนและแสดงผล เพื อให้การด่าเนินการประชุมสามารถกระท่าได้รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย่า 

8.2.4  ประธานกรรมการเป็นประธานที ประชุมผู้ถือหุ้น  มีหน้าที ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตาม กฎหมาย กฎเกณฑ์ที 
เกี ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท จัดสรรเวลาส่าหรับแต่ละวาระการประชุมที ก่าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและตั้งค่าถามต่อที ประชุม  ในเรื องที เกี ยวข้องกับบริษัทได้ 

8.2.5  เพื อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื องส่าคัญได้ กรรมการในฐานะผู้เข้าร่วมประชุมและในฐานะผู้ถือหุ้นไม่ควร
สนับสนุนการเพิ มวาระการประชุมที ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้าโดยไม่จ่าเป็น โดยเฉพาะ วาระส่าคัญที ผู้ถือหุ้นต้อง
ใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ 

8.2.6  กรรมการทุกคนและผู้บริหารที เกี ยวข้องควรเข้าร่วมการประชุม  เพื อผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม ในประเด็นต่าง ๆ ที 
เกี ยวข้องได้ 

8.2.7  ก่อนเริ มการประชุม ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบจ่านวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที เข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและของ    
ผู้ถือหุ้นที มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง 

8.2.8  ในกรณีที วาระใดมีหลายรายการ  ประธานที ประชุมควรจัดให้มีการลงมติแยกในแต่ละรายการ เช่น ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิ
ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระการแต่งตั้งกรรมการ 

ค่าอธิบาย หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นควรประกอบด้วย  
(1)  วัน  เวลา และสถานที จัดประชุมผู้ถือหุน้ 
(2)  วาระการประชม โดยระบุว่า เป็นวาระเพื อทราบหรือเพื ออนุมัติ รวมทั้งแบ่งเป็นเรื อง ๆ อย่างชัดเจน เช่น ในวาระที เกี ยวกับกรรมการ 

ได้แยกเรื องการเลือกตั้งกรรมการและการอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการเป็นแต่ละวาระ 
(3)  วัตถุประสงค์และเหตุผล และความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระการประชุมที เสนอ ซึ งรวมถึง 

ก.   วาระอนุมัตจ่ายปันผล – นโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลที เสนอจ่ายพร้อมทั้ง เหตุผลและข้อมูลประกอบ ในกรณีที 
เสนอให้งดจ่ายปันผล ควรให้เหตุผลและข้อมูลประกอบ เช่นกัน 

ข.   วาระแต่งตั้งกรรมการ – ระบุชื อ อายุ ประวัติการศึกษาและการท่างาน จ่านวนบริษัท จดทะเบียนและบริษัททั วไปที ด่ารง
ต่าแหน่งกรรมการ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ประเภท ของกรรมการที เสนอ และในกรณีที เป็นการเสนอชื อกรรมการเดิมกลับ
เข้ามาด่ารงต่าแหนง อีกครั้ง ให้ระบุข้อมูลการเข้าร่วมประชุมปี่ที ผ่านมา และวันที ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ของบริษัท 

ค.   วาระอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ – นโยบายและหลักเกณฑ์ในการก่าหนดค่าตอบแทน ของกรรมการแต่ละต่าแหน่ง และ
ค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบทั้งที เป็นตัวเงินและ สิทธิประโยชน์อื นๆ 

ง. วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชี – ชื อผู้สอบบัญชี บริษัทที สังกัด ประสบการณ์ท่างาน ความเป็น อิสระของผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชีและ
ค่าบริการอื น 

(4)  หนังสือมอบฉันทะตามแบบที กระทรวงพาณิชย์กา่หนด 
(5)  ข้อมูลประกอบการประชุมอื นๆ เช่น ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน การนับและแจ้ง ผลคะแนนเสียง สิทธของหุ้นแต่ละประเภทใน

การลงคะแนนเสียง ข้อมูลของกรรมการอิสระที บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เอกสารที ผู้ถือหุ้นต้องแสดงก่อนเข้า
ประชุม เอกสารประกอบการมอบฉันทะ และแผนที ของสถานที จัดประชุม เป็นต้น 
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8.2.9  คณะกรรมการควรสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที ส่าคัญ และส่งเสริมให้มีบุคคลที เป็นอิสระเป็น
ผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนที เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสียง ในแต่ละวาระให้ที ประชุมทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรายงานการประชุม 

 หลักปฏิบัติ 8.3 
คณะกรรมการควรดูแลให้การเปิดเผยมติที ประชุมและการจัดท่ารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างถู กต้องและ
ครบถ้วน 

แนวปฏิบัติ 
8.3.1  คณะกรรมการควรดูแลให้บริษัทเปิดเผยมติที ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวันที ท่าการถัดไป 

ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบน website ของบริษัท 
8.3.2  คณะกรรมการควรดูแลให้การจัดส่งส่าเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยภายใน 

14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น 
8.3.3   คณะกรรมการควรดูแลให้มีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นได้บันทึกข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้  

(1)  รายชื อกรรมการและผู้บริหารที เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที เข้าร่วมการประชุมไม่เข้าร่วมการประชุม 
(2)  วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง) ของ

แต่ละวาระ 
(3)  ประเด็นค่าถามและค่าตอบในที ประชุม รวมทั้งชื อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 

รากฐานส าคัญที่คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นเพ่ือวางไว้เป็นแนวทางส าหรับทุก ๆ คนในองค์กร ซึ่งถือเป็นก าลังส าคัญที่จะ
ด าเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความย่ังยืน  หลักส าคัญที่ทุกคนควรตระหนักยึดถือและน าไปปฏิบัติเป็นพ้ืนฐานได้แก่ การด าเนิน
กิจการภายใต้หลักธรรมภิบาล หรือบรรษัทภิบาล ตามนโยบายการก ากับกิจการที่ดีซึ่งคณะกรรมการบริษัทวางแนวทางไว้ให้กับ
ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีกรรมการรวม 8 ท่าน ประกอบด้วย  

1. นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

2. นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการบริหาร 
4. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายกีซ่า เอมิล เพอราคี ประธานคณะกรรมากรรมการบริหาร 
6. นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
7. นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) กรรมการบริหาร 
8. นางวรรณี อาภากาศ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ เป็นเลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท  
 

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการได้ร่วมกับปฏิบัติหน้าท่ีโดยมีบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบดังน้ี 
 

1) ปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการบริษัท มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และ
นโยบายบริษัท ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต(พรบ.หลักทรัพย์ มาตรา 89/7,มาตรา 89/8, 
มาตรา 89/9 และมาตรา 89/10) 

2) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง  
3) จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี 
4) จัดให้มีการท างบดุล และงบก าไรขาดทุนของบริษัท ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบ

แล้ว และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ
บริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 

5) พิจารณาอนุมัติ การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปีเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ 
6) คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้กรรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได้โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอ านาจ เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ านาจตามท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอน
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอ านาจหรืออ านาจน้ัน ๆ ได้เมื่อเห็นสมควร 
ทั้งน้ี คณะกรรมการอาจมอบอ านาจให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหารมีอ านาจหน้าท่ีในการปฏิบัติงานต่างๆ โดยมี
รายละเอียดการมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ซึ่งการมอบอ านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ านาจที่ท าให้ฝ่ายจัดการ หรือคณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณา และอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติ
รายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งต้ัง คณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุด คือ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหาร 
และในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน โดยก าหนดขอบเขตและอ านาจในการด าเนินการของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยไว้
อย่างชัดเจน 
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7) พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการชุดย่อยอื่นใด และก าหนดหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว เพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าท่ีคณะกรรมการ รวมถึงการอนุมัติแต่งต้ังที่ปรึกษาอิสระภายนอก ส าหรับกรณีที่เข้าเกณฑ์ที่บริษัท 
ต้องมีการจัดท าความเห็นโดยที่ปรึกษาที่มีความเป็นอิสระเพ่ือเสนอต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนทั่วไป หรือกรณีช่วยในการ
ก าหนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลให้บริษัท ให้ท าการเปิดเผยการด าเนินการดังกล่าวไว้ในรายงาน
ประจ าปีด้วย 

8) อนุมัตินโยบายการก ากับดูแลกิจการ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และแนวทางการด าเนินกิจการที่เป็นไปเพ่ือความ
ย่ังยืนและให้มีการจัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร  รวมถึงควบคุมดูแลการก ากับกิจการ และให้มีการทบทวนนโยบายที่ได้
จัดท าอย่างน้อยปีละครั้งหรือปรับปรุงตามความเหมาะสมเพ่ือให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

9) พิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหารในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้ง ระยะสั้น
และระยะยาว รวมถึงการก าหนดแผนงานประจ าปีและก ากับดูแลให้มีการน าไปปฏิบัติภายใต้นโยบายก ากับกิจการที่ดีเพ่ือ
สร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย  รวมทั้งก ากับดูแลให้กิจการมีผลการด าเนินงานที่ดี  สามารถแข่งขัน
ในธุรกิจ และสามารถด าเนินธุรกิจให้มีความต่อเน่ืองภายใต้ปัจจัยที่มีการเปลี่ยนแปลง 

10) พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติเพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ ค่านิยม กลยุทธ์ทางธุรกิจ ทิศทางธุรกิจ รูปแผนธุรกิจ 
นโยบายทางธุรกิจ เป้าหมาย แนวทาง แผนการด าเนินงาน โครงสร้างอัตราก าลัง และงบประมาณของบริษัทและบริษัท
ย่อย ตามท่ีฝ่ายจัดการได้จัดท าและน าเสนอ 

11) ก ากับดูแลให้บริษัทมีระบบการท างาน ระบบบัญชี หรือแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงระบบควบคุมและตรวจสอบ
ภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ครอบคลุมการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อมูลทาง
บัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงจัดให้มีมาตรการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศอย่างเป็นระบบ และติดตามการบริหารงานและผลการปฏิบัติงานของกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายจัดการ หรือบุคคลใด ๆ ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่ดังกล่าวเพ่ือให้มีการด าเนินการตามนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนด 

12) ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้าเป็น
กรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน โดย
บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต าแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน 

 มติของคณะกรรมการตามความในวรรคแรกจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

13) พิจารณาเพ่ือร่วมกันสรรหา คัดเลือก และแต่งต้ังผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการ ประธาน
คณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพ่ือมอบหมายให้ท าหน้าที่เลขานุการ
บริษัท และนักลงทุนสมพันธ์เพ่ือปฏิบัติงานหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

14) เป็นผู้น าและเป็นตัวอย่างที่ดี (CG leader) ในการปฏิบัติรวมถึงส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับมี
จิตส านึกในจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณ นโยบายการก ากับกิจการที่ดี นโยบายการต่อต้าน
การทุจริต ต่อต้านคอรัปชั่น และก ากับดูแลให้มีการด าเนินการตามแนวทางเพ่ือความย่ังยืนด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน
ได้เสีย สิ่งแวดล้อมและสังคม 

15) พิจารณาเพ่ือจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติ และพิจารณาอนุมัตินโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าค่าตอบแทนกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีโครงสร้างและ
อัตราค่าตอบแทนทั้งระยสั้นและระยะยาวที่เหมะสม กับประเภทการด าเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบ และจูงใจให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานสามารถด าเนินงานตามเป้าหมายโดยสอดคล้องกับแผนงานทั้งระยะและระยะยาวของบริษัท 

16) ก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิเช่น 
การท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการซื้อหรือขายทรัพย์สินที่ส าคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 

17) พิจารณาอนุมัติการก าหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอ านาจลงนามผูกพันบริษัท กรณีมีการเปลี่ยนแปลง
สมาชิกคณะกรรมการ 
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18) ส าหรับการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเก่ียวข้อง 
คณะกรรมการจะต้องดูแลให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายในการท ารายการระหว่างกัน รวมถึงตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่ เก่ียวโยงกัน และ
การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 

19) พิจารณาอนุมัติรายการธุรกรรมต่าง ๆ ส าหรับการท าธุรกรรมที่มีวงเงินการอนุมติเกินก ว่าวงเงินการท าธุรกรรมที่
คณะกรรมการได้มีการก าหนดและมอบอ านาจไว้ตามตารางอ านาจอนุมัติของบริษัท รวมถึงการอนุมัติรายการเปลี่ยนแปลง
ตารางอ านาจอนุมัติทางการเงิน 

20) คณะกรรมการมีการก ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารจัดการเพ่ือรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน โดยมีการติดตามความ
เพียงพอเพ่ือรักษาสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการช าระหน้ี  

21) คณะกรรมการสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงก ากับดูแลให้มีการสื่อสารและ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยก าหนดต่อบุคคลภายนอกให้เป็นไปอย่างเหมาะสม 
เท่าเทียม ทันเวลา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

22) คณะกรรมการมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองเป็นประจ าทุกปี โดยกรรมการทุกคนท าการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีทั้งรายคณะและรายบุคคล 

23) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษร
หรือไม่ หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซึ่งมีผลต่ออ านาจการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยคณะกรรมการมีการ
ดูแลไม่ให้ข้อตกลงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

  
การด าเนินการตามนโยบายการก ากับกิจการที่ดี 

บริษัทมีการจัดท านโยบายการก ากับดูแลกิจการให้สอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (The Corporate Governance Code for listed companies 2017 : CG Code 2017) โดยในปี 2561 บริษัทได้มีการ
ด าเนินการตามหลักปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการดีซึ่งมีการปรับใช้แล้ว โดยในปี 2561 บริษัทได้รับการประเมินผล
ด้านการก ากับดูแลกิจการ ดังน้ี 

1) การประเมินตามโครงการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 (CGR CHECKLIST) 

ผลส ารวจโครงการการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
คะแนนเฉลี่ย SUTHA 86 82 82 
     
คะแนนเฉลี่ยรวม 81 80 78 
SET50Index 91 90 88 
SET100Index 88 87 86 

2) โครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST) 

สรุปผลคะแนน โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM CHECKLIST 2561) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 
ผลคะแนนประจ าปี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จ านวนบริษัทที่ท าการประเมิน 657 618 601 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ผลการประเมินของ SUTHA 98 100 100 
สรุปค่าเฉลี่ยส าหรับบริษัทจดทะเบียน 

ผลประเมินเฉลี่ย SET50 95.34 92.75 95.62 
ผลประเมินเฉลี่ย SET100 93.64 90.1 92.9 
ผลประเมินเฉลี่ย SET รวม 92.42 92.17 92.1 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ณ วันที่             
31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย 

1. นายศรีภพ สารสาส  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2. นางลัดดา ฉัตรฉลวย  กรรมการตรวจสอบ 
3. นางวรรณี อาภากาศ  กรรมการตรวจสอบ 
โดยมีนางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
โดยกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท าหน้าท่ีกรรมการตรวจสอบ โดยนางลัดดา ฉัตร

ฉลวย เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินตาม
ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)   

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. อย่างครบถ้วน  ได้แก่ การสอบทานงบการเงิน การสอบทานระบบ
ควบคุมภายและการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง การสอบทานรายการระหว่างกัน การสอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพิจารณา
แต่งต้ังผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยมีผู้สอบ
บัญชี ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและหัวหน้างานการเงิน รวมถึงผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน และผู้เก่ียวข้องเข้าร่วมการ
ประชุม เพ่ือปรึกษาหารือกันถึงประเด็นส าคัญ ๆ ในการจัดท างบการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน 
รวมถึงรับทราบผลการปฏิบัติงานในการสอบทานและตรวจสอบบัญชีและรับทราบรายงานข้อสังเกตจากผู้สอบบัญชีตลอดจน
ปัญหา และอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงานในการสอบบัญชี โดยรายชื่อกรรมการตรวจสอบ รวมถึงรายงานการผลการตรวจ
ระบบควบคุมภายใน โดยมีรายละเอียดกรรมการตรวจสอบและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร ซึ่งมีการจัดการประชุมและเข้าร่วม
ประชุมตามตาราง   

 
 

โดยความรับผิดชอบหลักของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังน้ี 
1. สอบทานงบการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2561 

ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน และหัวหน้าฝ่ายการเงิน รวมถึงรับฟังค าชี้แจงและข้อสังเกตจาก
ผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าบริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เชื่อถือได้ มีการจัดท าเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินอย่างเพียงพอ และทันเวลา เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อนัก
ลงทุน และผู้ใชง้บการเงิน ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่างบการเงินดังกลา่วมีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

2. การสอบทานระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยง  คณะกรรมการได้สอบทานความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในและรับทราบรายงานการตรวจติดตามระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงมีความ
เพียงพอและเหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบให้จัดจ้างบรษิัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เพ่ือท า
หน้าท่ีตรวจสอบระบบควบคุมภายในซึ่งบรษิัทที่ปรึกษาได้เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งจัดท า
รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบรายงานผลการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการจัดท าความเห็นในการประเมินระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยงของบริษัท โดยมีความเห็นว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสม 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและก ากับให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเคร่งครัด 
รวมถึงให้ความเห็นในเกี่ยวกับแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพ่ือให้มีความเพียงพอและเหมาะสม 
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4. การพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผูส้อบบัญชซีึ่งมีความ
เหมาะสมจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่ได้คัดเลือกไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

รายชื่อผู้สอบบัญชี     จ านวนปีที่สอบบัญชีของบริษัทในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
o นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496     4 ปี : (เริ่มปี 2557)  และ/หรือ 
o นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521         -       และ/หรือ  
o นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์            ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972            1 ปี : (ปี 2561)     และ/หรือ 
o นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807              -        และ/หรือ 
o นางสาววรสพร เดชอาคม   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659            -  

 

โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 เปรียบเทียบกับปี 2560 ดังน้ี  
ค่าสอบบญัช ี  ปี 2561   ปี 2560  เพิ่ม(ลด)) เปลี่ยนแปลง 

   เฉพาะกิจการ   บริษัทย่อย   รวม   เฉพาะกิจการ   บริษัทย่อย   รวม  (+/-) %  

1.  ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าป ี                 
มีเพ่ิมงบบริษัทย่อย และค่า
ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม 

       1,065,000            1,065,000      1,065,000        1,065,000                -  - 

  2.  ค่าสอบทานงบรายไตรมาส                 
มีเพ่ิมงบบริษัทย่อย และค่า
ตรวจสอบงบการเงิน เฉพาะ
กิจการและงบการเงินรวม 

          360,000              360,000         360,000          360,000                -  - 

  3.  ค่าตรวจสอบบญัชีของบริษัท
ย่อย (GLE) 

        120,000            120,000         90,000          90,000       30,000  33% 

  4.  ค่าตรวจสอบการปฏบิตัิตาม
เงื่อนไขของบตัรส่งเสริมการ
ลงทุน 

          240,000 
3 บัตร  

       80,000  
1 บัตร 

          320,000  
4 บัตร 

160,000 
 2 บัตร  

              -        160,000     160,000  100% 

  5. ค่าสอบทานเอกสารประกอบงบ
การเงินของบริษัท    

          150,000              150,000         150,000          150,000                -  - 

   เพื่อน าส่งบริษัทผู้ถือหุ้นใหญ ่         

รวมค่าสอบบัญชีประจ าป ี        1,815,000        200,000          2,015,000      1,735,000       90,000      1,825,000     190,000  10% 

  6.  ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ที่เกิดขึ้นจริง 
ระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่า
เดินทาง ค่าโทรสาร ค่าถ่าย
เอกสาร เป็นต้น 

    

 ตามที่จา่ยจริง  

    

 ตามที่จา่ยจริง  

     ปี 2561   ปี 2560  

          201,656       176,658 

 7.  ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท 
สระบุรีปูนขาว จ ากัด        
(บริษัทย่อย)/1 

        660,000            660,000          
ดูหมายเหตุ
ประกอบ 

หมายเหตุ : /1   บริษัทเข้าท ารายการได้มาซ่ึงหุ้นสามัญของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวันที่ภายหลังจากที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้น าเสนอวาระพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจ าปี 2561 
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ดังนั้นค่าตอบแทนจ านวน 660,000 บาท ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จะน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือทราบต่อไป 

 
 

5. สอบทานรายงานระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบ
ทานการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันของบริษัท ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามประกาศของ 
ก.ล.ต. และ ตลท. ผลสอบทานพบว่าบริษัทได้ด าเนินการตามเงื่อนไขธุรกิจปกติ มีความเป็นธรรมสมเหตุสมผล เป็นประโยชน์
กับบริษัท และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอย่างครบถ้วนเพียงพอ โดยยึดถือ
การปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี และตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ รวม 4 ท่าน ดังน้ี 
1. นายกีซ่า เอมิล เพอราคี /1 ประธานคณะกรรมการบริหาร 
2. นางสาวนิชิต้า ชาห์ กรรมการบริหาร 
3. นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ กรรมการบริหาร 
4. นายโรดอฟ มารี อาร์ คอลลิเนต (บารอน)/2 กรรมการบริหาร 
โดยปัจจุบันนางสาวปุณฑริกา ฉายะภูติ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร  

 

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการบริหารจัดให้มีการประชุมเพ่ือร่วมประชุมกับผู้บริหารหรือตัวแทนจากผู้ถือใหญ่ รวมทั้งสิ้น   
4 ครั้ง  โดยมีการร่วมกันพิจารณาในการบริหารกิจการของบริษัท รวมถึงการพิจารณาผลประกอบการ และโครงการลงทุนที่
ส าคัญ การติดตามควบคืบหน้าในการบริหารจัดการของหน่วยงานหลักต่าง ๆ และการด าเนินการตามนโยบาย ข้อบังคับ หรือ
ค าสั่งใดๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด นอกจากน้ี คณะกรรมการบริหารมีหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองเรื่องต่างๆ ที่จะ
น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริหารได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร  
 

สรุปการจัดการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการจัดให้มีการก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้า เพ่ือให้กรรมการสามารถ

จัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยมีตารางการประชุมซึ่งได้มีการก าหนดไว้ล่วงหน้า ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการได้จัดให้มีการ
ประชุมดังน้ี 
 

การจัดการประชมุ จ านวนครั้ง/ปี % 
  - อัตราการเข้าร่วมประชุม AGM -ของกรรมการบริษัท 1 100% 
  - อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 93% 
  - อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 92% 
  - อัตราการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร 4 88% 
จ านวนครั้งที่จัดประชุมและอัตราการเข้าร่วมประชุมเฉลีย่ 14 93% 

โดยการประชุมแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามก าหนดข้อบังคับของบริษัท และมีองค์
ประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด  ส าหรับปี 2561 อัตราการเข้าร่วมของการประชุมคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย คิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 93 โดยกรรมการแต่ละท่านจะได้รับข้อมูลที่เพียงพอ ครบถ้วน และทันเวลา 
โดยเลขานุการบริษัท เป็นผู้ดูแลให้กรรมการแต่ละท่านได้รับวาระการประชุม และข้อมูลประกอบการประชุม ล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน เพ่ือศึกษาและพิจารณาเรื่องที่ต้องให้ความเห็นและการออกเสียงลงคะแนน  และมีการจด
บันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท พร้อมให้
คณะกรรมการ และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 

 

การพัฒนาและฝึกอบรมกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กับกรรมการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ รวมถึงจัด

ให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้เก่ียวข้องในระบบการก ากับดูแลกิจการของบริษัท  เพ่ือให้มีการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเน่ือง ซึ่งปัจจุบันกรรมการของบริษัทจะได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (Thai Institute of Directors Association: IOD)  
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โดยในปี 2561 คณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง เลขานุการบริหาร และนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเข้ารับการอบรมมีดังน้ี 
กรรมการ   

ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  • หลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP), Class 146/2018 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  นายกีซ่า เอมิล เพอราคี  
  •  หลักสูตร “Director Certification Program” (DCP) Class 263/2018  
  นางวรรณี อาภากาศ 
ผู้บริหารระดับสูง / นักลงทุนสัมพันธ์ / เลขานุการบริษัท 

ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  • หลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP), Class 146/2018 (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  นายสมชาย จตุรานนท์ 
  • หลักสูตร “Director Accreditation Program” (DAP), Class 148/2018  
  นายวัชรินท พงศ์เก้ือ 
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
  • หลักสูตรปี 2561 “Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities" โดยสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

(16 สค 2561) 
  นายสมชาย จตุรานนท์ 
  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ 
  • หลักสูตรปี 2561 “GRI Standards Introductory Workshop" THAIPAT (24 Jul 2561) 
  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ 
  •  หลักสูตร “การเปิดเผยข้อมูลตาม CG Code ใหม่"  SET, SEC , TLCA (17 พค 2561) 
  นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการและผู้บริหารสูงสุด 
คณะกรรมการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองเป็นประจ าทุกปี เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพ่ือ

หาแนวทางเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีย่ิงข้ึน โดยคณะกรรมการบริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เป็นประจ าทุกปีเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง  ๆ ใน
ระหว่างปีที่ผ่านมา และเพ่ิมประสิทธิผลการท างานของคณะกรรมการ โดยมีการประเมินผลการท างานแบบรายคณะ และการ
ประเมินคณะกรรมการชุดย่อย (รายบุคคล) โดยเลขานุการบริษัทจะน าส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ส่ง
ให้คณะกรรมการทุกคนประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีทั้งแบบรายคณะและรายบุคคล ซึ่งภายหลังที่คณะกรรมการแต่ละคน
ประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะน าส่งแบบประเมินกลับมายังเลขานุการบริษัท เพ่ือรวบรวมจัดท าสรุปผลรายงานต่อที่ประชุม 

 
โดยหลักเกณฑ์ในการประเมินตนเองของคณะกรรมการดังน้ี 

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการรายคณะ” เพ่ือใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการในภาพรวมขององค์คณะใช้
แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ การประเมินรายคณะประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  2. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
3. การประชุมคณะกรรมการ    4. การท าหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ   6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 
 

“การประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล” เพ่ือใช้ประเมินการท างานของคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล
ใช้แนวทางการประเมินตามแนววิธีการให้คะแนนที่ได้ตามหัวข้อ ที่มีการประเมินรายบุคคลประกอบด้วย 
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ  2.   การประชุมของคณะกรรมการ 
3. บทบาท หน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังน้ี 
0  =  ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง หรือไม่มีการด าเนินการในเรื่องน้ัน 
1  =  ไม่เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องน้ันเล็กน้อย  
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2  =  เห็นด้วย หรือมีการด าเนินการในเรื่องน้ันพอสมควร 
3  =  เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องน้ันดี 
4  =  เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการด าเนินการในเรื่องน้ันอย่างดีเย่ียม 
ซึ่งแต่ละหัวข้อการประเมินในหัวข้อหลัก ๆ จะมีรายละเอียดในหัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อซึ่งคณะกรรมการใช้เป็นแนวทางและ

เกณฑ์การประเมินการท างานในแต่ละหัวข้อตามรายละเอียดปลีกย่อย 

โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการ
บริษัท มีหน้าท่ีในการประเมินการท างานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท โดยใช้แบบประเมินผลตามรูปแบบการประเมิน CEO 
ตามท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ โดยมีการประเมินผลในหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
  หมวดที่ 1:  ความคืบหน้าของแผนงาน 
  หมวดที่ 2:  การวัดผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการผลวัดในหมวดย่อย ดังน้ี  

- ความคืบหน้าของแผนงาน   - การก าหนดกลยุทธ์ 
- การปฏิบัติตามกลยุทธ์   - การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 
- ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ  - ความสัมพันธ์กับภายนอก 
- การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร - การสืบทอดต าแหน่ง 
- ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ  - คุณลักษณะส่วนตัว 

หมวดที่ 3: การพัฒนา CEO 
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รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ล าดับ รายชื่อกรรมการและผูบ้ริหารที่ด ารง
ต าแหน่งระหว่างปีซึ่งตอ้งน าส่งรายงาน
การถือครองหลักทรัพยต์ามแบบ 59 

ต าแหน่ง จ านวนหุ้นสามัญท่ีถือ (หุ้น) 
ทางตรง/ 

ของ
ตนเอง 

ทางอ้อม/ 
คู่สมรสหรือบตุรท่ี

ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 

เพิ่ม (-ลด) 
ในช่วง 

ม.ค.-ธ.ค. 
2561 

1 นายศรีภพ สารสาส กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
และประธานกรรมการตรวจสอบ 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

2 นางสาวคริสเทล เวอเลเยน กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

3 นางสาวนิชิต้า ชาห ์ กรรมการบริหาร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
4 นายกริสนัน สูบรามาเนียน อายลู่ 

 
กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน 
-ไม่มี- 

  
-ไม่มี- -ไม่มี- 

 
5 นายกีซ่า เอมิล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ/ประธาน

คณะกรรมการบริหาร 
100,000.- -ไม่มี- 100,000.- 

6 นางลัดดา ฉัตรฉลวย กรรมการและกรรมการบริหาร/
ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน 

140,000.- -ไม่มี- -ไม่มี- 

7 นายโรดอฟ มารี อาร์ คลอลิเนต (บารอน) กรรมการบริหาร -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
8 นางวรรณี อาภากาศ กรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
-ไม่มี- 

 
9 นายกีฏวิทย์ เมลานนท์  ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
10 นายไมเคิล แมค แคนนอน  ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายการเงิน บุคคล 

และบริหาร 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

11 นายสมชาย จตุรานนท์  ผู้บริหารอาวุโสฝ่ายขาย การตลาด 
และโลจิสติกส์, นักลงทุนสัมพันธ์ (IR) 

10,000.- -ไม่มี- 10,000.- 

12 นายไชยวัฒน์ กุลกิตติภัทร์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายซ่อมบ ารุง -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
13 นายวัชรินทร์ พงศ์เก้ือ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการผลิต -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
14 นางสาวพรสุรีย์ มยังพงษ์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากร

บุคคล 
-ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 

15 นางสาวอมรพันธ์ สุวรรณรัตน์  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน -ไม่มี- -ไม่มี- -ไม่มี- 
16 นางสาวธิดารัตน์ สีหวัลลภ  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการ

ส านักงาน และเลขานุการบริษัท 
5.- -ไม่มี- -ไม่มี- 

หมายเหตุ :  1.  บมจ.สุธากัญจน์ มีทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ทุนช าระแล้ว 300,000,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีหุ้นสามัญ
ทั้งสิ้น 300,000,000 หุ้น 

2. ข้อมูลการถือหลักทรัพย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง หากกรรมการรวมทั้งคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีการซื้อขายหลักทรัพย์
ภายหลังจากวันที่ระบุข้างต้น 



 
 

หน้า 135 / 257  
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและความย่ังยืน 

นโยบายภาพรวม 

บริษัทด าเนินกิจการบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารและพนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ 
ลูกค้า คู่ค้า และผู้ให้บริการ สังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม หน่วยงานภาครัฐ และประเทศชาติเพื่อก ากับดูแล และให้สิทธิแก่ผู้มีส่วนได้
เสียอย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้ก าหนดนโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานส าหรับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งมีองค์ประกอบส าคัญที่จะต้อง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 8 ประการ ได้แก่  

 
 

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 
บริษัทประกอบกิจการและปฎิบัติต่อกิจการอื่นด้วยความเป็นธรรม มีจริยธรรม และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกิจการที่
รวมถึงบุคคลแต่ละบุคคลกับหน่วยงานของรัฐและกิจการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้แก่ ผู้ถือหุ้น คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ลูกค้าคู่แข่ง 
และส่งเสริมให้ทุกกิจการที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติต่อกิจการอื่นๆ อย่างเป็นธรรมด้วยเช่นกัน 
1.1 ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  โดยบริษัทมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติต่อผูเ้กี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม 

ได้ก าหนดแนวทางที่พึงปฏิบัติต่อผูม้ีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ พนักงาน และสงัคมโดยรวม
อย่างยุติธรรม มีการปฏิบตัิต่อผู้ถอืหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม รวมถงึ ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่ หรือ
รายย่อย  ทุกฝ่ายไดร้ับการปฏิบัตอิย่างเสมอภาค  

1.2 ประกอบกิจการ เพื่อให้มีการด าเนินการตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบก าหนดไว้อย่างถูกต้อง 
บริษัทมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบได้ก าหนดไว้ รวมถึงมีการ
ปฏิบัติเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของชาติ และต่อต้านการกระท าท่ีเป็นการทุจริต หรือผิดศีลธรรม 

1.3 มีการบริหารจัดการเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทได้จัดระบบการบริหารจัดการงานต่าง ๆ การก าหนดนโยบาย
และแนวทางเป็นลายลักษณ์อักษร  มีการบันทึกบัญชี การจัดท ารายงานทางการเงิน รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมีความครบถ้วน สม่ าเสมอ ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล  ทั้งมีการ
เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  

1.4 มีแนวทางการปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และศีลธรรมอันดี ด าเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นไปใน
ทิศทางซึ่งไม่ก่อความเดือดร้อน  ไม่เบียดเบียนประชาชน สังคม หรือประเทศชาติ โดยมีความรับผิดชอบ มีแนวทาง
ที่ผู้ปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานได้สอดคล้องทั้งประโยชน์ขององค์กร และประโยชน์ของสังคมโดยรวม โดยจัดการ
กระบวนการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนสังคม หรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

1.5 ด าเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการกระท าอันสุจริต มีการด าเนิน
ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ รอบคอบ ระมัดระวัง มีการจัดการบริหาร  และมีแนวทางป้องกันเพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ 
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หรือบริหารความเสี่ยงในด้านตา่ง ๆ   มีการเตรียมการเพื่อให้มีความพร้อม เพื่อสามารถรองรับกับสถานการณ ์หรือ
ผลกระทบ รวมถึงโอกาสที่อาจเกิดความเสี่ยงในอนาคต มีพื้นฐานการด าเนินการที่กระท าด้วยความสุจริต และยึด
มั่นในความถูกต้อง 
 

แนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Code of Conduct) 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน พึงปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี  โดยยึดมั่นในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
โดยก าหนดแนวทางจริยธรรมในการท างาน (Code of Conduct) เพื่อทุกฝ่ายได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยทุกฝ่ายให้
ด าเนินการตามแนวทางนโยบายในการก ากับกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (เอกสารเลขท่ี CS20150601  และ
ให้ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ันท่ีคณะกรรมการได้ก าหนดไว้ รวมถึง แนวทางพื้นฐานอันเป็นข้อ
พึ่งปฏิบัติส าหรับผู้มีส่วนเสียของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น 
1. มีแนวทางการก ากับดูแลกิจการทีด่ีเพื่อประโยชน์และสิทธิที่เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น 
2. บริหารจัดการเพื่อสร้างผลตอบแทนรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มของผลตอบแทนให้ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้อย่าง

เหมาะสม 
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3. ท าหน้าที่ด้วยความสุจรติ โปร่งใส ดูแลและปกป้องทรัพย์สินอันเป็นสินทรัพย์โดยรวมของผู้ถือหุ้น และไม่ ก่อให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลโยชน์ซึ่งถือเปน็การลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 

4. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุม หรือเสนอช่ือกรรมการไดล้่วงหน้าก่อนการประชุม   
5. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่ก าหนดโดยไม่เปลีย่นแปลงข้อมลูส าคัญ หรือเพิ่ม

วาระการประชุมโดยไมไ่ด้แจ้งให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จ าเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มโีอกาสศึกษาขอ้มูลประกอบ
วาระก่อนการตัดสินใจ 

6. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ใหผู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือ
ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนได้ และแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระดังกล่าวไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 

7. สนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ส าคัญ เช่น การท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การท ารายการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย ์ เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และในวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะเปดิ
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิในการแตง่ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งแนวทาง 
 ดังกล่าวให้ทุกคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และได้ก าหนดให้กรรมการทกุคนและผู้บริหารที่มีหน้าทีร่ายงานการถือครอง

หลักทรัพย์ตามกฎหมาย มีหนา้ที่จัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการ  
9. ส่งเสริมการและวางแนวทางเพื่อให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
 
ข้อพึงปฏิบัติในการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับผู้ถือหุ้นทุกราย 
1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถอืหุ้น 

1.1 ด าเนินการแจ้งก าหนดการประชุมพร้อมระเบียบวาระ และความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์บริษัท อย่างน้อย 30 วันก่อนวันนัดประชุมผู้ถือหุ้น และการ
ด าเนินการเพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทางไปรษณยี์ลงทะเบียนล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 - 21 
วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 

1.2 ด าเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่ใช้ในการประชมุ ขั้นตอนการออกเสียง ลงมติ รวมทั้งสิทธิ
การออกเสียงลงคะแนนแตล่ะประเภทของหุ้น 

1.3 มีการจัดท าหนังสือเชิญประชุมเป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่
เป็นฉบับภาษาไทย 

2.  การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 
2.1  ก าหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เสนอ

ช่ือบุคคลเพื่อเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้า โดยมีประกาศหลักเกณฑ์ผ่านเว็บไซด์ของ
บริษัท และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

2.2 หลักเกณฑ์การใหส้ิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้ในเว็บไซด์ของบริษัท  
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน 
 คณะกรรมการได้มีก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรในนโยบาย

เรื่องการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมถึงเปิดเผยใน
รายงานประจ าปี ซึ่งมีแนวทางดังนี้ 
3.1 ห้ามกรรมการ ผู้บรหิาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัท น าความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทไป

เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
และไม่ว่าจะไดร้ับผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่กต็าม 

3.2 ให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปน็ระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า เกี่ยวกับหน้าท่ีที่ต้องจัดท าและส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส 
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และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ตอ่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยต์ามมาตรา 
59 และบทก าหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

3.3 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินท่ีเปน็ระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า และผู้ปฏิบตัิงานท่ีเกี่ยวข้องจะต้องระงับการซื้อ และ/หรือ การขาย
หลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือนก่อนท่ีบริษัทจะมีการเผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานและฐานะ
การเงินหรือข้อมลูข่าวสารที่เป็นสาระส าคัญ ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จนกว่าบรษิัทจะได้
เปิดเผยข้อมูลภายในดังกล่าวต่อสาธารณชนแล้ว 

3.4 ก าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับ
ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า จัดท าและน าส่งรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทซึ่งบุคคลดังกล่าว 
รวมถึงคู่สมรสและของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะถืออยู่ มายังเลขานุการบริษัท โดยให้จัดท าและน าส่งภายใน 
30 วันท าการภายหลังเข้ารับต าแหน่ง และรายงานทุกครั้งต่อส านักงาน ก.ล.ต. เมื่อมีการซื้อหรือขาย
หลักทรัพย์ โดยจัดส่งล่วงหน้าก่อนท าการซื้อขาย 1 วัน หรือจัดส่งภายใน 3 วันท าการ ตามที่พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก าหนด พร้อมทั้งจัดส่งส าเนารายงานนี้ให้แก่เลขานุการบริษัทในวันเดียวกัน
กับวันท่ีส่งรายงานต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

 
 กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ที่ฝ่าฝืนนโยบายการใช้ข้อมูลภายในจะต้องถูกลงโทษทางวินัย และ/หรือกฎหมาย

แล้วแต่กรณี โดยการพิจารณาจากเจตนาของการกระท าและความรา้ยแรงของความผิดนั้นๆ 
 
ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า 
1. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ครบถ้วน  
2. พนักงานจะต้องพร้อมในการให้ข้อมูล รวมถึงช้ีแจงเกี่ยวกับข้อก าหนด และเงื่อนไขของสินค้าและบริการ ของบริษัท

ให้ลูกค้าได้รับทราบรวมถึงแจ้งเง่ือนไข และข้อตกลงที่ไดต้กลงกับลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ไดแ้ก่ 
2.1 ราคาสินค้า การบริการ หรือคา่ใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่ไมไ่ด้อยู่ภายใต้เงือ่นไขราคาสินค้า หรือบริการ 
2.2 ข้อมูลคุณลักษณะของสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการจัดการจัดส่งข้อก าหนดในการจดัส่ง 
2.3 ข้อมูลอื่นๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับลูกค้า 

3. เมื่อบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดหรือ เงื่อนไขที่ส าคัญ ที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับลูกค้า จะต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ล่วงหน้า  

4. พนักงานต้องพร้อมท่ีจะตอบค าถามของลูกค้าทั้งด้านสินค้า บริการ ข้อร้องเรียน การให้ค าแนะน า และการตดิตาม
ผลความคืบหน้าในประเด็นต่าง ๆ ที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า โดยยึดมั่นการด าเนินการทุกด้านบนพ้ืนฐานมิตรและไมตรี
จิตที่ดีและพร้อมร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับลูกคา้หากลูกค้าพบปัญหาจากการใช้สินค้าของบริษัท 

5. หน่วยงานการขาย การตลาด และงานบริการต่าง ๆ  ควรเตรยีมการในเรื่องอุปกรณส์ื่อสารเพื่อพร้อมส าหรับลูกค้าได้
ติดต่อได้โดยสะดวก และรวดเร็ว 

6. รักษาความลบัและข้อมูลทางการค้าของลูกค้า 
 
ข้อพึงปฏิบัติคู่ค้าและเจ้าหนี ้
1. ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีต่อคู่ค้าและเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
2. ปฏิบัติตามสญัญา หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีตกลงร่วมกัน  
3. กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข้อใด ข้อหนึ่งต้องเร่งเจรจากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อ

ร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย 
4. ให้ข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็นจริง และตรงเวลาอย่างสม่ าเสมอ 
5. ไม่เรียก ไม่รับ หรือไม่ให้ผลประโยชน์ใด ๆ  ที่ไม่สุจริตกับคู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ ถ้ามีข้อมูลว่ามีการจ่ายผลประโยชน์

ใด ๆ ที่ไม่สุจริตเกิดขึ้นพึงหารือกับ และ/หรือเจ้าหนี้ เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยความยุติธรรมและรวดเร็ว 
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จรรยาบรรณการจัดซ้ือ จัดหา จัดจ้าง และปฏิบัติกับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
บริษัทก าหนดแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และรักษา
ภาพพจน์อันดีของบริษัท  จึงก าหนดแนวทางไว้เป็นหลักเกณฑ์ซึ่งเกี่ยวกับจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ให้
ปฏิบัติดังนี ้
1. การรับของขวัญ ของก านลั การรับเลี้ยง และการให้ความชอบพอเป็นพิเศษ 

1.1   การรับของขวัญหรือของก านัล 
บริษัทไม่มีนโยบายรับของขวัญหรอืของก านัลอันส่อให้เห็นว่าเป็นการรับสินบน เว้นแต่ การให้ของที่ระลึกซึง่  
คู่ค้ามีการจดัท าอันเป็นประเพณี เช่น ของช ารวยของบริษัทท่ีมอบให้ในเทศกาลปีใหม่ สมุดไดอารี่ หรอืปฏิทิน 
บริษัทไม่ถือว่าการรับของขวัญของที่ระลึกตามประเพณดีังกล่าวเป็นการให้สินบน 

1.2  การรับเลี้ยง 
       การรับเลี้ยง  บริษัทขอให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาถึงความเหมาะสม และควรหลีกเลี่ยงหากไม่จ าเป็น         

การร้องขอเพื่อให้คู่ค้าพาไปเลี้ยง สังสรรค์ ตามสถานท่ีต่าง ๆ บริษัทถือเป็นการกระท าอันผิดจรรยาบรรณ 
1.3 การให้ความสนิทชอบพอเป็นพิเศษ 

กรณีบริษัทมีการเปิดโอกาสให้คู่คา้เข้าร่วมการเสนอราคา ควรละเวน้การกระท าอันแสดงให้เห็นถึงความสนิท
ชิดชอบกับผู้ค้ารายหนึ่งรายใดอันเป็นเหตุ คู่ค้ารายอื่น ๆ คิดไปว่าน่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งท าให้คู่ค้ารายอื่นเกดิความเข้าใจผดิ และไมต่้องการร่วมมือเพื่อเสนอราคาต่อสูด้้วย และยังอาจน าไป
บอกกล่าวกับผู้อื่นจนท าให้เสียภาพพจน์ของบริษัทได้ 

2. แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
2.1  การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีสินค้าที่ไม่เป็นการเฉพาะเจาะจง ควรเปิดโอกาสให้คู่ค้าหลาย ๆ รายเสนอสินค้าและ

บริการ เพื่อให้สามารถคัดเลือกคู่ค้าที่สามารถเสนอสินค้าและบริการที่ดีและเหมาะสม และก่อประโยชน์
สูงสุด 

2.2  การเชิญผู้เข้าร่วมเสนอราคาควรต้องเลือกสรรคู่ค้าที่ดีและสนใจต่อการประมลูเสนอราคานั้น ๆ การเชิญคู่ค้า
เพียงเพ่ือให้ครบตามจ านวน ตามระเบยีบโดยไม่ค านึงถึงความสามารถในการปฏิบัติตามข้อผูกพัน จะท าให้
การจัดหาขาดคณุภาพ และขาดความยุติธรรมทั้งต่อบริษัท และคู่ค้ารายอื่น ๆ ด้วย 

2.3  คู่ค้าทุกรายจะต้องได้รับรายละเอียด ข้อมูลและเง่ือนไขต่าง ๆ อย่างเดียวกัน ซึ่งเป็นลายลักษณอ์ักษร กรณี
อธิบายด้วยวาจา  ต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

3. ข้อปฏิบัตต่ิอคู่ค้า 
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างผูซ้ื้อและผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกันด้วยความสุจริตและ

ความยุติธรรม พึงปฏิบตัิต่อกันอยา่งสุภาพชน 
3.2 ระเบียบปฏิบัติและวิธีการต่าง ๆ ที่บริษัท ก าหนดขึ้นจะต้องแสดงให้ผู้ค้าทราบทันทีนับแตผู่้ค้าสมัครเข้ามา

เป็นผู้ค้ากับบริษัท และแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลีย่นแปลง 
3.3 การตรวจรับสินค้า หรือตรวจรับงาน ตลอดจนขึ้นตอนการจา่ยเงิน ควรกระท าอย่างรวดเร็วและรดักุมและ

ความยุติธรรมกับผู้ค้า ผู้ที่จงใจท าให้เกิดความล่าช้าเป็นการปฏิบัติทีถ่ือว่าผิดจรรยาบรรณเช่นกัน 
3.4 ละเว้นการช่วยคู่ค้าท่ีท างานกับบรษิัท  ด้วยการกระท าใดๆ อันเป็นการช่วยให้ไมต่้องเสียภาษีที่พึงต้องเสีย

ให้กับภาครัฐ 
 

การเลือกคู่ค้า/และคู่ธุรกิจ 
คุณสมบัติของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 
1. เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้จ าหน่าย ผู้แทนจ าหนา่ย หรือผู้รบัจ้าง รวมถึงบุคคลธรรมดา ซึ่งมสีถานประกอบการ 

หรือท่ีตั้งท่ีสามารถตรวจสอบได้ 
2. มีบุคลากร เครื่องจักรและอุปกรณ์ สินค้า บริการ คลังสินค้า สถานภาพทางการเงิน และประวัติการด าเนินกิจการ 

หรือการให้บริการที่น่าเชื่อถือ 
3. ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์แนวทางและวิธีการปฏบิัติซึ่งบริษัทได้ก าหนดไว ้



 
 

หน้า 140 / 257  
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

4. เป็นผู้ที่ให้บริการ หรือส่งมอบสินคา้ รวมถึงมีบริการหลังการขาย หรอืมีเงื่อนไขอื่นๆ สอดคล้องตรงตามคุณสมบัติที่
บริษัทได้ก าหนด 

5. เป็นคู่ค้า/คู่ธรุกิจ ท่ีไมม่ีผลประโยชน์ขัดแย้งกับธุรกิจของบริษัท 
6. ไม่เป็นคูค่้า/คู่ธรุกิจที่มีประวัติต้องห้ามท าการค้าอันเนื่องมาจากการกระท าทุจรติ 
 
การท าธุรกิจ และการท าธุรกรรมด้านการซ้ือขายกับบริษัท 
1. คู่ค้า/คู่ธุรกิจที่ได้รับเชิญให้ท าการเสนอราคา หรือผ่านขั้นตอนการเสนอราคา/หรือสอบราคาแล้ว  เมื่อมีการแจ้ง  

ตกลงท าการซื้อขาย จะด าเนินการในการขั้นตอนถัดไป 
2. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องน าส่งแบบเอกสารประจ าตัวผู้เสียภาษี (ภพ.20) และกรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องน าส่งส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ขายหรือผู้บริการกับบริษัท 
3. ต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อตกลงในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ร่วมถึงเง่ือนไขการช าระค่าสินค้าเป็นไปตามระบบการ

จัดซื้อ/จัดจ้าง ของบริษัท 
4. ใบสั่งซื้อหรือสัญญาตามข้อตกลงระหว่างคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ซึ่งจัดท าเป็นลายลักษณ์จะถือเป็นข้อผูกมัดในการท าธุรกรรม

ด้านการซื้อขาย 
5. ในการจัดซื้อหรือท าสัญญา บริษัทอาจขอให้คู่ค้า/คู่ธุรกิจ มีการวางหลักประกันหรือวางเงินมัดจ าส าหรับการปฏิบัติ

ตามข้อตกลง ซึ่งจะบริษัทจะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารการสั่งซื้อหรือสัญญา และบริษัทจะท าการคืนเงิน
มัดจ า หรือหลักประกันให้เมื่อสิ้นสุดภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมนั้น ๆ แล้ว 

6. เมื่อคู่ค้า/คู่ธุรกิจ ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือใบสั่งซื้อแล้ว คู่ค้า/คู่ธุรกิจ จะต้องส่งมอบใบก ากับภาษี ใบเสร็จ 
และ/หรือเอกสารประกอบอ่ืนๆ ที่จ าเป็นเพื่อขอรับช าระเงิน ณ สถานท่ีและก าหนดเวลาตามที่บริษัทก าหนด  โดย
การช าระค่าสินค้า/บริการหลังหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามที่ทางราชการก าหนด และภาระผูกพันอื่นๆ ตามสัญญา เช่น
เงินค้ าประกันผลงาน เงินมัดจ า โดยจัดท าเช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายให้กับคู่ค้า/คู่ธุรกิจ หรือโอนเข้าบัญชี แล้วแต่จะมีการ
ตกลงกัน 

7. คู่ค้า/คู่ธุรกิจสามารถขอแก้ไข ข้อมูลคู่ค้า/คู่ธุรกิจในระบบ โดยติดต่อกับหน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อ จัดหา พร้อม
ส่งเอกสารประการแก้ไขท่ีได้รับการรับรองโดยผู้มีอ านาจของคู่ค้า/คู่ธุรกิจ 

 
ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
1. มีการแข่งขันทางค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี 
2. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตผิดกฎหมาย 
3. ไม่ท าลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวร้าย หรือกระท าการใด ๆ โดยปราศจากความจริง และไม่เป็นธรรม 
 
ข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับสินทรัพย์ทางปัญญา และการไม่ละเมิดสินทรัพย์ทางปัญญาและลิขสิทธิ์ 
1. พนักงานต้องปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดเกี่ยวกับสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง รวมถึงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความลับทางการค้า และข้อมูลกรรมสิทธ์ิอื่นๆ  
2. พนักงานที่น าผลงานหรือข้อมูลอันเป็นสิทธิของบุคคลภายนอกที่ได้รับมาหรือที่จะน ามาใช้ภายในบริษัทจะต้อง

ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น 
3. พนักงานที่ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทจะต้องใช้ซอฟแวร์ตามข้ออนุญาตของเจ้าของลิขสิทธิ์ และเฉพาะที่

บริษัทมีจัดให้เท่าน้ัน เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา 
4. เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ รวมถึงผลงานต่าง ๆ คืนให้บริษัทไม่

ว่าจะเป็นข้อมูลที่เก็บไว้ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
5. ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากโครงการของบริษัท โดยบริษัท เป็นผู้ให้ด าเนินการถือเป็นผลงานและ

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ถึงแม้นสินทรัพย์นั้นๆ ยังไม่ขึ้นทะเบียน หรือจดทะเบียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ห้ามพนักงานน าไปท าซ้ า หรือดัดแปลงเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือผลประโยชน์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
บริษัท 
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ข้อพึงปฏิบัติต่อสังคมและส่วนรวม 
1. ประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม และมีแนวทางปฏิบัติบนพื้นฐานจรรยาบรรณที่ดีเพื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรม 
2. การต่อต้านการทุจริต มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้าคู่สัญญารับจ้างตระหนักถึงการทุจรติ

ที่อาจเกิดขึ้นและการต่อต้านการทุจริต ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติต่อ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานกระท าท่ีสุจริตและไม่ผิดจรรยาบรรณที่ตั้งไว้ 

3. เคารพสิทธิมนุษยชนมีการปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิทธิมนุษยชนภายในกิจการและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตาม
หลักการสิทธิมนุษยชนอันเป็นมาตรฐานสากลซึ่งครอบคลุมไปถึงกิจการในเครือผู้ร่วมทุนและคู่ค้า สร้างองค์ความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนพร้อมทั้งปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

4. ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรมธรรมปฏิบัตติามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความ
ยุติธรรมและเคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการ
ท างานพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

5. รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยผลิตสินค้า บริการที่มีคุณภาพ และมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความ
ไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย มีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและ
เพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้าง
นวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและ
สิ่งแวดล้อม  

6. ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารจัดการสิ่งแวดลอ้มท่ีไดผ้ลอย่างเป็นรูปธรรมมีการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าเพื่อประโยชน์สูงสุด รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 

7. พัฒนาชุมชนและสังคม โดยส่งเสริมและให้ความร่วมมือท้ังกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนใกล้เคียงเพื่อร่วมพัฒนา
ชุมชนและสังคมโดยจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมกันสร้างชุมชนสังคมน่าอยู่ โดยมีการส่งเสริมและให้การสนับสนุนทั้งด้าน
การศึกษาศิลปวัฒนธรรมและจริยธรรมในชุมชนตลอดจนการจ้างงานและพัฒนาทักษะชาวชุมชมเพื่อขจัดและ
ป้องกันภัยคุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน 

8. พัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมโดยสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เช่นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการ
ผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีส่วนช่วยสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก 
เพื่อจะท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น 

 

ข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทตามแนวทางจรรยาบรรณใน

การประกอบธุรกิจของบริษัท 
2. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย รวมถึงหมั่นศึกษาหาความรู้ เพื่อทราบใน 

เหตุผล หลักเกณฑ์ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง เหมาะสม ทันต่อยุคสมัย หรือสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ตลอดจนนโยบาย และทราบถึงผลกระทบ หรือความเสียหายจากการ      
ไม่ด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือนโยบาย ซึ่งอาจส่งผลเสียหายต่องาน รวมถึง
ส่งผลกระทบต่อบริษัท  

3. ปฏิบัติหน้าที่โดยการใช้ความรู้ความสามารถ ตลอดจนทักษะที่เป็นประโยชน์ ในการจัดการและการบริหารงาน
รวมถึงหมั่นศึกษาเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เพื่อสามารถปฏิบัติหน้าที ่และใช้ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะที่พัฒนาไม่หยุดนิ่ง ช่วยในการด าเนินงานตลอดจนพัฒนางานเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในกิจการงานของ
บริษัท 

4. ไม่กระท าการใด ๆ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของบริษัท หรือควรเป็นของลูกค้า
ของบริษัท รวมถึงไม่เข้าร่วมหรือรับต าแหน่งใด ๆ ในองค์กรอื่นๆ ที่จะก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ของบริษัท 

5. พึงหลีกเลี่ยงการเปิดเผยหรือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเด็ดขาด 
6. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ หรือกระท าการที่ไม่สุจริต หรือ

ส่อไปในทางทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งกับบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัท 
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7. มีส่วนร่วม สร้าง และรักษาบรรยากาศแห่งความสามัคคี พึงมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ใช้อคติ หรือความ
คิดเห็นส่วนตัว ท าให้เกิดความแตกแยกต่อสังคมส่วนรวม รวมถึงกระท าการอันกระทบต่อช่ือเสียงอันดีของบริษัท 

8. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สินของบริษัท มิให้เสื่อมเสีย สูญหาย และใช้ทรัพย์สินอย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท และไม่น าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น  

9. ต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์จากต าแหน่งงาน โดยกระท าดังนี้ 
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่สัญญา นายหน้า หรือผู้ให้บริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการตอบแทนการ

ท างานในหน้าท่ีของตน 
- เรียกร้อง หรือรับผลประโยชน์จากลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา โดยการตอบแทนด้วยการให้ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญาได้รับ

ผลประโยชน์เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งเป็นการผิดเง่ือนไขท่ีบริษัทก าหนด 
10. ไม่น าข้อมูลภายในเกี่ยวกับการลงทุนอันยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนไปหาผลประโยชน์  รวมถึงควรดูแลปฏิบัติ

ตามนโยบายเรื่องการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด 
11. กรณีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในหรือผลประกอบการบริษัท ไม่ท าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในระหว่าง

ระยะเวลาห้ามซื้อขาย 
 

กรรมการและผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงาน 
1. ให้ผลตอบแทนท่ีเหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัตงิานของพนักงานแต่ละคน 
2. ส่งเสริมพัฒนา และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้ได้รับความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการก าหนดทิศทางการท างาน และแก้ไขปัญหาของบริษัท 
4. ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต สุขภาพอนามัย ร่างกาย และทรัพย์สินของพนักงาน 
5. การให้รางวัล และการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง และเป็นธรรม และกระท าด้วยความ

สุจริต 
6. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน และสวัสดิภาพของพนักงาน 
7. หลีกเลี่ยงการบริหารและจัดการที่ไม่เป็นธรรม และไม่ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

การงานของพนักงาน 
8. ปฏิบัติต่อพนักงานบนพ้ืนฐานของศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อสิทธิและหน้าท่ีส่วนบุคคล 

 

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

ปฏิบัติงาน เว้นแต่มีความจ าเป็น ต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าจ าเป็นต้องใช้ในช่วงเวลาดังกล่าว 
และในกรณีปฏิบัติงาน ที่มีสภาพอันตรายจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และผู้บังคับบัญชาด้วย 

2. ให้ความร่วมมือในการสุ่มตรวจการใช้ยาเสพติด  สารเสพติด และแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติงาน หรือในพื้นที่
ปฏิบัติงาน 

 
2. การต่อต้านการทุจริต 

บริษัทด าเนินการปฏิบัติเพื่อป้องกันอย่างแข็งขันตลอดจนรักษาและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตโดยต่อเนื่องจะ
มุ่งมั่นสนับสนุนและก ากับดูแลให้พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า คู่สัญญารับจ้าง ตระหนักถึงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและการ
ต่อต้านการทุจริต  ด้วยการแสดงภาวะผู้น าของกิจการในการเป็นแบบอย่างของการต่อต้านการทุจริต และมีการ
ด าเนินการในภาคปฏิบัติ (Anti-corruption in Practice) และในฐานะที่บริษัท ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายต้าน
ทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) บริษัทได้ให้นิยามขอบเขตความหมายของ การทุจริตการคอร์รัปชั่น ไว้ดังน้ี  

การทุจริต การคอร์รัปช่ัน ได้แก่  การกระท าเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึง การปฏิบัติหรือ   
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และ/หรือ ใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของ
บริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือสิ่งตอบ
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แทนอื่นรวมถึงประโยชน์อ่ืนใด การให้เงินสดหรือสิ่งของแทนเงินสด การให้สินบนกับเจ้าหน้าที่รัฐ หรือบุคคล ที่ท าธุรกิจ
กับบริษัท และการคอร์รัปช่ันระหว่างหน่วยงานเอกชน เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหมายรวมถึง 

การช่วยเหลือทางการเมือง ได้แก่ การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือรูปแบบอ่ืนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น 
การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือบริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การ
ซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือบริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
1. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้ง    

จัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ และทุกประเทศท่ี
กลุ่มบริษัท ได้เข้าไปลงทุน 

2. สร้างจิตส านึก ปลูกฝังคุณธรรม และสร้างทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต 

3. จัดระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให้มีการตรวจสอบ และการใช้ดุลอ านาจอย่าง
เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต การคอร์รัปช่ันต่าง ๆ 

4. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน กระท าการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใด หรือยอมรับการคอร์รัปช่ัน ส าหรับตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก หรือผู้อื่นท่ีส่อไปในทาง
จูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในทางที่ชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสียประโยชน์อันชอบธรรม 

5. ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้หรือเสนอที่จะให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระท าหรือละเว้นการกระท าที่ผิดต่อกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหน่ง
หน้าท่ีของตน หรือจ่ายสินบนเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ 

6. จัดให้มีการรายงานสถานะทางการเงินท่ีถูกต้องและโปร่งใส 
7. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่จะแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย โดยมั่นใจ

ได้ว่าจะได้รับความคุ้มครอง และต้องมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีที่มีหน้าท่ีตรวจสอบทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา 
8. เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงกับการเกิดการคอร์รัปช่ัน จึงก าหนดแนวทาง

ส าหรับผู้บริหาร และพนักงาน ทุกระดับได้มีแนวทางการปฏิบัติอย่างระมัดระวังในเรื่องต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
8.1   การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions)   หมายถึง การช่วยเหลือทางด้านการเงิน หรือ

รูปแบบอื่นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง เช่น การให้กู้เงิน การสนับสนุนบุคลากร การให้สิ่งของ หรือ
บริการ การโฆษณาเพื่อส่งเสริมหรือสนับสนุนพรรคการเมือง การซื้อบัตรเข้าชมงาน เพื่อระดมทุน หรือ
บริจาคเงินแก่องค์กรที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพรรคการเมือง เป็นต้น ท้ังนี้ ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมตามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล แต่จะต้องไม่แอบอ้างความเป็นพนักงาน หรือน าทรัพย์สิน อุปกรณ์ 
เครื่องมือใด ๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการใด ๆ ในทางการเมือง บริษัทมีนโยบายด าเนิน
ธุรกิจอย่างเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง หรือนักการเมืองมืออาชีพท่ีสังกัดพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง
หนึ่ง บริษัทจะไม่สนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของ ให้แก่ พรรคการเมือง นักการเมือง หรือผู้รับสมัครรับเลอืก
ทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเป็นการช่วยเหลือทางการเมืองตามความหมายข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอื้อ
ประโยชน์ทางธุรกิจให้กับบริษัท 

8.2   การบริจาคเพื่อการกุศล (Charitable Contribution, Donations and Aid Grants) อาจท าให้เกิดความ
เสี่ยงต่อบริษัท เนื่องจากกิจกรรมดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินโดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตัวตน และ
อาจจะใช้เป็นข้ออ้างหรือเส้นทางส าหรับการคอร์รัปชั่น และเพื่อไม่ให้การบริจาคเพื่อการกุศลมีวัตถุประสงค์
แอบแฝง บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล ส าหรับกระบวนการสอบ
ทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 

 การบริจาคเพื่อการกุศล  บริษัทมีนโยบายในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา รวมถึงมี
ส่วนที่สามารถช่วยเหลือสาธารณกุศล ตามความเหมาะสมเป็นครั้งคราว โดยการร่วมบริจาคสามารถ
ด าเนินการบริจาค ผ่านมูลนิธิ สมาคม สถานสาธารณกุศล สถานพยาบาล สถานศึกษา สภากาชาด วัดวา
อาราม ซึ่งหน่วยงานรัฐบาลและกรมสรรพากรได้ขึ้นทะเบียนที่สามารถหักลดหย่อนเงินบริจาคได้ หรือตาม
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โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสังคมที่บริษัท มีการจัดเป็นประจ าทุกปี รวมถึงร่วมท าบุญและบริจาคส าหรับวัดวา 
อาราม ตามกิจกรรมงานบุญประจ าปี หรือได้รับการบอกบุญเป็นครั้งคราว จากผู้มีส่วนได้เสียตามความ
เหมาะสม ภายใต้วงเงินงบประมาณที่มีการจัดสรร เพื่อกิจกรรมการกุศล ประจ าปี หรือหากเป็นกรณีการ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน ส าหรับกรณีเกิดเหตุสาธารณภัย หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้เสนอต่อผู้บริหารที่มีอ านาจ
เพื่ออนุมัติตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบ โดยการบริจาคข้างต้นเป็นไปเพื่อการกุศลโดยบริษัท ต้องไม่มี
วัตถุประสงค์เพื่อหวังผลในการการค้า หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด หรือ
หน่วยงานใด ยกเว้น เป็นการร่วมงานการกุศลในฐานเป็นตัวแทนของบริษัท และมีการประกาศรายช่ือของ
บริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเงินบริจาคนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่า เป็น
การให้เงินบริจาค หรือประโยชน์อ่ืนใด  ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบรูปถ่ายและรายละเอียดแนบประกอบรายการ
ในการสอบทานเพื่อการควบคุม  

8.3 เงินสนับสนุน (Sponsorships) เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจของบริษัททางหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยอาจกระท าได้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ ตราสินค้า หรือช่ือเสียงของบริษัท ซึ่งมี
ความเสี่ยงอยู่เนื่องจากเป็นการจ่ายเงินส าหรับการบริการหรือผลประโยชน์ที่ยากต่อการวัดผลและติดตาม 
เงินสนับสนุนอาจถูกเชื่อมโยงไปเกี่ยวกับการติดสินบน บริษัทจึงก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงิน
สนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุม ไว้ดังต่อไปนี้ 
8.3.1 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าผู้ขอเงินสนับสนุนได้ท ากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวจริง และเป็น

การด าเนินการเพื่อสนับสนุนให้วัตถุประสงค์ของโครงการประสบผลส าเร็จ และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามโครงการ
ของบริษัท (Corporate Social Responsibility : CSR) ซึ่งกรณีนี้ให้มีการแนบเอกสารหลักฐาน
ใบเสร็จ หรือรายละเอียดประกอบการชี้แจงโครงการ หรือภาพถ่ายซึ่งแสดง ช่ือ Logo หรือในสื่อเพื่อ
การประชาสัมพันธ์ช่ือของบริษัท ในการสอบทานเพื่อการควบคุม 

8.3.2 เงินสนับสนุนนั้นต้องพิสูจน์ได้ว่าการให้เงินสนับสนุนหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีสามารถค านวณเป็นตัวเงิน 
เช่น การให้ที่พักและอาหาร เป็นต้น ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับบุคคลใด 
หรือหน่วยงานใด ยกเว้นการประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมธุรกิจทั่วไป 

8.3.3 ในการเป็นผู้ให้เงินสนับสนุนจะต้องจัดท าใบบันทึกค าขอ ระบุช่ือผู้รับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงค์
ของการสนับสนุน พร้อมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอให้ผู้มีอ านาจอนุมัติของบริษัทพิจารณา
อนุมัติตามระดับอ านาจอนุมัติของบริษัท 

8.4 ของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
บริษัทตระหนักดีว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเป็นสิ่งส าคัญที่จะน ามาซึ่งความส าเร็จ
อย่างต่อเนื่องของบริษัท พนักงานสามารถให้ หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือค่าบริการต้อนรับ 
(Hospitality) และ/หรือในรูปค่าใช้จ่ายอื่น (Others) แก่ / จากบุคคลใด ๆ ได้ หากเข้าเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
8.4.1 การด าเนินการที่เป็นไปตามนโยบายส่งเสริมการขาย หรือเง่ือนไขทางการค้า หรือบริการในด้านการ

เป็นที่ปรึกษา ในกรณีมีการเดินทางเพื่อให้ค าปรึกษา รวมถึงการเดินทางไปเยี่ยมชมกิจการของคู่ค้า 
และ/หรือลูกค้า โดยได้รับเงินสนับสนุนเป็นค่าเดินทางที่พัก อาหาร หรือของขวัญตามธรรมเนียม 
และโอกาส จากคู่ค้า หรือให้ลูกค้า หรือค่าใช้จ่ายเพื่อการรับรองต้อนรับคู่ค้า หรือลูกค้า หรือ นัก
ลงทุน หรือผู้ถือหุ้น ที่มาเยี่ยมชมกิจการ หรือไปเยี่ยมชมกิจการ หรือเป็นของขวัญที่ บริษัท จัดไว้
ส าหรับการมอบให้ตามโอกาส หรือเทศกาล ประจ าปี เป็นต้น 

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

หรือท่ีคู่ค้ามีการจัดท าให้เป็นธรรมเนียมตามเทศกาลปกติ 
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8.4.6 ประเภทและมูลค่ามีความเหมาะสม และมอบให้ถูกต้องตามกาลเทศะ และต้องไม่ใช่ในกรณีที่บริษัท
อยู่ระหว่างการจัดให้มีการประกวดราคา หรือจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานจะต้องไม่รับของขวัญ หรือ
ค่าบริการต้อนรับจากบริษัท ที่เข้าร่วมประกวดราคา หรืออยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ   

8.4.7 เป็นการให้อย่างเปิดเผย ไม่ปกปิด และไม่เป็นการขัดต่อจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง 
9. แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้ ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแต่การ    

สรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้
ผลตอบแทนแก่พนักงาน โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีหน้าที่สื่อสารท าความเข้าใจกับพนักงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อน าไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

10. บริษัทจะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และบริษัทในกลุ่ม รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธต่อการกระท า โดยใช้มาตรการ
คุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายการ     
รับข้อร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

11. ผู้ที่กระท าการทุจริตคอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระท าผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ีก าหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการ
กระท าน้ันผิดกฎหมายด้วย 

12. บริษัทจะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมาย และสภาพการด าเนินธุรกิจ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการติดตาม การด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต หรือการคอร์รัปช่ัน 
ผู้บริหารของบริษัท จะต้องจัดให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายรวมถึงข้อปฏิบัติข้างต้น รวมถึงมีการ
ประเมินตนเองเกี่ยวกับ มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันเป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการก ากับและ
ควบคุมดูแลเพื่อให้มีการด าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการได้ก าหนดไว้  

14. คณะกรรมการก าหนดให้บุคลากรทุกระดับตั้งแต่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่น ามาตรการต่อต้าน
การทุจริต การคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ และใหบ้ริษัท ด าเนินการเพื่อขยายวงเพ่ือผลักดันให้หุ้นส่วน หรือคู่ค้าทางธุรกิจ 
ด าเนินนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่จะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมถึงหากมีบริษัทร่วม บริษัทย่อย  ถ้ามี
ขึ้นในอนาคต ให้ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายนี้ 

 
ความรับผิดชอบและการติดตาม  
o คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น และมอบหมายให้น ามาตรการต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปช่ันไปปฏิบัติ 
o คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งปัจจุบันกรรมการผู้จัดการ มีการ

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ 5 ส.  
คณะกรรมการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน และคณะกรรมการจัดการด้านคุณภาพและ
การปฏิบัติงาน และกรรมการจัดการ โดยมอบหมายหน้าท่ีให้ช่วยกันพิจารณางานดา้นต่าง ๆ  โดยกรรมการผูจ้ัดการ
มอบหมายให้ผู้บริหารในแต่ละหน่วยงานรวมถึงกรรมการในแต่ละคณะเป็นตัวแทนมีหน้าท่ีในการติดตามและก ากบั
ดูแล เพื่อให้มีการด าเนินการและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี  

o คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ซึ่งท าหน้าท่ีในการสอบทานระบบควบคุมภายใน และการ
ให้ความเห็นเกี่ยวกับระบบตรวจสอบควบคุมภายใน รวมถึงสอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

o คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบระบบควบคุมภายในกรณี          
ผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับ       
ผู้ตรวจสอบภายในหรือมอบให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 
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o คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายใน กรณีผู้ตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานภายนอก
คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งบุคคลเพื่อท าหน้าที่ประสานงานกับผู้ตรวจสอบภายใน หรือมอบให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่ในการประสานงานแทน 

o ผู้ประสานงานตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน หรือเบาะแสต่าง ๆ และแจ้งประสานงานให้ผู้ตรวจสอบ
ภายในเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนต่าง ๆ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อลงโทษ หรือรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบต่อไป 
 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน 
เพื่อให้มีมาตรการในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระท าผิดกฎหมาย ผิดจรรยาบรรณ หรือการมีพฤติกรรมที่    
ส่อถึงการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ทั้งพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น รวมถึงรายงานทางการเงิน
ที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงระบบควบคุมภายในท่ีบกพร่อง และมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วน
ร่วมในการสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
 
เร่ืองท่ีรับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน 
1. การกระท าผิดกฎหมาย ทุจริตคอร์รัปช่ัน ผิดระเบียบบริษัท หรือกระท าผิดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงาน 
2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพรอ่งความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจเกดิขึ้น 
3. เรื่องที่มีผลต่อประโยชน์ หรือช่ือเสียงของบริษัท  
4. เรื่องที่อาจสร้างความเสยีหายต่อฐานะการเงิน และทรัพยส์ินของบรษิัท 
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.th หรือ 
 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) 
89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ช้ัน 6 ยูนิตเอช  
ถนนป๊อบปูล่า ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอปากเกรด็  
จังหวัดนนทบุรี 11120 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2017 7461-3  

 Email  Address :    glmis@goldenlime.co.th 
 
หรือผ่านทางช่องทางการร้องเรียนที่หน้าเว็บไซด์ของบริษัท โดยเลือกสอบถามข้อมูลบริษัท จากนั้นเลือกช่องทางรับเรื่อง
ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของบริษัทท่ี www.goldenlime.co.th หน้าสอบถามข้อมูลบริษัท และช่องทางการร้องเรียน 
  
กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส 
 จัดท าฐานข้อมูลเก็บข้อมูล หรือแฟ้มข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส และรายละเอียด ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย 
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 การเข้าระบบฐานข้อมูลดังกล่าว หรือแฟ้มข้อมูลดังกล่าวจะต้องสามารถกระท าได้โดยผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 
 คณะกรรมการมีนโยบายในการปกป้องและคุ้มครองต่อผู้บริหาร หรือพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปช่ัน  หรือ

ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต การคอร์รัปช่ัน ที่ได้ก าหนดไว้ซึ่งอาจท าให้บริษัท 
สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการปกป้องไม่ให้มีการด าเนินการลงโทษ หรือลดต าแหน่งจากการที่ยึดถือตามแนว
ปฏิบัติโดยเคร่งครัด  

 ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าหน่วยงานของผู้ที่ถูกร้องเรียนทุกคน ในการใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควร 
เพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียน พยานและบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความ
เดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล 
 

การสอบถาม 
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน สามารถสอบถามได้ที่
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการบริษัท โทร. 02 017 7461-3 หรือ Email : glmis@goldenlime.co.th 
 
บทลงโทษ 
1. การกระท าซึ่งผ่านกระบวนการสอบสวนหากพบเป็นการกระท าที่เป็นความผิดร้ายแรง จะพิจารณาโทษให้ออกจาก

งาน หากเป็นการกระท าผิดตามกฎหมายให้ด าเนินการไปตามตัวบทกฎหมาย หากเป็นความผิดไม่ร้ายแรงให้มีการ
ก าหนดการลงโทษ การตัดคะแนน การให้พักงานโดยไม่ได้รับค่าแรง หรือมีการพิจารณาเพื่อตัดคะแนนส าหรับการ
ประเมินผลงาน และพิจารณาในการงดเว้นต่อการเลื่อนขั้น หรืองดเว้นการปรับอัตรารายได้ เป็นต้น 

2. การกระท าอันเป็นการผิดจรรยาบรรณ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อตักเตือน รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับ
การประเมินผลงาน และการเลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้ 

3. การกระท าอันเป็นการผิดระเบียบวินัยบริษัท ให้ท าหนังสือตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
และให้ลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัท รวมถึงพิจารณาในการตัดคะแนนส าหรับการประเมินผลงาน และการ
เลื่อนขั้น หรือการปรับอัตรารายได้ 

4. หากผู้กระท าผิดเป็นผู้บริหารระดับสูง หรือกรรมการบริษัท ให้น าเสนอข้อมูลการสอบสวนต่อที่ประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาบทลงโทษ โดยให้มีบทลงโทษเป็นไปตามขอบเขตของกฎหมายและการก ากับดูแล
กิจการ 

 
คณะกรรมการก าหนดแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการคอร์รัปช่ัน ดังนี้   
1)   กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต  
2)   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคมุดูแลเพื่อป้องกันและตดิตามความ เสีย่งจากการทุจริต และ  
3)   แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

คอร์รัปช่ัน โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท ดังนี ้

 
 กระบวนการในการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริต 

บริษัทจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและคอร์รัปช่ัน โดยระบุเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงจากการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน
ธุรกิจ ประเมินระดับความเสี่ยงทั้งโอกาสเกิดและผลกระทบ ก าหนดมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันที่
เหมาะสมกับความเสี่ยงที่ประเมินได้ วิธีวัดความส าเร็จ ตลอดจนทรัพยากรที่ต้องใช้เพื่อลดความเสี่ยง และมีการเฝ้า
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยงท่ีก าหนดขึ้น  
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 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต 
บริษัทก าหนดให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอร์รัปช่ัน สรุปได้ดังนี้ 
1. จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ ประเมินระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมระบบงาน

ส าคัญต่างๆ เช่น ระบบการขายและการตลาด การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดท าสัญญา ระบบการจัดท าและควบคุม
งบประมาณ ระบบการบันทึกบัญชี การจ่ายช าระเงิน เป็นต้น ท้ังนี้เพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริต
และคอร์รัปช่ัน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขท่ีเหมาะสม 

2. จัดให้มีช่องทางการรับแจ้งข้อมูล เบาะแส หรือข้อร้องเรียนการฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจริยธรรมธุรกิจ
ของบริษัท หรือแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปช่ันหรือข้อสงสัยในรายงานทางการ
เงิน หรือระบบการควบคุมภายใน โดยมีนโยบายในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส และจะเก็บรักษาข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ รวมทั้งมีมาตรการในการตรวจสอบและก าหนดบทลงโทษทางวินัยของบริษัท และ/หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียนได้  บริษัทจะแจ้งผลการด าเนินการให้
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
หัวหน้าแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติงาน การปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (ถ้ามี) 
และรายงานให้ผู้มีอ านาจทราบตามล าดับ 

3.  การเคารพสิทธิมนุษยชน 

บริษัทยึดถือปฏิบัติตามหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและแรงงานขององค์การสหประชาชาติ  (United Nations) ซึ่ง
รวมถึงการไม่ใช้แรงงานเด็กโดยการบังคับตลอดจนข้อจ ากัดของกฎหมายแรงงานในแต่ละประเทศท่ีกลุ่มบริษัทเข้าด าเนิน
ธุรกิจ โดยจัดให้มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐานสากล ปลอดจากยาเสพติด และ
ปฏิบัติต่อพนักงาน ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่แบ่งแยกถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ หรือ
สถานะอันใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดให้มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีโอกาสก้าวหน้าอย่างเป็นธรรม 
และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ หรือถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ระหว่างผู้บริหาร พนักงาน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบริษัท   
บริษัทเคารพและตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบรษิัท ซึ่งรวมถึง คอมพิวเตอร์ อีเมล โทรศัพท์ ข้อมูลอันเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัท โดยจะ
ปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทมีนโยบายที่จะเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการก าหนดเป็นนโยบายเรื่องการปฏิบัติที่มิชอบและการไม่ล่วง
ละเมิดไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ค านึงถึงเพศเช้ือชาติหรือความบกพร่องทางร่างกายรวมถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องไม่
เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี มีมาตรการช่วยเหลือพนักงานท่ีติดเชื้ออย่างเหมาะสมส่งเสริมให้มีการจัดอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจเพิ่อให้พนักงานได้มีทัศนะคติที่ดีในการท างานร่ วมกับผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันซึ่งบริษัทได้รับใบรับรอง
มาตรฐาน ASO-Thailand ในการบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบการของกรมสวัสดิการคุ้มครอง
แรงงานกระทรวงแรงงานร่วมกับกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 
บริษัทส่งเสริมปลูกจิตส านึกให้บุคลากรในกิจการยึดถือและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยมีการส่งเสริมและจัด
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสหรือมีส่วนส่งเสริมเพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับสิทธิหรือมีโอกาสได้สิทธิอันพึงมี
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่รวมกันในสังคม 
  
นโยบายความเป็นส่วนตัว การปฏบิัติอย่างเท่าเทียมกัน  และการไมข่่มขู่คุกคาม 
1.   ไม่น าเอาข้อมูลหรือเรื่องราวของบุคคลอื่น ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและเรื่องส่วนตัวไปเปิดเผย หรือ 

วิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้นั้น หรือภาพลักษณ์โดยรวมบริษัท เว้นแต่เป็นการ
เปิดเผยตามขอบเขตที่กฎหมายก าหนด 
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2.  ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน  หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง        
ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล 
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

3.    ไม่แสดงพฤติกรรมที่เป็นการข่มขู่ หรือพฤติกรรมที่มีลักษณะก้าวร้าวรุนแรง หรือสร้างความอับอายขายหน้า หรือ 
สร้างความหวาดกลัวให้แก่ผู้อื่น หรือก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการท างานที่บั่นทอนก าลังใจ เป็นปฏิปักษ์ หรือ
รบกวนการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าวครอบคลุมถึงการลวนลาม อนาจาร การเกี้ยวพาราสี หรือการ
ล่วงเกินทางเพศไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือร่างกายก็ตาม รวมทั้งการกระท าอื่นใดที่เป็นการล่วงละเมิดผู้อื่นตาม
กฎหมาย 

 
โดยเมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งท่ี 5/2561 ได้มีมติอนุมัติ 
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักและเคารพในความเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูลส่วนบุคคล (ตามค านิยามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดท านโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
(“นโยบายคุ้มครองข้อมูล”) ขึ้นเพื่อก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วน
บุคคลของบริษัท 
  
ขอบเขต 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้บังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดซึ่งบริษัทเก็บรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอสินค้า
และบริการของบริษัทให้แก่บุคคลใด ๆ รวมถึงข้อมูลบุคคลของลูกจ้างในบริษัท ทั้งนี้ ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ “ข้อมูล
ส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่สามารถใช้ระบุตัวตนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะ ช่ือ เพศ 
อายุ วันเกิด ท่ีอยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ 
 
การให้ความยินยอม 
บริษัทจะเก็บรวบรวม น าไปใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบุคคลนั้นเท่านั้น โดยการให้
ความยินยอมนั้นสามารถท าได้ทั้งในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนบุคคลอาจ
ถูกเก็บรวบรวม น าไปใช้หรือเปิดเผยโดยไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากบุคคล ในสถานการณ์ดังต่อไปนี้  
(1)  เมื่อบริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการศึกษา วิจัย หรือเก็บสถิติ 
(2)  เมื่อบริษัทมีเหตุจ าเป็นที่จะป้องกันภัยอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคล บุคคลที่สาม หรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว  
(3)  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ ได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว  
(4)  เมื่อบริษัทได้ด าเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามความจ าเป็นส าหรับวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ หรือ
ตามที่ได้เปิดเผยไว้กับบุคคล ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมาย 
 
การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทจะระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล ณ จุดที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทจะใช้
ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้  
(1)  สร้าง พัฒนา และรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทติดต่อ  
(2)  ท าความเข้าใจความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อเสนอสินค้าและบริหารที่เหมาะสม 
(3)  ตอบข้อซักถามต่างๆ 
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(4)  จัดส่งจดหมายข่าว  
(5)  บริหารงานเว็บไซต์ของบริษัท 
(6)  ท าการวจิัยตลาด ส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(7)  ในวัตถุประสงค์เรื่องอื่น เมื่อบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง 
 
การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลที่สาม ได้แก่  
(1)  บริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักและบริษัทในเครือของบริษัท 
(2)  ผู้ให้บริการและคู่ค้าซึ่งได้ท าสัญญาที่จะให้บริการแก่บริษัทหรือกระท าการใด ๆ แทนบริษัท 
(3)  บริษัทหรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การได้มาซึ่งกิจการ หรือการขายกิจการหรือส่วน

หนึ่งส่วนใดของทรัพย์สินของบริษัท  
ทั้งนี้ บุคคลที่สามตามที่กล่าวข้างต้นจะต้องปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี ้
 
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล  
บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาตราบเท่าที่จ าเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุในนโยบายคุ้มครองข้อมูล
นี้หรือเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อบริษัทพิจารณาเห็นว่าไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลแล้ว 
บริษัทจะด าเนินการตามขั้นตอนท่ีเหมาะสมเพื่อลบหรือท าลายข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย 
 
การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล  
บุคคลอาจขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เพื่อแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท โดย
จัดท าค าขอเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมายัง glmis@goldenlime.co.th และเพื่อป้องกันการครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล
อย่างผิดกฎหมายหรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลที่สาม บริษัทจะสอบถามเพื่ อยืนยันตัวตนของบุคคล
ก่อนจึงจะสามารถด าเนินการตามค าขอนั้น ๆ ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกลับทุกค าขอภายในระยะเวลาอันสมควร อย่างไรก็
ตาม ในบางสถานการณ์ บริษัทอาจปฏิเสธค าขอนั้น เช่น กรณีที่ข้อมูลดังกล่าวมีการอ้างถึงบุคคลอื่นหรือไม่สามารถ
เปิดเผยได้ เนื่องด้วยเหตุผลทางด้านกฎหมายหรือด้านความปลอดภัย 
 
สิทธิในการเลือก 
บุคคลมีสิทธิในการเลือกตัดสินใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ จะถูกเก็บรวบรวม น าไปใช้ และถูกเปิดเผยอย่างไร ซึ่งรวมถึง
การเลือกไม่รับ (“opting out”) ในบางโปรแกรม การตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และการยกเลิกการสมัครรับอีเมลหรือ
จดหมายบางชนิด 
 
การรักษาความปลอดภัย 
บริษัทจะใช้มาตรการทางกายภาพและทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบริษัท
จะได้ใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลเพียงใดก็ตาม แต่ไม่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยใดที่จะมี
ความสมบูรณ์  อย่างไรก็ตามคงมีนโยบายที่เข้มงวดเพื่อจ ากัดการละเมิดความปลอดภัยใด ๆ 
 
การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎข้อบังคับ 
บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การน าไปใช้
และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด 
 
การติดต่อกับบริษัท 
กรณีที่มีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลนี้ โปรดติดต่อบริษัทที่อีเมล: 
glmis@goldenlime.co.th  
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4.  การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 ปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายแรงงานและสวัสดิการแรงงาน หลักจริยธรรม สร้างความยุติธรรมและ

เคารพในสิทธิส่วนบุคคล เพื่อให้เกิดความมั่นคงสงบสุข และจะส่งเสริมโอกาส ความก้าวหน้าในการท างานพร้อมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ตลอดจนมีการดูแลมาตรฐานการครองชีพของพนักงาน 

 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
1.   ไม่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัยในการท างาน หรือสถานที่ท างาน และในกรณีพบเห็น 

สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือไม่มีสุขอนามัย ให้รายงานผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลจัดการให้
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

2.  ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่ของตน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อแสวงหา 
ต าแหน่งหรือผลประโยชน์อ่ืนใดแก่ตนเองหรือผู้อื่นโดยทุจริต  

3.  ไม่กระท าหรือชักจูงผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใช้เวลาปฏิบัติงานเพื่อกิจกรรมอันท่ีไม่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของบริษัท 

4.   ต้องดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยการถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนให้ได้รับการอบรมตามเหมาะสม 
รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบ และการลงโทษตามที่ก าหนดไว้ 

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

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

7.   ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมที่บริษัทจัดขึ้น ตามที่ตนเห็นสมควร 
8.   ไม่เรียกร้องเรี่ยไรต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ยกเว้นกิจกรรมเพื่อการกุศลสาธารณะ โดยต้องไม่มาก

เกินจ าเป็นและขัดขวางสร้างความเดือดร้อนร าคาญให้ผู้อื่น 
9.    แต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับหน้าท่ีการงานและภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี 
10. ไม่ประพฤติตนในทางที่อาจท าให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของบริษัท 

 
5.  ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

บริษัทจะผลิตสินค้า บริการ และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อน
และหลังการขาย มีระบบจัดเก็บและการให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ท าการวิจัยและพฒันาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและบริการ โดยให้ความส าคัญกบั
กระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงานเพื่อตรวจเช็คดูแลกระบวนการเพื่อควบคุม
คุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO9001 รวมถึงการมี
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการด้านความปลอดภัย OHSAS18001 ตลอดจนมีการ
จัดท าข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้าและผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ของบริษัท 

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า และด้านบริการต่าง ๆ   
ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป  โดยบริษัทได้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก 2 หน่วยงาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ประเภทปูนขาว
อุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal จากส านักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง
ประเทศไทย 
 

6.  การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
บริษัทส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม  มีการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อ
ประโยชน์สูงสุด รวมถึงก าหนดมาตรการป้องกันมลภาวะให้กับพนักงานและชุมชน 
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การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัทเป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญ่ของประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึง
ความส าคัญของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัททุกขั้นตอน พนักงาน
ทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน จะต้องค านึงถึงความส าคัญต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ

ประสานกับองค์กรต่างๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 
2. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นผลจากการ

ด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง 
3. ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค ์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ

ปรับปรุง พัฒนา และแกไ้ขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 
4. มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ า และแปร

สภาพกลบัมาใช้ใหม ่
5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อก าหนด

ที่ระบุไว ้
6. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสมในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด

กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
7. สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และสาธารณะทราบตามความเหมาะสม 

 
 7.  การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม   

บริษัทส่งเสริมให้มีการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริม และ
สนับสนุนการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และจริยธรรมในชุมชน สร้างการจ้างงาน และพัฒนาทักษะ ขจัด และป้องกันภัย
คุกคามที่มีผลต่อสุขภาพ รวมทั้งการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี 
 
ในปี 2561 บริษัทมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมหลากหลายกิจกรรม สามารถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “กิจกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process)” 
 

8.  นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม 
บริษัทจะด าเนินกิจการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ  อันมีทั้งมูลค่าและคุณค่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นผลกระทบในเชิงบวก  
เพื่อจะท าให้กิจการสังคมชุมชนวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดผลิต
ภาพหรือมูลค่าเพิ่มขึ้น สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 



 
 

หน้า 153 / 257  

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR After Process) 
 
กิจกรรมการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน และกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน สังคม และหน่วยงานรัฐในท้องถิ่น
ประจ าปี 2561 มีดังนี้ 

o วัดช่องสาริกาใน จังหวัดลพบุรี โดยบริษัทให้การสนับสนุนตู้เย็นและของขวัญจากการร่วมท าบุญของพนักงานบริษัท มูลค่า
รวม 6,000 บาท พร้อมน  าดื่มจ านวน 60 แพ็ค (มูลค่า 2,100 บาท) เพื่อน าไปสมทบในการจัดกิจกรรมสอยดาวการกุศล    
งานปิดทองต่อเติมมุกหน้าพระประธานเมื่อวันท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2561 และร่วมกิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคี สร้างสัมพันธ์
อันดีต่อชาวบ้าน ในพื นท่ีใกล้เคียง โดยร่วมบริจาคน  าดื่ม 40 แพ็ค (มูลค่า 1,400 บาท) และรวบร่วมเงินท าบุญของบริษัทและ
พนักงานจ านวน 30,000 บาท 

 
o งานวันเด็กแห่งชาติ (Children’s Day) ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี และต าบลห้วยป่าหวาย 

อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี  วันที่ 13 มกราคม 2561 โดยบริษัทสนับสนุนอาหารและของขวัญ (รถจักรยาน)   
รวมมูลค่า 9,000 บาท ให้แก่เด็ก ๆ และผู้ร่วมงาน ได้รับประทานในระหว่างการร่วมกิจกรรม 

 



 
 

หน้า 154 / 257  

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

o โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School Bird Project) เพื่อส่งเสริมและปฏิรูป
ด้านการศึกษา สร้างโรงเรียนให้ชุมชน มีการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และจัดให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเบื องต้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยผู้อ านวยการ
โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ มีโครงการปลูกมะนาวในบ่อหลุม จัดท าโรงเพาะเห็ด เพื่อให้ชาวบ้าน และผู้ที่สนใจสามารถน า
ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนไปปรับใช้ในการด าเนินชิวิต ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่าโคร งการนี เป็น      
ประโยชน์ในการสนับสนุนการเกษตร สามารถมอบความรู้ให้ชาวบ้าน จึงสนับสนุนหินคลุกจ านวน 3 คันรถ (มูลค่า 8,100 
บาท) เพื่อปรับพื นท่ีให้โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการท าโครงการ  

 
 

o โครงการพัฒนาและซ่อมแซมถนน   
1) ถนนทางเข้าสายหลักด้านหน้าโรงงาน และถนนซอยด้านหลังโรงงาน เป็นหลุม เป็นบ่อ พนักงานและผู้ที่ใช้เส้นทาง

ต้องขับรถเลี่ยงหลุม ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ รถเช่ียวชนจากการหลบหลุม หรือรถยนต์ช ารุด เนื่องจากตกหลุม 
บริษัทได้ประสานงานแจ้งขออนุญาตปรับปรุงถนนกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริก า ในการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนนี  โดยบริษัทได้น าปูนคอนกรีตที่เหลือจากงานสร้าง มาถมหลุมถนนดังกล่าว ซึ่งหลังจากด าเนินการ
เสร็จสิ น พนักงาน ชาวบ้าน และผู้ใช้เส้นทาง มีความสะดวก และปลอดภัยในการใช้ถนนมากขึ น สามารถช่วยลด
อุบัติเหตุทางถนนได้ 

 
2) ถนนทางเข้า-ออกของโรงเรียน ซ.17 สาย 2 ซ้าย อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี มีลักษณะต่ า เมื่อถึงหน้าฝน     

ฝนตก ท าให้เกิดน  าท่วมขัง นักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนล าบาก บริษัทจึงได้จัดรถและหิน Under side มอบให้
โรงเรียน โดยมีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้น ารถไถมาช่วยปรับพื นผิวถนนให้สามารถใช้เดินทางได้อย่างสะดวกและ
ปลอดภัย 
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o โครงการสนับสนุนของขวัญงานเลี้ยงปีใหม่ ต ารวจภูธรพัฒนานิคม บริษัทสนับสนุนงบประมาณของรางวัลเป็นพัดลม 
และหม้อหุงข้าว เพื่อร่วมกิจกรรมงานเลี ยงปีใหม่ของต ารวจภูธรพัฒนานิคม โดยเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ต ารวจที่ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีในช่วงเทศกาลปีใหม่ และให้การดูแลบริษัทเป็นอย่างดี  

 
o โครงการสนับสนุนงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อให้ประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวทั งชาวไทย

และต่างชาติได้ร่วมกันเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดย
งานจัดขึ นระหว่างวันท่ี 10-18 กุมภาพันธ์ 2561 มีจุดเด่นของงานคือการแต่งชุดไทยทั งเมือง มีการจัดนิทรรศการ จ าลอง
บรรยากาศย้อนกลับไปสู่ความรุ่งเรืองสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีการจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพื่อให้ประชานชนได้เยี่ยมชม โดยบริษัทเล็งเห็นความส าคัญในการจัดกิจกรรมของจังหวัด และสนับสนุนการท่องเที่ยว    
จึงมอบเงินสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้ทางจังหวัดได้จัดกิจกรรมที่ดีสืบต่อไป 

 
o การให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนโดยมอบเงินสนับสนุนตามความเหมาะสม 

1)  งานประเพณีสงกรานต์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี  โดยบริษัทได้มอบเงินสนับสนุน
งบประมาณจัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ อาคาร
เอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา 

2)  การปรับปรุงหอประชุม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 
3) งานประเพณีสงกรานต์ รดน  าด าหัวผู้สูงอายุ ชุมชนเขาขาวเหนือ อ าเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 
4) งานประเพณีสงกรานต์ หมู่ 11 ต าบลช่องสาริกา จังหวัดลพบุรี 
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o โครงการช่วยเหลือชุมชนเขาขาวเหนือ ที่อาศัยอยู่ข้างโรงงานของบริษัท สาขาหน้าพระลาน โดยบริษัทได้มอบข้าวสาร 
เพื่อให้การช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในชุมชนและเป็นการแบ่งปันและตอบแทนให้กับชุมชน อันจะน ามาซึ่งการ สร้าง
ความสัมพันธ์อันดี กับชุมชนในระแวกใกล้เคียงโรงงาน 

         เดือนกุมภาพันธ์ 2561  - ข้าวสาร 15 กก. จ านวน 52 ถุง ถุงละ 230 บาท รวม 11,960 บาท 
         เดือนสิงหาคม 2561  - ข้าวสาร 15 กก. จ านวน 52 ถุง ถุงละ 230 บาท รวม 11,960 บาท 

เดือนพฤศจิกายน 2561  - ข้าวสาร 15 กก. จ านวน 52 ถุง ถุงละ 230 บาท รวม 11,960 บาท 

 
 
o โครงการร่วมการประชุมประชาคมโครงการไทยยั่งยืน  

บริษัทร่วมประชุมและสนับสนุนน  าดื่มให้ชาวบ้านผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมโครงการไทยยั่งยืน ต าบลห้วยป่าหวาย โดยทีม
ชุดปฏิบัติการคณะท างานขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ต าบลห้วยป่าหวาย จ านวน 12 คน ได้
ขับเคลื่อนกิจกรรมเวทีครั งที่ 1 เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดศรีจอมทอง บ้านตีนโนนใต้ หมู่ 11 ต าบล
ห้วยป่าหวาย โดยทีมชุดปฏิบัติการฯ ได้สอบถามชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของประชาชนในพื นที่ วิเคราะห์
ปัญหาความเดือดร้อนรายครัวเรือน/รายบุคคล เพื่อค้นหาความต้องการของประชาชน/หมู่บ้านตลอดจนการส ารวจความ
ต้องการ/ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของปัญหา เพื่อหาแนวทาง/มาตรการ/ข้อเสนอ/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปด าเนินการแก้ไขปัญหา/ความต้องการให้กับประชาชนในพื นที่ต่อไป โดยมีประชาชนเข้า
ร่วมทั งหมดจ านวน 96 คน โดยบริษัทสนับสนุนน  าดื่ม 30 แพ็ค (มูลค่า 2,000 บาท) 
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o โครงการสนับสนุนน้ าด่ืมงานการกุศลต่าง ๆ  
 -     10 มีนาคม 2561 งานมินิฮาฟมาราธอน สนามกีฬาพระราเมศวร จังหวัดลพบุรี จ านวน 2 ,400 ขวด (มูลค่า 7,000 

บาท) ให้นักว่ิงและผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยทีมงาน CSR ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลในครั งนี ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

-    11 เมษายน 2561 สนับสนุนน  าดื่ม ณ จุดบริการประชาชน ณ จุดตรวจรองหน้าส านักงานเทศบาล ต าบลห้วยป่า
หวาย และ จุดบริการประชาชน สี่แยกสายสี่ ต าบลช่องสาริกา เพื่อร่วมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในระหว่างวันท่ี 12-16 เมษายน 2561 รวมจ านวน 90 แพ็ค (มูลค่า 3,150 บาท) 

 
 

o ร่วมสร้างฝายชะลอน้ า ฝายมีชีวิต สืบสานพระราชด าริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทสนับสนุนหิน Underside มอบ
ให้ทีมงานกองช่าง จากองค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา จ านวน 2 คันรถ เพื่อท าฝายชะลอน  า ที่บ้านตอยาง หมู่ที่ 6 
ต าบลช่องสาริกา อ าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พร้อมกันนี  พนักงานจิตอาสาของบริษัทได้เข้าร่วมสร้างฝายชะลอน  ากับ
องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสาริกา ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในชุมชน นอกจากนี  บริษัทได้น าน  าดื่มร่วมสนับสนุน จ านวน 
42 แพ็ค (มูลค่า 1,470 บาท) ให้ผู้ที่ร่วมกิจกรรมด้วย   
 

o กิจกรรมเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
- พนักงานของบริษัท ได้รวบรวมปฏิทินเก่าของปี 2560 มอบแด่สถาบันส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเอาไปท าอักษรเบลล์ให้คนตาบอด 
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- พนักงานบริษัทได้รวบรวมแก้วพลาสติกแข็งที่ใช้แล้ว ส่งไปศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี  
เพื่อใช้ในการเพาะพันธุ์กล้าไม้ชายเลน 

 

- จัดงานท าบุญถวายเป็นพระราชกุศล แด่องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสคล้ายวัน
ครบรอบวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 และร่วมกันกวาดลานวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ วัดผาสุกมณีจักร    
จัดของร่วมท าบุญและจัดซื ออุปกรณ์ท าความสะอาดซึ่งได้ถวายวัดรวม  5,258 บาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o กิจกรรมส าหรับพนักงาน 
 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ าปี 

สุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งส าคัญ ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งจากเดิมบริษัทจัดให้มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีตามปัจจัยเสี่ยงในการท างาน แต่ในปีนี บริษัทได้เพิ่มเติมโปรแกรมการตรวจสุขภาพส าหรับพนักงานท่ีมีอายุตั งแต่ 
40 ปีขึ นไป เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงท่ีอาจจะมโีรคประจ าตัวจากอายุที่มากขึ น เช่น โรคเบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ หรือโรคมะเร็งบาง
ชนิด เพื่อพนักงานท่ีเป็นกลุ่มเสี่ยงนี ได้มีการเฝ้าระวังด้านสุขภาพ     

การบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์ 
บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและผู้บริหารเพื่อการท างานเป็นทีมมีความรักเอื ออาทรกัน

เหมือนบุคคลในครอบครัว การสร้างความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะการท างานบางครั งอาจมีความขัดแย้งไม่
เข้าใจกันระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกัน หัวหน้ากับลูกน้อง ผู้บริหารกับพนักงาน ความขัดแย้งเหล่านี จะลดน้อยลงได้ ถ้าทุกคนใน
องค์กรท างานร่วมกันด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อกัน ห่วงใยกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะเป็นการสร้างความสุขในการท างานได้ 

บริษัทจึงจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีจะเป็นสื่อกลางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ระหว่างพนักงานทุกระดับได้แก ่
กิจกรรมเพราะเราคือครอบครัวเดยีวกัน 

   ครอบครัวคือพื นฐานความสุขที่ส าคัญของพนักงาน เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญก าลังใจในการท างานของพนักงาน  
หากพนักงานรู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยของครอบครัว จะท าให้พนักงานมีความทุ่มเทตั งใจท างานให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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-  บริษัทได้จัดสวัสดิการด้านการดูแลครอบครัวจากกรณีพนักงานเสียชีวิต  โดยบริษัทได้ท าประกันชีวิตกลุ่มให้พนักงาน
ทุกคน ในกรณีพนักงานเสียชีวิต ครอบครัวของพนักงานจะได้รับเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันชีวิต ซึ่งเงินสินไหมทดแทน
ที่ครอบครัวได้รับนี จะช่วยเหลือให้ครอบครัวสามารถน าไปลงทุนประกอบอาชีพมีรายได้เลี ยงดูคนในครอบครัวได้ต่อไป 

- บริษัทจัดให้มีทีมเยี่ยมเยียนพนักงานท่ีลางานจากการเจ็บป่วย โดยหัวหน้างานและเพื่อนๆ / ทีมงาน HR จะน าของใช้
อุปโภคบริโภคส าหรับผู้ป่วยไปเยี่ยมที่บ้านหรือที่โรงพยาบาล เพื่อเป็นก าลังใจและคอยช่วยเหลือดูแลติดตามการรักษาพยาบาล
อย่างต่อเนื่อง ท าให้พนักงานท่ีเจ็บป่วยรู้สึกไม่ถูกทอดทิ งสร้างความประทับใจให้กับพนักงาน 

- บริษัทจัดให้เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต  เพื่อน าเงินช่วยเหลือร่วมจัดงาน 
กิจกรรมสังสรรคส์านสมัพันธ์ 
บริษัทเห็นว่าการที่จะท าให้เกิดสัมฤทธิผลได้ดีในด้านความเข้าใจต่าง  ๆ เสริมสร้างทัศนคติและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมภายใต้บรรยากาศที่ท างานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลส าเร็จในทีมเดียวกัน ท าให้เกิดการยอมรับความแตกต่าง พัฒนา
ทางด้านศักยภาพ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกัน เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน  ควรจะเกิดจากพนักงานได้มีโอกาสท า
กิจกรรมสังสรรค์สนุกสนานร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจึงจัดให้มีกิจกรรมสังสรรค์สานสัมพันธ์ประจ าปี  ได้แก่ งานวัน
ขึ นปีใหม่ งานวันสงกรานต์ จัดท่องเที่ยวนอกสถานท่ี แข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี พนักงานท่ีมาร่วมกิจกรรมจะสนุกสนาน
และผ่อนคลายจากการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

กิจกรรมส่งท้าย – กิจกรรมปีใหม ่
กิจกรรมส าหรับเทศกาลส่งท้ายปี และขึ นปีใหม่นี   เป็นอีกกิจกรรมที่จะท าให้พนักงานทุกฝ่ายทุกหน่วยงานได้มีโอกาสมา

พบปะสังสรรค์และท าความรู้จักซึ่งกันและกัน พนักงานบางคนเคยติดต่องานกันทางโทรศัพท์  หรือ Email แต่ยังไม่เคยพบหน้า
กัน ในวันนี พนักงานก็จะได้มาพบกันท าความรู้จักซึ่งกันและกัน  ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันได้มาก ส าหรับ
กิจกรรมในวันนี ได้แก ่

กิจกรรมในช่วงเช้า  : พิธีท าบุญตกับาตรแด่พระภิกษสุงฆ์ เพื่อความเป็นสิรมิงคล  
    
 
 
 

 
กิจกรรมในช่วงเย็น : ผู้บริหารและพนักงานร่วมรับประทานอาหารเย็น ซึ่งในปีนี เปลี่ยนมาจัดในช่วงค่ า เพื่อเข้ากับ

บรรยากาศอากาศหนาวเย็น ในรูปแบบปาร์ตี งานวัด ซึ่งสร้างความสุข รอยยิ ม และความประทับใจให้ผู้ร่วมงานทุกคน 
 

  

 
 
 
 

การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
บริษัทได้มีการวางแผนการฝึกอบรมประจ าปี และการดูงานทั งในประเทศและต่างประเทศให้แก่พนักงานตามความ

จ าเป็นและความเหมาะสมเพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ และเสริมหลักสูตรอมรมเพิ่มเติม
เพื่อเพ่ิมศักยภาพให้กับบุคลากร 

ประเภทการฝึกอบรม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
หลักสูตรที่จัดส่งพนักงานไปร่วมอบรม                     690                      309                         300  

  จ านวนหลกัสูตร                       34                        16                           25  
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ประเภทการฝึกอบรม ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม                       58                        40                           41  

  เฉลี่ย ชม. การอบรมต่อคน                   11.90                          8                            7  
  ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม               200,000                  90,300                    47,900  

หลักสูตรที่จัดขึ นภายในองค์กร                   2,349                    2,093                      2,736  
  จ านวนหลกัสูตร                         9                          9                            9  

  จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม                     212                      249                         256  
  เฉลี่ย ชม. การอบรมต่อคน                   11.08                          8                           11  

  ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม                 58,500                103,000                    70,600  
รวมข้อมูลอบรมทั้งสิ้น       

  จ านวนหลักสูตร รวม (หลักสูตร)                       43                        25                           34  
  จ านวนผู้เข้ารว่มอบรม (คน)                     270                      289                         297  

  จ านวนชั่วโมงการอบรม (ชั่วโมง)                   3,039                    2,402                      3,036  
  เฉลี่ย ชม. การอบรมต่อคน                   11.26                          8                           10  

  ค่าใช้จา่ยการฝึกอบรม (บาท)               258,500                193,300                   118,500  
 

หลักสูตร ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ภาษาสือ่สาร 225 420 570 
Productivities & Efficiency 714 12 498 
กฎหมายต่าง ๆ  84 153 51 
Health Safety & Environment 762 1092 637 
บริหารงานบุคคล 30 0 339 
ซ่อมบ ารุง Maintenance 0 138 90 
ISO standard: Requirement and Risk 
Assessment   540 12 468 
ทักษะความสามารถเฉพาะงาน,จัดซื อ
,โฟคลิฟท์ 552 12 324 
บัญชีการเงิน สิทธิประโยชน์ BOI 36 15 30 
หลักสูตรที่เกี่ยวกับแนวทางก ากับดูแลกิจการ 
เช่น Anti-Corruption,  CSR , DAP , DCP ฯลฯ  96 36 28.5 
อี่น ๆ (Specific on the job skill)   512   
 รวมชั่วโมงการฝึกอบรม 3,039  2,402  3,036  

 
o องค์กรกับการพัฒนานวัตกรรม 

บริษัทมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น าในการผลิต การจัดจ าหน่าย ปูนขาว และแคลเซียมคาร์บอเนต โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมการผลิตของตน การจัดการองค์ความรู้ภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บนพื นฐานการให้
ความส าคัญต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับค านึงถึงส่วนได้ส่วนเสียของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั งหมดควบคู่ไปด้วย 
องค์ประกอบในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ประกอบไปด้วย 5 มิติที่ส าคัญ ดังนี  
มิติท่ี 1 มิติด้านยุทธศาสตร์  (Strategic Dimension) 
ให้ความส าคัญกับมุมมองความชัดเจนในการก าหนดเป้าหมายด้านวัตกรรมรวมถึงกลยุทธ์การถ่ายทอดเป้าหมายด้านนวัตกรรมสู่
หน่วยงานภายในให้เข้าใจถึงความส าคัญและสามารถก าหนดแนวทางการพัฒนานวัตกรรมได้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงธุรกิจของ
องค์กร 

มิตทิี่ 2 มิติด้านโครงสร้างและกระบวนการ (Structure) 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดกลยุทธ์ในการเรียนรู้และสร้างประโยชน์ร่วมกับพันธมิตรเชิงธุรกิจรวมถึงรูปแบบการร่วมมือในการ
ด าเนินงาน การสื่อสารระหว่างบุคลากร และการกระจายอ านาจด้านการบริหารและด าเนินการภายในองค์กร 
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มิติท่ี 3 มิติด้านการสนับสนุน (Support) 
ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทั งด้านการเงิน เวลา เทคโนโลยี รวมถึงการสร้างและการกระจายความรู้
พร้อมทั งทักษะให้แก่บุคคลที่อยู่ในกระบวนการจัดการนวัตกรรม 

มิติท่ี 4 มิติด้านบรรยากาศ (Climate) 
ให้ความส าคัญกับกระบวนการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เพื่อสนับสนุนให้เกิดมุมมองและความเข้าใจถึงความ
เช่ือมโยงของลักษณะงานในหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์กร โดยมุ้งเน้นการพัฒนารูปแบบการวัดผลการประเมิณศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างบรรยากาศที่เอื อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กร 

มิติท่ี 5 วัฒนธรรมขององค์กร นวัตกรรม (Culture)  
เน้นการกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรคิดนอกกรอบและมุ่งเน้นให้มีการสร้างสรรคแนวความคิดใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ตั งเป้าหมายที่ท้าทาย กล้าที่ยอมรับความเสี่ยง และสามารถยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นจากการพัฒนานวัตกรรม โดยถือว่าเป็น
ส่วนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู้ มีการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อติชมจากพนักงาน และการโต้เถียงกันอย่างมีเหตุผล พร้อม
ทั งกระบวนการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ นในอนาคต 
บริษัทได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากบริษัทคามิวส์ (Carmeuse) และจีพีกรุ๊ป (GP Group) ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทในด้านโครงสร้างการท างาน โดยมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการท างานร่วมกับพันธมิตรในเครือของ
บริษัท และหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ 
บริษัทมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม โดยสรุปได้ดังนี  
 การลดการเกิดก๊าซและของเสีย จากกระบวนการผลิตปูนขาว ด้วยการเผาปูนขาวด้วยอุณหภูมิสูง (Hard Burnt Lime) 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปูนขาว โดยการน าฝุ่นท่ีเกิดจากการเผาปูนขาว (Lime Kiln Dust) ซึ่งเป็น

ของเสียจากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็นอิฐ 
 การปรับปรุงและดัดแปลงอิฐมวลเบาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
นอกจากนี บริษัทได้มีการจัดตั งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด (GLE : Golden Lime Engineering 
Company Limited) เพื่อด าเนินธุรกิจวิศวกรรมเตาเผาปูนขาวอย่างครบวงจร ตั งแต่จ าหน่าย ประกอบและติดตั งเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ รวมถึงการบริการที่ปรึกษา และค าแนะน ากับลูกค้า เพื่อสร้างรายได้ช่องทางอื่นนอกเหนือจากการผลิตและจ าหน่ายปูน
ขาวเพียงอย่างเดียว 
โดยในปี 2561 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการซึ่งจัดโดยส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยผลงานที่จัดส่งเข้ารับการพิจารณาได้แก่ 
การพัฒนาเตาเผาปูนขาวใน Brand EOD ซึ่งบริษัทได้พัฒนาการ
ออกแบบรวมถึงการผลิตชิ นส่วนเตาเผาดังกล่าวเพื่อจ าหน่ายใน
นามบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และมีการจ าหน่ายไป
แล้วจ านวน 2 เตา รวมถึงการพัฒนาแบบการผลิตชิ นส่วน และ
การติดตั งเตา EOD (K7) ใช้เองจ านวน 1 เตา ซึ่งผลงานดังกล่าว
ได้รับการพิจารณาให้ ได้รับรางวัล เกียรติบัตรการพัฒนา
ความสามารถในเชิงนวัตกรรมและองค์กรแห่งนวัตกรรม  
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นอกจากนี  บริษัทมีเป้าหมายที่จะพัฒนาออกแบบเตาเผาปูนขาวขนาด 
300 ตันต่อวัน ซึ่งจะเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัท และเป็นการเพิ่ม
จ านวนผลิตภัณฑ์ที่น าไปจ าหน่ายให้ลูกค้าได้อีกในอนาคต จากเดิมที่
บริษัทมีเพียงเตาเผาขนาด 150 ตันต่อวันท่ีเคยจ าหน่ายไป โดยนวัตกรรม
ใหม่นี นอกจากจะเป็นเตาเผาขนาดที่ใหญ่ขึ น ยังมีการปรับปรุงในส่วน
ของระบบควบคุมการผลิต โดยเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ขึ นสามารถท าให้
ลูกค้าได้รับการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) กล่าวคือ
ความได้เปรียบท่ีเกิดขึ นจากการที่ลูกค้าสามารถผลิตผลผลิตได้ในจ านวน
มากขึ นจนท าให้ต้นทุนในการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยต่ าลงได้ อนึ่งนวัตกรรม
นี จะมีการเพิ่มการควบคุมระยะไกล ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายในการผลิต
ของโรงงานได้เป็นอย่างมาก และในเวลาเดียวกันท าให้คุณภาพปูนขาวดี
ขึ นเทียบกับการควบคุมการผลิตแบบเดิม 
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เส้นทางสู่ความยั่งยืนและรายงานความยั่งยืน ประจ าปี 2561 
 
นโยบายภาพรวม 
ความยั่งยืน หมายถึง การบริหารจัดการแบบบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของธุรกิจ เมื่อ SUTHA ได้เข้า
ร่วมกับกลุ่มคามิวส์ (CAMEUSE) นโยบายและวิธีการด้านความยั่งยืนก็ได้ถูกจ าแนกออกเป็น 3 ค า คือ  

ความส าเร็จรุ่งเรือง ประชากร  และโลก 

เพื่อการเกิดความชัดเจนในการด าเนินกิจการตามนโยบายความยั่งยืนและสามารถก ากับดูแลกิจการไปในทิศทางเดียวกัน บริษัท 
จึงมีการทบทวน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม โดยก าหนดกรอบการด าเนินการด้านความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นกรอบส าหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นแนวทางการพัฒนาด้านความยั่งยืนต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

เป็นผู้ผลิตปูนขาวและแปรรูปแร่ช้ันน าโดยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตของตนเองเพื่อสร้างคุณค่าสู่ลูกค้า
หลากหลายอุตสาหกรรม โดยพัฒนากระบวนการจัดการที่เป็นเลิศเพื่อสร้างคุณค่า และวิธีการธรรมชาติโดยก่อประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียในการเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

การตลาด

-มุ้งเน้นสร้างสรรค์คุณค่าสู่ลูกค้าทั้งภายในและ
ต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์และบริการ

-มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีทีม
ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกที่ให้การสนับสนุน

-มุ่งสร้างความเจริญด้านอินทรีย์

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

-เป็นผู้น าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการผลิตที่ช่วยลดการใช้
ทรัพยากร พลังงาน และเพิ่มพูนประสิทธิผล

การแข่งขัน

-การสร้างขีดความสามารถในการท าผลก าไร

-การควบคุมต้นทุน

-การสร้างเครือข่ายการผลิตที่ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารต่ า

-การพัฒนาในเรื่องสุขภาพและความ
ปลอดภัย

-การป้องกันการสูญเสีย

-การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

-การสร้างโอกาสที่เท่าเทียม

-การร่วมพัฒนาชุมชน

-การส่งเสริมการน าผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อลด
ผลกระทบและลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม

-การป้องกันการสูญเสียและมุ่งเน้นการน ากลับชมา
ใช้ใหม่

-ลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ

-อนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน

เศรษฐกิจ-การเติบโต สังคม-ประชากร สิ่งแวดล้อม-โลก 

พันธกิจ 

คุณค่า 

มุ่งเน้นลูกค้า  สร้างสานสัมพันธ ์ รับผิดชอบดูแล เคารพให้เกียรต ิ ผลส าเร็จคือคุณค่าสร้างร่วมกัน 
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การบริหารความยั่งยืน ความส าคัญในการด าเนินงานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม  บริษัทจึงก าหนดคณะท างานใน
การท าหน้าท่ีก าหนดทิศทางโดยมีการก าหนดนโยบายและแผนงานเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ดังน้ี 
ระดับนโยบาย 
คณะท างานในการก าหนดนโยบายความยั่งยืนของ SUTHA (Sustainability Policy Team Leader) โดยมีกรรมการผู้จัดการ
เป็นประธานและมีผู้บริหารแต่ละฝ่ายงาน (Senior Executive) ท าหน้าที่ร่วมก าหนดนโยบาย โดย SUTHA ซึ่งน้อมรับความ
มุ่งมั่นและแนวทางสู่ความยั่งยืนจากกลุ่มบริษัท Carmeuse และน ามาปรับใช้เพื่อก าหนดเป็นแนวนโยบายด้านความยั่งยืนของ 
SUTHA เพื่อเสนอนโยบายต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพื่อเห็นชอบ 
ระดับบริหารจัดการ 
ทีมบริหารจัดการด้านความยั่งยืนองค์กร (Sustainability Management) ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย ผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้า
ทุกฝ่ายงาน เป็นผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการและด าเนินการตามนโยบายความยั่งยืน เพื่อปฏิบัติและวัดผลความก้าวหน้า
ของการด าเนินการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
 
การระบุประเด็นและกรอบของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและองค์กรและการจัดล าดับความส าคัญ 
การพิจารณาเพื่อเลือกประเด็นเพื่อใช้เป็นกรอบส าหรับการเริ่มต้นในการพัฒนาด้านความยั่งยืน รวมถึงการน าเสนอรายงานความ
ยั่งยืน โดยน ากรอบหัวข้อมาจัดล าดับตามความส าคัญเพื่อใช้ในการคัดเลือกหรือก าหนดเป็นตัวช้ีวัดส าหรับเป็นเป้าหมายในการ
เริ่มต้นการพัฒนาด้านความยั่งยืน  

 

โดยคณะท างานและทีมกลุ่มผู้บริหารหลักซึ่งได้รับมอบนโยบายด้านความยั่งยืนจากกลุ่มคามิวส์ได้พิจารณาก าหนดตัวช้ีวัด หรือ 
KPIs หลักส าหรับประเมินความคืบหน้าในการจัดการด้านความยั่งยืน ดังนี ้ 
 

การพัฒนาด้านความย่ังยืน

สังคม-ประชากร

1 สุขภาพและความปลอดภัย

 High -มาก 2 การป้องกันความสูญเสีย

3 การฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง

4 การพัฒนาชุมชน

5 โอกาสท่ีเท่าเทียม

ส่ิงแวดล้อม-โลก

6 ลดผลกระทบ

7 ลดปริมาณฝุ่นควันในอากาศ

8 อนุรักษ์พลังงานหรือลดการใช้พลังงาน

9 มุ่งเน้นการน ากลับมาใช้ใหม่

10 การใช้ผลิตภัณฑ์เพ่ือลดมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม

เศรษฐกิจ-ความเจริญรุ่งเร่ือง

11 ความสามารถในการท าผลก าไร

12 สร้างคุณค่าใหลู้กค้าท้ังภายในและต่างประเทศ
Low -น้อย High-มาก 13 การควบคุมต้นทนุ

14 ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ลดทรัพยาใช้

พลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ

15 พฒันาคุณภาพและผลิตภณัฑ์ด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ

16 มุ่งสร้างการเติบโตด้านอนิทรีย์
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ความปลอดภัย 
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่บันทึกได้ 

อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่บันทึกได้ คือ KPI ด้านความปลอดภัย (ภายใต้กลยุทธ์
หลักทางด้านประชากร หรือสังคม) ที่สามารถสะท้อนหลักการความเป็นผูน้ าของ
กลุ่มบริษัทภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม Carmeuse ในเรื่อง “Safety First” 
และความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทในการเป็น “Zero accident” KPI รวมถึง
อุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานที่บันทึกไว้ทั้งหมด ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยโดย      
ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ได้รับอนุญาต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน และอุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษา
ทางการแพทย์ 

สิ่งแวดล้อม 
ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  
การเผา  

การผสมในผลิตภัณฑ์ที่วางจ าหนา่ย 

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การเผา การผสมในผลิตภัณฑ์ท่ีวางขาย 
ได้รับเลือกให้เป็นตัวบ่งช้ีประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ การวัดการปล่อยก๊าซ 
CO2 จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงาน  กลยุทธ์และการ
จัดการด้าน CO2 จึงมีความส าคัญต่อการตัดสินใจของกลุ่มบริษัทที่รับนโยบายจาก 
Carmeuse ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลิต การขายและโครงการลงทุน ตัวบ่งช้ีนี้
ประกอบด้วย CO2 ที่ปล่อยออกมาจากเตาเผาของกลุ่มบริษัท จากเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบ ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเผาที่วางจ าหน่ายแล้ว 

พลังงาน 
เชื้อเพลิงส าหรับเตาเผาบวกไฟฟ้า/ 

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย 

เช้ือเพลิงส าหรับเตาเผา รวมทั้งไฟฟ้า/ผลิตภัณฑ์ที่ขาย สะท้อนให้เห็นถึงความ
มุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
เช้ือเพลิงที่ใช้ในเตามีผลกระทบต่อการใช้พลังงานโดยรวมประมาณ 80% แหล่ง
พลังงานอื่น ๆ ทั้งหมด (โรงผลิตและส านักงาน) ก็จะถูกน ามาคิดด้วย ตัวบ่งช้ี   
ต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงถึงความเข้มของพลังงานที่สัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า
ทั้งหมดที่เราขาย 

มุ่งเน้นลูกค้า 
สินค้าที่ลูกค้าเคลม/สินค้าทีข่ายแล้ว 

บันทึกรายการเคลมสินค้า/สินค้าที่ขายแล้ว ช่วยเน้นเรื่องสิ่งที่ลูกค้าของกลุ่ม
บริษัทให้ความส าคัญ ตัวบ่งช้ีนี้จะกล่าวถึงข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าท่ีได้รับจากลูกค้าและได้รับจดทะเบียน ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะได้รับ
การยอมรับจากผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม 

การเติบโต 
รายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม

(EBIDA) / มูลค่าหินที่ซ้ือ 

EBIDA / มูลค่าหินที่ซื้อ เป็นตัวช้ีวัดการเติบโต ที่แสดงถึงฐานะทางการเงินของ
บริษัท เทียบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ คือ การจัดซื้อหินปูน โดยกลุ่มบริษัท
มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการท าก าไรในระยะยาวและการด าเนินกิจการต่อไปของบริษัท 
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เพื่อเช่ือมโยงประเด็นการด าเนินการกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องโดยบ่งช้ีผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์ถึงผลกระทบ 
ความคาดหวังและการตอบสนองต่อความคาดหวัง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมโยงกับประเด็นความส าคัญในการจัดการความยั่งยืน 

ด้าน ประชากร โลก ความส าเร็จรุ่งเรือง 
จัดการ  
เร่ือง 

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน มุ่งเน้นลูกค้า การเติบโต 

ผล
กร

ะท
บ 

อุบัติเหตุท่ีเกิดภายใน 
และภายนอก 

จากระบบขนส่ง 
และการเดินทาง 

ผลกระทบจาก
กระบวนส่งผลต่อ

สิ่งแวดล้อม  
หรือชุมชน 

ปริมาณการใช้และ
มูลค่าจัดซ้ือ

พลังงานกระทบต่อ
ต้นทุนสินค้า  
และก าไร 

ความพึงพอใจของลูกค้า
และความสัมพันธ์ 

ระยะยาว 

ความมั่นคงและฐานะ
การเงิน การจ่าย

ผลตอบแทนผู้ลงทุน 
และผลตอบแทน 
กับผู้มีส่วนได้เสีย 

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
ที่เ

ชื่อ
มโ

ยง
กับ

ปร
ะเด

็นส
 าค

ัญ
 - ผู้บริหาร พนักงาน

ลูกจ้าง 
- ผู้รับเหมางาน 
- คู่ค้า หรือตัวแทน  

คู่ค้าท่ีมาติดต่อ 
- ผู้มาติดต่อ 
- ชาวบ้านภายใน

ชุมชนใกล้เคียง 
- ชุมชนในเส้นทาง

การขนส่ง 

- พนักงาน ลูกจ้าง 
- คู่ค้า ผู้รับเหมา  
- ลูกค้า ตัวแทนขาย 
- ชาวบ้าน ชุมชน

สังคม สิ่งแวดล้อม 
- หน่วยงานก ากับ

ด้านสิ่งแวดล้อม
และภาครัฐ 

- พนักงาน ลูกจ้าง 
- คู่ค้า ผู้รับเหมา 

ขนส่ง 
- ลูกค้า ตัวแทน

ขาย 
- คู่แข่งทางการค้า 
- ชุมชน สังคม

สิ่งแวดล้อม
ภาครัฐ 

 

- ลูกค้า 
- ผู้บริหาร พนักงาน 
- ผู้ขายวัตถุดิบ 

- ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน 
- กรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน 
- ลูกค้า 
- คู่ค้า คู่สัญญา

สถาบันการเงินท่ีให้
สินเชื่อ 

- หน่วยงานภาครัฐ 
- ชุมชน สังคม 

สิ่งแวดล้อม 
 

คว
าม

คา
ดห

วัง
/ค

วา
มต

้อง
กา

รข
อง

ผู้ม
ีส่ว

นไ
ด้เ

สีย
/ใน

ด้า
นบ

วก
 (+

) 1. ความปลอดภัยใน
การท างาน ชีวิต
และทรัพย์สิน 

2. ความปลอดภัย
และไม่มีอุบัติเหตุ
จากการขับขี่ตลอด
เส้นทางการขนส่ง
สินค้าของบริษัท 
และคู่ค้า 

3. ไม่มีอุบัติเหตุใน
สถานประกอบการ
ในการส่งมอบ
สินค้า 

4. ไม่มีอุบัติเหตุและ
ความเสียหาย
ภายในสถาน
ประกอบการ  

1. มลพิษด้านอากาศ
ไม่ส่งผลกระทบ
และก่อความ
เดือดร้อนร าคาญ
แก่ชุมชน 

2. ไม่มีมลพิษท่ีส่งผล
ต่อสุขภาพอนามัย
ท้ังกับผู้บริหาร 
พนักงานและชาว
ชุมชน 

3. สามารถควบคุม
กระบวนการและ
ลดผลกระทบให้
เหลือน้อยท่ีสุด 

1. สามารถใช้
พลังงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ
สูงสุด 

2. สามารถใช้
พลังงานใน
ปริมาณท่ีลดลง 

3. มีพลังงาน หรือ
พลังงานทดแทน
ท่ีต้นทุนลดลง 

4. มีปริมาณ
พลังงานท่ี
เพียงพอต่อ  
ความต้องการ
และแผนการ
ผลิต 

1. สินค้ามีคุณภาพ 
ตรงความต้องการ 

2. ปริมาณเพียงพอ 
3. รถจัดส่งเพียงพอ 
4. การจัดส่งตรงเวลาท่ี

ลูกค้าต้องการ  
5. บรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน

ท่ีต้องการ 
6. การผลิต การบรรจุได้

มาตรฐานไม่เกิดผลท่ี
กระทบกับลูกค้า 

7. การควบคุมและ
รับประกันสินค้าได้
มาตรฐานและจัดส่ง
สินค้าให้ลูกค้าตรง
คุณภาพท่ีต้องใช้งาน 

8. บริการท่ีพึงพอใจ  

1. ผลก าไรและฐานะ
การเงินท่ีมั่นคง 

2. ผลก าไรและการ
เติบโตไปในทิศทาง
ท่ีดีขึ้น 

3. ผลตอบแทนท่ี
สม่ าเสมอ 

4. ผลตอบแทนท่ี
เพิ่มขึ้น 
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วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อมโยงกับประเด็นความส าค ญในการจัดการความยั่งยืน 

ด้าน ประชากร โลก ความส าเร็จรุ่งเรือง 

จัดการ  
เรื่อง 

ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม พลังงาน มุ่งเน้นลูกค้า การเติบโต 

กา
รต

อบ
สน

อง
ต่อ

คว
าม

คา
ดห

วัง
 

1. การให้ความส าคัญ
และก ากับดูแลตาม
นโยบายและระบบ
ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยอย่าง
เข็มงวดและจริงจัง 

2. ให้ความส าคัญและ
ควบคุมจุดเสี่ยงที่ก่อ
อันตราย 

3. การรณรงค์และ
ปลูกจิตส านึกแห่ง
ความปลอดภัย   
ทุก ๆ ด้าน 

1. ควบคุม
กระบวนการ
ตลอดห่วงโซ่
อุปทาน/ลด
ผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2. ด าเนินระบบตาม
มาตรฐานด้าน
สิ่งแวดล้อม 

3. การตรวจวัดผล
คุณภาพอากาศ
และค่าควบคุม 

4. สานสัมพันธแ์ละ
ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมกับชุมชน 

1. พัฒนา
เทคโนโลยีการ
ผลิต และ
นวัตกรรมการ
ผลิตเพื่อสร้าง
กระบวนการท่ีใช้
พลังงานให้ได้
ประสิทธิภาพ
สูงสุด และลด
ปริมาณการใช้
พลังงานมากสุด 

2. หาแหล่ง     
พลังงานต้นทุน
ต่ าให้เพียงพอต่อ
ปริมาณการใช้ 

1. หาวัตถุดิบท่ีสามารถ
ผลิตสินค้าตรงตาม
คุณภาพท่ีลูกค้า
ต้องการ 

2. ปรับปรุงกระบวนการ
ผลิตให้ผลิตสินค้าได้
คุณภาพตามลักษณะ
การใช้งานของลูกค้า 

3. การจัดหาบรรจุภัณฑ์
บริการงานจัดส่งให้ได้
คุณภาพมาตรฐาน 

4. การควบคุมจัดการ
ระบบให้ได้มาตรฐาน
คุณภาพ ลดข้อ
ร้องเรียน 

5. บริการด้วยความใส่ใจ
ดูแลให้ความส าคัญ 

1. ควบคุมต้นทุนและ
หาแนวทางลด
ต้นทุน 

2. การลงทุนใน
กิจการท่ีเติบโต 

3. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เดิม    
หาตลาดใหม่ และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย 

4. ลดต้นทุนทาง
การเงิน หาแหล่ง
เงินทุนท่ีมีต้นทุน
ทางการเงินต่ า 

 
1. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

พนักงานทุกคน คือ หัวใจของบริษัท และเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง โดยบริษัท 
จะท าทุกวิถีทางเพื่อให้มีความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งสุขภาพอนามัยของพนักงาน
ทุกคน บริษัท สุธากัญจน ์จ ากัด (มหาชน) จะเป็นผู้น าการโม่บด ย่อยหิน และการผลิตปูน
ขาวที่มีกระบวนการที่ปลอดภัย เป้าหมายของเราคือ การไม่มีอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน 
(Zero Accident) ดังนั้นบริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายเพื่อให้ทุกฝ่ายด าเนินการด้านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัยควบคู่ไปกับองค์กรอย่างต่อเนื่องและตลอดไป ดังต่อไปนี้ 

1. บริษัทถือว่าความปลอดภัยในการท างาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับที่จะร่วมมือปฏิบัติ เพื่อให้เกิด
ความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น 

2. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย  ตลอดจนการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน 

3. บริษัทก าหนดนโยบายให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ในทุก
โครงการ 

4. ผู้บังคับบัญชาทุกคน ต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบ ในเรื่องความปลอดภัยในการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้
เป็นไปตามกฎระเบียบแห่งความปลอดภัยที่ก าหนดขึ้นโดยเคร่งครัด 

5. บริษัทจะสนับสนุนและส่งเสริม การด าเนินกิจกรรมความปลอดภัยของทุกฝ่าย 
6. บริษัทจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  เพื่อ

ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
7. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 
8. มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และสาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
บริษัทบริหารจัดการระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามันตามระบบมาตรฐาน OHSAS 18000 โดยจัดให้มี

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (“คณะกรรมการความปลอดภัยฯ”) ท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยความร่วมมือของคณะท างานบุคลากรด้าน
ความปลอดภัยและพนักงานทุกคน ภายใต้การสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารซึ่งได้มุ่งเน้นเรื่องการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
จากการท างานผ่านกระบวนการค้นหาความเสี่ยงและก าหนดมาตรการควบคุมที่เหมาะสมและส่งเสริมการปรับปรุงพฤติกรรม
ความปลอดภัยภายใต้ช่ือโครงการ “ตามล่าหาจุดอันตรายจากการท างาน”  โดยพนักงานทุกคนจะช่วยกันค้นหาอันตรายจากการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ของตนเอง และประเมินความเสี่ยงพร้อมเสนอมาตรการแก้ไขป้องกัน น าเสนอให้คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ พิจารณาด าเนินการแก้ไขปรับปรุง  และมีการจัดท าเป็นคู่มือมาตรฐานการท างานที่ปลอดภัย ตลอดจนจัดเตรียม
อุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  และการแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันอันตรายจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยโดยมี
เป้าหมายคือ ลดการประสบอันตรายและบาดเจ็บจากการท างาน ดังนั้นในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการท างาน จะมีการสอบสวน
อุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโรงงาน และน าเข้าหารือคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เพื่อหามาตรการในการแก้ไข
ป้องกันและติดตามผลไม่ให้เกิดซ้ าอีก 

การเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 
บริษัทให้ความส าคัญกับการเตรียมพร้อมในการรบัเหตุฉุกเฉินและอุบัติภยัที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน โดยได้จดั

ให้มีการแต่งตั้งทีมท างานเตรียมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน ได้แก่ ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้ และทีมระงับเหตุฉุกเฉินจาก
สารเคมีหกรั่วไหล ในการจัดท าสถานการณ์จ าลองการเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีต่าง ๆ เพื่อใช้ฝึกซ้อมทีมงานภายใน โดยการฝึกซ้อม
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี ได้แก่อ องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล โรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยทีมท างาน
จะได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมเป็นประจ าทุกปี อีกทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน ได้แก่  ถังดับเพลิง ถังน้ า
ฉุกเฉิน รถน้ าฉุกเฉิน 

การรณรงค์สร้างจิตส านึกความปลอดภัย 
จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าแนวโน้มการเกิดอุบัติเหตุจากงานจะลดลง บริษัทยังได้รณรงค์จัดกิจกรรมประกวด

บอร์ดความปลอดภัย“จิตสานึกความปลอดภัยปลูกฝังได้ด้วยตัวคุณ”เพื่อการลดอุบัติเหตุในโรงงาน ให้เป็นศูนย์ส่งเสริมให้
พนักงานมีความรู้และเข้าใจในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและสง่เสรมิให้ตระหนักถึงด้านความปลอดภยั รูปแบบกิจกรรมประกวด
บอร์ดความปลอดภัยจะให้แต่ละหน่วยงานจัดบอร์ดรณรงค์การสร้างจิตส านึกความปลอดภัย  ซึ่งในบอร์ดจะต้องประกอบด้วย 
ภาพรณรงค์การท างานที่ปลอดภัย เนื้อหาความรู้ด้านความปลอดภัย และค าขวัญรณรงค์ฯ โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
ประเมินผลให้คะแนนตามหัวข้อ ได้แก่ สวยงามสร้างสรรค์ สาระที่ได้ ค าขวัญโดนใจ และการเลือกวัสดุที่เหลือใช้ 

ในปี 2561 นอกจากการจัดการด้านความปลอดภัยในองค์กรแล้ว บริษัทยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วน
ได้เสีย โดยส่งพนักงานขับรถบรรทุกเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อรณรงค์การขับขี่อย่างปลอดภัย ซึ่งจัดโดยบริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส
เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ฮีโน่”) เพื่อพัฒนาการขับขี่และเฟ้นหาสุดยอดนักขับ ฮีโน่แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
รถบรรทุกสิบล้อกึ่งลากพ่วง (พร้อมหางบรรทุกน้ าหนัก) มีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 27 คน และรถบรรทุกสิบล้อ (บรรทุกน้ าหนัก) มี  
ผู้เข้าแข่งขัน 26 คน โดยผู้เข้าแข่งขันทั้ง 53 คน ต้องผ่านการทดสอบ 3 ฐาน เพื่อให้การบริการด้านการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า
ได้อย่างปลอดภัย บริษัทจึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างผู้น าด้านการขับข่ีอย่างมืออาชีพและสนับสนุนให้คนขับรถบรรทุกของ
บริษัทเข้ารับการแข่งขันในโครงการซึ่งเข้าร่วมกับคู่ค้าของบริษัท 
 กิจกรรม Hino Smart Drive Contest 2018  ชิงรางวัลอันทรงเกียรติถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ สนาม TPRO Training Center จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 28 – 30 กันยายน 2561 และ
พนักงานขับรถของบริษัท ก็เป็นหนึ่งในผู้รับรางวัลสุดยอดนักขับรถบรรทุกดังกล่าว  
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ดัชนีชี้วัดการด าเนินการด้านความปลอดภัย 
ดัชนช้ีีวัดซึ่งใช้บ่งช้ีความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินการเพื่อช้ีวัดความก้าวหน้าในการจัดการด้านสังคมหรือประชากรที่

ส าคัญ ได้แก่ ความปลอดภัยของพนักงาน ซึ่งบริษัทให้ความส าคัญอย่างสูงสุด และตัวช้ีวัดที่ถูกก าหนดขึ้น  ได้แก่ อัตราเกิด
อุบัติเหตุที่บันทึกได้ (อัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน) รวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานที่บันทึกไว้ท้ังหมด ซึ่งต้องได้รับ
การวินิจฉัยโดยผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพท่ีได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด
งาน และอุบัติเหตุที่ต้องได้รับการรักษาทางการแพทย์ 

ปี 2561 2560 

สาขา/บริษัทย่อย(S) 

จ านวน
อุบัติเหตุที่ท า
ให้เกิดการ
หยุดงาน 

จ านวน
อุบัติเหตุที่เข้า
รับการรักษา

ทางการแพทย ์
จ านวนวัน
สูญเสีย 

จ านวนอบุัติเหตุ
ที่ท าให้เกิดการ

หยุดงาน 

จ านวนอบุัติเหตุ
ที่เข้ารับการ
รักษาทาง
การแพทย ์

จ านวนวัน
สูญเสีย 

1. ส านักงานใหญ ่ 0 0 0 0 0 0 
2. หน้าพระลาน 0 0 0 1 0 2 
3. ช่องสาริกา 1 1 14 6 0 96 
4. ห้วยปา่หวาย 0 0 0 0 0 0 
5. สระปูนขาว (S) 1 0 7 0 0 0 
6. โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง (S) 0 0 0 0 0 0 

รวม 2 1 21 7 0 98 
 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม 
บริษัท สุธากัญจน์ จ ากดั (มหาชน) เป็นผู้ผลิตปูนขาวรายใหญข่องประเทศ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพ           

ในขณะเดยีวกันก็ตระหนักถึงความส าคญัของการจัดการด าเนินงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท
ทุกขั้นตอน พนักงานทุกคน ทุกระดับ ทุกหน่วยงานจะต้องค านึงถึงความส าคญัต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี ้

1.  ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ด้านสิ่งแวดล้อมของทางราชการอย่างเคร่งครัด ทั้งยังให้ความร่วมมือ
ประสานกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อรักษาด้านสิ่งแวดล้อม 

2.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นผลจากการ
ด าเนินงานท้ังในปัจจุบันและอนาคต โดยการป้องกัน ควบคุม ปรับปรุง และแก้ไข อย่างต่อเนื่อง 
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3.  ก าหนดและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายในการด าเนินการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่างสม่ าเสมอ เพื่อ
ปรับปรุง พัฒนา และแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ 

4.  มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการลดปริมาณการใช้ การหมุนเวียนใช้ซ้ า และแปร
สภาพกลับมาใช้ใหม่ 

5. ติดตามผลด้วยการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องตามข้อก าหนดที่
ระบุไว้ 

6.  ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในการท างานที่เหมาะสม ในการช่วยลดผลกระทบและส่งเสริมการจัด
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 

7.  สนับสนุนให้มีการด าเนินการแก้ไขปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
8.  มีการสื่อสารให้แก่บุคลากรในองค์กร และสาธารณะทราบตามความเหมาะสม 
 

เพื่อควบคุมและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตาม
เ ส้ น ท า ง แ ห่ ง ค ว า ม ยั่ ง ยื น  บ ริ ษั ท ใ ห้
ความส าคัญกับแนวทางการด าเนินการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน รวมถึงกระบวนการ
จัดการห่วงโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์เพื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบและลดผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอันเกิดจากกระบวนการให้เหลือ
น้อยที่สุด โดยพิจารณาถึงวงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปูนขาว ปูนบด และปูนไฮ
เดรต โดยศึกษาข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมใน
การประเมินวัฎจักรของผลิตภัณฑ์ปูนขาว
ภายใต้กระบวนการผลิตสินค้าหลัก ตั้งแต่
กระบวนการจัดการด้านวัตถุดิบต่าง ๆ ที่
เป็นปัจจัยน าเข้า การขนส่ง การผลิต จน
สิ้นสุดชีวิตของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว  
 

วัฎจักรหินปูน ปูนขาวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน าหินปูน ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลัก โดยหินปูนเป็นหินตะกอน ซึ่งมีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นแคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) อาจเป็นในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนตที่เป็นแร่     
แคลไซต์ ซึ่งในกระบวนการอุตสาหกรรมมีช่ือทางเคมีคือ  แคลเซียม
คาร์บอเนต (CaCO3) มาผ่านกระบวนการเผาในเตาเผาด้วยความร้อนสูงที่
อุณหภูมิ 900-1100 องศาเซลเซียส โดยแคลเซียมคาร์บอเนตจะ
เปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกไซด์ (CaO) จากการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งต้อง
อาศัยความร้อนสูง (Calcination) จนได้ปูนสุก หรือควิกไลม์ (Quicklime)  ซึ่ง
สามารถจ าหน่ายได้ในรูปก้อน หรือน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องใน
กระบวนการบดย่อยจนเป็นผง ได้เป็นผลิตภัณฑ์ปูนบด (Quicklime powder) 

ซึ่งสามารถจ าหน่ายโดยบรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หรือจัดจ าหน่ายโดยขนส่งในรูปรถเบาท์ หรือน า ผลิตภัณฑ์ปูนเกล็ดไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องโดยน าไปผ่านกระบวนการในโรงไฮเดรต โดยผสมน้ า โดยปูนเกล็ดจะท าปฏิกิริยาคายความร้อนเมื่อมีการ
รวมตัวกันกับน้ า (Slaking) และเปลี่ยนเป็นปูนไฮเดรต (Hydration) ซึ่งมีสภาพเป็นผงแห้งหรือเป็นสารประกอบซึ่งมีช่ือทางเคมีว่า
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ [Ca (OH)2]  โดยผ่านการคัดขนาดตามที่ต้องการ 
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เมื่อเวลาผ่านไป  น้ าที่รวมตัวอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดปฏิกริยาไฮเดรดช่ันแล้วจะเกิดการระเหย และเมื่อปูนเกิดการรวมและดูดซับ
กับคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งอยู่ในอากาศหรือในสภาพแวดล้อมจนเกิดการสะสมและตกตะกอนแปรสภาพไปเป็นหินปูน (แคลเซียม
คาร์บอเนต) โดยหมุนเวียนเป็นวงจรตามวฏัจักรหินปูนซึ่งถือเป็นวัตถุดิบหลักซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว  

การควบคุมผลกระทบจากระบวนการผลิต 
บริษัทมีระบบควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO14001 และมีการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

จากกระบวนการผลิตเพื่อวางระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในกระบวนการท างานปกติของบริษัทโดยปลูกฝังให้พนักงานมี
ความใส่ใจและค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุก ๆ กระบวนการ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมจ ากัดฝุ่นและก๊าซ การท า
ความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงงานโดยวิธีการสเปรย์น้ าแทนการกวาด การใช้รถดูดฝุ่นเพือ่ลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่น การใช้ระบบน้ าหมุนเวียนภายในโรงงานโดยมีกระบวนการบ าบัดภายในและน าน้ าท่ีใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่เพื่อใช้การ
ล้างวัตถุดิบ รวมถึงมีการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ อากาศ และมลพิษต่าง ๆ เพื่อให้ครอบคลุมตามที่กฎหมายก าหนด  

 
 
การควบคุมผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ 
บริษัทมีกระบวนการควบคุมและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิตได้แก่ การติดตั้งระบบก าจัดฝุ่น ควัน และก๊าซ ใน

กระบวนการผลิตของเตาเผาปูนขาวทุกเตาซึ่งประกอบด้วย ไซโคลน  Setting Chamber Wet Scrubber และ Bag Filter ซึ่ง
เป็นระบบก าจัดฝุ่นและก าจดัก๊าซไอเสียที่เกิดจากการใช้ถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงในกระบวนการเผาไหม้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจไม่ให้
เกิดมลภาวะซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต โดยระบบควบคุมมลพิษต่าง ๆ สามารถควบคุมฝุ่นและก๊าซ
ที่เกิดจากกระบวนการท างานของเตาเผาไม่ให้เกินมาตรฐานตามที่ กฎหมายก าหนด รวมถึงไม่ส่งผลกระทบต่อบรรยากาศ 
ประกอบด้วย 

1) การติดต้ังระบบห้องตกฝุ่นที่ใช้แรงหน่วงของโลก (Setting chambers) ซึ่งท าหน้าท่ีหลักในการเก็บแยกฝุ่นจาก
กระบวนการผลิตโดยน้ าหนักฝุ่น เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นขนาดใหญ่  

2) เคร่ืองแยกฝุ่นด้วยแรงหนีศูนย์กลาง (Cyclone-Centrifugal Separators) โดยท าหน้าที่หลักในการเก็บแยก
ฝุ่นท่ีมีขนาดเล็กลง เพื่อกรองเก็บแยกฝุ่นซึ่งมีขนาดใหญ่มากกว่า 10 ไมครอน  

3) ระบบจัดฝุ่นด้วยหยดน้ า (Wet Scrubbers system) จะท าหน้าท่ีสเปรย์ฉีดละอองน้ าให้ตกกระทบกับละอองฝุน่
เพื่อดักจับก๊าซไอเสีย โดยวิธีการควบคุมก๊าซด้วยการดูดกลืนก๊าซด้วยของเหลว (Absorption) ประกอบกับการ
ควบคุมควบคู่กับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ปูนขาวที่ท าการผลิต ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยในการดักจับก๊าซเพื่อให้ก๊าซ      
ไอเสียตกตะกอน ก่อนปล่อยควันซึ่งได้จากกระบวนการผลิตล าเลียงระบายไปจาก Kiln Stack ที่ระยะความสูง 39 
เมตรสู่บรรยากาศ  

4) เคร่ืองกรองฝุ่น (Bag filters) ส าหรับการจ ากัดฝุ่นในบริเวณพื้นที่การผลิตทั่วไป เช่น โรงผลิตแคลเซียมไฮดรอก
ไซด์ และแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นต้น 

 
 
 
 

  



 
 

หน้า 172 / 257  
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

 
นอกจากจากนี้ ยังมีระบบควบคุมกระบวนการท างานของเครื่องจักรด้วยระบบ 
PLC และVisualization ที่ ส ามารถก าหนดค่ าพามิ เตอร์ ในการควบคุม
กระบวนการท างานของเครื่องจักรด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อควบคุมกระบวนการ
เผาไหม้และการสันดาป (Combustion) ในกระบวนการเตาเผาปูนขาว โดย
สามารถก าหนดค่าควบคุมปริมาณออกซิเจนและอุณหภูมิให้มีปริมาณเพียงพอ
ต่อกระบวนการเผาไหม้โดยระบบจะท าการควบคุมและลดปริมาณการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) หลังจากการเผาหินปูนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า 900 
องศาเซลเซียส (CaCO3+Heat=CaO+SO2)  

 
การจัดการภายในโรงงานเพ่ือควบคุมผลกระทบ 
o การสร้างระบบปิดใต้ไซโล คลังสินค้า ที่ข้ึนลงสินค้าต่าง ๆ เพื่อควบคุมมิให้เกิดฝุ่นท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม 
o ด าเนินการปลูกต้นไม้โตเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีแนวต้นไม้ยืนโตซึ่งสามารถป้องกันการลอยตัวของฝุ่นจากบริเวณพื้นที่การ

ผลิตออกไปภายนอกโดยมีการปลูกแนวไม้กว่าแสนต้นเพื่อปกคลุมพื้นที่โดยรอบ 
o การด าเนินการเทราดคอนกรีต รวมถึงถนนโดยรอบ เพื่อให้สามารถท าความสะอาดโดยง่าย โดยใช้รถดูดฝุ่นและใช้

การสเปรย์น้ า 
o การใช้น้ าเพื่อท าความสะอาดแทนการท าความสะอาดโดยวิธีการปัดกวาด เพื่อควบคุมไม่ฝุ่นเกิดการฟุ้งกระจาย 

การสเปรย์น้ าหรือล้างล้อรถบรรทุก 
o การท าความสะอาดเครื่องจักร อาคาร เพื่อป้องกันการสะสมตัวของฝุ่น และมีการคอยตรวจตราซ่อมแซมส่วนท่ีมี

การช ารุดของเครื่องจักรและอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
o การป้องกันความเดือดร้อนร าคาญจากการขนส่ง ในขบวนการขนส่งผลิตภัณฑ์จะใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกขนส่งให้

มิดชิดเพื่อป้องกันการร่วงหล่น รวมถึงก าหนดน้ าหนักการขนส่งไม่ให้เกินมาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 
o การปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่โรงงานและพื้นที่การผลิต 
o การจัดการพื้นท่ีท างานอ่ืน ๆ ระบบคลังจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบระบบปิด และการสเปรย์น้ าเพื่อควบคุมฝุ่น 
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การด าเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากกระบวนการผลิต 

 Year  ฝุ่นละออง  
 คาร์บอน 

มอนอกไซด์ 
 ออกไซด์ของ

ไนโตรเจน  
 ซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์  

 Parameter 
 Total 

Suspended 
Particular (TSP)  

 Carbon 
monoxide (CO)  

 Oxides of  
Nitrogen (Nox)  

 Sulfur  
Dioxide (SO2)  

(The Average Measurement)  
From the Stack  

ค่าเฉลี่ยผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องเตา 

Average 
Result 

Standard 320 690 400 700 
2561-2018 106 291 201 43 
2560-2017 87 190 157 24 
2559-2016 225 404 148 13 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ท างาน 

สถานีตรวจวัด รายการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน 
#1/2561 #2/2561 #1/2560 #2/2560 #1/2559 

(11-12/06/2561) (26-27/11/2561) (24-25/05/2560) (20-21/11/2560) (17-18/06/2559) 

1. บริเวณซ่อมบ ารุง 
Benzene  10 ppm 0.030 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Iron Oxide Fume  10 mg/m
3
 0.012 0.002 0.010 0.004 0.003 

2. โรงผลิตแคลเซียม  Respirable Dust  5 mg/m
3
 0.591 0.560 1.034 1.400 1.161 

3. โรงผลิตแคลเซียม  Total Dust 15 mg/m
3
     1.169 4.760 1.236 

4. โรงผลิต Hydrate  Respirable Dust 5 mg/m
3
 0.304 0.577 27.805 4.228 5.402 

5. โรงผลิต Hydrate  Total Dust 15 mg/m
3
     61.620 7.560 1.283 

6. บริเวณเตาเผา  Total Dust 15 mg/m
3
 0.500 0.174 1.042 0.040 0.550 

7. ห้องปฏิบัติการ  Hydrochloric acid  7 mg/m
3
 3.832 2.638 5.118 0.980 0.018 

8. โรงผลิตปูนบด Total Dust 15 mg/m
3
 0.690 2.160 0.214 1.087 3.698 

 
คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบการใช้น้ าหมุนเวียนภายในโรงงาน  
ในกิจกรรมการด าเนินการของบริษัท มีการใช้น้ าส าหรับกระบวนการผลิต ได้แก่ การฉีดน้ าล้างหินก่อนส่งเข้า

กระบวนการเผาในเตา ซึ่งระบบการใช้น้ าจะมีบ่อน้ าและติดตั้งระบบท่อเพื่อน าน้ าที่ผ่านการใช้แล้วเพื่อให้การไหลเวียนกลับไปยัง
บ่อพักน้ าท่ีใช้แล้ว เกิดการตกตะกอนในบ่อพัก แล้วน าน้ าหลังจากผ่านกระบวนการตกตะกอนหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ส่วนกาก
ตะกอนในบ่อน้ า ซึ่งจะมีทั้งเศษดินโคลนจากกระบวนการล้างหินวัตถุดิบผสมกับเศษฝุ่นปูนที่ได้มาจากกระบวนการผลิต           
จะด าเนินการขุดลอกตักออกเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ปรับพื้นท่ีของโรงงาน บริจาคให้วัด โรงเรียน ชาวบ้าน ใช้ถมที่ เป็นต้น 

ผลตรวจวัดน้ า (Water recycle system) ตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 บริษัทมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้แล้ว
ดังนี ้

รายการตรวจวดั วิธีวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน 2561 2560 2559 
(11-12/06/2561) (24-25/05/2560) (17-18/06/2559) 

pH* pH Meter 5.5-9 7.300 11.770 12.470 
Suspended Solids Dried at 103-105 °C 50 mg/l <2 25.000 17.500 
Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C 3000 mg/l 520.000 3472.000 1702.000 
BOD5 Azide Modification 20 mg/l <2 <2 <2 
COD Closed Reflux 120 mg/l 12.000 5.560 11.650 
Oil & Grease Partition & Gravimetric 5 mg/l <5 <5 <5 

 
(*) ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), โดยค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0 โดยคุณสมบัติของน้ า ที่ผ่านการใช้ในระบบจากการ
ตรวจสภาพได้ค่า pH อยู่ระหว่าง 11-13 ซึ่งเป็นคุณสมบัติความเป็นด่างสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปูนขาวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักใน
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กระบวนการที่มีการใช้น้ าจะมีคุณสมบัติความเป็นด่างสูง เมื่อมีการใช้ระบบน้ าหมุนเวียนในกระบวนการผลิ ต คุณภาพน้ าที่
ตรวจวัดได้จึงมีค่าความเป็นด่างสูง แต่เนื่องจากเป็นระบบการใช้น้ าหมุนเวียนภายใน จึงไม่ส่งผลกระทบภายนอก 

 
การจัดควบคุมผลกระทบด้านเสยีงจากกระบวนการผลิต  
ในกระบวนการผลิต จะมีจุดที่ก่อให้เกิดเสียง ได้แก่ ระบบการท างานของพัดลมขนาดใหญ่ (Blower System) ซึ่งเป็น

ระบบที่ติดตั้งอยู่ในอาคารผนังคอนกรีตระบบปิด และในระบบที่ก่อให้เกิดเสียงอื่น ๆ จะไม่ใช่เครื่องจักรกลหนัก กอปรกับ
อุปกรณ์การควบคุมในกระบวนการมีการติดตั้งอุปกรณ์ในการควบคุมเพื่อลดผลกระทบมลภาวะด้านเสียงเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการควบคุมมลภาวะด้านเสียง 

 
 

บริเวณท่ีตรวจวัด 
2561 (11-12/06/2561) 2560 (24-25/06/2560)  2559 (17-18/06/2559) 
มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน มาตรฐาน 

(Leq. 8 hrs. : dBA = 85) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) (Leq. 8 hrs. : dBA = 90) (Lmax : dBA = 140) 

สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 1 90.5 102.7 83.8 102.0 89.5 101.4 
สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 2     84.1 98.1 
สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 3 87.0 103.0 83.7 137.3   
สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 4       
สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 5 84.0 101.5 85.8 101.1 82.5 96.0 
สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่ 6 90.1 102.7 84.9 98.3 89.1 101.6 
บรรจุปูนโรงผลิตท่ี 1 85.4 95.2 84.2 91.7 88.5 99.1 
บรรจุแป้งโรงผลิตท่ี 2 90.7 100.6 92.0 97.0 92.9 99.5 
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-3 71.8 94.8 66.7 84.3 97.1 108.2 
ควบคุมเป่าปูนโรงบด RM-4 77.6 102.1 66.9 92.0 97.3 101.8 
ห้องควบคุมโรงบด 60.8 86.0 59.8 80.3 74.6 87.7 
Average 82.0 98.7 78.6 98.2 88.4 99.3 

 
การจัดการควบคุมผลกระทบด้านอุณหภูมิและความร้อนจากกระบวนการผลิต  
ความร้อนในกระบวนการผลิตตามวิธีการเผาจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับความร้อนแต่อย่างใด

เนื่องจากระบบเตาเป็นระบบปิดและมีฉนวนอิฐส าหรับป้องกันความร้อนไม่ให้เกิดการรั่วไหลออกจากเตา และการควบคุมในจุดที่
อาจส่งผลกระทบโดยมีการตรวจวัดค่าอุณหภูมิความร้อนในบริเวณที่อาจส่งผลกระทบ  

 

บริเวณทีต่รวจวดั 
2561 (11-12/06/2561) 2560 (24-25/05/2560) 2559 (17-18/06/2559) 

ค่ามาตรฐาน (34°C) ค่ามาตรฐาน (34°C) ค่ามาตรฐาน (34°C) 
1. สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่  2 28.8 30.4 26.3 
2. สายพานล าเลียงคัดปูนก้อนเตาที่  5 30.2 31.7 28.9 
3. ซ่อมบ ารุง 29.8 30.8 27.5 

Average 29.6 31.0 27.6 
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การจัดการควบคุมผลกระทบด้านสารพิษ  
ส าหรับกรรมวิธีการผลิตปูนขาวและแคลเซียมคาร์บอเนต ซึ่งเป็นกระบวนการทีไ่ม่ปรากฏสารพิษและกระบวนการผลิต

ทุกขั้นตอนไม่มีการใช้ส่วนประกอบเคมีอื่น ๆ ซึ่งเป็นสารพิษ 
 
การจัดการท าลายของเสียและสิง่ปฏิกูล   
ในกระบวนการผลิตปูนขาว จะมีเศษซากหรือสิ่งปฏิกูล ฝุ่นและเถ้าจากการผลิต บางส่วนที่สามารถคัดแยกเพื่อการ

จ าหน่ายก็จะท าการจ าหน่าย และบางส่วนจะท าการขนออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ภายในพ้ืนที่โรงงานหรือตามที่ชุมชนร้องขอ เช่น 
ใช้ในการปรับถมพื้นที่ตามจุดที่ชุมชนและชาวบ้านร้องขอ โดยมีการขออนุญาตการขนสิ่งปฏิกูลออกนอกโรงงานจากหน่วย
ราชการ การขนสิ่งปฏิกูลให้กับชาวบ้านที่ร้องขอเฉพาะในจุดที่ไม่สง่ผลให้เกิดความเดือดร้อนกับพ้ืนท่ีใกล้เคียงโดยมวีิธีการฝัง่กลบ
อย่างถูกวิธีและน าสิ่งปฏิกูลไปถมในจุดที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น  

 

 

ดัชนีชี้วัดการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม 
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) การเผา การผสมในผลิตภัณฑ์ที่วางขาย ได้รับเลือกให้เป็นตัวบ่งช้ี

ประสิทธิภาพสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ การวัดการปล่อยก๊าซ CO2 จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงาน กลยุทธ์
และการจัดการด้าน CO2 จึงมีความส าคัญต่อการตัดสนิใจของกลุ่มบรษิัทที่รับนโยบายจาก Carmeuse ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการผลติ 
การขายและโครงการลงทุน ตัวบ่งช้ีนี้ประกอบด้วย CO2 ที่ปล่อยออกมาจากเตาเผาของกลุ่มบริษัท จากเช้ือเพลิงและวัตถุดิบ 
ครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาที่วางจ าหน่ายแล้ว 

 

 
หมายเหตุ:  1.  เตาเผาที่ 7 (K7) เร่ิมเดินเครื่องการผลิตในปี 2561 

2.  เตาเผาที่ 9-10 (K9-10) เป็นเตาเผาของบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
(SQL) ซ่ึงบริษัทได้ท ารายการได้มาซ่ึง SQL เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 

  

3. พลังงานและทรัพยากร 
บริษัทก าหนดนโยบายเพื่อประกาศใช้เป็นแนวทางเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก

คนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากรในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าท่ี
หนึ่งในการปฏิบัติงาน ดังนี ้  

2.24 2.32
2.782.95

0.00 0.00
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ค่าเฉล่ีย CO2 ท่ีวัดได้จากผลิตภัณฑ์
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1. บริษัทจะด าเนินการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึง
ของการด าเนินงานขององค์กร และถือว่าการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าท่ีทุกคนท่ีจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติดังกล่าว 

2. บริษัทจะด าเนินการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างเหมาะสมกับลักษณะ และปริมาณพลังงานท่ีใช้ของแต่ละ
หน่วยงาน  

3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงานและทรัพยากร 
4. บริษัทจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและทรัพยากรขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้อง

กับการปฏิบัติงานท่ีดี 
โดยบริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม และ

การมีส่วนร่วม เพื่อสามารถด าเนินการด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

พลังงาน 
 บริษัทมีการใช้พลังงานหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ถ่านหิน ส าหรับกระบวนการผลิตสินค้าปูนขาว โดยในปี 2561 บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมปริมาณการ
ใช้เชื้อเพลิงประเภทถ่านหินเพื่อให้สามารถใช้เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส าหรับกระบวนการท างานของเครื่องจักรในการผลิตสินค้า และส านักงานในแต่
ละสถานประกอบการ 

3. น้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับกระบวนการขนส่งสินค้า และรถสนับสนุนการผลิต 
 

ทรัพยากรอื่น ๆ 
บริษัทมีการทรัพยากร ซึ่งมาจากแหล่งธรรมชาติ หลัก ๆ  ประกอบดว้ย 
1. หินปูน ส าหรับใช้ในกระบวนการผลิตปูนขาว โดยบริษัทมีการบริหารจัดการในการใช้หินปูนเพื่อลดปริมาณสูญเสีย

ในกระบวนการให้มากที่สุด โดยมีการบริหารจัดการคัดแยกหิน Undersize ในขนาดที่สามารถน ากลับมาใช้ใน
กระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้า เพื่อเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

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

ใช้ระบบหมุนเวียน เพื่อบริหารจัดการใช้ทรัพยากรจากแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ดัชนีชี้วัดการด าเนินการด้านการจัดการพลังงาน 
โดยก าหนดตัวช้ีวัดส าหรับการจัดการด้านพลังงานหลัก ได้แก่ ค่าเช้ือเพลิงส าหรับเตาเผา รวมทั้งไฟฟ้า หารด้วย 

ผลิตภัณฑ์ที่ขาย เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัท ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
เชื้อเพลิงที่ใช้ในเตามีผลกระทบต่อการใช้พลังงานโดยรวมประมาณ 80% แหล่งพลังงานอ่ืน ๆ ทั้งหมด (โรงผลิตและส านักงาน) ก็
จะถูกน ามาคิดด้วย ตัวบ่งช้ีต่าง ๆ เหล่านี้ แสดงถึงความเข้มของพลังงานท่ีสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้าท้ังหมดที่เราขาย 
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4. มุ่งเน้นลกูค้า 
บริษัทจะผลิตสินค้า บริการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้าง

ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย มีระบบจัดเก็บและการ
ให้ข้อมูลที่ตรงความจริงและเพียงพอ รวมทั้งให้ความรู้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ  ท าการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมของสินค้าและ
บริการโดยให้ความส าคัญกับกระบวนการและกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคม
และสิ่งแวดล้อม 

บริษัทมีกระบวนการในการควบคุมคุณภาพสินค้า การทดสอบและหน่วยงาน
เพื่อตรวจเช็คดูแลกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าตลอดรวมถึงการส่งมอบ
สินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 รวมถึงการมีการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001 และการจัดการด้านความปลอดภัย 
OHSAS18000 ตลอดจนมีการจัดท าข้อมูลรายละเอียดสินค้าเพื่อเผยแพร่ให้กับลูกค้า
และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท 

บริษัทมีกระบวนการประเมินผลความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านคุณภาพสินค้า และด้านบริการ    
ต่าง ๆ ซึ่งผลการประเมินนี้จะเป็นแนวทางให้บริษัทน ามาพัฒนาปรับปรุงต่อไป และในปีนี้บริษัทได้ด าเนินการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ จาก 2 หน่วยงาน คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
ประเภท ปูนขาวอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม  และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal จากส านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย 

จากการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมนี้ ท าให้บริษัทได้รับความไว้วางใจและสร้างความเช่ือมั่นจากกลุ่มลูกค้าจ านวน
มาก  จนท าให้บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังกลุ่มต่าง ๆ ได้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าที่ผลิตสินค้าด้านอาหารส่งออกไปยัง
กลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งจะต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Halal เช่นกัน 

นอกจากน้ี บริษัทได้ให้การต้อนรับกลุ่มลูกค้าต่าง ๆ ที่ให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการและกระบวนการผลิต เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้รับค าแนะน าต่าง ๆ จากลูกค้าเพื่อ
น ามาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่อไป 

บริษัทได้มีการก าหนดหัวข้อส าหรับจัดท าแบบส ารวจเพื่อวัดความพึงพอใจของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ส าหรับกลุ่มลูกค้าที่
มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์หลักซึ่งผลส ารวจสรุปได้ดังนี้ 

 

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 
3.4 3.2 3.1 3.2 3.1 3.3 2.9 3.1 3.1 3.2 3.4 2.9 3.1 3.1 3.3 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

1.ระบบ งานด้านบริการและการ
ประสานงาน

2. ระบบ คุณภาพสินค้า 3.ระบบ งาบริการด้านเอกสาร 4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า 5. ระบบบรรจุภัณฑ์ ของสินค้า

ผลส ารวจความพึงพอใจลูกคา้กลุม่ปูนขาว

Score 2561 2560 2559

4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.6 3.3 3.3 3.4 3.3 3.6 3.4 3.5 3.4 3.5 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 

 -

 2.0

 4.0

 6.0

กลุ่ม CaCO3/เกษตร 1.ระบบ งานด้านบริการและการ
ประสานงาน

2. ระบบ คุณภาพสินค้า 3.ระบบ งาบริการด้านเอกสาร 4. ระบบงาน จัดส่ง สินค้า

ผลส ารวจความพึงพอใจลูกค้ากลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนต

 Score 2561 2560 2559
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ดัชนีชี้วัดเพ่ือวัดการด าเนินการโดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์คุณค่าให้กับลูกค้า 
โดยก าหนดเป้าหมายในเรื่องการบันทึกข้อร้องเรียน/การขายสินค้า ช่วยเน้นสิ่งที่ลูกค้าของกลุ่มบริษัทให้ความส าคัญ 

ตัวบ่งช้ีนี้จะกล่าวถึงข้อร้องเรียนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ได้รับจากลูกค้าและได้รับจดทะเบียน ไม่ว่าการเรียกร้องดังกล่าวจะ
ได้รับการยอมรับจากผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม 

 
 

5. การเติบโต 
การเติบโตของธุรกิจถือเป็นปัจจยัหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจซึง่จะเป็นฐานในการพัฒนาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน โดย

บริษัทก าหนดแนวทางในการด าเนนิการเพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีความเจรญิก้าวหน้า โดยประกอบด้วย 
1. ด้านการตลาด  โดยมุ่งพัฒนาเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าทั้งภายในและตา่งประเทศ เพือ่เพิ่มหรือขยายฐานลูกคา้

เพื่อให้สามารถจ าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งลูกค้าภายในประเทศและลูกค้าต่างประเทศ  โดยฐาน
ลูกค้าที่มีความหลากหลายจะเป็นรากฐานเพื่อให้สร้างธุรกิจให้สามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก หาก
อุตสาหกรรมใดอตุสาหกรรมหนึ่งประสบปัญหา และจะช่วยให้บริษัทมีความมั่นคงทางรายรับ 

2. สินค้าและบริการ  ด้วยสินค้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานตลอดจนมีการให้การบริการเป็นท่ียอมรับจากลูกค้าจะเป็น
ปัจจัยส าคัญให้เกิดการพัฒนาและการแข่งขันในตลาดได้ง่ายขึ้น ดังกล่าวบริษัทจึงมุ่งการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลัก 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่สามารถท าการตลาดและการขาย ซึ่งจากการที่บริษัทได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทคามิวส์ซึ่งเป็น
ผู้เช่ียวชาญการผลิตปูนขาวช้ันน าของโลกที่ส่งทีมผู้เช่ียวชาญพร้อมองค์ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์รวมถึงการถ่ายทอดเทคนิคการ
ผลติที่ช่วยใหก้ารปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพได้มาตรฐานและตามต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม
โดยทีมผู้เช่ียวชาญร่วมกับทีมงานทุกหน่วยงานในบริษัทร่วมพัฒนาผลักดันเพื่อหาแหล่งวัตถุดิบ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อให้
คุณภาพสินค้ามีแนวโน้มที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการจัดสรรตัวแทนฝ่ายการตลาดที่มีเพียงพอให้การให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อเป้าหมาย
สูงสุดในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 

3. เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยมุ่งการเป็นผู้น าในการน าเทคโยลีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้
สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและสามารถใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ 

4. ความสามารถในการแข่งขนั การขับเคลื่อนให้ธุรกิจมีแนวโน้มทีส่ามารถเตบิโตทั้งด้านความสามารถในการท า
ก าไร การควบคุมต้นทุนและรายจา่ยตลอดจนการสร้างเครือข่ายการผลิตทีม่ีต้นทุนการผลติที่ต่ าลง เปน็เป้าหมายหลักท่ีบริษัท
มุ่งเน้นเพื่อสร้างแนวโนม้การเติบโตให้กับธุรกิจ 

 
ดัชนีชี้วัดการเติบโต 
ดัชนีช้ีวัดซึ่งใช้บ่งช้ีความก้าวหน้าหรือการด าเนินการด้านความยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจหรือความรุ่งเรื่องในธุรกิจประเมิน

จาก EBIDA หรือรายได้ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม (EBIDA) / มูลค่าหินที่ซื้อ เพื่อใช้เป็นตัวช้ีวัดการเติบโต ที่แสดงถึงฐานะ
ทางการเงินของบริษัท เทียบกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  คือ การจัดซื้อหินปูน โดยกลุ่มบริษัทมุ่ งมั่นในการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อสร้างความมั่นใจในการท าก าไรในระยะยาวและการด าเนินกิจการต่อไป
ของบริษัท 

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ การเติบโต หน่วย 2561 2560 2559 
EBITDA ล้านบาท            189.83             177.66             179.14  
มูลค่าหินทีมีการจดัซื้อ ล้านบาท            164.12             156.46             111.55  
EBITDA / มูลค่าหินที่มีการจัดซ้ือ                1.16               1.14               1.61  

 

0.065%

0.003%

2561 2560

% ของผู้มาร้องเรียน
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การควบคุมภายใน ปัจจัยความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
ระบบควบคุมภายใน 

บริษัทมีนโยบายและเป้าหมายในการที่จะบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเป็นองค์กรที่มีการก ากับดูแล
กิจการที่ดี  มีกระบวนการตรวจสอบเพื่อควบคุมระบบภายในและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ     
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง โดยให้จัดจ้าง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด เพื่อท าหน้าที่
ตรวจสอบระบบควบคุมภายในประจ าปี 2561 โดยมีการเข้าตรวจสอบระบบควบคุมภายในกระบวนการระบบการขายและเงิน
สด (the process of Order to Cash) เป็นหลัก ส าหรับแนวทางนโยบายส าหรับการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและ
ประเมินความเสี่ยง ตลอดจนแนวทางการบริหารความเสี่ยงไว้ของบริษัท มีดังนี้ 

 
การตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมินความเสี่ยง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลให้ระบบควบคุมภายใน การ
ก ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงให้ค าแนะน าให้การดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของผู้บริหาร  
เพื่อให้ระบบมีความเพียงพอและเหมาะสมรวมถึงมีประสิทธิภาพ ตลอดรวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก าหนด และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การท ารายการเกี่ยวโยง การดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรอย่าง
เหมาะสม และมีกลไกป้องกันการเกิดการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุล ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบมอบหมายให้บริษัทจัดจ้างที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญและประสบการณ์จากภายนอกโดยเป็น
หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ เพื่อรับหน้าที่ในการสอบทานกระบวนการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานที่ส าคัญของ
บริษัท เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมถึงบริษัทสามารถน าข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้มี
ประสบการณ์เพื่อท าการปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ส าหรับแผนงานและขั้นตอนการตรวจสอบระบบควบคุมภายในและประเมนิความเสีย่ง ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาได้ด าเนินการ
ภายในกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread way Commission) และการตรวจสอบที่มีพื้นฐานจากความเสี่ยง (Risk-Based Approach) 
โดยใช้แนวคิดพื้นฐานว่าทรัพยากรในการตรวจสอบนั้นมีจ ากัด และการตรวจสอบควรเน้นไปที่กระบวนการปฏิบัติงานที่มีความ
เสี่ยงสูงเป็นส าคัญ ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง ดังนี้ 

1) ประเมินความเสี่ยงส าหรับแต่ละกระบวนการทางธุรกิจของบริษัท 
เพื่อสนับสนุนการวางแผนการตรวจสอบภายในให้ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจหลักที่ส าคัญ และจัดล าดับ

กระบวนการที่จะด าเนินการตรวจสอบ 
โดยกระบวนการธรุกิจหลักท่ีส าคญัซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วย 
1.1 กระบวนการผลติ (Production) 
1.2 กระบวนการบริหารสินค้าคงคลังและต้นทุนการผลิต (Inventory Management and Product Costing) 
1.3 กระบวนการขายและรับช าระเงิน (Order to Cash) 
1.4 กระบวนการจดัซื้อและจ่ายช าระเงิน (Purchase to Pay) 
1.5 กระบวนการปดิบัญชีและการจดัท ารายงานทางการเงิน (Account Closing and Financial Reporting) 
1.6 กระบวนการบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
1.7 กระบวนการบริหารทรัพยากรบคุคลและเงินเดือน (Human Resource Management and Payroll) 

2)   การวางแผนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี้ 
2.1 สัมภาษณผ์ู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท  
2.2 การสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อระบุ

จัดล าดับการควบคุมที่บริษัทได้มีการก าหนดไว้ 
2.3 การประเมินความเสี่ยงตามเกณฑ์ และจัดล าดับความเสี่ยงท่ีได้จากการประเมินความเสี่ยง 
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2.4 หารือร่วมกับผู้บริหารแต่ละหน่วยงานเพื่อยืนยันรายการความเสี่ยงและระดับคะแนนท่ีประเมินได้ 
2.5 จัดท าร่างแผนการตรวจสอบภายใน จากผลการประเมินความเสี่ยงท่ีได้จากขั้นตอนการหารือ 
2.6 น าเสนอร่างแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี เพื่อยืนยันล าดับและระยะเวลาการเข้าตรวจสอบการ

ปฏิบัติงาน 
2.7 ขออนุมัติแผนการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัท และประกาศให้ผู้บริหาร

ทุกหน่วยงานรับทราบ 
3) กระบวนการตรวจสอบระบบควบคุมภายใน มีแนวทางดังนี ้

3.1 ศึกษาและท าความเข้าใจในธุรกิจและขอบเขตของงานท่ีจะตรวจสอบ 
3.2 การสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสอบทานเอกสารประกอบการปฏิบัติงานเพื่อศึกษาและท าความเข้าใจ

กระบวนการปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตการตรวจสอบ 
3.3 ระบุความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบันและออกแบบแนวทางการตรวจสอบ (Audit 

Program) 
3.4 ทดสอบจุดควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานด้วยวิธีการทดสอบดังระบุในแนวทางการตรวจสอบ 
3.5 สรุปผลการตรวจสอบเพื่อยืนยันประเด็นเบื้องต้นกับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลส าหรับการ

จัดท ารายงานผลการตรวจสอบน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริษัท 

 
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในโดยคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบควบคุมภายใน โดยการพิจารณาและ
สอบถามข้อมูลจากฝ่ายจัดการและผู้บรหิาร 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 าธุรกรรม
กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว และมีระบบควบคุมภายในในด้าน
ต่างๆ ทั้ง 5 ส่วน ที่มีความเหมาะสมและเพียงพอในการที่จะป้องกันทรัพย์สินอันเกิดจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือ
โดยไม่มีอ านาจ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน นอกจากนี้
บริษัท ยังมีระบบการจัดเก็บเอกสารส าคัญที่ท าให้กรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้มีอ านาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ภายใน
ระยะเวลาอันควร 

2) การด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัท 
บริษัทให้ความส าคัญกับระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอ เนื่องจากจะช่วยให้การด าเนินงานของบริษัท

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทได้มีการจดัท านโยบาย ระเบียบ และคู่มือการปฏิบตัิงานท่ีครอบคลมุทุกกระบวนการ
ท างานส าคัญ รวมทั้งมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าท่ีการด าเนินงานตามหลักการการตรวจสอบและถ่วงดุล (check and balance) 
และบริษัทได้ด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงระบบการปฏิบตัิงานในฝ่ายตา่ง ๆ ตามข้อเสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด 

3)  ข้อสังเกตของผู้ตรวจสอบภายใน 
ส าหรับปี 2561 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด ผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในไดเ้สนอแผนการ

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเห็นชอบและน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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เพื่ออนุมัติแผนการตรวจสอบ ส าหรับปี 2561 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ผู้ตรวจสอบระบบ
ควบคุมภายในเข้าท าการตรวจสอบระบบการขายและเงินสด (the process of Order to Cash) ซึ่งมีประเด็นท่ีพบหลัก ๆ ได้แก ่

1. นโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานยังมีนโยบายและแนวปฏิบัติไม่ครอบคลุมและการทบทวนเครดิตของลูกค้า 
2. การจัดเก็บข้อมูการรับค าสั่งซื้อจากลูกค้าเกี่ยวกับการก าหนดสิทธิการใช้และการจัดท าการส ารองข้อมูล 
3. กระบวนการรับค าสั่งซื้อควรมีการจัดเก็บหลักฐานยืนยันการสั่งซื้อเช่นใบสั่งซื้อหรือใบเสนอราคาที่ลงนาม

รับรองโดยผู้สั่งซื้อ 
4. ระบบการจองสินค้าควรมีการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันปริมาณสินค้าคงเหลือ สินค้าระหว่างผลิตมีปริมาณ

เพียงพอท่ีจะท าการขาย 
5. การสอบทานวงเงินสินเชื่อกับฐานข้อมูลลูกค้า 
6. การวิเคราะห์ผลต่างระหว่างน้ าหนักจากเครื่องช่ังของบริษัทและลูกค้า 
ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในได้น าสาระส าคัญช้ีแจงต่อผู้บริหารและผู้รับผิดชอบเพื่อได้ด าเนินการปรับปรุง และได้มีการ

ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในเพื่อให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามมาตรฐานและได้
ประสิทธิภาพและรัดกุมแล้ว 

4)  ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกบัระบบควบคุมภายในของบริษัท  
              - ไม่มี -  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 
- ไม่มี - 

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก ากับดูแลการปฏิบติังานของบริษัท 
 บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากัด (บริษัทที่ปรึกษาฯ)  ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในการ
ตรวจสอบระบบการขายและเงินสด (the process of Order to Cash) ส าหรับปี 2561 โดยมีทีมงานที่ปรึกษาและการ
ประสานงาน ประกอบด้วย 
 หัวหน้าโครงการ   คุณศุภเชษฐ คุณาลักษณ์กลุ (CIA, CPA) 
 ผู้จัดการโครงการ  คุณมสีิทธ์ิ แม่ดี (CPA) 
 ทีมงาน  คุณสรชัย กิตติกาญจนกุล (ผู้ช่วยผู้จัดการ)  
 และผูป้ระสานงานของบริษัท  คุณกัญญารตัน์ ศรีนลิ  
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รายการระหว่างกัน 
 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 

บริษัทอาจมีการท ารายการระหว่างกันในอนาคตตามแต่เห็นสมควร  ซึ่งเป็นไปในลักษณะการท าธุรกิจการค้าทั่วไปและ
จะมีการก าหนดนโยบายการเข้าท ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน  โดยเป็นราคาและเง่ือนไขการค้าตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่ก าหนดให้กับบุคคล และ/หรือ บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกัน หากมีการเข้าท ารายการระหว่างกัน บริษัทจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีเกิดขึ้น  บริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ
ผู้ประเมินเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ  เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี  เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าท ารายการ
ดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท หรือผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่เป็นการท ารายการที่บริษัทได้
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย 
 รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส าคัญของบริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาพวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชรีับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
 
ขอบเขต 

ขอบเขตของนโยบายนี้ส าหรับกลุม่บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ส าหรับการท ารายการระหว่างกัน 
 
นโยบายการก าหนดราคา 

1. การก าหนดราคาส าหรับกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกนัซ่ึงมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือกรรมการร่วมกันในประเทศไทย 
1.1 การซื้อ / ขายวัตถดุิบ วัสดสุิ้นเปลอืง และอื่น ๆ ระหว่างกัน ก าหนดราคาตามอัตราทีต่กลงกัน  แต่ไมต่่ ากว่าต้นทุนของ

วัตถุดิบหรือวัสดุสิ้นเปลืองนั้น บวกก าไร 5% อย่างไรก็ตาม นโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพการแข่งขันในขณะทีเ่กดิรายการ 

1.2 การซื้อ / ขายสินค้าส าเร็จรูประหว่างกัน ก าหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน แต่ไมต่่ ากว่า ราคาขายต่ าสุดของสินค้าชนิด
เดียวกันที่ขายให้กับลูกค้าอื่นหักสว่นลด 3% อย่างไรก็ตาม นโยบายการก าหนดราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนไป
ตามสภาพการแข่งขันในขณะทีเ่กดิรายการ 

1.3 รายได้ค่าที่ปรึกษาและคา่ที่ปรึกษาจ่าย เรียกเก็บตามราคาทีต่กลงรว่มกันตามความเหมาะสม 
1.4 รายได้ค่าบริการและค่าบริการจา่ย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกนัตามความเหมาะสม 
1.5 รายได้ค่าขนส่งและค่าขนส่งจ่าย เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงร่วมกันตามความเหมาะสม 
1.6 รายได้ค่าธรรมเนยีมการค ้าประกนัและค่าธรรมเนียมการค ้าประกันจ่าย คิดในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อปีของวงเงินค้ า

ประกันและระยะเวลาค้ าประกัน 
1.7 การซื้อ/ขายสินทรัพย์ถาวรระหว่างกัน ก าหนดราคาตามอัตราที่ตกลงกัน โดยอ้างอิงจากราคาประเมินสินทรัพย์ของผู้

ประเมินอิสระ 
1.8 เงินกู้ยืมระหว่างกันคิดดอกเบีย้ในอัตราดอกเบีย้เฉลีย่ บวก 0.5% โดยอ้างอิงต้นทุนการกู้ยืมของผู้ใหกู้้ 
1.9 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมกีารประกาศจ่ายและมสีิทธิในการรับเงินปันผล 

2. นโยบายการก าหนดราคาส าหรับบริษัทต่างประเทศซ่ึงเป็นบริษัทร่วมและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกนั 
2.1 การขายสินคา้ส าเร็จรูประหว่างกัน ก าหนดราคาตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไมสู่งกว่าราคาตลาด 
2.2 รายได้ค่าบริการเรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน แต่ไม่สูงกว่าราคาตลาด 
2.3 เงินปันผลรับรับรู้เป็นรายได้เมื่อมกีารประกาศจ่ายและมสีิทธิในการรับเงินปันผล 
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3.  ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัทและบริษัทย่อย มีนโยบายในการท ารายการระหว่างกันด้วยความโปร่งใส โดยค านึงถึงความเป็นธรรมและเป็น

ผลประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และบริษัทย่อย เช่นเดียวกับการท ารายการกับบุคคลภายนอก โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
3.1 รายการซ้ือขายสินค้า วัตถุดิบ และอื่น ๆ 

ส าหรับการซื้อสินค้าจากบริษัทที่เกี่ยวข้องนั้น เป็นลักษณะของการซื้อสินค้าบางรายการที่บริษัทและบริษัทยอ่ย      ไม่
สามารถผลิตได้เพียงพอ แต่ได้รับค าสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งจ าเป็นต้องจัดหาส่งให้กับลูกค้าเพื่อรักษาฐานลูกค้าของบริษัท
และบริษัทย่อยไว้ จึงมีการซื้อสินค้ากับบริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้ได้มีการก าหนดนโยบายในการควบคุม
การซื้อสินค้าในกรณีดังกล่าว โดยให้ท าการซื้อสินค้าในราคาตามนโยบายที่ก าหนดไว้ และมีการรา ยงานสรุป
รายละเอียดการซื้อสินค้าดังกล่าว ให้กับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และให้ความเห็น
ทุกไตรมาส  เนื่องจากรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยและบริษัทเกี่ยวข้องกันจะยังคงมีอยู่ต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อ
ความโปร่งใส คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการก าหนดนโยบายการก าหนดราคาสินค้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท ครั้งท่ี 5/2561 ณ วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งนโยบายดังกล่าวบังคับใช้กับการก าหนดราคาขายสินค้าให้กับ
บริษัทและบริษัทย่อยทุกราย ทั้งนี้สาระส าคัญที่จะมีผลบังคับกับบริษัทค้าส่งนี้คือ ให้บริษัทและบริษัทย่อยใช้ราคาตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้  โดยค านึงถึงสภาพการแข่งขันของตลาดแต่ละท้องถิ่นของผู้ซื้อ โดยบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่เอือ้
ประโยชน์แก่บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้ากับบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดท าสรุป
รายงานเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส ทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะใช้ส าหรับบุคคลหรือบริษัทท่ีเกี่ยวข้องอื่น ๆ 
ด้วยถ้ามีในอนาคต 

3.2  การกู้ยืมระหว่างกัน 
ส าหรับนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน บริษัทและบริษัทย่อยจะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อความโปร่งใส โดย
จะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืมระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามความจ าเป็นเท่านั้น 

3.3   การค้ าประกันระหว่างกัน 
 การค้ าประกันระหว่างกันเป็นการค้ าของบริษัทและบริษัทย่อยเท่านัน้ 
3.4   ค่าบริการที่ปรึกษา 

 ค่าบริการที่ปรึกษา เรียกเก็บตามราคาที่ตกลงกัน 
3.5  ค่าขนส่ง 

ค่าขนส่ง เรียกเกบ็ตามราคาที่ตกลงกัน 

4.  แนวทางการอนุมัติการท ารายการระหว่างกัน หรือการท าธุรกรรมกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวโยง 
คณะกรรมการได้มีมติก าหนดนโยบายและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกัน เพื่อท าให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบริษัท โดยสามารถสรุปแนวทางดังนี้ 
การท าธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุม       

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี และ
เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว้แล้ว  

การเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีส่วนได้ส่วนเสียคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็นในการเข้าท ารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้น ๆ 
โดยพิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรมและมีการเปรียบเทียบกับราคาของ
บุคคลภายนอกหรือราคาตลาดหากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้นบริษัทจะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษเช่นผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ส านักงานกฎหมาย 
เป็นต้น ที่มีความเป็นอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าวอีกทั้งจะมี
การเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดย
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คณะกรรมการบริษัทจะต้องดูแลให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อบังคับประกาศ
ค าสั่งหรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง
ประเทศไทย 

 
รายการระหว่างกันส าหรับงวด 

โดยบริษัทมีการจัดท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงเพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นประจ าทุกไตรมาส 

บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทท่ีข้องหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุป
ลักษณะความสัมพันธ์ และรายการซึ่งเกิดขึ้นในปีบัญชี ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  เทียบกับงวดเดียวกันของปี
ก่อน ได้ดังนี้ 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

1. นายกิติเมธี             
มนต์เสรีนุสรณ ์(“KM”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่มีการท า
รายการ 

ค่าเช่าส านักงาน 
o เคยด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท โดยลาออกจากการเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559  
o เคยเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยสัดส่วนที่ถือหุ้น จ านวน  49,000,000 หุ้น คิดเป็น 16.33% ของทุนช าระแล้ว 
      และเมื่อวันที่ วันที่ 22 ธันวาคม 2560 บริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้ซื้อหุ้นทั้งหมดของนาย    

กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ ปัจจุบันจึงไม่มีรายการถือหุ้นของบริษัทแล้ว 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สถานที่เช่าดังกล่าวเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างเพื่อวัตถุประสงค์ที่เหมาะสมในการใช้เป็นสถานประกอบการ
ส านักงาน และมีสิ่งอ านวยความสะดวก มีพื้นที่ตั้งในเส้นทางคมนาคมที่สะดวกใกล้กับทางขึ้น-ลง ทางด่วนเส้นถนน
ศรีสมาน จึงซ่ึงสะดวกต่อการเดินทางเพื่อเช่ือมต่อเข้าไปยังย่านธุรกิจ  หรือสะดวกหากต้องการเดินทางออกไปยังที่
ท าการสาขาของบริษัท ซ่ึงตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีและลพบุรี  เมื่อบริษัทได้ท าการเปรียบเทียบอัตราค่าเช่ากับพื้นที่
ที่บริษัทได้ท าการส ารวจในบริเวณใกล้เคียง ราคาดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสม และให้ประโยชน์ใช้สอยสูงสุดกับ
บริษัท โดยการต่อสัญญาเช่าดังกล่าว ด าเนินการตามมติคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงให้
ความเห็นในการเข้าท ารายการกับบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบและคณะกรรมการ
ได้มีมติอนุมัติการแก้ไขเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยขยายระยะเวลาเช่า เพิ่ม 36 เดือน ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2559 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 
 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 บริษัท มีหนังสือแจ้งบอกกล่าวเพื่อขอยกเลิกสัญญาเช่ากับนายกิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์ 
โดยบอกเลิกสัญญาเช่า มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 โดยเป็นไปตามเง่ือนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าที่ก าหนด
ไว้ เร่ืองการบอกยกเลิกสัญญาต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนท าการยกเลิกสัญญาเช่าจ านวน 90 วัน 
 

2. คามิวส์ มาจา           
แอลแอลซี            
(“SFZ”) 

รายการซื้อสินค้า-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o คามิวส์ มาจา, ตั้งอยู่ที่ประเทศโอมานในเขต Free Zone,  เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างกลุ่มบริษัทคามิวส์ และ

บริษัท จี.พี.กรุ๊ป และผู้ถือหุ้นท้องถิ่นในประเทศโอมาน. 
o มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮ

ลดิ้ง เอสเอ และมีกรรมการร่วมกัน 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
บริษัทต้องการวัตถุดิบปูนขาวเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต เพื่อให้บดสินค้าที่ได้คุณภาพและ
เพียงพอจัดส่งให้กับลูกค้าในช่วงฤดูน้ าตาล  หรือช่วงที่ผลผลิตจากเตาไม่เพียงพอน าไปผลิตปูนบดและ ปูนไฮเดรต 
โดยวัตถุดิบปูนขาวจากคามิวส์ มาจานซ่ึงมีคุณภาพสูงกว่าวัตถุดิบปูนขาวจากผู้ขายภายในประเทศรายอื่นโดยบรษิทั
สามารถจัดซ้ือได้ในราคาที่ใกล้เคียงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นในช่วงเวลาเดียวกันซ่ึงการ
จัดซ้ือมีข้อได้เปรียบอีกประการคือ ปูนขาวจากประเทศโอมานอยู่ในรูปแบบของถุงจัมโบ้ซ่ึงสามารถน ากลับมาใช้
ใหม่ได้ 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2559 มีมติเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 อนุมัติให้บริษัทเข้าท ารายการจัดซ้ือ
ปูนขาวก้อนจาก คามิวส์ มาจา แอลแอลซี (เอสเอ็ฟแซด) โดยราคาที่จัดซื้อเป็นราคาที่ต่ ากว่าที่มีการจัดซ้ือเทียบกับ
ผู้ขายจากต่างประเทศรายอื่นโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 11 
พฤศจิกายน 2559 ได้ให้ความเห็นโดยให้บริษัท ท าการเปรียบเทียบราคากับผู้ขายภายในประเทศในช่วงเวลา
เดียวกัน โดยเห็นว่าราคาดังกล่าวควรมีการเปรียบเทียบกับผู้ขายภายในประเทศรายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ซ่ึง
ราคาเมื่อเทียบกับผู้ขายภายในประเทศมีราคาใกล้เคียงแต่มีคุณภาพภาพที่สูงกว่าผู้ผลิตภายในประเทศ โดยวัตถุดิบ
ดังกล่าวมีการจัดซ้ือเพื่อใช้ในการผลิตสินค้าไฮเดรต ในช่วงฤดูน้ าตาล และการจัดซ้ือในปี  2560 บริษัทจะจัดซ้ือ
ในช่วงฤดูการน้ าตาล รวมถึงในเดือนที่มีการหยุดซ่อมบ ารุงเตา เนื่องจากมีผลผลิตปูนก้อนที่ได้จากเตามีไม่เพียงพอ
ในการผลิตปูนบดและปูนไฮเดรต เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าที่มีสัญญาที่ต้องส่งมอบ 
 

3. คามิวส์ คอออดิเนชั่น 
เซ็นเตอร์ (“CCC”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่มีการท า
รายการ 

เจ้าหนี้อ่ืน ๆ - กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน โดยเป็นผู้ถือหุ้นทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้แก่ บริษัท คาร์มิวส์ โฮลดิ้ง 

เอสเอ จ ากัด 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
CCC เป็นบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทคามิวส์ซ่ึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด กิจกรรมของ
ผู้เกี่ยวข้องที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ของ CCC ในการจัดการของบริษัทมีเป้าหมายที่จะถ่ายทอดการผลิตปูนขาวที่ได้
สั่งสมมาของ CCC พื้นฐานของรู้ด้านการตลาดเฉพาะ ระบบการจัดการ ขั้นตอนการตัดสินใจลงบนแนวปฏิบัติด้านการ
จัดการประจ าวันของบริษัทพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง CCC และบริษัทเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหน้า 
 

โดย CCC ได้ด าเนินการเรียกเก็บค่าเบี้ยกันชีวิตซ่ึงได้ด าเนินการท าจ่ายค่าเบี้ยสุขภาพส าหรับผู้บริหาร ซ่ึงทางกลุ่ม
บริษัทคามิวส์ได้จัดส่งมาเพื่อช่วยในการบริหารจัดการโดยเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการซ่ึงเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้าง
ได้ระบุไว้ ส าหรับการว่าจ้างผู้บริหารซ่ึงเป็นผู้บริหารในเครือของ Carmeuse ซ่ึงเป็นบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญใน
การการผลิตปูนขาวและด้านการตลาด  โดยการเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นรายการซ่ึงบริษัท มีการด าเนินการเพื่อ
จ่ายคืนค่าใช้จ่ายส าหรับปี 2559 ดังกล่าวซ่ึงเป็นไปตามที่สัญญาว่าจ้างได้ระบุไว้ 
 

4. คามิวส์ รเีสิรช แอนด์ 
เทคโนโลยี เอส.เอ. 
(“CRT”) เปลี่ยนชื่อเป็น 
Tec for Lime (“TFL”) 

เจ้าหนี้การค้า-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ 
o คามิวส์ รีเสิรช แอนด์ เทคโนโลยี เอส.เอ. เป็นบริษัทในเครือของคามิวส์ กรุ๊ป โดยในปี 2561 ได้ตั้งบริษัทใหม่

และใช้ชื่อบริษัท Tec for Lime จ ากัด (“TFL”)  
o เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทางอ้อมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ  
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที ่6/2559 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าท าสัญญาบริการ
ซ่ึงสัญญาบริการดังกล่าวมีก าหนดลงนามให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 
 

สัญญาบริการฉบับนี้จะมีผลเริ่มในวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยไม่มีก าหนดระยะเวลาสิ้นสุดแห่งสัญญา อย่างไรก็
ตามเง่ือนไขระหว่างที่สัญญามีผล คู่สัญญาอาจบอกยกเลิกสัญญาดังกล่าวได้ตลอดเวลาโดยไม่มีเง่ือนไข โดยท า
หนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งบอกกล่าวถึงคู่สัญญาทราบล่วงหน้า 3 เดือน  
 

รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซึ่งมี CRT หรือ TFL เป็นผู้ให้บริการ กับบริษัทและบริษัทย่อย โดย CRT 
หรือ TFL เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญซ่ึงจะให้บริการและสนับสนุนในด้านเทคนิคและความรู้ซ่ึงครอบคลุมหลากหลาย 
เช่น ธรณีวิทยา เหมืองแร่ วิศวกรรม การผลิต การจัดการกระบวนการขนส่ง ระบบควบคุมอัตโนมัติ และอื่น ๆ 
ให้กับบริษัทต่าง ๆ ที่อยู่ภายในเครือของกลุ่มบริษัท Carmeuse  ในการเข้าท าสัญญาการให้บริการดังกล่าว CRT 
จะเป็นผู้ให้การบริการและสนับสนุนในกระบวนการเพื่อพัฒนาให้ธุรกิจของบริษัทมีความคล่องตัวซ่ึงถือเป็น
ประโยชน์กับบริษัท 
 

บริษัทและบริษัทย่อย จะได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงในด้านกระบวนการวิศวกรรมภายใต้ข้อตกลงของการท า
สัญญา และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ก็จะได้รับการฝึกฝนอบรมเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคนิคและการปฏิบัติการให้มี
การพัฒนาที่รุดหน้าได้ดียิ่งขึ้น  และส าหรับกลุ่มบริษัทในเครือของ Carmeuse Group, CRT หรือ TFL จะน าองค์
ความรู้ที่มีมายาวนานกว่า 155 ปี สนับสนุนถ่ายทอดให้กับสมาชิกในกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ผลิตปูนขาว  
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

5. บริษัท อีสเทิร์น       
เอ็นเนอรยี่ ชาร์เทอร์ริ่ง       
พีทีอี จ ากัด 
(“EEC”) 

ค่าขนส่ง  - กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีกรรมการร่วมกัน 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซ่ึงมี EEC เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและเจรจาต่อรองราคาเพื่อท าสัญญาซ้ือ
ขายถ่านหิน (ซ่ึงใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท) กับผู้ขาย พร้อมจัดหาบริการเรือเดินทะเลที่มีอัตราค่าขนส่งที่เหมาะสม
กับรายการขนส่งสินค้าประเภท Petroleum Coke ที่ได้จัดซ้ือส่งมาที่เกาะสีชัง 
 

บริษัท จะได้รับประโยชน์ในการจัดซ้ือ Petcoke ได้โดยตรงกับผู้ผลิตในราคาที่ต่ าสุด เนื่องจาก EEC เป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้เช่าเรือเดินทะเลในอัตราที่สามารถแข่งขัน และจะช่วยลดต้นทุนในการจัดซ้ือให้กับบริษัท 
โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 5/2560 ได้อนุมัติรายการระหว่างกันดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 
 

6. บริษัท เปรมไทย       
โลจิสติกส์ จ ากดั 
(“PTL”) 

ค่าขนส่ง-กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีกรรมการร่วมกัน 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซ่ึงมี PTL เป็นผู้ให้บริการในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โดย
มีการท ารายงานเป็นไปตามเง่ือนไขตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในจัดหาผู้รับเหมาขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบ
ราคากับผู้ขนส่งรายอื่น ๆ 
 

7. บริษัท โกลเด้น ไลม ์
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

    (“GLE”) บริษัทย่อย 

ค่าที่ปรึกษาตามสัญญาบริการ 
o เป็นบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99 % 
o มีกรรมการบริษัทร่วมกัน 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
เป็นข้อตกลงในการให้บริการโดย GLE เป็นการให้บริการด้าน Engineering Design จากวิศวกรซ่ึงมีความรู้ความ
ช านาญและเชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุนกระบวนการและความรู้ในการเดินเครื่องจักรเตาเผาปูนขาว แบบ EOD lime 
Kiln จนกระทั่งเครื่องจักรสามารถเดินการผลิต รวมถึงงานปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตและติดตั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
 

โดยบริษัท 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  
 

และส าหรับรายการให้บริการอื่นๆ จะเป็นการที่บมจ.สุธากัญจน์ มีการให้บริการในการจัดท าบัญชีและการบริหาร
จัดการอื่น ๆ ในการให้การสนับสนุนกับบริษัทย่อย และรายการกู้ยืมระหว่างกัน โดยมีนโยบายการกู้ยืมระหว่างกัน 
กับบริษัท และบริษัทย่อย จะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างโปร่งใส โดยจะคงเหลือเฉพาะการกู้ยืม
ระหว่างกันของบริษัท และบริษัทย่อย ตามความจ าเป็นเท่านั้น 
 

8. บริษัท สระบุรปีูนขาว 
จ ากัด (“SQL”) บริษัท
ย่อย ซึ่งบริษทัท า
รายการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ของ SQL เมื่อ
วันที ่19 มีนาคม 2561 

ขายสินค้า และบริการอื่น ๆ รายการซื้อสินค้าและวัตถุดิบ และบริการขนส่ง และรายการให้กุ้ยืมระหว่างกัน 
o เป็นบริษัทย่อย ซ่ึงบริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% 
o มีกรรมการบริษัทร่วมกันรวม 3 ท่าน 

 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 
SQL (บริษัทย่อย) เป็นผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปูนขาวให้กับลูกค้าและเมื่อการผลิตผลิตผลงานไม่เพียง
พอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้า SQL จะซ้ือผลิตภัณฑ์จากบมจ. สุธากัญจน์ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า 
รวมถึงมีรายการซ้ือสินค้า โดยเป็นรายการซ้ือสินค้าและวัตถุดิบ ได้แก่ ปูนขาว หรือ เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิต 
ส่วนการให้บริการอื่นๆ จะเป็นการที่บมจ.สุธากัญจน์ มีการให้บริการในการจัดท าบัญชีและการบริหารจัดการอื่น ๆ 
ในการให้การสนับสนุนกับบริษัทย่อย และรายการให้กู้ยืมเงินเพื่อช าระเงินกู้ยืมระยะสั้นให้กับสถาบันการเงินของ
บริษัทย่อยซ่ึงอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า อัตราดอกเบี้ยจากสินเชื่อของบริษัท 
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บุคคล/นิติบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ง 

ลักษณะความสัมพันธ์ และความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของการท ารายการ 

9. บริษัท เปรมไทย      
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 
(“PTE”) 

รายการซื้อสินค้าค้าและวัตถุดิบเชื้อเพลิงและบริการอื่นๆ -กับนิติบุคคลที่มีความเกี่ยวโยง 
o มีกรรมการร่วมกัน 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
รายการเกี่ยวโยงนี้เป็นท ารายการกับบริษัทซ่ึงมี  PTE เป็นผู้ให้จ าหน่ายเชื้อเพลิงให้กับบริษัทบริษัทย่อย ได้แก่ 
บริษัทสระบุรีปูนขาว โดยมีการท ารายงานเป็นไปตามเง่ือนไขตามลักษณะการด าเนินธุรกิจปกติในจัดหาผู้จ าหน่าย
เช้ือเพลิงโดยมีการเปรียบเทียบราคากับผู้จ าหน่ายรายอื่น ๆ 
 

ส าหรับรายการอื่น ๆ เป็นรายการที่ PTE มีการใช้บริการด้านงานวิศวกรรมในบริษทย่อย ได้แก่ บริษัท โกลเด้นไลม์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
 

10. บริษัท คามิวส ์เอสเอ 
จ ากัด (“CM SA”) 

ค่าที่ปรึกษา 
o เป็นผู้ถือหุ้นสามัญทางออ้มของบริษัท สธุากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และมีกรรมการร่วมกัน 
 

ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
CM SA มีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางที่ให้บริการเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพของปูนขาวของบริษัทก่อนน าไปใช้ใน
การผลิต อัตราค่าทดสอบคุณภาพจะมีการก าหนดไว้เป็นการล่วงหน้าแล้ว 

 
รายการระหว่างกัน กับบริษัทย่อย ส าหรับงวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สรุป มีการท ารายการดังนี้ 

ล าดับ 
ประเภทการท ารายการ 

  รายการระหว่างกัน (หน่วย: ล้านบาท) 
นโยบายการก าหนด

ราคา 
  ส าหรับปี สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2561 

คู่สัญญา งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
หน่วย : ล้านบาท   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

  รายการธรุกิจกับบริษทัย่อย             
1 ซ้ือสินค้า SQL - -  4.38  - ราคาตามที่ตกลง 
2 ขายสินค้า SQL - -  37.78  - ราคาตามที่ตกลง 
3 ค่าที่ปรึกษา (ค่าบริการทางวิศวกรรม) GLE - -  6.01  - อัตราที่ระบุในสัญญา 
4 รายได้ค่าขนส่ง SQL - -  0.78  - ราคาตามที่ตกลง 
5 รายได้ค่าบริการ GLE - -  1.11  - ราคาตามที่ตกลง 
6 ดอกเบี้ยจา่ย GLE - -  0.17  -  
7 ดอกเบี้ยรับ SQL - -  0.16  -  
 รวมรายการธุรกิจกับบริษัทย่อย  - -  50.39 -  
  รายการธรุกิจกับกิจการทีเ่กี่ยวโยง         
8 ค่าซ้ือสินค้า SFZ 0.77  6.36  0.77  -    ราคาตามที่ตกลง 

  GL/PTL 0.98  -    0.98  -    ราคาตามที่ตกลง 

  GL/PTL 0.29  -    0.29  -    ราคาตามที่ตกลง 
  SQL/PTE 2.12  -            -    -    ราคาตามที่ตกลง 
 รวมค่าซื้อสินค้า   4.16  6.36  2.04          -      

9 ค่าที่ปรึกษา GL-TFL - - -  อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
  GL- SACM     9.58  11.28      9.58  -    ราคาตามที่ตกลง 
  SQ-TFL     0.01  -  -  -  
  GLE-SA CM         -    -  -  -  
  GLE-SQ      0.62     -  -  -  
  GLE-PTE 0.13 -  -  -  
 รวมค่าที่ปรึกษา  10.34     11.28      9.58          -     

10 ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง GL-PTL     2.34   -     2.34  - สินค้า 
  GL-EEC  -    10.58  -  - ถ่านหิน 
 รวมค่าใช้จา่ยในการขนส่ง       2.34     10.58      2.34          -      
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ล าดับ 
ประเภทการท ารายการ 

  รายการระหว่างกัน (หน่วย: ล้านบาท) 
นโยบายการก าหนด

ราคา 
  ส าหรับปี สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2561 

คู่สัญญา งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ 
หน่วย : ล้านบาท   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

  รายการธรุกิจกับบุคคลที่เกีย่วข้องกัน         
11 ค่าเช่าจ่าย KM         -    0.25          -    0.75  อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
 รวมค่าเชา่จ่าย          -    0.25          -    0.75   

รวมทั้งสิ้น 16.84 28.47 64.35 0.75   
 
ยอดคงค้างตามบญัชีกบับริษัทย่อยและบริษัทที่มีความเกี่ยวโยง สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย 

ล าดับ 
ประเภทการท ารายการ 

  รายการระหว่างกัน (หน่วย : ล้านบาท) 

หมายเหต ุ
  ส าหรับปี สิ้นสดุ 31 ธันวาคม 2561 

คู่สัญญา งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
หน่วย : ล้านบาท   ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560 

1 ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่นๆ - บริษัทยอ่ย  SQL  -   -     16.90   -  ขายสินค้าและค่าขนส่ง 
    GLE         -    -      0.13  -  ค่าบริการ 
              -     -    17.03   -   

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  ๆ- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน PTE     0.14  -    - -  ค่าบริการ 

2 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-บริษัทย่อย GLE  -   -      0.43  3.84  ค่าที่ปรึกษา 
    SQL -   -     0.49  -    
      -  -      0.92  3.84    
3 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นๆ-บริษัทที่มคีวาม

เกี่ยวขอ้ง 
TFL     5.01  2.91      5.01  2.91  ค่าที่ปรึกษา 

  GL/SA CM    0.01  -      0.01  -  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับ Lab 
  GLE/TFL     0.00  -  -  -    
  GL/PTL     0.02  -      0.02  -    
  GL/TFL     1.88  -      1.88  -    
        6.92  2.91      6.92  2.91    
4 เงินกู้ยืมระยะสั้น-บริษัทย่อย GLE  -   -      8.00   -  เงินกู้ยืมระยะสั้น 
5 เงินให้บริษัทย่อยกูย้ืมระยะสั้น SQL  -   -     15.00   -  เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง หรือข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก าหนดโดยสภาพวิชาชีพ
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทรวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน
รายงานประจ าปีซึ่งงบการเงินรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปใน
ประเทศไทยโดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง  และประมาณ
การที่สมเหตุสมผลในการจัดท า รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้สามารถ
สะท้อนฐานะการเงินผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดได้อย่างถูกต้องโปร่งใสเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป  
และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งให้ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขโดยใน
การตรวจสอบบริษัทได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตาม
มาตรฐานการสอบบัญช ี
 
 คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในและการ
ก ากับดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท
ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส าคัญ 
 

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระทั้งสิ้นเป็นผู้ดูแล
รับผิดชอบการสอบทานนโยบายการบัญชีและรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินการสอบทานระบบการควบคุม
ภายในการตรวจสอบภายในและประเมินความเสี่ยงตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการเกี่ยวโยงระหว่างกันอย่าง
ครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมโดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏอยู่ในรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

 
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในโดยรวมของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสมแ ละ

สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการรวมของบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีความเช่ือถือได้โดย
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 

                  นายศรีภพ สารสาส                           นายกีซา่ เอมิล เพอราคี 
                 ประธานคณะกรรมการ                           ประธานกรรมการบริหาร 
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งบการเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

รายงาน และ งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท)         
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบ งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส 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 าหนดด้านจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อก าหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้า
ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบ  งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ  
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้ด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า
ได้รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบ
ส าหรับเรื่องเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้ 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

เนื่องจากรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเป็นรายการที่มีสาระส าคัญ รวมถึงบริษัทฯ
และบริษัทย่อยมีลูกค้าจ านวนมากรายและมีเงื่อนไขในการจ าหน่ายสินค้า ข้าพเจ้าจึงพิจารณาเป็นเรื่องส าคัญ
ในการตรวจสอบในเรื่องมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายได้จากการขาย โดยนโยบายการบัญชีเรื่องการรับรู้
รายได้จากการขายสินค้าได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.1 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่งรวมถึง 

 ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่เกี่ยวข้องกับวงจรรายได้  

 สุ่มตัวอย่างเอกสารประกอบรายการขายเพ่ือตรวจสอบการรับรู้รายได้จากการขายว่าสอดคล้องกับนโยบาย
การบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

 สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีและช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้จากการขายแบบแยกย่อย 

การรวมธุรกิจ  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2.2 ในระหว่างปี 2561 บริษัทฯได้ลงทุนในบริษัทย่อยที่
ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม ณ วันที่ซื้อกิจการ บริษัทฯได้รับรู้และ 
วัดมูลค่าสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาด้วยมูลค่ายุติธรรมตลอดจนรับรู้ค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจาก
การรวมธุรกิจจากการวัดมูลค่าตามวิธีซื้อ ทั้งนี้ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับรายการซื้อธุรกิจนี้ เนื่องจากเป็น
รายการ ที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินโดยรวมและฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาดังกล่าว ท าให้เกิดความเสี่ยงในการรับรู้และวัดมูลค่าของ
สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมารวมถึงค่าความนิยม 
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ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายธุรกิจ และสอบถามฝ่ายบริหารถึงลักษณะและ
วัตถุประสงค์ในการเข้าท ารายการซื้อดังกล่าวเพ่ือประเมินว่ารายการซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามค านิยามของ          
การรวมธุรกิจภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจหรือไม่ ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบมูลค่าการซื้อธุรกิจกับเอกสารประกอบการซื้อธุรกิจและการจ่ายเงิน ทดสอบการค านวณมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมาตามวิธีซื้อ โดยพิจารณาความเหมาะสมของวิธีการและ
ข้อสมมติต่าง ๆ ที่ส าคัญที่ผู้บริหารใช้ในการค านวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สิน ทดสอบการ
ค านวณและพิจารณาเหตุผลสนับสนุนค่าความนิยมที่บริษัทฯบันทึกไว้ ตลอดจนสอบทานการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ยวกับรายการซื้อธุรกิจดังกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ค่าความนิยม  

ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.9 บริษัทฯประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปีหรือ
เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น ข้าพเจ้าให้ความส าคัญในการตรวจสอบการประเมินการด้อยค่า
ของค่าความนิยมเนื่องจากการประเมินการด้อยค่าดังกล่าวถือเป็นประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญที่ฝ่ายบริหาร
ต้องใช้แบบจ าลองทางการเงินในการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการระบุ                
หน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและการประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจาก          
กลุ่มสินทรัพย์นั้น รวมถึงการก าหนดอัตราคิดลดและอัตราการเติบโตในระยะยาวที่เหมาะสม  

ข้าพเจ้าได้ประเมินการก าหนดหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและแบบจ าลองทางการเงิน รวมถึงท าความ
เข้าใจและทดสอบข้อสมมติที่ส าคัญที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับใน
อนาคตจากกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าว รวมถึงสอบทานอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ โดยการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของกลุ่มบริษัทฯและของอุตสาหกรรม 
ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ดังกล่าวตามแบบจ าลองทางการเงิน 

การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

ข้าพเจ้าให้ความส าคัญเรื่องการพิจารณาการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 11.2 เนื่องจากการประเมินการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยถือเป็นประมาณการ
ทางบัญชีที่ส าคัญที่ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุน
ในบริษัทย่อย ประกอบกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่บันทึกอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
นั้นมีสาระส าคัญซ่ึงท าให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

หน้า 194 / 257 
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 

ข้าพเจ้าได้ประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลองทางการเงินที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้โดยการท า
ความเข้าใจกระบวนการพิจารณาของฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ข้าพเจ้าได้ท าการทดสอบข้อสมมติที่ส าคัญที่ฝ่าย
บริหารใช้ในการประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งพิจารณาจากประมาณการ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต และสอบทานอัตราคิดลดที่ฝ่ายบริหารของบริษัทฯเลือกใช้ โดยการ
สอบถามผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องและวิเคราะห์เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและของ
อุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดั งกล่าวตาม
แบบจ าลองทางการเงิน 

ข้อมูลอ่ืน  

ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยู่ในรายงานประจ าปีของกลุ่มบริษัท (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึ่งคาดว่าจะถูกจัดเตรียมให้กับข้าพเจ้า
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้ 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ข้อสรุปในลักษณะการให้
ความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่นนั้น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมี
ความขัดแย้งที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่  

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 
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ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริษัท 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้
งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยง              
ผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย 

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

• ท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท 

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

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบ
ต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญใน
ระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้อง
กับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทั้งหมดตลอดจนเรื่องอ่ืน
ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการ
ที่ข้าพเจ้าใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรือใน
สถานการณ์ที่ยากท่ีจะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วน
ได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว 

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการน าเสนอรายงานฉบับนี้ 
 
 
 
 
ชยพล ศุภเศรษฐนนท์ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3972 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ์ 2562 
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 38,848,194     50,339,602     23,063,505     38,117,059     
เงินลงทุนช่ัวคราว 8 -                  2,989,705      -                  2,989,705      
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน 6, 9 182,932,820   143,594,057   168,461,789   143,594,057   
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย 6 -                  -                  15,000,000     -                  
สินค้าคงเหลือ 10 277,099,504   169,645,609   256,878,346   169,645,609   
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 5,815,407      3,883,282      5,225,983      3,770,140      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 504,695,925   370,452,255   468,629,623   358,116,570   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทย่อย 11 -                  -                  340,000,000   20,000,000     
เงินลงทุนท่ัวไป 12 3,164,067      3,296,954      3,164,067      3,296,954      
ลูกหน้ีไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,227,335      -                  -                  -                  
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 13 8,084,001      8,084,001      8,084,001      8,084,001      
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 714,283,521   585,944,121   576,949,710   588,299,141   
ค่าความนิยม 2.2, 15 171,599,001   -                  -                  -                  
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 16 34,384,801     10,148,381     6,450,448      9,440,202      
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 -                  1,729,718      1,947,014      1,729,718      
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 1,351,180      2,827,177      529,371         2,677,177      
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 936,093,906   612,030,352   937,124,611   633,527,193   
รวมสินทรัพย์ 1,440,789,831 982,482,607   1,405,754,234 991,643,763   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน
   จากสถาบันการเงิน 17 348,810,875 214,612,234 348,810,875 214,612,234
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 6, 18 81,459,678     74,907,111     70,268,923     78,619,087     
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 706,377         4,669,961      76,082          4,669,961      
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย 6 -                  -                  8,000,000      -                  
เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 68,142,000     30,960,000     68,142,000     30,960,000     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 20 1,230,340      622,660         1,230,340      622,660         
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 6,299,271      3,635,898      3,395,222      3,635,898      
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 3,488,116      3,102,036      2,768,973      2,779,583      
รวมหน้ีสินหมุนเวียน 510,136,657   332,509,900   502,692,415   335,899,423   
หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19 315,889,400   57,331,400     315,889,400   57,331,400     
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนท่ีถึง
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 2,907,092      1,549,448      2,907,092      1,549,448      
หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 24 8,242,067      -                  -                  -                  
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 13,875,786     10,580,177     9,611,568      10,563,791     
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 340,914,345   69,461,025     328,408,060   69,444,639     
รวมหน้ีสิน 851,051,002   401,970,925   831,100,475   405,344,062   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
     หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000   300,000,000   300,000,000   300,000,000   
   ทุนท่ีออกและช าระแล้ว
     หุ้นสามัญ 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 300,000,000   300,000,000   300,000,000   300,000,000   
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 194,175,000   194,175,000   194,175,000   194,175,000   
ก าไรสะสม
   จัดสรรแล้ว - ส ารองตามกฎหมาย 22 30,000,000     30,000,000     30,000,000     30,000,000     
   ยังไม่ได้จัดสรร 65,563,829     56,212,671     50,478,759     62,000,690     
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น -                  124,011         -                  124,011         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 589,738,829   580,511,682   574,653,759   586,299,701   
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,440,789,831 982,482,607   1,405,754,234 991,643,763   

-                  -                  -                  -                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ 1,113,329,485  912,190,412   943,270,692   912,190,412   
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1,059,601         436,780         1,059,601      436,780         
รายได้อ่ืน 6,252,343         7,134,826      7,909,527      7,102,081      
รวมรายได้ 1,120,641,429  919,762,018   952,239,820   919,729,273   
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ 794,094,727     655,122,890   682,808,562   655,122,890   
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจ าหน่าย 135,057,744     113,690,865   118,380,274   113,690,865   
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 72,980,701       64,370,892     59,582,325     58,550,128     
รวมค่าใช้จ่าย 1,002,133,172  833,184,647   860,771,161   827,363,883   
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118,508,257     86,577,371     91,468,659     92,365,390     
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (18,995,808)      (3,405,766)     (18,304,116)    (3,405,766)     
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,512,449       83,171,605     73,164,543     88,959,624     
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 24 (14,947,595)      (12,377,774)    (9,514,996)     (12,377,774)    
ก าไรส าหรับปี 84,564,854       70,793,831     63,649,547     76,581,850     

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขาย (155,014)          35,385 (155,014)        35,385
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 31,003             (7,077)            31,003           (7,077)            
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (124,011)          28,308           (124,011)        28,308           

รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
   ประกันภัย 21 (246,332)          3,526,727      (193,559)        3,526,727      
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 24 32,636             (409,312)        22,081           (409,312)        
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ (213,696)          3,117,415      (171,478)        3,117,415      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (337,707)          3,145,723      (295,489)        3,145,723      

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 84,227,147       73,939,554     63,354,058     79,727,573     

ก าไรต่อหุ้น 26
ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 0.28                 0.24              0.21              0.26              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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(หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - วัดมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 300,000,000         194,175,000         30,000,000           54,301,425           95,703                  578,572,128         
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         70,793,831           -                          70,793,831           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         3,117,415            28,308                  3,145,723            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         73,911,246           28,308                  73,939,554           
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         (72,000,000)          -                          (72,000,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 300,000,000         194,175,000         30,000,000           56,212,671           124,011                580,511,682         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 300,000,000         194,175,000         30,000,000           56,212,671           124,011                580,511,682         
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         84,564,854           -                          84,564,854           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         (213,696)              (124,011)               (337,707)              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         84,351,158           (124,011)               84,227,147           
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         (75,000,000)          -                          (75,000,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 300,000,000         194,175,000         30,000,000           65,563,829           -                          589,738,829         
-                         -                         -                         -                         -                          -                         

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม



 
 

หน้า 203 / 257 
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                                    รายงานประจ าปี 2561 

 

(หน่วย: พันบาท)

องค์ประกอบอ่ืนของ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทุนจากการ

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - วัดมูลค่าเงินลงทุน รวมส่วนของ
หมายเหตุ และช าระแล้ว หุ้นสามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ในหลักทรัพย์เผ่ือขาย ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2560 300,000,000 194,175,000 30,000,000 54,301,425 95,703 578,572,128         
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         76,581,850           -                             76,581,850           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         3,117,415            28,308                     3,145,723            
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         79,699,265           28,308                     79,727,573           
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         (72,000,000)          -                             (72,000,000)          
ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 300,000,000         194,175,000         30,000,000           62,000,690           124,011                   586,299,701         

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2561 300,000,000         194,175,000         30,000,000           62,000,690           124,011                   586,299,701         
ก าไรส าหรับปี -                         -                         -                         63,649,547           -                             63,649,547           
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี -                         -                         -                         (171,478)              (124,011)                  (295,489)              
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                         -                         -                         63,478,069           (124,011)                  63,354,058           
เงินปันผลจ่าย 29 -                         -                         -                         (75,000,000)          -                             (75,000,000)          

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 300,000,000         194,175,000         30,000,000           50,478,759           -                             574,653,759         
-                         -                         -                         -                         -                             -                         

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,512,449       83,171,605       73,164,543       88,959,624       
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย) 
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 111,581,394      85,460,730       98,363,590       85,293,366       
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 4,801,213         226,702            4,489,574         226,702            
   ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนท่ัวไป 132,887            247,064            132,887            247,064            
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ 389,622            -                      389,622            -                      
   ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ (986,997)           (364,484)           (986,997)           (364,484)           
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว (156,153)           -                      (156,153)           -                      
  โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงิน 396,000            -                      396,000            -                      
   ขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียนท่ียังไม่เกิดข้ึนจริง 212,564            94,863             212,564            94,863             
   ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,386,826         2,198,754         1,987,448         2,182,368         
   ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 18,995,808       3,405,766         18,304,116       3,405,766         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 236,265,613      174,441,000      196,297,194      180,045,269      
สินทรัพย์ด าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน (17,562,305)       (23,612,593)       (29,626,099)       (23,612,593)       
   สินค้าคงเหลือ (95,319,637)       (19,313,225)       (87,622,359)       (19,313,225)       
   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (1,288,159)        4,349,677         (1,455,843)        4,462,819         
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (462,586)           511,719            24,090             661,719            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน (2,678,044)        (7,065,608)        8,424,175         (7,189,582)        
   เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า (6,551,254)        (62,649,124)       (4,593,879)        (62,649,124)       
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,237,641)        (606,430)           (10,610)            (928,883)           
   จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวพนักงาน (3,133,230)        (74,033)            (3,133,230)        (74,033)            
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 108,032,757      65,981,383       78,303,439       71,402,367       
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (15,870,788)       (11,449,113)       (9,919,884)        (11,449,113)       
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 92,161,969       54,532,270       68,383,555       59,953,254       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ าประกันลดลง -                      12,000,000       -                      12,000,000       
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อยเพ่ิมข้ึน -                      -                      (15,000,000)       -                      
เงินสดจ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (306,975,432)     -                      (320,000,000)     (20,000,000)       
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (87,510,641)       (130,532,884)     (91,475,530)       (128,997,624)     
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,950,108)        (1,280,938)        (3,608,458)        (459,725)           
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ 991,121            364,486            991,121            364,486            
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนช่ัวคราว 2,990,844         -                      2,990,844         -                      
เงินมัดจ าซ้ือเคร่ืองจักรเพ่ิมข้ึน -                      (1,716,890)        -                      (1,716,890)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (394,454,216)     (121,166,226)     (426,102,023)     (138,809,753)     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินเพ่ิมข้ึน 104,193,777      134,612,234      134,193,777      134,612,234      
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย -                      -                      10,000,000       -                      
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะส้ันจากบริษัทย่อย -                      -                      (2,000,000)        -                      
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 330,000,000      -                      330,000,000      -                      
ช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (43,960,000)       (30,960,000)       (30,960,000)       (30,960,000)       
ช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,623,777)        (3,267,905)        (1,623,777)        (3,267,905)        
เงินปันผลจ่าย
 (74,989,905)       (72,007,268)       (74,989,905)       (72,007,268)       
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,696,000)        -                      (3,696,000)        -                      
เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (19,123,256)       (8,184,117)        (18,259,181)       (8,184,117)        
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 290,800,839      20,192,944       342,664,914      20,192,944       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (11,491,408)       (46,441,012)       (15,053,554)       (58,663,555)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 50,339,602       96,780,614       38,117,059       96,780,614       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 7) 38,848,194       50,339,602       23,063,505       38,117,059       

-                      -                      -                      -                      
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม
รายการท่ีมิใช่เงินสด
   ซ้ือยานพาหนะตามสัญญาเช่าการเงิน 3,400,000         649,000            3,400,000         649,000            
   เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (13,017,962)       11,094,266       (16,923,569)       14,930,216       
   เจ้าหน้ีค่าซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (34,775)            34,775             (34,775)            34,775             
   โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ (6,000,000)        -                      (6,000,000)        -                      
   ก าไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย (155,014)           35,385             (155,014)           35,385             
   ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (246,332)           3,526,727         (193,559)           3,526,727         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

1. ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิล าเนาใน                
ประเทศไทยโดยมีบริษัท ซีอี ไลม์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศ ไทย
เป็นบริษัทใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม 
และจ าหน่าย ประกอบและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็นส านักงาน
ใหญ่อยู่ที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช ถนนป๊อบปูล่า ต าบล   บ้านใหม่ อ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี บริษัทฯมีส านักงานสาขา 3 แห่ง ในจังหวัดสระบุรี 2 แห่งและจังหวัดลพบุรี 1 
แห่ง 

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 

ก) งบการเงินรวมนี้ ได้จัดท าขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                    
(ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัทย่อย”) ดังต่อไปนี้ 
 

  จัดตั้งขึ้นใน อัตราร้อยละ 
ช่ือบริษัท ลักษณะธรุกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด จ าหน่าย ประกอบและ

ติดตั้งเตาเผาปูนขาว 
ไทย 100 100 

บริษัท สระบรุีปูนขาว จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ที่ใช้
ในอุตสาหกรรม 

ไทย 100 - 

การลงทุนในบริษัทย่อยแห่งใหม่ในระหว่างปี 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 บริษัทฯได้ลงทุนในหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 100 ของบริษัท สระบุรี
ปูนขาว จ ากัด (“SQL”) ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ที่ ใช้ใน
อุตสาหกรรม โดยบริษัทฯได้จ่ายช าระเงินเพ่ือซื้อธุรกิจดังกล่าวเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 320 ล้าน
บาท บริษัทฯได้ด าเนินการให้มีการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาและหนี้สินที่รับมา ณ 
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วันซื้อกิจการ เพ่ือปันส่วนต้นทุนการซื้อธุรกิจให้แก่รายการดังกล่าว โดยการวัดมูลค่านี้ได้เสร็จ
สมบูรณ์และอยู่ภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที ่3 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การรวมธุรกิจ  

งบการเงินของ SQL ได้ถูกรวมอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแต่วันที่มีอ านาจควบคุม โดยมี
รายละเอียดการซื้อกิจการดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 320,000 
หัก: มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้รับ (148,401) 

ค่าความนิยม 171,599 
  
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 320,000 
หัก: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย (13,024) 
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดและ                                      

รายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ 306,976 

มูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ระบุได้และหนี้สินที่ได้รับมา ณ วันซื้อกิจการ
ของ SQL เป็นดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบัญชี 

สินทรัพย ์   
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 13,024 13,024 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 26,846 26,846 
สินค้าคงเหลือ 12,524 12,524 
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 370 370 
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น 3,413 3,413 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ 151,251 119,595 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 28,600 - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 1,967 1,967 
     รวมสินทรัพย์ 237,995 177,739 
หนี้สิน   
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30,000 30,000 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 22,271 22,271 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 2,588 2,588 
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี     13,000 13,000 
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 3,264 3,264 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น 1,624 1,624 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 12,051 - 
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ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 4,796 4,796 
     รวมหนี้สิน 89,594 77,543 
รวมสินทรัพย์สุทธิ 148,401 100,196 
   
สัดส่วนการลงทุน (ร้อยละ) 100  
สินทรัพย์สุทธิในสัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ 148,401  
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 320,000  
ค่าความนิยม 171,599  
 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือ
มีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรม
ที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

ค)  บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทฯมีอ านาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีที่ส าคัญเช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 
จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระส าคัญได้ถูกตัดออกจาก

งบการเงินรวมนี้แล้ว  
2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชัดเจน
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่
เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส าหรับงบ
การเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและ
การให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน  
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ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงินเมื่อน ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐาน
การบัญชีที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ 
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ

บริการโฆษณา 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 

(ปรับปรุง 2560)  
เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท ากับลูกค้าทุกสัญญา 
ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับนี้ได้ก าหนดหลักการ 5 
ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท ากับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวน
เงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการที่ได้
ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ              
งบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน
ที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือ
ทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบับ ได้แก่  
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบับที่ 7 การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 
ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 32  การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับที่ 16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบับที่ 19 การช าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและ
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยพิจารณาจาก
ประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ 
(Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค านวณการด้อยค่าของเครื่องมือทางการเงินโดยใช้
แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความ
เสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะท าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่ างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่อ          
งบการเงินในปีที่เริ่มน ามาตรฐานกลุ่มดังกล่าวมาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยส าคัญ
ของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าโดย
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ส าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว 

รายได้ค่าบริการ 

รายได้ค่าบริการรับรู้เมื่อได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน  

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยค านึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ ากัด
ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ บริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก) หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุนดังกล่าวประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่า
โสหุ้ยในการผลิต 
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วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองแสดงมูลค่าตามราคาทุนถัวเฉลี่ยหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ า
กว่า และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวบันทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน
เมื่อได้จ าหน่ายหลักทรัพย์นั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนระยะยาวอ่ืนที่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วย
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค) เงินลงทุนในบริษัทย่อยท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

 มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน 

บริษัทฯใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการค านวณต้นทุนของเงินลงทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการท ารายการ 
หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า
เผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) 

ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี ค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการค านวณ                 
ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่เป็นที่ดิน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจ านวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจ าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน
ส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่า
เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้ 

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  5 - 35  ปี 
  เครื่องจักรและอุปกรณ ์  5 - 20  ปี 
  เครื่องใช้ส านักงาน  5  ปี 
  ยานพาหนะ  5 - 8  ปี 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค านวณผลการด าเนินงาน 
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ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจ าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ
ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทฯและบริษัทย่อยตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน
การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกน าไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดรายการ 
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมนั้น 

4.9 ค่าความนิยม  

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริ่มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซึ่งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มาสูงกว่าต้นทุนการ
รวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรู้ส่วนที่สูงกว่านี้เป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีหรือเมื่อใดก็ตามท่ีมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดข้ึน 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯจะปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คาดว่าจะ
ได้รับประโยชน์เพ่ิมขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะท าการประเมินมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ
หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงิน
สด) หากมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี 
บริษัทฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไม่สามารถกลับบัญชี
ขาดทุนจากการด้อยค่าได้ในอนาคต 

4.10  สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์นั้น ณ วันที่ซื้อธุรกิจ ส่วนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้มาจากการอ่ืน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึก
ต้นทุนเริ่มแรกของสินทรัพย์นั้นตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อ
มีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ าหน่าย
และวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ ากัดมีดังนี้ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  5  ปี 
  ความสัมพันธ์กับลูกค้า  15  ปี 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ านาจควบคุมบริษัทฯ หรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออก
เสียงโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญต่อบริ ษัทฯ ผู้บริหารส าคัญ 
กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษัทฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

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

สัญญาเช่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอน
ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

ก าไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในการค านวณผลการ
ด าเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ หรือสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทย่อยหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าว
อาจด้อยค่า และจะท าการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่าในการประเมินมูลค่าจากการใช้ สินทรัพย์     
บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
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ค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพ
ตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจ าลอง
การประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มา
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้
และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 
หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ
คืนของสินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมี   การ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ก าหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั้งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจาก             
การด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อน ๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของก าไรหรือขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์นั้นแสดงด้วยราคาที่ตีใหม่            
การกลับรายการส่วนที่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพย์เพ่ิม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัสและเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  
โครงการสมทบเงิน 
บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม
และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระส าหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงานซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ส าหรับพนักงาน  
บริษัทฯและบริษัทย่อยค านวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท าการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ส าหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
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4.16 ประมาณการหนี้สิน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจ านวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษี
ของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชี
ของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง
นั้น โดยใช้อัตราภาษีท่ีมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ ต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี ในจ านวน
เท่าท่ีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทฯจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่
เกิดข้ึนเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพ่ือโอน
หนี้สินให้ผู้อ่ืนโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมใน
ตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัด
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก าหนดให้ต้องวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้  บริษัทฯและบริษัทย่อย
จะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และ
พยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มาก
ที่สุด  
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 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น  

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ 

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

สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงินฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย
ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงิน ที่ไม่มีการซื้อขาย
ในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่
ใช้ในแบบจ าลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยค านึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต 
สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว 
การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน และการเปิดเผยล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
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อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และต้อง
ทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชี
ของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา 

ในการค านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบ
การด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี
เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้
ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวนั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่า             บริษัทฯ
และบริษัทย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึง
จ านวนก าไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น 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  
 2561 2560 2561 2560 นโยบายการก าหนดราคา 
รายการธรุกิจกับบริษัทย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
ซื้อสินค้า - - 4.4 - ราคาตามที่ตกลง 
ขายสินค้า - - 37.8 - ราคาตามที่ตกลง 
ค่าที่ปรึกษา - - 6.0 3.6 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายได้จากการขนส่ง - - 0.8 - ราคาตามที่ตกลง 
รายได้ค่าบริการ - - 1.1 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยจ่าย - - 0.2 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - - 0.2 - อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายการธรุกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
ซื้อสินค้า 4.2 6.4 2.0 6.4 ราคาตามที่ตกลง 
ค่าที่ปรึกษา 10.3 14.6 9.6 14.6 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 2.3 10.7 2.3 10.7 ราคาตามที่ตกลง 
รายการธรุกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 
ค่าเช่าจ่าย - 0.9 - 0.9 ราคาตามที่ตกลง 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)   
บริษัทย่อย - - 17,033 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน(1) 139 - - - 
รวม 139 - 17,033 - 
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย   
บริษัทย่อย - - 15,000 - 
รวม - - 15,000 - 

   
   
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
บริษัทย่อย - - 920 3,836 
บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน(1) 6,925 2,908 6,922 2,908 
รวม 6,925 2,908 7,842 6,744 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากบริษัทย่อย   
บริษัทย่อย - - 8,000 - 
รวม - - 8,000 - 

ลักษณะความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน 

(1) มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน 
 ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 

2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2560 เพ่ิมข้ึนระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2561 
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด - 15,000 15,000 
รวม - 15,000 15,000 

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระภายในเดือน
ธันวาคม 2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.45 ต่อปี 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
2560 

เพิ่มขึ้น               
ระหว่างงวด 

ลดลง               
ระหว่างงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 
2561 

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด - 10,000 (2,000) 8,000 
รวม - 10,000 (2,000) 8,000 

 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยเป็นเงินกู้ยืมที่ไม่มีหลักประกันและถึงก าหนดช าระภายในเดือนธันวาคม 
2562 โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.0 ต่อปี 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 29,230 25,269 25,692 25,269 
ผลประโยชน์หลังออก

จากงาน 1,471 758 1,139 758 
รวม 30,701 26,027 26,831 26,027 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 420 319 345 295 
เงินฝากออมทรัพย์ 24,732 49,558 22,588 37,359 
เงินฝากกระแสรายวัน 13,696 463 131 463 
รวม 38,848 50,340 23,064 38,117 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เงินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนชั่วคราว 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
หลักทรัพย์เผื่อขาย   
เงินลงทุนในกองทุนเปิด - ราคาทุน - 2,835 
บวก: การปรับมูลค่าตามราคายุติธรรม - 155 

รวมเงินลงทุนในกองทุนเปิด - 2,990 
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9. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
 ยังไม่ถึงก าหนดช าระ - - 8,046 - 
 ค้างช าระ     
  1 - 90 วัน - - 8,618 - 
    91 - 180 วัน 139 - - - 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 139 - 16,664 - 

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก าหนดช าระ     
 ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 120,189 101,732  99,927 101,732  
 ค้างช าระ     
    1 - 90 วัน   60,398 39,149  49,374 39,149  
    91 - 180 วัน 835 2,155  835 2,155 
    181 - 365 วัน   4,775 498  4,686 498  
    มากกว่า 365 วัน 4,941 1,371 1,418 1,371 

รวม 191,138 144,905 156,240 144,905 
หัก: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (9,654) (1,602) (6,091) (1,602) 

รวมลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน  
- สุทธิ 181,484 143,303 150,149 143,303 

ลูกหนี้อ่ืน     
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 369 - 
เงินทดรองจ่าย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 1,310 291 1,280 291 

รวมลูกหนี้อ่ืน 1,310 291 1,649 291 

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 182,933 143,594 168,462 143,594 
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10. สินค้าคงเหลือ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินค้าส าเร็จรูป 27,160 11,360 (390) - 26,770 11,360 
งานระหว่างท า 1,417 2,954 - - 1,417 2,954 

วัตถุดิบ 93,692 74,074 (1,524) (1,524) 92,168 72,550 

วัสดุสิ้นเปลือง 156,745 82,782 - - 156,745 82,782 

รวม 279,014 171,170 (1,914) (1,524) 277,100 169,646 

 
    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินค้าส าเร็จรูป 19,573 11,360 (390) - 19,183 11,360 
งานระหว่างท า 1,416 2,954 - - 1,416 2,954 

วัตถุดิบ 85,858 74,074 (1,524) (1,524) 84,334 72,550 

วัสดุสิ้นเปลือง 151,945 82,782 - - 151,945 82,782 

รวม 258,792 171,170 (1,914) (1,524) 256,878 169,646 

11.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

11.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
   (หน่วย: พันบาท) 

บริษัท ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท โกลเด้น ไลม์ เอ็นจิเนยีริ่ง จ ากัด 20,000 20,000 100 100 20,000 20,000 
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 38,800 - 100 - 320,000 - 
รวม     340,000 20,000 
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11.2 การทดสอบการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทฯได้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะ
ได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัทย่อยบางแห่งที่มีสาระส าคัญและมีข้อบ่งชี้ว่าอาจเกิดการด้อยค่า ทั้งนี้
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการ   คาดว่าจะได้รับ
จากเงินลงทุนในบริษัทย่อยนั้นอ้างอิงจากประมาณการทางการเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร 
ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี 

 สมมติฐานที่ส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้ที่คาดว่าจะได้รับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าว 
สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 2561 
อัตราการเติบโตระยะยาว - 
อัตราคิดลดก่อนภาษี 12.7 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราก าไรขั้นต้นและอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดยอ้างอิงจากผล
ประกอบการในอดีตที่ผ่านมาของบริษัทย่อยดังกล่าวประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
และอัตราคิดลดเป็นอัตราก่อนภาษีที่สะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน
ของบริษัทย่อยนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณ
การทางการเงินล่าสุด เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที่บริษัทย่อย
นั้นด าเนินงานอยู่ 

12. เงินลงทุนทั่วไป 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
PT. KRAKATAU GOLDEN LIME  5,418 5,418 
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (2,254) (2,121) 
รวมเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 3,164 3,297 

 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 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทดังกล่าวมีมติระงับการด าเนินกิจการของ PT. KRAKATAU GOLDEN LIME 
มีผลตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 และปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดท าแผน         ธุรกิจใหม่ 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินนั้น ซึ่งมี
มูลค่าตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                                      
 2561 2560 
 

ที่ดินเปล่า 

ที่ดินพร้อม
อาคารโรงงาน

ให้เช่า รวม ที่ดินเปล่า 

ที่ดินพร้อม
อาคารโรงงาน

ให้เช่า รวม 
ที่ดิน - ราคาทุน 2,000 6,084 8,084 2,000 6,084 8,084 
อาคาร - ราคาทุน - 1,000 1,000 - 1,000 1,000 
หัก: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (1,000) (1,000) - (1,000) (1,000) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี 2,000 6,084 8,084 2,000 6,084 8,084 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ                                      
 ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
 2561 2560 
 

ที่ดินเปล่า 

ที่ดินพร้อม
อาคารโรงงาน

ให้เช่า รวม ที่ดินเปล่า 

ที่ดินพร้อม
อาคารโรงงาน

ให้เช่า รวม 
จ านวนที่รับรู้ก าไรหรือขาดทุน       
 - รายได้จากการให้เช่า - 1,045 1,045 - 1,140 1,140 
 - ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรง - - - - - - 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
ที่ดิน 37,150 17,936 
ที่ดินและอาคารโกดังให้เช่า 35,290 13,372 
รวม 72,440 31,308 

มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระและฝ่ายบริหารของ
บริษัทฯ ดังนี้ 
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มูลค่ายุติธรรมของที่ดินเปล่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์ราคาตลาด 

ในปี 2560 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโกดังให้เช่าประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัทฯ โดยใช้
เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อสมมติฐานหลักที่ใช้ในการประเมินราคาดังกล่าว
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทน อัตราเงินเฟ้อ อัตราพ้ืนที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาว
ของค่าเช่า  

ในปี 2561 มูลค่ายุติธรรมของที่ดินและอาคารโกดังให้เช่าประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์
ราคาตลาด 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งมีมูลค่าตามบัญชีจ านวนเงิน 8.1 ล้านบาท 
(2560: 8.1 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพ่ือค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวและวงเงินสินเชื่อต่างๆ ที่ได้รับจาก
ธนาคารตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.6 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีที่ดินมูลค่าตามบัญชี 2 ล้านบาท (2560: 2 ล้านบาท) โดย ณ ปัจจุบัน             
บริษัทฯและบริษัทย่อยยังไม่มีแผนที่จะด าเนินการกับท่ีดินแปลงดังกล่าว 

14. 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 
เพิ่มขึ้นจากการซ้ือเงินลงทุนใน

บริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2) 43,165 26,772 74,624 332 6,358 - 151,251 
ซ้ือเพิ่ม - 1,914 13,160 864 3,586 60,493 80,017 
จ าหน่าย - - - (69) (5,748) - (5,817) 
โอนเข้า (ออก) - 51,962 238,605 - - (290,567) - 
โอนมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 6,000 - - - 6,000 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - 379 - - - 379 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 128,072 219,937 1,156,802 12,284 168,672 39,140 1,724,907 
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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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 20,916 81,564 1,117 5,706 - 109,303 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - - (65) (5,748) - (5,813) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 127,534 718,116 9,342 155,631 - 1,010,623 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 32,671 187,482 2,867 8,803 269,214 585,944 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 128,072 92,403 438,686 2,942 13,041 39,140 714,284 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี      
 2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 85,293 

 2561 (98.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 109,303 

 
     (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

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 18,524 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 
ซ้ือเพิ่ม - 1,718 13,639 826 3,400 60,493 80,076 
จ าหน่าย - - - (69) (5,748) - (5,817) 
โอนเข้า (ออก) - 51,962 241,316 - - (293,278) - 
โอนมาจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - - 6,000 - - - 6,000 
ดอกเบี้ยจา่ยที่ถอืเป็นต้นทุน - - 379 - - - 379 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 84,907 192,969 1,085,335 11,537 162,128 39,140 1,576,016 
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ค่าเสื่อมราคาสะสม        
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 - 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 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับป ี - 19,012 73,154 854 4,780 - 97,800 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนที่

จ าหน่าย - - - (65) (5,748) - (5,813) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 - 125,630 709,702 9,029 154,705 - 999,066 
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 84,907 32,671 187,453 2,540 8,803 271,925 588,299 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 84,907 67,339 375,633 2,508 7,423 39,140 576,950 

ค่าเสื่อมราคาส าหรับป ี      
 2560 (73.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 85,239 

 2561 (90.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร) 97,800 

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุน
ของเครื่องจักรจ านวน 0.4 ล้านบาท (2560: 5.0 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ านวนเงิน 4.8 ล้านบาท (2560: 2.6 ล้านบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคา
หมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ านวนเงิน
ประมาณ 596.0 ล้านบาท (2560: 601.7 ล้านบาท) 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้จดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนบนที่ดินนั้นและเครื่องจักรบางส่วน
ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวนเงิน 640.2 ล้านบาท (2560: 183.9 ล้านบาท) (งบเฉพาะกิจการ: 514.8 
ล้านบาท, 2560: 183.9 ล้านบาท) ไว้กับธนาคารเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อต่าง ๆ ที่
ได้รับจากธนาคารตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.6 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

หน้า 228 / 257  
 

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 

15. ค่าความนิยม 

 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษัทฯได้ปันส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการรวมกิจการ
ให้กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งแสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2561 
ค่าความนิยมในบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 171,599 

บริษัทฯพิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์ โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิงจากประมาณการทาง
การเงินซึ่งได้รับอนุมัติจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีส าหรับ
บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 

สมมติฐานที่ส าคัญในการค านวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 บริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด 
อัตราการเติบโตระยะยาว - 
อัตราคิดลดก่อนภาษี 12.7 

 ฝ่ายบริหารพิจารณาอัตราก าไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเงินได้และอัตราการเติบโตจากงบประมาณโดย
อ้างอิงจากผลประกอบการในอดีตที่ผ่านมาประกอบกับการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และอัตราคิด
ลดเป็นอัตราก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานนั้นๆ 

 อัตราการเติบโตที่ใช้ในการประมาณการกระแสเงินของงวดเวลาที่ไกลออกไปกว่างวดเวลาตามประมาณ
การทางการเงินล่าสุด เป็นอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยระยะยาวของอุตสาหกรรมที่หน่วย
สินทรัพย์นั้นด าเนินงานอยู่ 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 

 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

     (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร ์

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร ์

ความสัมพันธ์
กับลูกค้า 

 
รวม 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2561: 

      

ราคาทุน 14,299 28,600 42,899 13,067 - 13,067 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (1,011) (1,503) (2,514) (617) - (617) 
หัก: โอนไปเป็นเครื่องจักร

และอุปกรณ ์ (6,000) - (6,000) (6,000) - (6,000) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 7,288 27,097 34,385 6,450 - 6,450 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2560:       

ราคาทุน 10,315 - 10,315 9,494 - 9,494 
หัก: ค่าตัดจ าหน่ายสะสม (167) - (167) (54) - (54) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 10,148 - 10,148 9,440 - 9,440 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีต้นป ี 10,148 9,000 9,440 9,000 
ซื้อเพิ่มระหวา่งปี 3,916 1,315 3,573 494 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อบริษัทย่อย (หมายเหตุ 2.2) 28,600 - - - 
โอนไปเป็นเครื่องจักรและอุปกรณ ์ (6,000) - (6,000) - 
ค่าตัดจ าหน่ายส าหรับป ี (2,279) (167) (563) (54) 
มูลค่าตามบญัชีปลายป ี 34,385 10,148 6,450 9,440 
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17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบีย้ (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เงินเบิกเกินบัญช ี MOR, MOR - 2.25 MOR, MOR - 2.25 15,166 12,133 
ตั๋วสัญญาใช้เงิน 2.50 - 2.80 2.40 - 2.50 260,000 150,000 
เจ้าหนี้ทรสัต์รซีีท 2.92 2.00 73,645 52,479 
รวม   348,811 214,612 

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินบางส่วนค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
บางส่วน และเครื่องจักรของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน            
ข้อ 30.6 

18.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เจ้าหนี้การคา้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 486 - 
เจ้าหนี้การคา้ - กิจการที่ไมเ่กี่ยวขอ้งกัน 33,855 21,757 28,911 21,757 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,042 1,564 5,301 1,564 
เจ้าหนี้อ่ืน - กิจการที่ไมเ่กี่ยวข้องกัน 21,637 17,617 17,881 17,617 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,883 1,344 1,883 5,180 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 399 13,886 260 13,886 
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพยไ์ม่มตีัวตน - 35 - 35 
เงินทดรองรับ 193 202 192 202 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการทีเ่กี่ยวขอ้งกัน - - 172 - 
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - กิจการทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน 194 132 194 132 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 18,257 18,370 14,989 18,246 

รวม 81,460 74,907 70,269 78,619 
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19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

    (หน่วย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู้  (ร้อยละต่อปี) การช าระคืน 2561 2560 2561 2560 

1 4.75 ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็น
งวดทุกเดือน สิ้นสุดภายในเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 57,331 88,291 57,331 88,291 

2 3.30 ช าระคืนเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยเป็น
งวดทุกปี สิ้นสุดภายในเดือน
มีนาคม 2568 264,000 - 264,000 - 

3 3.30 ช าระคืนเงินต้นภายในเดือนมีนาคม 
2563 66,000 - 66,000 - 

หัก: ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย (3,300) - (3,300) - 
รวม   384,031 88,291 384,031 88,291 
หัก: ส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี (68,142) (30,960) (68,142) (30,960) 
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากสว่นที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 315,889 57,331 315,889 57,331 

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน                    
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 88,291 88,291 
บวก: กู้เพ่ิม 330,000 330,000 
          เพ่ิมข้ึนจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

(หมายเหตุ 2.2) 
13,000 

- 
          ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน 396 396 
หัก: ช าระคืนเงินกู้ (43,960) (30,960) 
 จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน (3,696) (3,696) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 384,031 384,031 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางส่วนและ
เครื่องจักรของบริษัทฯและบริษัทย่อย การจ าน าหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ ตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 30.6 

 ภายใต้สัญญาเงินกู้ บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และอัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ให้เป็นไปตาม
อัตราที่ก าหนดในสัญญา เป็นต้น 
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20. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,497 2,359 
หัก : ดอกเบี้ยรอการตัดจ าหน่าย (360) (187) 
รวม 4,137 2,172 
หัก : ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (1,230) (623) 
หนี้สินตามสญัญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 2,907 1,549 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่ายานพาหนะใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมี
ก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ย  4 - 5 ปี ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯมีสิทธิในการเลือกที่จะซื้อทรัพย์สินตามสัญญาเช่า และบริษัทฯจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจ ากัดต่างๆที่ก าหนดไว้ในสัญญาดังกล่าว 

บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 1,398 3,099 4,497 
ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (168) (192) (360) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม สัญญา

เช่า 1,230 2,907 4,137 
 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 714 1,645 2,359 
ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าซื้อ/เช่าการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (91) (96) (187) 
มูลค่าปัจจุบันของจ านวนเงินข้ันต่ าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม สัญญา

เช่า 623 1,549 2,172 
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21. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 
จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน        
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 10,580 11,982 10,564 11,982 
เพิ่มขึ้นจากการซื้อเงินลงทุนในบรษิัทย่อย            

(หมายเหตุ 2.2) 4,796 - - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     

ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  1,214 1,886 1,815 1,870 
ต้นทุนดอกเบี้ย 173 313 172 313 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น     
ขาดทุน (ก าไร) จากการประมาณการตาม            

หลักคณติศาสตร์ประกันภัย     
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ (622) (1,004) (656) (1,004) 
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน (175) (1,595) (177) (1,595) 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 1,043 (928) 1,027 (928) 

จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (3,133) (74) (3,133) (74) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

ปลายป ี 13,876 10,580 9,612 10,564 

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 1.3 ล้านบาท (2560: 3.2 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.0 ล้านบาท, 2560: 
3.2 ล้านบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณ 13 - 20 ปี (2560: 8 - 22 ปี) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 
13 ปี, 2560: 8 ปี)  

 สมมติฐานที่ส าคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 3.11 - 3.35 1.97 - 3.17 3.11 1.97 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 5.00 2.50 5.00 2.50 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน 0 - 46 0 - 32 0 - 46 0 - 32 
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่ส าคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (1,301) 1,497 (894) 1,032 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 1,403 (1,245) 961 (852) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (1,280) 1,304 (945) 1,011 

 
  (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% 
อัตราคิดลด (723) 837 (720) 833 
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต 764 (673) 760 (670) 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ านวนพนักงาน (780) 554 (776) 550 

 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติผ่านร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
ฉบับใหม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวอยู่ในระหว่างรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา  พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่นี้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างาน
ติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วันสุดท้าย การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนี้สินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพ่ิมข้ึน 3.5 ล้าน
บาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 2.2 ล้านบาท) บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของงวด
ที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

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 
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23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่ส าคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
การเปลีย่นแปลงในสินคา้ส าเร็จรปูและงานระหว่างท า (14,263) 24,412 (6,675) 24,412 
ซื้อสินค้าส าเร็จรูป 290 14,575 290 14,575 
วัตถุดิบและวัสดสุิ้นเปลืองใช้ไป 457,673 319,060 357,929 319,060 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 106,182 86,973 84,132 82,322 
ค่าเสื่อมราคา  109,303 85,293 97,800 85,239 
ค่าขนส่ง  97,404 75,217 81,250 75,217 

24. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับปีของกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน (ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 25) คูณด้วยอัตราภาษี 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินได้นติิบุคคลส าหรับป ี 14,996 12,849 9,679 12,849 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีจากการเกิดผล

แตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ        
ผลแตกต่างช่ัวคราว (48) (471) (164) (471) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,948 12,378 9,515 12,378 
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จ านวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวขอ้งกับขาดทุน 

(ก าไร) จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขาย 31 (7) 31 (7) 

ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชีท่ีเกี่ยวขอ้งกับขาดทุน 
(ก าไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย 33 (409) 22 (409) 

รวม 64 (416) 53 (416) 

รายการกระทบยอดระหว่างก าไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดังนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล 99,513 83,172 73,165 88,960 
     
อัตราภาษเีงินได้นติิบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก าไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิตบิุคคล                      

คูณอัตราภาษ ี 19,902 16,634 14,633 17,792 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     
   การส่งเสรมิการลงทุน (หมายเหตุ 25) (4,823) (5,515) (4,823) (5,515) 
   ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 1,307 (151) 766 (151) 
   ค่าใช้จ่ายที่ไม่รับรูส้ินทรัพยภ์าษเีงินได้                      

รอตัดบญัช ี 26 1,187 26 29 
   ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิม่ขึ้น (1,505) (12) (1,097) (12) 
   อื่น ๆ 41 235 10 235 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในงบก าไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 14,948 12,378 9,515 12,378 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้ 

    (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 1,837 230 1,128 230 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 383 305 383 305 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,949 1,226 1,096 1,226 
รวม 4,169 1,761 2,607 1,761 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
ส่วนเกินมลูค่ายตุิธรรมจากการซื้อบริษัทย่อย 11,751 - - - 
ก าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า

เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 
- 31 - 31 

ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตดัจ่าย 660 - 660 - 
รวม 12,411 31 660 31 
สินทรัพย์ภาษเีงินไดร้อการตดับัญชี - สุทธิ - 1,730 1,947 1,730 
หนี้สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชี - สุทธิ 8,242 - - - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้จ านวน 2.0 ล้านบาท (2560: 0.6 
ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทย่อยพิจารณา
แล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน าผลขาดทุนทางภาษีมาใช้
ประโยชน์ได้ ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2565 - 2566 

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  
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บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับกิจการบริการ
ออกแบบทางวิศวกรรม ตามบัตรส่ ง เสริมการลงทุน เลขที่  61 -0046-1-00-2-0 เมื่ อวันที่                           
6 กรกฎาคม 2560 ภายใต้เงื่อนไขที่ก าหนดบางประการ สิทธิพิเศษดังกล่าวรวมถึงการได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปีนับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 บริษัทย่อยดังกล่าวยังไม่มีรายได้จากกิจการส่งเสริมการลงทุน 

รายได้ของบริษัทฯจ าแนกตามกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รับการส่งเสริม           การ
ลงทุนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สามารถสรุปไดด้ังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 กิจการที่ไดร้ับการส่งเสริม กิจการที่ไมไ่ดร้ับการ

ส่งเสริม 
 

รวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้จากการขายและบริการ       

รายได้จากการขายในประเทศ 346,506 317,613 474,116 396,590 820,622 714,203 
รายได้จากการส่งออก 58,856 65,200 63,793 132,787 122,649 197,987 

ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน - - 1,060 437 1,060 437 
รายได้อื่น 253 1,075 7,656 6,027 7,909 7,102 

รวมรายได้ 405,615 383,888 546,625 535,841 952,240 919,729 

26. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี (ไม่รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นสามัญท่ีออกในระหว่างปี  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2560 2559 
ก าไรส าหรับปี (พันบาท) 84,565 70,794 63,650 76,582 
จ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (พันหุ้น) 300,000 300,000 300,000 300,000 

ก าไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.28 0.24 0.21 0.26 
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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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ข้อมูลรายได้ ก าไร และสินทรัพย์รวมของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อยส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 ส าหรับปสีิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
 ส่วนงานผลติและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบ
และตดิตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์ รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุงและ                   
ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายได้           
รายได้จากการขายและบริการ 1,107,691 824,161 5,638 88,029 1,113,329 912,190 - - 1,113,329 912,190 
รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 6,629 3,585 6,629 3,585 (6,629) (3,585) - - 
ผลการด าเนินงาน           
ก าไรขั้นต้นของส่วนงาน 316,889 220,838 5,612 38,941 322,501 259,779 (3,266) (2,711) 319,235 257,068 
รายได้อื่น         7,312 7,572 
ค่าใช้จ่ายในการขายและ      

จัดจ าหน่าย     
    

(135,058) (113,691) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (72,980) (64,371) 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน         (18,996) (3,406) 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้         99,513 83,172 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้         (14,948) (12,378) 
ก าไรส าหรับปี         84,565 70,794 

 สินทรัพย์ของส่วนงานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีดังต่อไปนี้ 
   (หน่วย: พันบาท) 
 ส่วนงานผลติและจ าหน่าย

ผลิตภณัฑ์เคมีภณัฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรม 

ส่วนงานจ าหน่าย ประกอบ
และตดิตั้งเครื่องจักรอุปกรณ ์ รวมส่วนงานท่ีรายงาน 

รายการปรับปรุงและ                  
ตัดรายการระหว่างกัน รวม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,476,034 969,769 10,569 19,261 1,486,603 989,030 (45,813) (6,547) 1,440,790 982,483 
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ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากลูกค้าภายนอกก าหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกค้า 

(หน่วย: พันบาท) 

 2561 2560 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 990,681 714,203 
ประเทศลาว 95,702 87,911 
ประเทศกัมพูชา 11,179 2,040 
ประเทศอินโดนีเซีย 6,318 98,330 
ประเทศอ่ืนๆ 9,449 9,706 
รวม 1,113,329 912,190 

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ารายใหญ่ 

ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนสามรายเป็นจ านวนเงินรวม 197.4 
ล้านบาท ซึ่งมาจากส่วนงานผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม (ปี 2560 มีรายได้
จากลูกค้ารายใหญ่จ านวนหนึ่งราย เป็นจ านวนเงิน 86.6 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 2561 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจ านวน 1.1ล้าน
บาท (2560: 0.3 ล้านบาท) 
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29. เงินปันผล 
เงินปันผล อนุมัติโดย เงินปันผลจ่าย จ านวนหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 

  (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (บาท) 
เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 

2559 (ภายหลังหัก             
เงินปันผลระหว่างกาล) 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น              
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
2560 

27.0 
 
 

300 0.09 

เงินปันผลระหว่างกาล
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี                 
1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2560 และ
ก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2560 เมื่อ
วันท่ี 10 สิงหาคม 2560 

45.0 300 0.15 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  72.0   

เงินปันผลจากก าไรส าหรับปี 
2560 (ภายหลังหัก             
เงินปันผลระหว่างกาล) 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น               
เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 
2561 

30.0 
 
 

300 0.10 

เงินปันผลระหว่างกาล
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี                 
1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี 
30 มิถุนายน 2561 และ
ก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันท่ี 14 สิงหาคม 2561 

24.0 300 0.08 

เงินปันผลระหว่างกาล
ประกาศจ่ายจากผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี                 
1 กรกฎาคม 2561 ถึงวันท่ี 
30 กันยายน 2561 และ
ก าไรสะสม 

ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครั้งที่ 4/2561 เมื่อ
วันท่ี 14 พฤศจิกายน 
2561 

21.0 300 0.07 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561  75.0   

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

30.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารโรงงาน
และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จ านวนเงิน 3.7 ล้านบาท (2560: 5.4 ล้านบาท) 
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30.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงานและบริการ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าท าสัญญาเช่าด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าอาคารส านักงานและห้องพัก
อาศัย และสัญญาบริการ อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี 

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีจ านวนเงินขั้นต่ าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 4.1 2.7 3.4 2.0 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 1.3 2.8 1.3 2.6 

30.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 ก)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทย่อย เพ่ือรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนใน

ด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตามที่ระบุในสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนเริ่มมี
ผลตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่าย ภายใต้
สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 6.0 ล้านบาท (2560: 3.6 ล้านบาท) 

 ข)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งในต่างประเทศซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ร่วมกัน เพ่ือรับบริการเกี่ยวกับการให้ความรู้และสนับสนุนในด้านเทคนิค โดยภายใต้เงื่อนไขตาม
สัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนตามอัตราที่ระบุในสัญญา ซึ่งในระหว่างปีบริษัทฯ 
มีค่าบริการที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 9.6 ล้านบาท (2560: 
14.6 ล้านบาท) 

 ค)   บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาบริการกับบริษัทแห่งหนึ่งในประเทศ เพ่ือรับบริการเก่ียวกับการขอประทาน
บัตรเพ่ือสิทธิทางกฎหมายให้ท าการส ารวจพ้ืนที่และประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่          โดย
ภายใต้เงื่อนไขตามสัญญาบริการบริษัทฯต้องจ่ายค่าบริการตามอัตราที่ระบุในสัญญา และสัญญามี
อายุ 3 ปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ซึ่งในระหว่างปี 2560 บริษัทฯมีค่าบริการที่รับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.2 ล้านบาท (2561: ไม่มี) 
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30.4 การค้ าประกัน 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค้ าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฎิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีที่ดินพร้อมสิ่งปลูก
สร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันดังต่อไปนี้ 

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ค้ าประกันตามสัญญาซื้อขายสินค้า 0.7 2.0 0.7 2.0 
ค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า 12.4 9.3 9.3 9.3 
รวม 13.1 11.3 10.0 11.3 

30.5 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาขายสินค้าล่วงหน้า 
บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาขายสินค้าที่ตกลงจ านวนและราคาไว้ล่วงหน้า โดย ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีมูลค่าการขายจ านวน 301 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: จ านวน 275 ล้านบาท) ที่ต้องน าส่งสินค้าในระหว่างเดือนมกราคม 2562 - กันยายน 2564 
(2560: 145 ล้านบาท ที่ต้องน าส่งสินค้าในระหว่างเดือนมกราคม 2561 - พฤศจิกายน 2564 (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: 76 ล้านบาท)) 

30.6 วงเงินสินเชื่อ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่งและ
มีหลักประกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ก) วงเงินกู้ยืมระยะยาวตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 และวงเงินเลตเตอร์   

ออฟเครดิต ทรัสต์รีซีท สินเชื่อเพ่ือการช าระค่าสินค้า วงเงินหนังสือค้ าประกันและเงินกู้ยืมระยะ
สั้นจ านวน 1,033 ล้านบาท (2560: 590 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 900 ล้านบาท,  
2560: 590 ล้านบาท) และมีส่วนที่ยังไม่เบิกใช้คงเหลือจ านวน 206 ล้านบาท (2560: 212 ล้าน
บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 76 ล้านบาท, 2560: 212 ล้านบาท) วงเงินสินเชื่อดังกล่าวนี้ค้ า
ประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย และการจ าน าหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือโดยบริษัทฯ 

ข) วงเงินเบิกเกินบัญชีจ านวน 66 ล้านบาท (2560: 50 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 40     
ล้านบาท, 2560: 50 ล้านบาท) ค้ าประกันโดยการจดจ านองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
เครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย 

ค) วงเงินสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศจ านวน 8 ล้านบาท (2560: 260 ล้านบาท) ค้ าประกันโดย
การจดจ านองท่ีดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรบางส่วนของบริษัทฯ 
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31. คดีฟ้องร้อง 

 ในเดือนสิงหาคม 2560 บริษัทฯถูกฟ้องโดยอดีตพนักงานของบริษัทฯเพ่ือเรียกเงินชดเชยจากการ     
เลิกจ้าง ในเบื้องต้นฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯไม่ได้ท าผิดสัญญาตามที่โจทก์กล่าวอ้าง
รวมทั้งค่าเสียหายที่โจทก์ฟ้องร้องสูงเกินความเป็นจริง  

 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
โดยต่างฝ่ายต่างไม่ติดใจเรียกร้องหรือใช้สิทธิ ฟ้องร้องทั้ งทางแพ่งหรืออาญาจากสัญญาจ้าง                    
แรงงานนี้อีก 

32. ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
หรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 35,290 37,150 72,440 

 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 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 2561 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีเปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  - 35,290 37,150 72,440 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 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 

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

33. เครื่องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

เครื่องมือทางการเงินที่ส าคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดง
รายการและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินลงทุน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน เจ้าหนี้การค้า
และเจ้าหนี้อ่ืน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้ 

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 
และลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการใน
การควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส าคัญจาก
การให้สินเชื่อ นอกจากนี้  การให้สินเชื่อของบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกค้า
ที่หลากหลายและมีอยู่จ านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเชื่อคือ
มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอ่ืน ที่แสดง
อยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ยืมระยะ
สั้น เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น เงินกู้ยืมระยะยาว และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่มีดอกเบี้ย 
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่ส าคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และส าหรับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่
ครบก าหนด หรือ วันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการก าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึง
ก่อน) ได้ดังนี้       

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 25 14 39 0.05 - 0.37 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - - 183 183 - 
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น - - - - 3 3 - 

 - - - 25 197 222  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
334 - - 15 - 349 2.00 - 3.00, 

MOR - 2.25 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 81 81 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว 68 278 38 - - 384 3.30 - 4.75 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 3 - - - 4 4.36 - 5.57 

 403 281 38 15 81 818  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี มากกว่า 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  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
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 2561 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี มากกว่า 5 ป ี

ปรับขึ้นลง              
ตามราคาตลาด 

ไม่มีอัตรา
ดอกเบี้ย รวม 

ดอกเบี้ย                 
ที่แท้จริง 

   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 23 - 23 0.05 - 0.37 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนีอ้ื่น - - - - 168 168 - 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทยอ่ย 15 - - - - 15 2.45 

 15 - - 23 168 206  
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
334 - - 15 - 349 2.00 - 3.00, 

MOR - 2.25 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - - - 70 70 - 
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย 8 - - - - 8 2.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว 68 278 38 - - 384 3.30 - 4.75 

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1 3 - - - 4 4.36 - 5.57 

 411 281 38 15 70 815  
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  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย   อัตรา 

 ภายใน 1 ป ี
มากกว่า 1                 
ถึง 5 ป ี มากกว่า 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        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
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  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ส าคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อขายสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี้  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลีย่ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ   
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหนว่ยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 0.7 - 0.1 32.2848 32.6809 

ยูโร - - 0.2 0.1 37.4884 39.0273 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯไม่มีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจัดอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมี
อัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  
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34. การบริหารจัดการทุน  

วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส าคัญของบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสมเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.4:1 (2560: 0.7:1) และ
เฉพาะบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.4:1 (2560: 0.7:1) 

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

35.1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเพ่ือใช้ในการผลิต
กับบริษัทในต่างประเทศแห่งหนึ่งตามปริมาณและราคาที่ระบุในสัญญา 

35.2 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนุมัติเห็นชอบให้น าเสนอต่อ                
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา             
หุ้นละ 0.27 บาท ส าหรับหุ้นจ านวน 300 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 81 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่าย                
เงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คงเหลือท่ีต้องจ่ายเพ่ิมในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 
รวมเป็นเงิน 36 ล้านบาท ก าหนดจ่ายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 
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ค าอธิบายและวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

 

 



 
 

หน้า 252 / 257  

  บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน)                                                               รายงานประจ าปี 2561 
 

1. ข้อสรุปส าคัญ 

 ด้านสุขภาพและความปลอดภัย: ปี 2561 มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนเพียงแค่ 2 ครั้งเท่าน้ัน  
 รายได้: รายได้รวมปี 2561 1,121 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 22% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีรายได้รวม 920 ล้านบาท 
 EBITDA: ปี 2561 มี EBITDA จ านวน 230 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 34% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มี EBITDA จ านวน 

172 ล้านบาท 
 ก าไรสุทธิ: ในปี 2561 มีจ านวนเท่ากับ 85 ล้านบาท เพ่ิมข้ึน 19% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มีก าไรสุทธิจ านวน   

71 ล้านบาท 
 ยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา: ส าหรับปี 2561 มียอดขายรวมในกลุ่มผลิตภัณฑ์จากเตา จ านวน 399,000 ตัน เพ่ิมข้ึน 

43% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 ที่มียอดขายจ านวน 278,000 ตัน 
 
คุณกีซา เอมิล เพอราคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ได้ให้ความเห็นว่า  
“ปี 2561 เป็นปีที่บริษัท สุธากัญจน์ จ ากัด (มหาชน) ประสบความส าเร็จอย่างดีเย่ียม จากการที่เราได้ด าเนินการตามกล
ยุทธ์ที่ได้วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ การเจริญเติบโต ความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาองค์กร “การแก้ไขพ้ืนฐาน” ของบริษัทใกล้จะเสรจ็สมบูรณ์ ส่งผลให้มีการปรับปรงุด้านสินทรัพย์ การเพ่ิมก าลัง
การผลิตให้สงูข้ึน และความก้าวหน้าท่ีส าคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของเรา การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
องค์กรได้ถูกด าเนินการไปพร้อมกันอย่างคู่ขนาน โดยเราใส่ใจในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัยมากย่ิงข้ึน รวมถึง
การปรับปรงุวิธีการป้องกันไม่ให้มีการเกิดการบาดเจ็บแม้แต่เพียงครั้งเดียว  
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของเรามุ่งเน้นไปที่คุณภาพและบริการ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับจากลูกค้าของเราใน
รูปแบบของมูลค่าท่ีสูงข้ึนซึ่งหมายถึงรายได้ที่สูงข้ึนต่อหน่วยขาย สิ่งน้ีสนับสนุนรายได้ที่เพ่ิมข้ึนถึง 22% จากปีที่ผ่านมา 
อีกท้ังยังได้รับแรงหนุนจากภาคการตลาดต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรมน้ าตาล เหล็ก และอุตสาหกรรม      
อื่น ๆ ที่ต้องใช้ปูนขาว นอกจากน้ี การได้มาซึ่งบริษัท สระบุรีปูนขาว จ ากัด (“SQL”) และความพยายามของทีมงานใน
การรวมธุรกิจให้ประสบความส าเร็จและปรับปรงุประสิทธิภาพให้ดีข้ึน ท าให้เกิดการเติบโตของธุรกิจทั้งในระดับบนและ
ล่าง การเพ่ิมก าลังการผลิตและการเข้าซื้อ SQL มีส่วนท าให้รายได้เติบโต ในขณะที่ต้นทุนผันแปร (โดยเฉพาะการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่เฉพาะเจาะจง) ท าให้ EBITDA เพ่ิมข้ึน 34% 
จากการเริ่มต้นของการเปิดเตาเผาท่ี 7 ซึ่งเป็นสินทรัพย์ส าคัญที่ห้วยป่าหวาย จะช่วยท าให้ก าลังการผลิตของเราสูงข้ึน 
โดยมีความส าคัญอย่างย่ิงในช่วงฤดูของการผลิตในอุตสาหกรรมน้ าตาล และเรายังได้ประโยชน์จากโอกาสทางการตลาด
ที่เกิดข้ึนเน่ืองจากปัญหาการด าเนินงานของคู่แข่งของเรา และทั้งหมดน้ีคือ "การแก้ไขพ้ืนฐาน" ซึ่งท าให้เรามีความ
พร้อมอย่างเต็มที่ในการหาลูกค้า นอกจากน้ี เรายังคงเสริมสร้างองค์กรด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในทุกระดับทั้ง
ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท 
เมื่อมองถึงปี 2562 ถึงแม้ว่าเราจะลดการมุ่งเน้นไปที่ภาคการตลาดในส่วนของอุตสาหกรรมน้ าตาลและเหล็ก ซึ่ง
อุตสาหกรรมทั้งสองในปี 2561 ที่ผ่านมามีความแข็งแกร่งอย่างมาก แต่เรายังคงต้องด าเนินการเพ่ือให้คงไว้ซึ่งยอดขาย
ให้เท่ากับปีที่ผ่านมาภายใต้สถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในปี 2562 ในภาพรวมของการแข่งขันด้านการตลาดน้ัน มีคู่แข่งขัน
รายใหม่ ๆ เข้าสู่ภาคการตลาดส่งออก (ประเทศลาว) ดังน้ัน แผนของเราคือการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปพร้อมกับธุรกิจ
ในด้านการให้บริการวิศวกรรมของบริษัทย่อย (บริษัท โกลเด้นไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด) ซึ่งจะเป็นกุญแจส าคัญในการ
รักษาการด าเนินงานขององค์กรให้คงอยู่ในระดับที่ดี เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นของเรา” 
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2. แนวโน้มสถานการณ์ในอนาคต 

ในภาพรวมของปี 2561 ภาวะเศรษฐกิจของไทยขยายตัว 4.1% เปรียบเทียบกับปีก่อนที่อยู่ในระดับ 4.0% โดยในปี 
2562เศรษฐกิจคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามคาดว่าอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะลดลงหากยังมีข้อ
พิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน นอกจากน้ีประเทศไทยมีก าหนดจะจัดการเลือกต้ังในวันที่ 24 มีนาคม 2562 
จึงเป็นความเสี่ยงทางการเมืองที่อาจกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและธุรกิจ รวมถึงกิจกรรมการลงทุน 
นอกเหนือจากความเสี่ยงเหล่าน้ีแล้ว แนวโน้มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจปูนขาวเป็นไปในทิศทางบวก การ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรในไตรมาสที่ 4 ปี 2561 เพ่ิมข้ึน 4.2% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน และเพ่ิมข้ึน 
3.9% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 ค่าใช้จ่ายการลงทุนภาคเอกชนส าหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้การเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมน้ีอย่างต่อเน่ือง 
ในส่วนของอุตสาหกรรมปูนขาว ด้านการบริโภคยังคงขยายตัว: การเก็บเกี่ยวอ้อยยังคงทรงตัวเมื่อเทียบกับฤดูกาลที่
ผ่านมา อุตสาหกรรมเหล็กยังคงเติบโต แต่จะช้ากว่าปี 2561 ที่ประมาณ 7-8% โดยได้รับการสนับสนุนจากการลงทุนใน
สินทรัพย์ถาวร ส่วนอุตสาหกรรมที่ส าคัญอื่น ๆ เช่น อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และอุตสาหกรรมการก่อสร้าง (การผลิตอิฐ
มวลเบา: AUTOCLAVED AERATED CONCRETE - AAC) ก็มีแนวโน้มที่ดีเช่นกัน ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมโลหะที่
ไม่มีแร่เหล็กเป็นส่วนประกอบ (The nonferrous mining segment) มีแนวโน้มที่จะต่ ากว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งเราจะต้อง
เผชิญกับการแข่งขันในประเทศลาว นอกจากน้ี ค่าเงินบาทที่คาดว่าจะแข็งค่าข้ึน 4% ในปี 2562 จะเป็นความท้าทายถึง
ความสามารถในการส่งออกของเรา 
 

3. สรุปข้อมูลทางการเงิน  

สรุปข้อมูลฐานะทางการเงิน ส าหรับงวดสิบสองเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 ดังน้ี: 

 

หมายเหตุ: ก าไรขั้นต้น = รายได้จากการขายและบริการ – ต้นทุนขายและบริการ (ไม่รวมรายได้อ่ืน) 
 

    FY 2561 FY 2560 YoY change YoY % change

หน่วย: ล้านบาท

รายได้จากการขายและบริการ 1113.33 912.19 201.14 22%
ก าไรจากอัตราแลกเปล่ียน 1.06 0.44 0.62 0%

รายได้อ่ืน 6.25 7.13 -0.88 -12%

รวมรายได้ 1120.64 919.76 200.88 22%
ต้นทุนขายและบริการ 794.09 655.12 138.97 21%

ก าไรข้ันต้น 319.23 257.07 62.17 24%
%ก าไรข้ันต้น 28% 28%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 208.04 178.06 29.98 17%

EBITDA 230.09 172.04 58.05 34%
EBITDA margin 21% 19%

ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 111.58 85.46 26.12 31%

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 118.51 86.58 31.93 37%
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน -19.00 -3.41 15.59 458%

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -14.95 -12.38 2.57 21%

ก าไรส าหรับงวด 84.56 70.79 13.77 19%
Earnings per share (บาท) 0.28 0.24 0.05 19%
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3.1 การวิเคราะห์ผลประกอบการ 

ในปี 2561 มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเน่ืองตลอดปี ส าหรับปัจจัยส าคัญที่ผลักดันให้ผลการด าเนินงานเป็นไปทางด้าน
บวกคือ ปริมาณการขายที่เพ่ิมข้ึน และราคาขายที่สูงข้ึน ซึ่งส่งผลให้รายได้รวมเพ่ิมข้ึน 22% จาก ปี 2560 
สาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมก าลังการผลิตในสุธากัญจน์เองและได้ส่วนเพ่ิมจากควบรวมกับ SQL โดยยอดขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์จากเตาเพ่ิมข้ึน 121,000 ตันจากปีก่อน ซึ่งเป็นยอดขายเติบโตมาจากธุรกิจหลัก ไม่มีรายได้จากการ
ขายกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่ง Golden Lime Engineering ยังมีผลกระทบทางลบเน่ืองจากมีการต้ังส ารอง
ส าหรับลูกหน้ีเก่า อย่างไรก็ตามธุรกิจหลักได้ด าเนินการดีกว่าความคาดหมายโดยสามารถลบผลกระทบจากการ
ขาดรายได้กลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ 50 ล้านบาทในปี 2560 เรายังคาดว่า Golden Lime Engineering 
จะมีส่วนช่วยในการเติบโตของรายได้ เน่ืองจากได้มีโครงการจ านวนหน่ึงที่ก าลังอยู่ระหว่างการเจรจาซึ่งคาดว่าจะ
ส่งผลบวกให้แก่บริษัทในครึ่งปีแรกของปี 2562  
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีการพัฒนาท่ีดีข้ึน โดยสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวม    
ปี 2561 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากผลบวกจากการประสานงานร่วมกันกับ SQL ด้านต้นทุนผัน
แปร นอกจากอัตราเงินเฟ้อปกติแล้วน้ัน ต้ังแต่ไตรมาส 2 ปี 2561 ราคาเชื้อเพลิงมีการปรับตัวสูงข้ึนเมื่อ
เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน อย่างไรก็ตามการซื้อเชื้อเพลิงล่าสุดในเดือนธันวาคมมีต้นทุนต่ ากว่าการซื้อเมื่อ
ต้นปีในไตรมาส 1 ปี 2561 ดังน้ันแรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงจะลดลงในปี 2562 ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
รูปแบบโรงงาน, การขนส่งภายใน, รูปแบบการใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ต้นทุนลดลงและชดเชยการเพ่ิมข้ึนของต้นทุน
เชื้อเพลิง โดยสัดส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวมเท่ากับ 71% เท่ากับสัดส่วนของปี 2560 บริษัทคาดว่าสัดส่วน
ต้นทุนต่อรายได้ในปี 2562 จะลดลงจากการมุ่งเน้นการลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กรประกอบกับราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน, ภาษีเงินได้, ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) ภาพรวมทั้งปี 2561 
EBITDA เพ่ิมข้ึน 34% ด้วยแรงสนับสนุนจากบริษัทสระบุรีปูนขาว และการเพ่ิมก าลังการผลิตของตัวบริษัทเอง 
ประกอบกับการเ พ่ิมมูลค่ายอดขาย อย่างไรก็ตาม  EBITDA ได้ผลกระทบทางลบจาก Golden Lime 
Engineering ซึ่งเราคาดว่าจะกลับมาให้ผลบวกในปี 2562 นอกจากน้ีบริษัทยังคงความต่อเน่ืองในการลงทุนด้าน
ทรัพยากรบุคคลต่อไปในปี 2562 เน่ืองจากบริษัทต้องการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และคาดว่า
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในภาพรวมจะลดลงจากกลยุทธ์การควบรวมกับ SQL เมื่อเร็วๆน้ีทางบริษัทได้ท า
การปรับโครงสร้างค่าตอบแทนและขยายแผนผลตอบแทนระดับบริหาร เพ่ือรักษาแรงจูงใจของทีมที่มีส่วนร่วมใน
การเติบโตของปี 2561  
การเริ่มด าเนินการของเตาที่ 7 ในห้วยป่าหวายในไตรมาสที่ 1 และส่งผลให้บรษิัทมีสินทรัพย์ส าคัญเพ่ิมข้ึน 200 
ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาปี 2561 มากกว่าปีก่อน 27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 มีการเปลี่ยนแปลง
ระยะเวลาการคิดค่าเสื่อมราคาส าหรับเตาท่ี 7 (เพ่ิมเป็น 20 ปี) เพ่ือสะท้อนอายุการใช้งานที่แท้จริง โดยพิจารณา
เครื่องจักรเทียบเคียง ซึ่งเหตุน้ีท าให้ค่าเสื่อมราคาไตรมาส 4 ปี 2561 ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันปีก่อน  
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ภาพรวมทั้งปีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ิมข้ึน 16 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจาก
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ 330 ล้านบาทที่ใช้ในการซื้อกิจการ SQL ประกอบกับการใช้วงเงินกู้ระยะสั้นส าหรับ
การซื้อเชื้อเพลิง 
ภาษีเงินได้ ภาพรวมทั้งปีภาษีเงินได้เพ่ิมข้ึน 2.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน เน่ืองจากผลการด าเนินงานที่
เพ่ิมข้ึน 
ก าไรสุทธิ ภาพรวมทั้งปี 2561 ก าไรสุทธิเติบโต 19% จากปี 2560 สาเหตุหลักจากผลการด าเนินงานที่สูงข้ึน 
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3.2 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนจากการเพ่ิมข้ึนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์ จากการเริ่มด าเนินการของเตา 7 และสินทรัพย์
ส่วนเพ่ิมจากการซื้อกิจการ SQL 
หน้ีสินรวม เงินกู้ระยะสั้นเพ่ิมข้ึนจากการใช้สินเชื่อเพ่ือการน าเข้าจ านวน 75 ล้านบาท ที่ใช้ส าหรับการน าเข้า
เชื้อเพลิง การน าเข้าเชื้อเพลิงครั้งน้ีส่งผลให้สินค้าคงเหลอืทั้งปีเพ่ิมข้ึนจ านวน 108 ล้านบาท หน้ีสินระยะยาว
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเงินกู้ระยะยาว 330 ล้านบาทท่ีใช้ในการซื้อกิจการ SQL ในปี 2561 โดยไม่มีรายการกู้ยืมเพ่ิมเติม
ในสระบุรีปูนขาว ประกอบกับมีการจ่ายเงินต้นอย่างต่อเน่ืองของเงินกู้ที่มีอยู่ ส าหรับเงินกู้วงเงินของSQLได้ท า
การจ่ายเงินต้นครบจ านวนแล้ว 
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนตามผลประกอบการที่เพ่ิมข้ึนจากก าไรสุทธิที่เพ่ิมข้ึน 
 

สรุปข้อมูลแสดงฐานะทางการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2561 เปรียบเทียบ กับ 31 ธันวาคม 2560: 
 

 
 

3.3 การวิเคราะห์กระแสเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2561 เท่ากับ 39  ล้านบาท ลดลง 11 ล้านบาท จากสิ้นปี 2560 ที่มี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 50 ล้านบาท  
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากรายได้ที่สูงข้ึน แต่ได้ถูกผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงที่
สูงข้ึน ภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงข้ึนจากผลประกอบการที่เพ่ิมข้ึน  
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพ่ิมข้ึน มีสาเหตุหลักมาจากการซื้อกิจการ SQL  แต่อย่างไรก็ตามการลงทุน
ยังคงสอดคล้องกับที่การคาดการณ์ไว้ส าหรับปี  2561 ในปี 2562 การลงทุนจะพิจารณาไปที่โครงการที่มี
ระยะเวลาการคืนทุนสั้น เช่น การลงทุนในผลิตภัณฑ์ใหม่ และการซ่อมแซมที่จ าเป็นตามโครงการบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกันเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ทั้งน้ีบริษัทยังมองหาการขายสินทรัพย์ส่วนที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักเพ่ือส่งผลบวกต่อ
กระแสเงินสดในอนาคต 
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ิมข้ึน จากการกู้ยืมเงินระยะยาวเพ่ือใช้ในการซื้อกิจการ SQL เงินทุนหมุนเวียน
ระยะสั้นเพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 สาเหตุจากราคาเชื้อเพลิงที่เพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับสระบุรีปูนขาวได้
เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชนิดเดียวกันซึ่งเป็นสัญญาจัดซื้อระยะยาว ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตลดลง แม้ว่าจะท าให้
เงินทุนหมุนเวียนสูงและถึงจุดสูงสุดในไตรมาส 1 ปี 2561 แต่จะลดลงเมื่อเชื้อเพลิงถูกใช้ในการผลิต 
 
 

 หน่วย: ล้านบาท 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 YoY change YoY % change
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 504.70 370.45 134.24 36%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม 936.09 612.03 324.06 53%

สินทรัพย์รวม 1,440.79 982.48 458.31 47%
หน้ีสินหมุนเวียนรวม 510.14 332.51 177.63 53%
หน้ีสินไม่หมุนเวียนรวม 340.91 69.46 271.45 391%
หน้ีสินรวม  851.05 401.97 449.08 112%

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 589.74 580.51 9.23 2%
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,440.79 982.48 458.31 47%
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สรุปข้อมูลกระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560: 
 
 
  

 

4. อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

 

 

Note:  1) Net Debt = Interest bearing liabilities – cash and cash equivalents  
2) Leverage Q2 and FY use annualized EBITDA 
3) ROFA = (Net profit + Depreciation)/ Average (Q2 2018 and Q4 2017) of property, plant and equipment  
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หน่วย: ล้านบาท FY 2561 FY 2560 YoY change YoY % change

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 50.34 96.78 -46.44 -48%

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน 92.16 54.53 37.63 69%

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน -394.45 -121.17 273.29 226%

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน 290.80 20.19 270.61 1340%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ -11.49 -46.44 34.95 -75%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 38.85 50.34 -11.49 -23%

FY 2561 FY 2560

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) 14% 12%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) 7% 7%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร (ROFA) 29% 28%

อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) 1.44 0.69
Net Debt/Equity Ratio 1.18 0.44
Leverage (Net Debt/EBITDA) 3.03 1.48



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




