แบบ 56 – 1

แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี
สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

สารบัญ
หน้ า
ส่ วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3 ปัจจัยความเสี่ ยง
4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
5 ข้อพิพาททางกฎหมาย
6 ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสาคัญ

ส่ วนที่ 2

การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
7 ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ ือหุน้
8 โครงสร้างการจัดการ
9 การกากับดูแลกิจการ
10 ความรับผิดชอบต่อสังคม
11 การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
12 รายการระหว่างกัน

ส่ วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13 ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
14 การวิเคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ

2
3
8
24
27
29
29
33
34
36
43
76
118
119
124
125
130
145

การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอานาจควบคุม
และเลขานุการบริ ษทั
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
เอกสารแนบ 5 อื่น ๆ

1

146
172
173
174
175

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

2

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) ชื่ อหลักทรัพย์ ‘KKC’ เดิมชื่ อบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24
มีนำคม 2523 โดยกลุ่มสิ มะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่ วมกับกลุ่มผูผ้ ลิตตูเ้ ย็นในประเทศไทยและบรรษัท
เงิ นทุ นอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย เพื่อประกอบกิ จกำรผลิ ตและจำหน่ ำยมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ ก
(Hermetic Reciprocating Compressor) สำหรับใช้กบั เครื่ องทำควำมเย็น เช่น ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ ำน้ ำเย็น ตูเ้ ย็นเชิ งพำณิ ชย์ และ
เครื่ องปรับอำกำศซึ่ งได้เปิ ดดำเนิ นกำรเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2525 โดยเป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ รำยแรกของ
ประเทศไทยที่ ไ ด้รั บกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ นจำกคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุ น และเป็ นบริ ษทั จดทะเบี ย นในตลำด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2534 ซึ่ งได้แปรสภำพเป็ นบริ ษทั มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน
2537 และดำเนินธุรกิจด้วยควำมเจริ ญเติบโตอย่ำงต่อเนื่องครบเป็ นปี ที่ 35 เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560
ด้วยเป้ำหมำยที่มุ่งสู่ กำรเป็ นผูน้ ำในอุตสำหกรรมกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ บริ ษทั จึงได้กำหนดแนวทำงกำร
ดำเนินธุรกิจ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่ านิยมร่ วม กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสำหกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบควำมต้องกำรของ
ตลำดโลก
พันธกิจ (Mission) :
1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ที่มีคุณภำพ ส่ งมอบตรงเวลำ ในรำคำที่แข่งขันได้
2 มุ่งเสริ มสร้ำงและพัฒนำควำมผูกพัน และควำมพึงพอใจแก่คู่คำ้ ให้ยงั่ ยืน
3 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ
4 เสริ มสร้ำง ให้ควำมรู ้ และปรับปรุ งคุณภำพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลำกรทุกระดับ
5 ดำเนินธุรกิจในแนวทำงที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
ค่ านิยม (Values) “
- BEST ” :
1 คุณภำพมำก่อน ไม่รับ ไม่ทำ ไม่ส่งของเสี ย
2 เรี ยนรู ้และพัฒนำตัวเองอยูเ่ สมอ
3 ทำงำนแบบมีส่วนร่ วม
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กลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจ (Business Strategies) :
1 ลดต้นทุนสิ นค้ำให้สำมำรถแข่งขันได้
2 พัฒนำสิ นค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด
3 พัฒนำควำมรู ้และขีดควำมสำมำรถของบุคลำกร มีแผนกำลังคนทดแทน(Succession Plan)
4 ขยำยตลำดเดิมและเพิ่มตลำดใหม่
5 ลงทุนหรื อซื้ อกิจกำร (M&A) หรื อควบกิจกำรหรื อร่ วมลงทุนเพื่อกำรประหยัด กำร
ควบคุมดูแลและกำรแข่งขัน
6 เพิ่มประสิ ทธิ ภำพเครื อข่ำย ปัจจัยกำรผลิตในแบบ Backward Vertical Integration
7 ส่ งเสริ มกิจกรรมที่ตอบสนองควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
8 สร้ำงควำมได้เปรี ยบในเชิงแข่งขันด้วยกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต
9 เพิ่มศักยภำพในกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
10 พัฒนำระบบกำรบริ หำรจัดกำรเพื่อนำไปสู่ ระบบบริ หำรคุณภำพ (TQM)
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การจัดโครงสร้ างธุรกิจ
นอกจำกกำรประกอบกิ จ กำรผลิ ต และจ ำหน่ ำ ยมอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ แ บบลู ก สู บ ปิ ดผนึ ก (Hermetic
Reciprocating Compressor) แล้วบริ ษทั ได้ลงทุนจัดตั้งบริ ษทั ย่อยต่ำง ๆ เพื่อเป็ นฐำนกำรผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่ วนสำคัญต่ำงๆ
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดแทนกำรนำเข้ำและซื้ อจำกในประเทศ ที่ช่วยเสริ มสร้ำงควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขันทำง
ธุรกิจที่ทำให้ตน้ ทุนกำรผลิตลดลงและเพิ่มประสิ ทธิ ภำพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วันที่ 24 พฤศจิกำยน 2532 จัดตั้งบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด (KKF) เพื่อทำกำรผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ
(Quality Casting ) สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ยำนยนต์และอื่น ๆ และปั จจุบนั บริ ษทั ได้ถือหุ น้
ในบริ ษทั นี้ร้อยละ 100
วันที่ 31 สิ งหำคม 2533 จัดตั้งบริ ษทั กุลธรคอนโทรลส์ จำกัด เพื่อทำกำรผลิตเครื่ องควบคุมอุณหภูมิ (Gas Pressure Thermostat) สำหรับใช้กบั ตูเ้ ย็นและเครื่ องปรับอำกำศ และในปี 2540 ได้เพิ่มกำรผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ
(Enameled Copper Wire) ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบสำคัญในกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และด้วยผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจ
ตกต่ ำ ในปี 2540 บริ ษทั จึ งได้ด ำเนิ นกำรปรั บโครงสร้ ำ งหนี้ กบั บรรดำเจ้ำ หนี้ แ ละได้จำหน่ ำ ยเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั กุลธร
คอนโทรลส์ จำกัด เมื่ อเดื อน ธันวำคม 2543 ต่ อมำในปี 2546 บริ ษทั นี้ ได้เปลี่ ยนชื่ อเป็ นบริ ษทั กุลธรแมทที เรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำกัด และเมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2553 บริ ษทั ได้กลับเข้ำถือหุ น้ ร้อยละ 100 ในบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) อีกครั้ง โดยที่ในขณะนั้นบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ได้ถือหุน้ ร้อยละ 100
ในบริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (KMP) ซึ่ งประกอบอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่ วนโลหะทุบ และชุบแข็ง รวมทั้งได้ถือ
หุน้ ทำงอ้อมร้อยละ 100 ในบริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ โดยมีสถำน
ประกอบกำรที่ต้ งั อยูใ่ นประเทศจีน

4

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

วันที่ 15 กรกฎำคม 2547 บริ ษ ทั ได้เ ข้ำ ถื อหุ ้นร้ อยละ 80 ในบริ ษ ทั ฉะเชิ งเทรำคัสติ้ งเวิ ค จำกัด ผูป้ ระกอบ
อุตสำหกรรมผลิตและจำหน่ ำยชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ และบริ ษทั นี้ ได้เข้ำซื้ อกิจกำรเฉพำะส่ วนกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ของ บริ ษทั ซันโย ยูนิเวอร์ แซล อีเล็คทริ ค จำกัด (มหำชน) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่ อเป็ น บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (KPC)
และวันที่ 29 กันยำยน 2549 บริ ษทั ได้ถือหุน้ ในบริ ษทั นี้ร้อยละ 100
วันที่ 20 มิถุนำยน 2550 จัดตั้งบริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (KSC) โดยบริ ษทั ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั นี้ ร้อยละ 100 เพื่อ
ประกอบกิ จกำรตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น (Coil Center) สำหรับใช้ในอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์
ไฟฟ้ำและอื่นๆ
วันที่ 25 ธันวำคม 2556 บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด (KKF) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่ดำเนิ นธุ รกิจผลิตชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อได้เข้ำซื้ อกิจกำรโรงงำนผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อซึ่ งเป็ นธุ รกิจส่ วนหนึ่ งของบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
เป็ นกำรรวมธุรกิจเพื่อลดภำระซ้ ำซ้อนของกำรบริ หำรกิจกำรประเภทเดียวกันและเสริ มสร้ำงศักยภำพกำรแข่งขันให้ดีมำกขึ้น
วันที่ 13 มกรำคม 2560 จัดตั้งบริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด (KRD) โดยบริ ษทั ได้ถือหุ น้ ในบริ ษทั นี้ ร้อยละ
100 เพื่อประกอบกิจกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ ไฟฟ้ ำและอื่นๆ ซึ่ ง
จะเปิ ดดำเนินกำรในปี 2561
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พัฒนาการแห่ งความยั่งยืน
: ก่อตั้งบริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนำคม
: เริ่ มประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AE จำกชิ้นส่ วนนำเข้ำ
: เปิ ดดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรและเริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
: เริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AZ และก่อตั้งบริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน
: ก่อตั้งบริ ษทั กุลธรคอนโทรลส์ จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิ งหำคม
: บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด ได้จดทะเบียนรำยชื่อในตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์
: เริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สำรทำควำมเย็นประเภท NON-CFC ซึ่ งไม่ทำลำยโอโซนในชั้นบรรยำกำศ
: ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน CE MARK และ CB MARK
: ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในด้ำนกำรจัดกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อม ISO 14001
: เริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น WJ เป็ นควำมภำคภูมิใจที่บริ ษทั สำมำรถคิดค้นและพัฒนำได้ดว้ ยตนเอง
: ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระบบคุณภำพ ISO 9001 ฉบับปี 2000 และ UL จำกสหรัฐอเมริ กำ
: ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระบบคุณภำพ OHSAS 18001 ฉบับปี 1999
: เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ใหญ่ 80 % ของบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด ผลิตและจำหน่ำยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภำยใต้ลิขสิ ทธิ์
กำรผลิตของบริ ษทั ซันโยอีเล็คทริ ค จำกัด ประเทศญี่ปุ่น และชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ
: ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนในระบบคุณภำพ ISO 17025 ฉบับปี 1999 และ ISO 14001 ฉบับปี 2004
: ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 20 ล้ำนเครื่ อง
: เมื่อวันที่ 29 กันยำยน เป็ นผูถ้ ือหุ น้ 100 % ของบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
: ก่อตั้งบริ ษทั กุลธรสตีล จำกัด เป็ นโรงงำนตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น (Coil Center)
: เริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น KA และ LA สำหรับเครื่ องปรับอำกำศขนำดใหญ่
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2552 : เริ่ มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น CA สำหรับตูแ้ ช่แข็ง เครื่ องทำควำมเย็นขนำดใหญ่
: ได้รับรำงวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จำกสมำคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2553 : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 30 ล้ำนเครื่ องและรุ่ น AW ครบ 5 ล้ำนเครื่ อง
: ได้รับรำงวัล GOLDEN AWARDS (THAILAND 5S AWARDS) จำกสมำคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: เป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 100 % ของบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่ งมีบริ ษทั กุลธรเมททัลโปดักส์
จำกัด และบริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด เป็ นบริ ษทั ย่อย
: ได้รับรำงวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จำกสมำคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2554 : ได้รับประกำศนียบัตร มอก. 26000
2555 : จัดงำนฉลองครบรอบ 30 ปี บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 13 มกรำคม
2556 : ได้รับมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ ลด และเลิกใช้สำรทำลำยบรรยำกำศโอโซนของประเทศไทย
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
: ได้รับรำงวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จำกสมำคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ได้รับมอบใบรับรองควำมสำมำรถห้องปฏิบตั ิกำร มอก. 17025-2548 จำกสำนักงำนมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
: ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ "มำตรฐำนฝี มือแรงงำนไทย อนำคตไทย Our Skills Our Future"
จำกกรมพัฒนำแรงงำนฝี มือแห่งชำติ
: ได้รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ระดับที่ 2 จำกโครงกำรอนุรักษ์กำรได้ยินในสถำนประกอบกำรจำกกรมกำรแพทย์
กระทรวงสำธำรณสุ ข
2557 : ได้รับรำงวัล KAIZEN BRONZE AWARDS จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จำกสมำคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 40 ล้ำนเครื่ อง
2558 : ได้รับรำงวัล KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จำกกำรประกวด THAILAND
KAIZEN AWARDS จำกสมำคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ได้รับ Certificate of ESG 100 Company สำหรับปี 2558 จำกสถำบันไทยพัฒน์เมื่อ 27 พฤษภำคม จำกผลกำรจัด
อันดับธุรกิจของรำยชื่อ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำนสิ่ งแวดล้อม สังคมและธรรมำภิบำล
(ESG 100)
2559 : ได้รับรำงวัล KAIZEN SILVER AWARDS จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จำกสมำคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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2560 : ก่อตั้งบริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด เมื่อวันที่ 13 มกรำคม เพื่อประกอบกิจกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำและอื่นๆ
: ได้รับรำงวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จำกกำรประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จำกสมำคม
ส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
: ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 48 ล้ำนเครื่ อง
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
บริ ษทั มีบริ ษทั ย่อยทั้งหมด 7 บริ ษทั คือ บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (KPC) บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด
(KKF) บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (KSC) บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) บริ ษทั กุลธรเมททัลโปร
ดักส์ จำกัด (KMP) บริ ษทั ซู โจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) และบริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด (KRD) โดย
โครงสร้ำงกำรถือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั เป็ นดังแผนภำพนี้
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2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่ อย
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กสำหรับใช้กบั เครื่ อง
ทำควำมเย็นและเครื่ องปรับอำกำศ รวมทั้งผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ Condensing Unit ชิ้นส่ วนมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
และชิ้ นส่ วนมอเตอร์ ไฟฟ้ ำ โดยมีผลิ ตภัณฑ์ที่เป็ นวัตถุดิบและชิ้ นส่ วนต่ ำงๆจำกบริ ษทั ย่อยเป็ นฐำนสนับสนุ นกำรผลิ ตที่
สำคัญ
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมมัน่ คงและเจริ ญเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน ไว้ดงั นี้
1. ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภำพ ส่ งมอบตรงเวลำ ในรำคำที่แข่งขันได้
2. ขยำยธุรกิจด้วยกำรเพิ่มกำลังกำรผลิตและเพิ่มสิ นค้ำรุ่ นใหม่ ๆ อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับควำมต้องกำรของลูกค้ำ
3. ขยำยตลำดลูกค้ำต่ำงประเทศอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น อำเซี ยน เอเซี ยกลำง จีน ตะวันออกกลำง ออสเตรเลีย ยุโรป
อเมริ กำเหนื อ อเมริ กำใต้ และแอฟริ กำ โดยปั จจุ บนั มีสัดส่ วนรำยได้จำกกำรส่ งออกไปจำหน่ ำยต่ ำงประเทศ
ประมำณร้อยละ 65 ของยอดขำยทั้งหมด
4. ใช้ระบบบริ หำรจัดกำรที่เป็ นสำกล เช่น ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025
5. บริ หำรงำนตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเพื่อควำมเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ำยที่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่ งแวดล้อม
6. ปรับปรุ งกำรดำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องในแนวทำงของกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
7. บริ หำรจัดกำรธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลกำรดำเนินงำน
กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่งเป็ น ดังนี้
(1) บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (KPC) ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสู บสำหรับตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
(2) บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี เฟำน์ดรี่ จำกัด (KKF) ซึ่ งบริ ษทั ถื อหุ ้นร้ อยละ 100 ประกอบกิ จกำรผลิ ตชิ้ นส่ ว น
เหล็กหล่อ (Quality Casting) จำหน่ำยให้แก่ผปู ้ ระกอบกิจกำรผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจกำรผลิตยำนยนต์
(3) บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (KSC) ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจกำรตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น
(Coil Center) จำหน่ำยให้กบั ผูป้ ระกอบกิจกำรผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำและอื่นๆ
(4) บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (KMC) ซึ่ งบริ ษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจกำร
ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ำและมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ และผลิตเครื่ องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตูเ้ ย็น ตู ้
แช่ ตูท้ ำน้ ำเย็น
(5) บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (KMP) ซึ่ งถือหุ น้ ร้อยละ 100 โดยบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำกัด ประกอบกิจกำรผลิตชิ้นส่ วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และรับกลึงชิ้นงำนโลหะ
(6) บริ ษทั ซู โจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (SKMC) ซึ่ งถือหุ น้ ทำงอ้อมร้อยละ 100 โดยบริ ษทั กุลธรแมทที
เรี ยลส์ แ อนด์ ค อนโทรลส์ จ ำกัด ประกอบกิ จ กำรผลิ ต ลวดทองแดงอำบน้ ำยำส ำหรั บ มอเตอร์ ไ ฟฟ้ ำ และมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ และผลิตชิ้นส่ วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ซึ่ งมีสถำนประกอบกำรตั้งอยูใ่ นประเทศจีน
(7) บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด (KRD) ซึ่ งบริ ษทั ถือหุ น้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจกำรวิจยั และพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำและอื่นๆโดยจะเปิ ดดำเนินกำรในปี 2561
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ดังนั้นกำรประกอบธุ รกิ จของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยโดยรวมจึ งอยู่ในกลุ่มธุ รกิ จเดี ยวกัน ที่ มีฐำนกำรผลิตใน
รู ปแบบของกำรสนับสนุ นกันอย่ำงต่อเนื่ องจำกบริ ษทั ย่อยที่ มีพร้อมทั้งวัตถุดิบหลักและชิ้ นส่ วนแบบครบวงจรจำกต้นทำง
หรื อ Backward Vertical Integration รวมทั้งกิจกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยต่อกำรสร้ำงควำมได้เปรี ยบในเชิ ง
แข่งขันทำงธุรกิจได้เป็ นอย่ำงดี
โครงสร้ างรายได้ จาหน่ ายตามสายผลิตภัณฑ์ ของบริษทั และบริษทั ย่ อย
ดำเนิน
กำรโดย

สำยผลิตภัณฑ์
1 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์

%
กำรถือหุน้
ของบริ ษทั

ปี 2560
รำยได้
(ล้ำนบำท)

%

3 เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรู ป

KKC
KPC
KMC
SKMC
KSC

4 ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

KKF

100

849.36

9

5 ชิ้นส่วนโลหะและอื่นๆ

KMP

100

74.43

1

2 ลวดอำบน้ ำยำ

รวม

:
:
:
:
:
:

%

5,712.34 62

5,573.95 64

7,229.97 69

100

1,529.38 16

1,214.91 14

1,333.94 13

100

1,098.40 12

906.18 11

997.77

9

896.17 10

897.07

8

85.62

1

74.68

9,263.91 100

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

5,593,938
2,381,771
294,375
46,112
50,142
897,569
9,263,907

5,480,552
1,650,106
226,640
160,051
54,237
1,094,302
8,665,888

6,208,513
2,168,593
240,843
281,334
78,614
1,566,485
10,544,382

9

1

8,665.89 100

รายได้ จากลูกค้ าตามเขตภูมศิ าสตร์ (พันบาท)
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ฮ่องกง
จีน
อินโดนีเซี ย
ซำอุดิอำระเบีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

%

ปี 2558
รำยได้
(ล้ำนบำท)

100

100

KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC

ปี 2559
รำยได้
(ล้ำนบำท)

10,544.38 100

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

โครงสร้ างรายได้ หลักจากการจาหน่ ายผลิตภัณฑ์ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ของบริษทั และบริษทั ย่ อย
1. โครงสร้ำงรำยได้หลักจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน)
– รำยได้ตำมจำนวนกำรขำย (เครื่ อง)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สำหรับผลิตภัณฑ์
ตูเ้ ย็น, ตูแ้ ช่, ตูท้ ำน้ ำเย็น
ตูเ้ ย็น, ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์,
เครื่ องปรับอำกำศ
เครื่ องปรับอำกำศขนำดใหญ่
ยอดรวม

ปริ มำณกำรจำหน่ำย (เครื่ อง)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
495,247 25.61% 665,457 34.44% 1,040,548 43.39%
472,690 24.44% 480,757 24.89% 328,253 13.69%

ควำมสำมำรถทำควำม
เย็น (บี.ที.ยู. / ชัว่ โมง)
160 – 900
900 – 5,000
5,000 – 35,000
37,000 – 120,000

964,864 49.89%
1,065
1,933,866

784,462 40.60% 1,028,103 42.87%

0.06%
1,337
100% 1,932,013

0.07%
1,409
100% 2,398,313

0.05%
100%

– รำยได้ตำมยอดขำย (พันบำท)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สำหรับผลิตภัณฑ์
ตูเ้ ย็น, ตูแ้ ช่, ตูท้ ำน้ ำเย็น
ตูเ้ ย็น, ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์,
เครื่ องปรับอำกำศ
เครื่ องปรับอำกำศขนำดใหญ่
ยอดรวม

ควำมสำมำรถทำควำม
เย็น (บี.ที.ยู. / ชัว่ โมง)
160 – 900
900 – 5,000

มูลค่ำกำรจำหน่ำย (พันบำท)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
427,109 9.80% 589,696 14.26% 1,219,772 23.05%
809,296 18.57% 860,688 20.81% 605,489 11.44%

5,000 – 35,000

3,110,019 71.37% 2,670,315 64.57% 3,450,812 65.21%

37,000 – 120,000

11,535
4,357,959

0.26%
14,896
100% 4,135,595

0.36%
15,527
100% 5,291,600

0.30%
100%

2. โครงสร้ำงรำยได้หลักจำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำหรับผลิตภัณฑ์
ตูเ้ ย็น, ตูแ้ ช่, ตูท้ ำน้ ำเย็น (ขนำด 106 – 1775 บี.ที.ยู. / ชัว่ โมง)

ปริ มำณและมูลค่ำกำรจำหน่ำย
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558

รำยได้ตำมจำนวนกำรขำย (เครื่ อง)
รำยได้ตำมยอดขำย (พันบำท)

505,607
548,724

10

801,372
818,149

1,109,068
1,117,804

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็ นอุปกรณ์หลักสำคัญที่ทำหน้ำที่อดั และดูดสำรทำควำมเย็นในระบบเครื่ อง
ทำควำมเย็นประเภทต่ำง ๆ และเครื่ องปรับอำกำศ โดยแบ่งออกเป็ นแบบต่ำง ๆที่ใช้และจำหน่ำยอยูท่ วั่ โลก ดังนี้
 Reciprocating Compressor
 Rotary Compressor
 Scroll Compressor
 Screw Compressor
 Centrifugal Compressor
ผลิ ต ภัณ ฑ์มอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ มี 3 แบบที่ ไ ด้รั บควำมนิ ย มใช้ในภำคครั วเรื อน โดยแบ่ งออกตำมขนำด
ควำมสำมำรถในกำรทำควำมเย็น (กำลังแรงม้ำ) คุ ณลักษณะของผลิ ตภัณฑ์และกำรนำมำใช้งำนเป็ นอุปกรณ์ ควบติ ดกับ
ผลิตภัณฑ์หรื ออุปกรณ์ทำควำมเย็นประเภทต่ำง ๆ และเครื่ องปรับอำกำศ ได้ดงั นี้
1. มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึก (Reciprocating / Hermetic type) ขนำด 1/20-25 แรงม้ำ ที่มีกำร
นำมำใช้งำนตูเ้ ย็นภำยในบ้ำน ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็นเชิ งพำณิ ชย์ ตูท้ ำน้ ำแข็ง ตูท้ ำน้ ำเย็น เครื่ องปรับอำกำศและ ฮีทปั๊ ม (Heat Pump)
ซึ่ งมีคุณลักษณะเด่นในด้ำนประสิ ทธิ ภำพของกำรทำควำมเย็นดี และมีคุณภำพที่ คงที่ทนทำนต่อกำรใช้งำนในสภำพอำกำศ
ร้อนต่อเนื่องเป็ นเวลำนำน แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีเสี ยงรบกวน รำคำสู งกว่ำแบบโรตำรี่
2. มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบโรตารี่ (Rotary) ขนำด 1–7 แรงม้ำ ที่มีกำรนำมำใช้งำนเครื่ องปรับอำกำศ ขนำด
เล็ก (Room Air Conditioner) ระบบปรับอำกำศ (Package Air Conditioner) และฮีทปั๊ ม (Heat Pump) ซึ่ งมีคุณลักษณะเด่นใน
ด้ำนประหยัดพลังงำนรำคำไม่แพง และมีกำรพัฒนำเป็ นแบบ Twin Rotary ที่ มีประสิ ทธิ ภำพใกล้เคี ยงแบบ Scroll แต่มี
คุณลักษณะด้อยที่มีประสิ ทธิ ภำพกำรทำควำมเย็นปำนกลำงและคุณภำพไม่คงที่
3. มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบสกอลล์ (Scroll) ขนำด 1.5 – 30 แรงม้ำที่มีกำรนำมำใช้งำนเครื่ องปรับอำกำศ
และฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่ งมีคุณลักษณะเด่นในด้ำนประหยัดพลังงำนดีและมีประสิ ทธิ ภำพสู ง แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีรำคำ
สู งกว่ำแบบโรตำรี่ และแบบลูกสู บ
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ท้ งั 3 แบบดังกล่ำวนี้ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กจะเป็ นแบบ
ที่นิยมใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยสำหรับสิ นค้ำตูเ้ ย็นภำยในบ้ำน ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็นเชิ งพำณิ ชย์ ตูท้ ำน้ ำแข็ง ตูท้ ำน้ ำเย็น ซึ่ งมีปริ มำณกำร
ใช้เป็ นจำนวนมำกในสัดส่ วนกว่ำ 90 % ของทั้งหมดและมีจำนวนบำงส่ วนที่ใช้กบั เครื่ องปรับอำกำศ และสำหรับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบโรตำรี่ (Rotary) นั้นเป็ นแบบที่ใช้กบั เครื่ องปรับอำกำศสำหรับผูบ้ ริ โภคในครัวเรื อน
ผลิตภัณฑ์ ของบริษทั
บริ ษทั เป็ นผูผ้ ลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บปิ ดผนึ กที่ใช้เป็ นอุปกรณ์ควบติดกับ
ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ ำน้ ำเย็น ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์และเครื่ องปรับอำกำศ ซึ่ งสำมำรถใช้กบั สำรทำควำมเย็นได้หลำยชนิ ดรวมทั้งสำรทำ
ควำมเย็นที่ไม่ทำลำยสิ่ งแวดล้อม (Ozone Friendly Substance) เช่น R22 R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a
โดยมีขนำดตั้งแต่ 1/20 แรงม้ำ ถึง 10 แรงม้ำ
นอกจำกนี้ บริ ษทั ยังทำกำรผลิตและจำหน่ ำยผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่ น Condensing Unit (ส่ วนประกอบสำหรับ
เครื่ องทำควำมเย็น) ชิ้นส่ วนมอเตอร์ไฟฟ้ำและชิ้นส่ วนต่ำงๆ ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

สิ ทธิพเิ ศษจากการส่ งเสริมการลงทุน
1. บริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์บำงประกำรในฐำนะผูไ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุนพ.ศ.
2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้

1. เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
2. สิ ทธิ ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่ำที่ ดินและทุน
หมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 5 ปี
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคล
ให้นำผลขำดทุ นประจำปี ที่ เ กิ ด ขึ้ นในระหว่ำ งเวลำนั้นไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ
ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่
วันพ้นกำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ำเป็ นที่ ต้อ งน ำเข้ำ มำจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิตลอด
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ซึ่ งได้รับ
ยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่ อเสี ยภำษี เงิ นได้ตลอดระยะเวลำที่ ผู ้
ได้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ ตำมบัตรส่ งเสริ ม

บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1987(2)/2554
ผลิตคอมเพรสเซอร์
สำหรับเครื่ องปรับอำกำศ
และเครื่ องทำควำมเย็น
ตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่
1 กรกฎำคม 2561

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
1 กรกฎำคม 2556

ทั้งนี้ บริ ษทั ต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั ทั้งหมดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 มีจำนวนประมำณ 5,291 ล้ำนบำท
(2559: 4,945 ล้ำนบำท) เป็ นรำยได้จำกกำรผลิตและขำยซึ่ งได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ นจำนวนประมำณ 809 ล้ำน
บำท (2559: 856 ล้ำนบำท)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)
2.

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรับผลิ ตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ละ
ประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
บัตรส่งเสริ มเลขที่
2127(2)/2548
60-0092-1-00-1-0
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำร ตั้งแต่วนั ที่ 8 กรกฎำคม
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่
2555
เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ถึงวันที่ 7 กรกฎำคม
ในกรณี ที่ประกอบกิ จกำรขำดทุ นในระหว่ำงเวลำที่ ได้รับยกเว้น
2563
ภำษีเงินได้นิติบุคคลให้สำมำรถนำผลขำดทุนประจำปี ที่ เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับ
ยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่
พ้นกำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำร
ประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดเวลำ 5 ปี
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลให้นำผลขำดทุนประจำปี ที่ เกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำ
นั้นไปหักออกจำกกำไรสุ ทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั พ้นกำหนดเวลำ
นั้น
2.3 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลจำกกิ จกำรที่ ได้รับกำรส่ งเสริ ม
ได้รับ
กำรลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อ
เสี ยภำษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลำที่ผูไ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.4 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ องจักรตำมที่ คณะกรรมกำร
ได้รับ
พิจำรณำอนุมตั ิ
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
8 กรกฎำคม 2555

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)
3.

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ.
2520 โดยกำรอนุมตั ิ ของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยมีรำยละเอียดสำหรับบัตรส่ งเสริ มที่ยงั มีสิทธิ พิเศษที่สำคัญ
เหลืออยูด่ งั นี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
2167(2)/2550
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับ
ตูเ้ ย็นและเครื่ องทำควำมเย็น

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่
ตั้งแต่วนั ที่ 14 มกรำคม 2551
ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุน
ถึงวันที่ 13 มกรำคม 2559
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ให้สำมำรถนำผลขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกกำไร
สุทธิภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วนั ที่พน้ กำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลที่ได้รับจำกกิจกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ซึ่งได้รับ
ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำที่ผู ้
ได้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรลงทุนในอัตรำ มีกำหนด 5 ปี นับจำกวันที่
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ
พ้นกำหนดระยะเวลำตำม 2.1
2.4 ได้รับอนุญำตให้หกั ค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
เป็ นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น
วันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
2.5 ได้รับอนุญำตให้หกั เงินลงทุนในกำรติดตั้งหรื อก่อสร้ำงสิ่ งอำนวยควำมสะดวกร้อย
ได้รับ
ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำตำมปกติ
2.6 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำก
เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพือ่ กำรส่งออก
นำเข้ำครั้งแรก
2.7 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจำเป็ น
ได้รับ
ที่นำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
2.8 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับของที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริ มนำเข้ำมำเพื่อส่งกลับ
ได้รับ
ออกไปเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
14 มกรำคม 2551

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560

4. บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
แต่ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
โดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1204(2)/2551
ลวดโลหะอำบน้ ำยำ
ประเภท 5.3

1. เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

2. สิ ทธิ ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบ
ตั้งแต่วนั ที่ 10 มกรำคม 2555
กิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวม
ถึงวันที่ 9 มกรำคม 2561
ค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลำ 6 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
2.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำก
ได้รับ
ต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่
นำเข้ำครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ได้รับ
อนุมตั ิตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปันผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน
ได้รับ
ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ
10 มกรำคม 2555
ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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5.

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรั บผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ ละ
ประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมี
รำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้
บัตรส่ งเสริ มเลขที่
1797(2)/2549
1968(2)/2550
ผลิตชิ้นส่ วนเหล็กทุบและ
ชุปแข็ง
ผลิตภัณฑ์ผงโลหะ
อัดขึ้นรู ป

1. เพื่อส่ งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

2. สิ ทธิ ประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ
ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ ม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำ
ที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลำ 8 ปี
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่
ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้สำมำรถนำผล
ขำดทุนประจำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงเวลำนั้นไปหัก
ออกจำกกำไรสุ ทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับ
แต่วนั ที่พน้ กำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุ
จำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ใน
กำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่
วันนำเข้ำครั้งแรก
2.3 ให้ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับเครื่ องจักรตำมที่
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิสำหรับเครื่ องจักรที่
ผลิตตั้งแต่ปี
2.4 ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงินได้
ตลอดระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่ งเสริ มได้รับยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ ตำมบัตรส่ งเสริ ม

ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤษภำคม ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนำยน
2549 ถึงวันที่ 3
2550 ถึงวันที่ 24 มิถุนำยน
พฤษภำคม 2557
2558

ได้รับ

ได้รับ

ปี 2538

ปี 2539

ได้รับ

ได้รับ

4 พฤษภำคม 2549

25 มิถุนำยน 2550

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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– อุตสาหกรรมมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กเป็ นมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ที่ค รอบครองส่ วนแบ่ งตลำดเกื อ บ
ทั้งหมดของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ ที่ นิยมนำมำใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยสำหรั บเครื่ องทำควำมเย็น ได้แก่ ตู เ้ ย็น
ภำยในบ้ำน ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์ ตูท้ ำน้ ำแข็ง ตูท้ ำน้ ำเย็น และเครื่ องปรับอำกำศในครัวเรื อนและเชิ งพำณิ ชย์ เนื่ องจำกตัว
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หลำกหลำย มีกำลังแรงม้ำหลำยขนำด ซึ่ งผูใ้ ช้สำมำรถเลือกได้ตำมควำมเหมำะสมกับสิ นค้ำ นอกจำกนี้
ในภำคอุตสำหกรรมของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กได้มีกำรพัฒนำตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนอย่ำงต่อเนื่ องทั้งใน
ด้ำนประสิ ทธิ ภำพกำรใช้งำน กำรประหยัดพลังงำน และกำรใช้สำรทำควำมเย็นต่ำงๆที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมได้แก่ R22
R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a โดยมีขนำดกำลังแรงม้ำที่ใช้กบั ผลิตภัณฑ์ต่ำง ๆ ดังนี้
– ขนำดกำลังแรงม้ำ 1/20 ถึง 5/8 ใช้กบั ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่ในครัวเรื อน
– ขนำดกำลังแรงม้ำ 1/3 ถึง 1 ใช้กบั ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
– ขนำดกำลังแรงม้ำ 1 ถึง 10 ใช้กบั ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์ เครื่ องปรับอำกำศ
ผลจำกควำมต้องกำรประหยัดกำรใช้พลังงำนโดยรวมของโลกและผลกระทบจำกภำวะอำกำศแปรปรวน
โดยทัว่ ไปที่มีผลทำให้อุณหภูมิในบรรยำกำศของโลกร้อนมำกขึ้น ทำให้ควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคมีรูปแบบเปลี่ยนไปที่ มีผล
ต่อกำรเปลี่ ยนแปลงคุ ณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ที่ใช้ในระบบทำควำมเย็น ต่ำง ๆ ทำให้ผูผ้ ลิตต้อง
ปรับเปลี่ยนชิ้นส่ วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิ ทธิ ภำพสู งขึ้นในกำรใช้งำนที่ประหยัดพลังงำนและใช้สำรทำควำมเย็นที่เป็ น
มิตรกับสิ่ งแวดล้อมมำกขึ้นเพื่อช่วยลดภำวะโลกร้อน
และบริ ษัท กุ ล ธรเคอร์ บ้ ี จ ำกัด (มหำชน) ยัง คงเป็ นผู ้ผ ลิ ต รำยใหญ่ ร ำยหนึ่ งของโลกส ำหรั บ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บปิ ดผนึกขนำดกลำงถึงขนำดใหญ่
พัฒนาการของการแข่ งขันในอุตสาหกรรมมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึก
กำรดำเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ต่ำง ๆ ในภำคอุตสำหกรรมมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กยังคงมีกำร
แข่งขันกันอย่ำงเข้มข้นรุ นแรงและต่อเนื่ องทุกปี ในเรื่ องของคุณภำพ และรำคำของสิ นค้ำ โดยมีผผู ้ ลิตจำกประเทศจีนซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตรำยใหญ่ของโลกที่มีกำรเติบโตของขนำดธุ รกิจอย่ำงรวดเร็ วด้วยวิธีกำรควบรวมและเข้ำซื้ อกิจกำรจำกผูผ้ ลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บปิ ดผนึกขนำดเล็กหลำยรำยในแต่ละภูมิภำคของโลกทำให้ผผู ้ ลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ
ปิ ดผนึ กจำกประเทศจี นมีขนำดธุ รกิจที่ใหญ่มำกเป็ นอันดับต้นๆของโลกและมีควำมได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขันจำกปริ มำณกำร
ผลิตที่มีขนำดใหญ่กว่ำมำก จึงส่ งผลให้ผผู ้ ลิตรำยอื่น ๆ ที่เหลืออยูแ่ ข่งขันได้ยำกขึ้น ในประเด็นดังกล่ำวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อ
กำรรักษำควำมสำมำรถในกำรแข่งขันสำหรับมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กขนำดเล็กของบริ ษทั ด้วยเช่ นกัน
แม้วำ่ บริ ษทั จะมีกำรพัฒนำศักยภำพกำรแข่งขันอย่ำงต่อเนื่อง
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
– ตลาดมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึก
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักที่ นิยมใช้ในอุตสำหกรรมเครื่ องทำควำม
เย็นซึ่ งใช้กบั ตูเ้ ย็นภำยในบ้ำน ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็นเชิ งพำณิ ชย์ ตูท้ ำน้ ำแข็ง ตูท้ ำน้ ำเย็นในสัดส่ วนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของปริ มำณ
ทั้งหมด และใช้กบั เครื่ องปรับอำกำศในสัดส่ วนร้อยละ 5 ของปริ มำณทั้งหมด
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เนื่องด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กที่มีประสิ ทธิ ภำพกำรทำควำมเย็นที่ดีและมี
คุณภำพที่ คงที่ จึงเหมำะกับกำรใช้งำนสำหรับเครื่ องปรับอำกำศในท้องถิ่นที่ มีอุณหภูมิสูงและร้อนต่อเนื่ องเป็ นเวลำนำนซึ่ ง
ได้รับกำรยอมรับจนเป็ นที่นิยมในตลำดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลำง แต่เนื่องจำกมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ด
ผนึ กมีชิ้นส่ วนประกอบต่ำง ๆ มำก จึ งทำให้มีตน้ ทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่สูง ดังนั้นตลำดในพื้นที่อื่นที่ตอ้ งกำรสิ นค้ำ
รำคำถูกจึงนิยมใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตำรี่ สำหรับเครื่ องปรับอำกำศ
จำกสภำวะโลกร้อนที่มีควำมรุ นแรงมำกขึ้นทุกปี ทำให้ประชำกรในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประชำกรที่
มีกำลังซื้ อของกลุ่มประเทศที่ มีสภำพเศรษฐกิจเจริ ญเติบโตดีในหลำย ๆ พื้นที่ ของโลกมีควำมต้องกำรที่จะดำรงชี วิตอย่ำงมี
สุ ข อนำมัย ที่ ดี แ ละสบำยขึ้ นจึ ง ท ำให้ เ ครื่ องท ำควำมเย็ น ในครั ว เรื อนต่ ำ งๆ เครื่ องท ำควำมเย็ น เชิ ง พำณิ ชย์ และ
เครื่ องปรับอำกำศภำยในบ้ำนกลำยเป็ นสิ นค้ำจำเป็ นที่นำมำใช้ในกำรถนอมและรักษำควำมสดของอำหำร ปรับลดอุณหภูมิ
อำกำศในบ้ำ นอยู่ อ ำศัย และสถำนที่ ท ำงำนให้เ ย็น สบำย รวมทั้ง ใช้ท ำห้อ งเย็น และกระบวนกำรท ำควำมเย็น ต่ ำ งๆใน
ภำคอุตสำหกรรมนั้นมีแนวโน้มกำรบริ โภคเพิ่มมำกขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและส่ งผลให้มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ ก
มียอดขำยเพิ่มมำกขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุน้ ี จึงเป็ นโอกำสทำงกำรตลำดที่น่ำดึงดูดใจที่ทำให้ผปู ้ ระกอบกำรทั้งหลำยต้องแข่งขัน
กันนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพดีมีประสิ ทธิ ภำพ ประหยัดกำรใช้พลังงำน และใช้สำรทำควำมเย็นที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
รวมทั้งรำคำขำยที่ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ จึ งทำให้ผูป้ ระกอบกำรต้องเร่ งพัฒนำผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนกำร
ดำเนินงำนในด้ำนต่ำงๆรวมทั้งทำกำรควบรวมกิจกำรเพื่อรักษำควำมสำมำรถและควำมได้เปรี ยบในกำรแข่งขัน
ผลิ ตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ ก ของบริ ษทั ในปั จจุ บนั ยังคงสำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดที่ใช้กบั เครื่ องทำควำมเย็นและเครื่ องปรับอำกำศที่ใช้ในครัวเรื อนดังกล่ำวได้เป็ นอย่ำงดี
– ผู้ผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึกรายใหญ่ ของโลก ได้ แก่
ผูผ้ ลิต
ประเทศ
Embraco
Brazil, China, Italy, Slovakia
Donper
China
Panasonic
Singapore, China
LG
Korea, China
Tecumseh
Brazil, France, India
Jiaxipera/Huayi
China, Spain
Samsung
Korea, China
Secop (Danfoss)
Slovenia, China, Germany, Austria
Kulthorn Kirby
Thailand
* แหล่งที่มำ : วำรสำร JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS) และ
ผลกำรวิจยั ของบริ ษทั
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มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) และการแข่ งขันในตลาด
ก. ผลิตภัณฑ์ ของ บริ ษัท กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) คื อ มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กที่ มี
ขนำด Displacement ค่อนข้ำงกว้ำงและครอบคลุมควำมต้องกำรของตลำด โดยมีขนำดตั้งแต่ 1/8 แรงม้ำ จนถึง 10 แรงม้ำ ดังมี
รำยละเอียดรุ่ นของผลิตภัณฑ์ และกำรใช้กบั สิ นค้ำต่ำง ๆ ดังนี้
บริษทั

ชื่ อรุ่ น
C–S
กุลธรพรี เมียร์ C–Q
C-B
AZ
AZA
AE
AEL
BA
กุลธรเคอร์บ้ ี
CA
WJ
AW
KA
LA

กาลังแรงม้ า
1/8
1/8
1/3
1/20 – 1/5
1/20 – 1/5
1/20 – 5/8
1/3 – 5/8
1/3 – 5/8
1/3 – 5/8
5/8 – 1
1 – 2.5
3–5
8 – 10

ตลาดสิ นค้ า
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นและตูแ้ ช่
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์
ตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์และเครื่ องปรับอำกำศ
เครื่ องปรับอำกำศในบ้ำนและเชิงพำณิ ชย์
เครื่ องปรับอำกำศในบ้ำนและเชิงพำณิ ชย์
เครื่ องปรับอำกำศในบ้ำนและเชิงพำณิ ชย์

สารทาความเย็น
R134a
R134a
R134a. R600a. R404A, R290
R134a
R134a, R600a, R404A, R290, R507
R134a,R600a,R404A,R290,R507, R22
R134a,R600a,R404A,R290,R507, R22

R134a, R600a, R404A, R290, R507
R134a, R404A, R290, R507
R134a, R404A, R290, R407C, R22
R134a, R404A, R410A, R407C, R22
R22, R404A, R134a
R22

กำลังกำรผลิตและปริ มำณกำรผลิต (หน่วย : ล้ำนเครื่ อง)
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน)
บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จากัด
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2560
ปี 2559 ปี 2558
5.16
5.16
5.16
4.50
4.50
4.50

กำลังผลิต
ปริ มำณกำรผลิต
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
Condensing Unit
รวมปริ มำณกำรผลิต
อัตรำเพิ่ม (ลด) ของปริ มำณกำรผลิต

1.87
0.01
1.88
(5.53%)

1.98
0.01
1.99
(21.34%)

2.52
0.01
2.53
(3.06%)

0.49
0.71
1.17
0.49
0.71
1.17
(30.99%) (39.32%) (31.18%)

ข. ลูกค้ าของบริษทั แบ่ งเป็ น 3 ประเภท คือ
(1) ผูผ้ ลิตตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ และเครื่ องปรับอำกำศรำยใหญ่ที่เรี ยกว่ำ OEM (Original Equipment Manufacturers)
ซึ่ งบริ ษทั เป็ นผูจ้ ำหน่ำยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
(2) ผูผ้ ลิตตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ ำน้ ำเย็น และเครื่ องปรับอำกำศรำยย่อย บริ ษทั ให้ผจู ้ ดั จำหน่ำยในประเทศที่ได้รับ
มอบหมำยเป็ นผูด้ ำเนินกำร ส่ วนกำรขำยส่ งออก บริ ษทั เป็ นผูด้ ำเนินกำรโดยตรงกับลูกค้ำ
(3) ผูค้ ำ้ อะไหล่ ซ่อมแซม
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จุดเด่นทำงกำรตลำดของบริ ษทั ที่แตกต่ำงจำกผูผ้ ลิตหลำยรำย คือ กำรที่บริ ษทั ดำเนินธุรกิจในสถำนะของผูผ้ ลิต
มอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ผ ลิ ต สิ น ค้ำ ส ำเร็ จ รู ป เพื่ อ จ ำหน่ ำ ยแข่ ง ขัน กับ ลู ก ค้ำ เช่ น ตู ้เ ย็น ตู ้ท ำน้ ำ เย็น ตู ้แ ช่ และ
เครื่ องปรับอำกำศ และได้เน้นกำรให้ควำมสำคัญที่สุดต่อกำรตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำในทุกด้ำน จึงเป็ นผลให้
สำมำรถจำหน่ำยสิ นค้ำให้กบั ลูกค้ำทุกรำยได้เป็ นอย่ำงดี
ค. การทาการตลาดและสั ดส่ วนการขาย
การทาการตลาดของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2560 เป็ นดังนี้

AEC 14 %

Domestic
35 %

Export
65 %

Middle East & Africa 4 %
Europe & America 3 %
South Asia 2 %
Australia & New Zealand 1 %

East Asia 76 %

ยอดขายรวม

ยอดขายส่ งออก

ในปี 2560 กลุม่ กุลธร (Kulthorn Kirby) มียอดขำยมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กเป็ นจำนวนรวม
2.44 ล้ำนเครื่ อง โดยแบ่งสัดส่ วนกำรขำยตำมมูลค่ำเป็ นดังนี้
– ตลำดภำยในประเทศเป็ นมูลค่ำในสัดส่ วนร้อยละ 35 ซึ่ งจำหน่ำยให้แก่ผผู ้ ลิตตูเ้ ย็น และตูแ้ ช่ระดับชั้นนำใน
ประเทศหลำยรำยได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
– ตลำดส่ ง ออกต่ ำ งประเทศเป็ นมู ล ค่ ำ ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 65 ซึ่ งจ ำหน่ ำ ยให้แ ก่ ผู ผ้ ลิ ต ตู ้เ ย็น ตู ้แ ช่ แ ละ
เครื่ องปรับอำกำศระดับชั้นนำในภูมิภำคต่ำง ๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America,
Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand
ง. ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ (Key Success Factors) ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ในตลำดมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บคื อ “การนาเสนอมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ที่มีคุ ณภาพตามความต้ องการของตลาดในราคาที่
แข่ งขันได้ ” จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- พัฒนำมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ให้เหมำะสมต่ อกำรใช้งำนตรงควำมต้องกำรของตลำด ในด้ำนคุ ณภำพ
ประสิ ทธิ ภำพ และประหยัดพลังงำน
– ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สำรทำควำมเย็นที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
– พัฒนำมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีตน้ ทุนต่ำลง
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ในช่วง หลำยปี ที่ผ่ำนมำกำรแข่งขันทำงธุ รกิจของผูผ้ ลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กเป็ นไปใน
แนวทำงที่ เข้มข้นทั้งตลำดภำยในประเทศและต่ำงประเทศเนื่ องจำกภำวะเศรษฐกิ จของประเทศไทยและโดยรวมของโลก
ยังคงฟื้ นตัวในบำงพื้นที่ และประกอบกับผูผ้ ลิ ตในประเทศจี น ซึ่ งเป็ นรำยใหญ่ของโลกและรำยใหญ่อื่นมุ่งเน้นเชิ งควำม
ได้เปรี ยบในกำรแข่งขันด้วยกำรกำหนดรำคำขำยที่ ถูกลง ทำให้ผูผ้ ลิตทุกรำยต้องปรับตัวในทุกด้ำนอย่ำงต่อเนื่ อง เช่น กำร
สนองตอบต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำทำงด้ำนรำคำ กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำในแนวทำงที่เกื้อหนุนธุ รกิจระหว่ำง
กัน กำรปรับปรุ ง Productivity ของกระบวนกำรผลิตให้สูงขึ้น กำรหำวัตถุดิบทำงเลือกที่มีรำคำถูกกว่ำเพื่อลดต้นทุน รวมถึง
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่มีหลำกหลำยรู ปแบบที่ลูกค้ำสำมำรถเลือกนำไปใช้ได้ตำมต้องกำร ซึ่ งบริ ษทั ได้ใช้แนวทำงดังกล่ำวนี้
เป็ นกลยุทธ์ที่สร้ำงควำมได้เปรี ยบหรื อรักษำควำมสำมำรถในด้ำนกำรแข่งขันเช่นกัน
2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรื อบริการ
– ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริ ษทั มีโรงงำน 1 แห่ ง ตั้งอยู่ในนิ คมอุตสำหกรรมลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร และมีบริ ษทั ย่อย 7 แห่ งคื อ
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด บริ ษทั กุลธร สตี ล จำกัด บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำกัด บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด บริ ษทั ซู โจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด และบริ ษทั กุลธรวิจยั และ
พัฒนำ จำกัด (จะเปิ ดดำเนินกำรในปี 2561) โดยบริ ษทั ย่อยดังกล่ำวเป็ นผูผ้ ลิตและจัดส่ งวัตถุดิบและชิ้นส่ วนประกอบที่สำคัญ
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รวมถึงกำรวิจยั พัฒนำผลิตภัณฑ์ให้กบั บริ ษทั
จำกแนวทำงกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ได้กำหนดให้ฝ่ำยจัดกำรทำกำรคำดกำรณ์ ยอดขำยในปี ถัดไปที่ ได้
คำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ อันได้แก่ควำมต้องกำรของลูกค้ำสภำพกำร
แข่งขันของตลำดขณะปั จจุบนั และที่ จะเปลี่ยนแปลงในอนำคต ผลกระทบของภำวะเศรษฐกิ จที่ เปลี่ยนแปลงและมีผลต่ อ
ปริ มำณควำมต้องกำรของลูกค้ำ ข้อมูลในด้ำนต่ำงๆดังกล่ำวจะถูกรวบรวมและนำมำวิเครำะห์เพื่อ กำหนดกลยุทธ์ทำงธุ รกิ จ
และแผนกำรดำเนินงำนทุกด้ำนรวมถึงแผนงำนกำรจัดหำวัตถุดิบ ชิ้นส่ วนและบริ กำรของบริ ษทั ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว
ให้เหมำะสมกับกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
บริ ษทั และบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัดซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยในสำยกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ได้ทำกำรจัดซื้ อ
จัดหำวัตถุดิบและชิ้นส่ วนที่สำคัญได้แก่ ชิ้นส่ วนมอเตอร์ ชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ ชิ้นส่ วนผงโลหะอัดขึ้นรู ป (Sintered Products)
เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอำบน้ ำยำ อลูมิเนี ยม น้ ำมันคอมเพรสเซอร์ สี เคลือบคอมเพรสเซอร์ และ ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ ำจำก
ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีสดั ส่ วนประมำณ 70 : 30 ซึ่ งแหล่งซื้ อที่สำคัญมีดงั นี้
ในประเทศ
ชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ลวดทองแดงอำบน้ ำยำ
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั ฮิตำชิ ลวดอำบน้ ำยำ จำกัด
เหล็กแผ่น
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
อลูมิเนียม
บริ ษทั สยำมแองโกลอัลลอย จำกัด
ชิ้นส่ วนผงโลหะอัดขึ้นรู ป
บริ ษทั ฮิตำชิ เคมีคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ไทยเจียพำวเดอร์อินดัสตรี จำกัด
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ชิ้นส่ วนเหล็กทุบ
สี เคลือบคอมเพรสเซอร์

ชิ้นส่ วนมอเตอร์
เหล็กแผ่นรี ดร้อน
น้ ำมันคอมเพรสเซอร์
ลวดทองแดงอำบน้ ำยำ
อลูมิเนียม
ชิ้นส่ วนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
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บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
บริ ษทั นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริ ษทั ทีโอเอ-ซิ นโต (ไทยแลนด์) จำกัด
ต่ างประเทศ
ประเทศจีน บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ประเทศเวียดนำม และเกำหลี
ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริ กำ และสเปน
ประเทศจีน บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ประเทศแอฟริ กำใต้
ประเทศจีน สหรัฐอเมริ กำ มำเลเซี ย และอิตำลี

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด ทำกำรผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ โดยจัดหำวัตถุดิบคือ เศษเหล็ก จำกบริ ษทั แม่
และผูข้ ำยภำยนอก ส่ วนเคมีภณ
ั ฑ์ซ้ื อจำกผูน้ ำเข้ำมำจำหน่ำยในประเทศ
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด ประกอบกิจกำรตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น (Coil Center) สำหรับกิจกำรผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำและอื่นๆ จัดหำวัตถุดิบเหล็กม้วน โดยกำรนำเข้ำจำกผูผ้ ลิตในประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกำหลี
เวียดนำม รวมทั้งซื้ อจำกผูผ้ ลิตในประเทศ
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ประกอบกิจกำรผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ จัดหำวัตถุดิบ
ทองแดงโดยกำรนำเข้ำจำกผูผ้ ลิตในประเทศลำว อินโดนีเซี ย ญี่ปุ่น
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ประกอบกิจกำรผลิตชิ้นส่ วนโลหะทุบโดยกำรนำเข้ำเหล็กจำกผูผ้ ลิตใน
ประเทศ จีน ญี่ปุ่น เกำหลี
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด ประกอบกิจกำรผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำโดยใช้ทองแดงจำกผูผ้ ลิตใน
ประเทศจีน และผลิตชิ้นส่ วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ในปี 2560 ที่ผำ่ นมำบริ ษทั ได้ทำกำรประเมินผลผูข้ ำย ผูส้ ่ งมอบและผูใ้ ห้บริ กำรในจำนวน 228 รำย ของหมวด
กำรดำเนินงำนส่ งมอบ คุณภำพและกำรรักษำสิ่ งแวดล้อมมีผลที่ได้ในระดับร้อยละ 96 จำกค่ำเฉลี่ยของเป้ำหมำยที่กำหนด
– ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมจำกกระบวนกำรผลิตหรื อกำจัดวัสดุเหลือใช้
บริ ษทั ได้กำหนดให้มีระบบกำรจัดกำรด้ำนอำชี วอนำมัยควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมที่ ครอบคลุมกิ จกรรม
ด้ำนอำชี วอนำมัยควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยใน และภำยนอกบริ ษทั ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับกำรดำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั
ทั้งหมด และกิจกรรมอื่น ๆ โดยบุคคลหรื อหน่วยงำนภำยนอกที่ประกอบกิจกรรมบนที่ดิน หรื อทำงำนในนำมของบริ ษทั ซึ่ ง
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม หรื อกำรเสี่ ยงภัยต่อควำมปลอดภัยสุ ขภำพอนำมัยและสิ่ งแวดล้อมของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง สังคม
และอื่นๆ เพื่อเป็ นหลักประกันว่ำ บริ ษทั ยังคงควำมสำมำรถในกำรตอบสนองควำมต้องกำร ด้ำนนโยบำยและวัตถุประสงค์
ด้ำนอำชี วอนำมัยควำมปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อมของตนได้โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเพื่อสอดคล้องกับข้อกฎหมำยและข้อกำหนด
ตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001, OHSAS 18001 ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนกำรดำเนินงำนที่สำคัญใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การกาหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลำกรทุกคนขององค์กรนำไปปฏิบตั ิ
2. การวางแผน เพื่อประเมินควำมเสี่ ยงและจัดลำดับควำมสำคัญของปั ญหำและผลกระทบที่เกิดจำกกำรดำเนิ นงำน
กระบวนกำรผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริ กำรทั้งหมด นำไปกำหนดมำตรกำรดำเนินกำรและควบคุม
3. การนาไปปฎิบัติและดาเนินการ เพื่อกำหนดบทบำทหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบอำนำจดำเนิ นกำรและขั้นตอนกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆ ตำมโครงสร้ำงคณะทำงำนที่ได้รับมอบหมำย และนำไปปฎิบตั ิ
4. การตรวจติดตามผล เพื่ อนำผลที่ ไ ด้มำปรั บปรุ งแก้ไ ขและดำเนิ นกำรให้เป็ นไปตำมนโยบำยที่ สอดคล้องกับ
กฎหมำยและข้อกำหนดต่ำงๆ
5. การดาเนินการแก้ ไข เพื่อให้แน่ ใจว่ำผลกำรดำเนิ นงำนต่ำง ๆ มีประสิ ทธิ ผลและสำเร็ จเป็ นไปตำมนโยบำยและ
ข้อกำหนด
การดาเนินการเพื่อรักษาผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิตหรื อกาจัดวัสดุเหลือใช้ เป็ นดังนี้
ก. เพื่อควบคุมกำรจัดกำรเศษวัสดุและของเสี ยที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตและกิจกรรม ทั้งที่สำมำรถนำกลับมำ
ใช้ได้และที่ จดั เป็ นขยะ (Waste) ให้ถูกต้องเหมำะสม สอดคล้องกับกฎหมำยที่ เกี่ยวข้อง และเกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม
น้อยที่สุด มีรำยละเอียดของกำรดำเนินงำนดังนี้
1. ของเสี ยและเศษวัสดุ แบ่งประเภท ได้ดงั ต่อไปนี้
– ขยะมูลฝอย หมำยถึง เศษกระดำษ เศษผ้ำ เศษอำหำร เศษสิ นค้ำ ถุงพลำสติ กภำชนะใส่ อำหำร ซำก
สัตว์ เศษไม้
– สิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว หมำยถึ ง สิ่ งของที่ ไม่ใช้แล้วหรื อของเสี ยทั้งหมดที่ เกิ ดขึ้ นจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงงำน รวมถึงของเสี ยจำกวัตถุดิบ กระบวนกำรผลิต หรื อ ผลิตภัณฑ์เสื่ อมคุณภำพ
– ขยะอันตรำย หมำยถึง ผ้ำเปื้ อนน้ ำมัน สำรเคมี ภำชนะใส่ สำรอันตรำย แบตเตอรี่ วัสดุปนเปื้ อนสำร
อันตรำย (เศษโลหะ ไม้ วัสดุกำกตะกอน)
2. กำรจัดกำรของเสี ยและเศษวัสดุในกระบวนกำรผลิตและกิจกรรม ได้ดำเนินกำรดังนี้
– ลดของเสี ยในกระบวนกำรผลิตให้เกิดน้อยที่สุด
– ซ่อมแซมของเสี ยให้มีสภำพที่นำกลับมำใช้ใหม่ได้ในกระบวนกำรผลิต
– นำของเสี ยมำแปรสภำพแล้วหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่
– ของเสี ยและเศษวัสดุที่ตอ้ งส่ งบำบัด/กำจัดให้จดั เตรี ยมสถำนที่ เฉพำะเพื่อจัดเก็บ ควบคุมดูแลและ
นำส่ งบำบัด/กำจัด โดยผูร้ ับเหมำที่ได้รับอนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
– จดบันทึกสถิติกำรส่ งบำบัด/กำจัด เพื่อรำยงำนต่อสำนักงำนนิคมอุตสำหกรรมลำดกระบัง
– จัดทำรำยงำนประจำปี เกี่ยวกับเศษวัสดุและของเสี ย เพื่อรำยงำนต่อกรมโรงงำนอุตสำหกรรม
3. กำรจัดกำรของเสี ยที่จดั เป็ นขยะ ได้ดำเนินกำรดังนี้
– จัดวำงถังขยะแยกประเภทตำมแผนผังพื้นที่ในบริ เวณต่ำงๆ
– กำหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสี ย (waste)เพื่อรอกำรกำจัดอย่ำงถูกวิธี
– ทำกำรแยกประเภทของเสี ยที่จดั เป็ นขยะมูลฝอย สิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะอันตรำย
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นำขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถำนที่ที่กำหนด
ขยะมูลฝอยทัว่ ไป ให้บรรจุในถังสี เขียว ปิ ดปำกถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ำยบ่งชี้
สิ่ งปฏิกลู หรื อเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่ำให้ปฏิบตั ิตำมขั้นตอนกำรขำยเศษวัสดุ
ขยะอันตรำย ให้บรรจุในถังสี แดง ปิ ดปำกถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ำยบ่งชี้

ข. เพื่อให้เกิดผลและได้ประสิ ทธิ ภำพในทำงปฏิบตั ิ บริ ษทั ได้ทำกำรชี้แจง สื่ อสำร และฝึ กอบรมงำนในหน้ำที่
ที่รับผิดชอบเกี่ ยวข้องกับระบบกำรจัดกำรอำชี วอนำมัยควำมปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมสำหรับบุคคลภำยนอก ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องดังนี้
– งำนก่อสร้ำง ซ่อมสร้ำง ซ่อมบำรุ งที่ทำ ณ สถำนที่โรงงำน
– Suppliers, Vendors ผูท้ ี่มำส่ งและรับวัตถุดิบ
– ผูป้ ระกอบและจำหน่ำยอำหำรบนโรงอำหำร
– ผูร้ ับเหมำกำจัดของเสี ยเป็ นพิษ
– ยำมรักษำกำรณ์ (รปภ.)
– ผูร้ ับซื้ อเศษวัสดุ
ผลของการปฎิบัตใิ นช่ วง 3 ปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ได้ดำเนิ นกำรในแนวทำงต่ำง ๆ เพื่อกำรควบคุมดูแล “ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมของกระบวนกำรผลิต
หรื อกำรกำจัดวัสดุ เหลื อใช้” ซึ่ งได้ผลที่ ดีสอดคล้องกับนโยบำยและวัตถุประสงค์ดำ้ นอำชี วอนำมัยควำมปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั และเป็ นไปตำมข้อกฎหมำยและข้อกำหนดตำมมำตรฐำนสำกล ISO 14001, OHSAS 18001 โดยไม่ มี
ข้ อพิพาทหรื อถูกฟ้ องร้ องเกีย่ วกับสิ่ งแวดล้ อม

3 ปัจจัยความเสี่ ยง
3.1 ความเสี่ ยงจากการประกอบธุรกิจ
– ควำมเสี่ ยงจำกวัตถุดิบสำคัญที่มีรำคำผันแปรไปตำมรำคำซื้ อขำยของตลำดโลก
บริ ษทั ประกอบกิ จกำรผลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ซ่ ึ งต้องใช้ทองแดงและเหล็กเป็ นวัตถุดิบสำคัญในกำรผลิต
ชิ้ นส่ ว นประกอบต่ ำง ๆ คิ ดเป็ นต้นทุ นประมำณร้ อยละ 49 ของต้นทุ นรวมในปี 2560 ซึ่ งกำรปรั บเปลี่ ย นรำคำขำยของ
ทองแดงและเหล็กส่ งผลกระทบโดยตรงต่อกำรบริ หำรจัดกำรต้นทุนและกำรดำรงรักษำอัตรำกำไรขั้นต้นของบริ ษทั ในปี
2560 รำคำทองแดงโดยเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้ นจำกปี 2559 ซึ่ งเป็ นไปตำมแนวโน้มของรำคำในตลำดโลกและเป็ น รำคำซื้ อขำย
ล่วงหน้ำตำมที่กำหนดไว้ในตลำดโลก ส่ วนรำคำเหล็กโดยเฉลี่ยในปี 2560 มีกำรปรับเพิ่มขึ้นจำกปี 2559 ซึ่ งเป็ นไปตำมภำวะ
ตลำด โดยภำวะเศรษฐกิ จของโลกที่ แปรเปลี่ยนไปและรำคำต้นทุนน้ ำมันที่ สูงขึ้ นหรื อลดลงมีผลกระทบโดยตรงต่อกำร
ปรับเปลี่ยนรำคำของทองแดงและเหล็กดังกล่ำว
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อย่ำงไรก็ตำมเพื่อเป็ นกำรรักษำศักยภำพในกำรแข่งขันและกำรดำเนินธุรกิจให้สำเร็ จตำมเป้ำหมำย และเป็ นกำร
ป้ องกันผลกระทบที่ อำจเกิดจำกภำวะกำรขำดแคลนวัตถุดิบอีกทั้งบรรเทำผลกระทบที่ จะทำให้ตน้ ทุนเพิ่มสู งขึ้นจำกกำรผัน
ผวนของรำคำวัตถุดิบในตลำดโลก บริ ษทั จึงดำเนิ นกำรสั่งซื้ อวัตถุดิบจำกผูผ้ ลิตหลำยรำยที่มีศกั ยภำพในกำรผลิตสิ นค้ำที่ มี
คุ ณภำพทัดเที ยมกันและสำมำรถใช้ทดแทนกันได้เพื่ อไม่ให้เ กิ ดผลกระทบต่ อควำมสำมำรถในกำรสนองตอบต่ อควำม
ต้องกำรของลูกค้ำ และบริ หำรจัดเก็บสิ นค้ำคงคลังอย่ำงรัดกุมโดยติดตำมผลกระทบที่อำจเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำ
ตลำดโลกอย่ำงใกล้ชิด นอกจำกนี้ ลูกค้ำยังสำมำรถใช้ลวดอลูมิเนี ยมทดแทนลวดทองแดงสำหรั บมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ขนำดเล็กซึ่ งมีปริ มำณกำรใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
– ควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยี
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บเป็ นระบบคอมเพรสเซอร์ ที่ได้รับกำรคิดค้นผลิตขึ้นเป็ นอันดับแรกและใช้
กันอย่ำงแพร่ หลำยมำนำนกว่ำมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบอื่ น ๆ และมี พฒ
ั นำกำรทำงเทคโนโลยีของผลิ ตภัณฑ์ที่มีกำร
ปรับเปลี่ยนสำรทำควำมเย็นให้เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมมำกยิ่งขึ้ นและปรับปรุ งให้ใช้พลังงำนน้อยลง และถึงแม้ว่ำมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บจะถู กแทนที่ บำงส่ วนด้วยมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบโรตำรี่ และแบบสกอลล์ที่ นำมำใช้กับ
เครื่ องปรับอำกำศเนื่ องจำกมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บมีตน้ ทุนของตัวผลิตภัณฑ์และค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตที่ สูงกว่ำ
เพรำะมีชิ้นส่ วนที่มำกกว่ำ แต่ดว้ ยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่ องประสิ ทธิ ภำพทำควำมเย็นที่ดี ที่มีคุณภำพคงที่ จึงเหมำะกับ
กำรใช้งำนในท้องถิ่นที่มีอุณหภูมิอำกำศสู งและร้อนต่อเนื่ องเป็ นเวลำนำน จึงได้รับควำมนิ ยมในกำรนำมำใช้เป็ นอุปกรณ์ทำ
ควำมเย็นของเครื่ องปรับอำกำศในครัวเรื อนในตลำดภูมิภำคตะวันออกกลำง และใช้เป็ นอุปกรณ์ทำควำมเย็นที่เป็ นส่ วนควบ
ติดอยูใ่ นตูเ้ ย็นที่ใช้ในครัวเรื อน ตูแ้ ช่ ตูท้ ำน้ ำเย็น รวมทั้งตูเ้ ย็นเชิงพำณิ ชย์ และระบบทำควำมเย็นที่ใช้กนั อย่ำงแพร่ หลำยเป็ น
สัดส่ วนมำกกว่ำร้อยละ 90 ของตลำดเครื่ องทำควำมเย็นโดยรวม
บริ ษทั ได้ทำกำรพัฒนำผลิ ตภัณฑ์ใหม่ของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ ปิ ดผนึ กมำอย่ำงต่อเนื่ องโดย
หน่วยงำนวิจยั และพัฒนำของตนเองที่สำมำรถสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตลำดและตอบ
รับกับกำรเปลี่ยนแปลงของข้อกำหนดตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับด้ำนสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสำรทำควำมเย็นที่ใช้ใน
อุตสำหกรรมเครื่ องทำควำมเย็นและเครื่ องปรับอำกำศ และกำรเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในด้ำนกำรประหยัดพลังงำน อย่ำงไรก็ตำม
กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่ำวของบริ ษทั ไม่ได้ทำในรู ปแบบของผูร้ ิ เริ่ มนำเสนอเป็ นรำยแรกในภำคอุตสำหกรรมแต่เป็ น
กำรพัฒนำตำมควำมต้องกำรของตลำดในขณะนั้นและแนวโน้มที่กำหนดชัดเจนในอนำคต
เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมกำรของบริ ษทั มีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชื่อ บริ ษทั
กุ ลธรวิ จัย และพัฒ นำ จ ำกัด เพื่ อ ด ำเนิ นธุ ร กิ จ ท ำกำรและรั บท ำกำรวิ จัย และพัฒ นำเทคโนโลยี เ กี่ ย วกับสิ นค้ำ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่ อง โดยมีสัดส่ วนกำรถือหุ น้ ในอัตรำร้อยละ 100 ซึ่ งมีทุนจดทะเบียนจำนวน 50 ล้ำนบำท
และได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพำณิ ชย์เมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2560 และจะเปิ ดดำเนิ นกำรในปี 2561 จึ งเป็ นอี ก
แนวทำงหนึ่งที่จะเสริ มควำมสำมำรถในกำรแข่งขันด้ำนเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
– ควำมเสี่ ยงกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำ
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำ
และลู กหนี้ อื่นโดยกำหนดให้มีนโยบำยและวิ ธีปฏิ บ ัติ ใ นกำรควบคุ มติ ด ตำมสิ นเชื่ อที่ เ หมำะสม และกำรให้สิ นเชื่ อ ที่
ดำเนิ นกำรอยู่ ณ ปั จจุบนั ไม่มีกำรกระจุกตัวเฉพำะกลุ่มลูกค้ำเนื่ องจำกมีฐำนของลูกค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่เป็ นจำนวนมำก
รำยประกอบกับลูกหนี้ กำรค้ำเกื อบทั้งหมดเป็ นลูกค้ำชั้นดี และสำหรั บลูกค้ำต่ ำงประเทศบริ ษทั ได้ทำประกันควำมเสี่ ยง
คุม้ ครองกำรไม่จ่ำยชำระจำนวนหนึ่ง จึงทำให้มีควำมเสี่ ยงจำกกำรให้สินเชื่อทำงกำรค้ำค่อนข้ำงน้อย
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3.2 ความเสี่ ยงทางการเงิน
– ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ใช้เงินตรำสกุลเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำเป็ นส่ วนใหญ่ในกำรทำธุรกรรมกำรซื้ อและขำยกับต่ำงประเทศ และ
มีมูลค่ำกำรขำยสิ นค้ำส่ งออกไปต่ำงประเทศที่เป็ นสัดส่ วนมำกกว่ำกำรซื้ อจำกต่ำงประเทศจึงทำให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบจำก
ค่ำเงินบำทที่ผนั ผวนขึ้นลงตำมภำวะเศรษฐกิจและกำรเงินของโลกเพียงบำงส่ วน และในกำรปฏิบตั ิงำนตำมระบบบริ หำรกำร
จัดกำรทำงกำรเงินเพื่อลดผลกระทบจำกอัตรำแลกเปลี่ยนนั้นบริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรทำสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ
ล่วงหน้ำ เพื่ อใช้เ ป็ นแนวทำงในกำรด ำเนิ นงำนป้ องกันควำมเสี่ ย งและลดผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ นจำกกำรผันผวนของอัต รำ
แลกเปลี่ยนดังกล่ำว
– ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ค วำมเสี่ ย งจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สำคัญอันเกี่ ยวเนื่ องกับเงิ นฝำกสถำบันกำรเงิ น เงิ น
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยำว ประกอบกับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ย
ที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบนั จึงทำให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มี
ควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ ยที่ สูงกว่ำปกติ ในภำคอุตสำหกรรมเดี ยวกัน นอกจำกนี้ บริ ษทั ได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำ
ดอกเบี้ยเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงนำมในสัญญำสิ นเชื่ อระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิ น 3 แห่ ง เพื่ อรั บวงเงิ น
สิ นเชื่อเพื่อกำรดำเนินงำน สิ นเชื่อเพื่อกำรค้ ำประกัน และสิ นเชื่ อสำหรับกำรป้ องกันควำมเสี่ ยง รวมทั้งสิ้ นเป็ นจำนวน 5,625 ล้ำน
บำท และ 35 ล้ำนเหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ ภำยใต้สัญญำสิ นเชื่ อระยะสั้นนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิ ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ
รวมถึงกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและ
รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด
ในเดือนธันวำคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำสิ นเชื่ อ (Credit Facility Agreement) กับสถำบัน
กำรเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสิ นเชื่อร่ วมสำหรับเงินกูย้ ืมระยะยำวจำนวน 2,000 ล้ำนบำท
กำรเข้ำทำสัญญำสิ นเชื่อดังกล่ำวนี้เป็ นแนวทำงบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงินโดยองค์รวมของบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยที่สำคัญในกำรเสริ มควำมมัน่ คงทำงกำรเงินที่ใช้ในกำรดำเนินงำนและลดภำระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงลดค่ำใช้จ่ำยทำง
กำรเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 มียอดคงเหลือรวมเป็ นจำนวนเงิน 3,830 ล้ำนบำท
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4 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์สินถำวรหลักที่บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน)
1) ที่ดินรวมเนื้อที่ 100-0-51 ไร่
แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก และ
แขวงทับยำว เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
1) ที่ดิน 91 ไร่ 1 งำน 61 วำ
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปรำจีนบุรี
ที่ดิน 30 ไร่ 2 งำน แขวงทับยำว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
ณ สำนักงำนใหญ่ ตำบลศำลำแดง
อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ
1) ที่ดิน 20 ไร่
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์

มูลค่ำ(รำคำทุน)
(ล้ำนบำท)

ภำระ
ผูกพัน

เป็ นเจ้ำของ

190.52

**

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ

30.50
729.11

**
**

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน

4,474.93
162.94
5,588.00

**

เป็ นเจ้ำของ

93.60

**

เป็ นเจ้ำของ

29.03

**

เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน

418.84
1,423.56
33.73
1,998.76

**
**

เช่ำ (ต่อสัญญำทุก 3 ปี )
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน

25.70
230.62
901.80
39.94
1,198.06

–
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สำนักงำนสำขำ ตำบลคลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิงเทรำ
1) ที่ดิน 11 ไร่ 57 วำ
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
1) ที่ดิน 7,080 ตำรำงเมตร
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ
5) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ
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เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน
เช่ำ (ต่อสัญญำทุก 3 ปี )
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน

บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
1) ที่ดิน 14 ไร่
เช่ำ (ต่อสัญญำทุก 3 ปี )
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
เป็ นเจ้ำของ
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
เป็ นเจ้ำของ
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ
เช่ำซื้ อ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
1) ที่ดิน 6,910.79 ตำรำงเมตร
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด (บริ ษทั ย่อย)
1) ที่ดิน 19,000 ตำรำงเมตร
2) อำคำรโรงงำน / สำนักงำน
3) เครื่ องจักรและอุปกรณ์โรงงำน
4) อุปกรณ์สำนักงำนและยำนพำหนะ

เช่ำ (ต่อสัญญำทุก 3 ปี )
เช่ำ (ต่อสัญญำทุก 3 ปี )
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน
เช่ำ (กรรมสิ ทธิ์ 50 ปี )
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
เป็ นเจ้ำของ
รวมมูลค่ำทรัพย์สิน
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13.37
32.26
85.91
6.14
137.68

**
**
**

–

–

234.82
411.17
34.85
3.54
684.37

**
**

–

–

189.86
900.31
35.52
1,125.69

**
**

–

–
–

37.94
304.20
9.42
351.56

–

–
–

–

**
–

– ติดจำนอง

227.87 ติดจำนอง
362.63 ติดจำนอง
16.85 ติดจำนอง
607.35

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด (บริ ษทั ย่อย) ปี 2560 ยังไม่มีทรัพย์สินถำวรและมีกำหนดเปิ ดดำเนินกำรในปี 2561
** บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนประมำณ 627 ล้ำนบำท (2559: 752
ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั : 306 ล้ำนบำท 2559: 404 ล้ำนบำท) ไปจดจำนองและวำงเป็ นประกันไว้กบั กลุ่มสถำบัน
กำรเงินเพื่อค้ ำประกันเงินกูย้ ืมที่ได้รับจำกกลุ่มสถำบันกำรเงินเหล่ำนั้น นอกจำกนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงื่อนไขตำม
ข้อตกลงวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงิน 3 แห่ งว่ำบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะไม่นำสิ นทรัพย์ที่เป็ นที่ดิน สิ่ งปลูก
สร้ำงและเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไปจำหน่ำย จ่ำยโอน จำนอง จำนำหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็ นกำร
ให้หลักประกันภำยใต้สัญญำสิ นเชื่อร่ วม (Syndicated loan) ในกำรชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั มีนโยบำยมุ่งเน้นกำรลงทุนในธุรกิจที่มีควำมเกี่ยวเนื่องกับกำรผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรง
และจะเป็ นกำรลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั เข้ำถือหุ น้ ในสัดส่ วนที่สำมำรถควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรโดยรวมได้ ทั้งนี้เพื่อ
เอื้ออำนวยให้เกิดประสิ ทธิ ผลในกำรบริ หำรจัดกำรสู งสุ ด

5 ข้ อพิพาททางกฎหมาย
– ไม่มี –

6 ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสาคัญ
อื่น

6.1 ข้ อมูลทั่วไป
ก. ข้ อมูลพื้นฐานของบริษทั และบริษทั ย่ อยมีดงั นี้
1. บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน)
สำนักงำนใหญ่ และโรงงำน : ตั้งอยูเ่ ลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831 , 0 2739 4893 โทรสำร 0 2326 0837 , 0 2739 4892
e-mail : kkc@ kulthorn.com
http://www.kulthorn.com
ประเภทธุรกิจ
: กิจกำรผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บ (Reciprocating Compressor)
เลขทะเบียนบริ ษทั
: 0107537002150 (เดิมเลขที่ บมจ. 462)
ทุนจดทะเบียน
: 1,200 ล้ำนบำท (ทุนชำระแล้ว 1,200 ล้ำนบำท)
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
: หุน้ สำมัญ 1,200,000,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1 บำท
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2. นิติบุคคลที่บริ ษทั ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
2.1 บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 446/3 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองกี่
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปรำจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3720 4835-41 โทรสำร 0 3720 4844
สำนักงำนสำขำ
เลขที่ 129 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0612 โทรสำร 0 2326 0802
ประเภทธุรกิจ
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บ
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 12,600,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100
2.2 บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 1 หมู่ที่ 22 ถนนสุ วินทวงศ์ ตำบลศำลำแดง
อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3016-9 โทรสำร 0 3859 3015
สำนักงำนสำขำ
เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุ วินทวงศ์ ตำบลคลองอุดมชลจร
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรำ จังหวัดฉะเชิ งเทรำ 24000
โทรศัพท์ 0 3884 6072-4 โทรสำร 0 3884 5677
ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ (Quality Casting)
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 5,750,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100
2.3 บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0851 โทรสำร 0 2326 0766
ประเภทธุรกิจ
กิจกำรตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น (Coil Center)
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 4,000,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100
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2.4 บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุ วินทวงศ์ ตำบลศำลำแดง
อำเภอบำงน้ ำเปรี้ ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3030-3 โทรสำร 0 3859 3028
ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำ และ
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิสำหรับตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ เครื่ องทำน้ ำเย็น
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 6,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100
2.5 บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร 10520
โทรศัพท์ 0 2739 6638-9, 0 2326 0314-7
โทรสำร 0 2739 6643, 0 2326 0318
ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่ วนโลหะทุบชุบแข็งและงำนกลึงชิ้นงำนโลหะ
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 1,500,000 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
กำรถือหุน้
โดยบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด (ร้อยละ 100)
2.6 บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน 18 Long Pu Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China
โทรศัพท์ 86 (512) 6283 3750 / 86 (512) 6265 0058
โทรสำร 86 (512) 6283 3763
ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอำบน้ ำยำและชิ้นส่ วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 347 หุน้ มูลค่ำทุนจดทะเบียน USD 24,185,000
กำรถือหุน้
โดยบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
(ทำงอ้อมร้อยละ 100)
2.7 บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด
สำนักงำนใหญ่และโรงงำน เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว
เขตลำดกระบัง กรุ งเทพมหำนคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831 , 0 2739 4893 โทรสำร 0 2326 0837
ประเภทธุรกิจ
กิจกำรวิจยั และพัฒนำผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสำหกรรมผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ำและอื่นๆ
หุน้ ที่ออกจำหน่ำยแล้ว
หุน้ สำมัญ 500,000 หุ น้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 100 บำท
บริ ษทั ถือหุน้
ร้อยละ 100
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ข บุคคลอ้ างอิงอื่น ๆ
นำยทะเบียนหุ น้

บริ ษทั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
93 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหำนคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสำร 0 2009 9991

ผูส้ อบบัญชี

– นำงสำวสำธิ ดำ รัตนำนุรักษ์ (และเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ 4753 และ/หรื อ
– นำงสำวศิริวรรณ สุ รเทพินทร์ (และเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ 4604 และ/หรื อ
– นำยวิชำติ โลเกศกระวี
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียนที่ 4451
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
ชั้น 33 อำคำรเลครัชดำ 193/136-137 ถนนรัชดำภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพมหำนคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสำร 0 2264 0789-90

ที่ปรึ กษำกฎหมำย สำนักงำน ช. ชนะสงครำม ทนำยควำม
52/3 ถนนพระสุ เมรุ แขวงชนะสงครำม
เขตพระนคร กรุ งเทพมหำนคร 10200
โทรศัพท์ 0 2282 2955-6 โทรสำร 0 2281 3008
6.2 ข้ อมูลสาคัญอื่น
– ไม่มี –
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ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ
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7 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เรี ยกชาระแล้ว 1,200 ล้านบาท เป็ นหุน้ สามัญ 1,200,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน (วันที่ 10 มีนาคม 2560)
1. กลุ่มสิ มะกุลธร*
บริ ษทั สิ มะกุลธรโฮลดิ้ง จากัด1
นายสุ ชน สิ มะกุลธร
นายสุ เมธ สิ มะกุลธร
นายสุ รพร สิ มะกุลธร
นายอานนท์ สิ มะกุลธร
บุตรและบุตรี ของบุคคลข้างต้นรวมจานวน 16 คน
2. นางสาวอุไร เข็มอานาจ
3. Heatcraft Australia Pty. Ltd.
4. เรื ออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
5. นางสาวกัลป์ ปภัส พานพิชย์ทวี
6. นางพจนีย ์ เข็มอานาจ
7. UBS AG, Singapore Branch
8. นางเบญจมาศ ภู่ให้ผล
9. นางสุ พตั รา คาเถียร
10. นางสาวศศิ อิงคนันท์
11. บริ ษทั ไทยเอ็นวีดิอาร์ จากัด
12. นายทวีฉตั ร จุฬางกูร
13. นายสุ รพงษ์ พิทกั ษ์บูรณะพัฒน์
14. นายวิบูลย์ เสรี โยธิ น
15. อื่น ๆ
รวม
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จานวนหุ้นที่ถือ
646,308,992
384,178,612
30,311,462
30,295,126
30,295,128
30,295,128
140,933,536
65,597,640
65,255,000
50,064,218
42,577,429
36,118,713
26,523,929
19,599,858
19,074,902
17,470,127
14,483,626
12,368,600
6,579,130
6,451,400
171,526,436
1,200,000,000

คิดเป็ นร้ อยละ
53.859
32.015
2.526
2.525
2.525
2.525
11.744
5.466
5.438
4.172
3.548
3.010
2.210
1.633
1.590
1.456
1.207
1.031
0.548
0.538
14.294
100.000
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* เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการดาเนินงานของบริ ษทั
หมายเหตุ 1 บริ ษทั สิ มะกุลธรโฮลดิ้ง จากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ ในบริ ษทั อื่น มีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ คือ
จานวนหุน้ ที่ถือ คิดเป็ นร้อยละ
นายสุ ชน สิ มะกุลธร
14,900
29.80
นายสุ เมธ สิ มะกุลธร
14,886
29.77
นายสุ รพร สิ มะกุลธร
10,000
20.00
นายอานนท์ สิ มะกุลธร
10,000
20.00
บุตรและบุตรี ของบุคคลข้างต้นรวมจานวน 16 คน
214
0.43
รวม
50,000
100.00
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื่น
– ไม่มี –
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
หากไม่มีเหตุจาเป็ นอื่นใด คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จ่ายเงินปั นผล
ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละปี โดยมีอตั ราที่ คาดว่าจะจ่ายตามผลการดาเนิ นงานในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ
หลังจากชาระภาษีแล้วในงบเฉพาะกิจการ
สาหรับบริ ษทั ย่อย ให้คณะกรรมการเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ หากการดาเนินงานมีผลกาไร
บริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
อัตรากาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ น้ (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกาไรสุ ทธิ (%)

2560
0.030
0.05
166.67

2559
0.204
0.10
49.02

2558
0.452
0.15
33.19

2557
0.257
0.50
**

2556
0.289
-

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
ระหว่างกาลโดยจ่ายจากกาไรของกิ จการที่ ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนตามบัตรส่ งเสริ มเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2
มิ ถุนายน 2552 ซึ่ งผูไ้ ด้รั บเงิ นปั นผลจะได้รับ สิ ทธิ ประโยชน์ยกเว้นภาษี เ งิ นได้ ทั้งนี้ เป็ นกาไรสะสมที่ เกิ ดจากผลการ
ดาเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2556 รวมทั้งกาไรในปี 2557 โดยมีกาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มกราคม 2558
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8 โครงสร้ างการจัดการ
8.1 คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการจานวน 15 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายสุ รพร
สิ มะกุลธร
ประธานกรรมการ
2. นายสุ ธี
สิ มะกุลธร*
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรี สามารถ
เมฆะวนิชย์กลุ
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายธวัชชัย
จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
5. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
6. นายประพจน์
อภิปุญญา
กรรมการอิสระ
7. นายสมลักษณ์
เจียมธี ระนาถ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
8. นายขัติยา
ไกรกาญจน์**
กรรมการอิสระ
9. นายประพัฒน์
โพธิ วรคุณ
กรรมการ
10. นายอานนท์
สิ มะกุลธร
กรรมการ
11. นายประสาน
ตันประเสริ ฐ
กรรมการ
12. นางกนิษฐ
เมืองกระจ่าง
กรรมการ
13. นายไพบูลย์
บุญเพิ่มวิทยา*
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
14. นายฐิติศกั ดิ์
สิ มะกุลธร*
กรรมการ
15. พลตารวจเอกปทีป
ตันประเสริ ฐ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
* เป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
** ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560 แทนตาแหน่งที่วา่ งเนื่ องจาก
นายโทมัส เฟรดเดอริ ค โอเวอร์ส จูเนียร์ ผูซ้ ่ ึ งเป็ นกรรมการได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ชื่ อและจานวนกรรมการซึ่ งมี อานาจลงลายมือชื่ อแทนบริ ษทั คื อ นายสุ รพร สิ มะกุลธร หรื อนายอานนท์
สิ มะกุลธร หรื อนายสุ ธี สิ มะกุลธร หรื อนายฐิ ติ ศ ักดิ์ สิ มะกุลธรลงลายมื อชื่ อร่ วมกับนายประพัฒน์ โพธิ วรคุ ณ หรื อ
นายประสาน ตันประเสริ ฐ หรื อนางกนิ ษฐ เมื องกระจ่ าง หรื อนายไพบู ลย์ บุ ญเพิ่ มวิทยา หรื อพลตารวจเอกปที ป ตัน
ประเสริ ฐ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญของบริ ษทั
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้ นจานวน 6 ครั้ง ตามตารางกาหนดการประชุมสาหรับ
ปี และตามก าหนดวัน ที่ แ จ้ง ให้ท ราบในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษัท โดยกรรมการแต่ ล ะรายได้เ ข้า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ดังนี้
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ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1. นายสุ รพร
สิ มะกุลธร
ประธานกรรมการ
2. นายสุ ธี
สิ มะกุลธร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรี สามารถ เมฆะวนิชย์กลุ
กรรมการอิสระ
4. นายธวัชชัย
จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ
5. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
กรรมการอิสระ
6. นายประพจน์
อภิปุญญา
กรรมการอิสระ
7. นายสมลักษณ์
เจียมธี ระนาถ
กรรมการอิสระ
8. นายขัติยา
ไกรกาญจน์*
กรรมการอิสระ
9. นายประพัฒน์
โพธิ วรคุณ
กรรมการ
10. นายอานนท์
สิ มะกุลธร
กรรมการ
11. นายประสาน
ตันประเสริ ฐ
กรรมการ
12. นางกนิษฐ
เมืองกระจ่าง
กรรมการ
13. นายไพบูลย์
บุญเพิ่มวิทยา
กรรมการ
14. นายฐิติศกั ดิ์
สิ มะกุลธร
กรรมการ
15. พลตารวจเอกปทีป
ตันประเสริ ฐ
กรรมการ
* ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560

จานวนครั้งที่เข้าประชุม
6/6
6/6
6/6
6/6
5/6
6/6
6/6
3/6
5/6
5/6
6/6
4/6
6/6
6/6
6/6

8.2 ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั มีผบู ้ ริ หารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จานวน 7 คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
1. นายสุ ธี สิ มะกุลธร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
2. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (การผลิต)
3. นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร
รองกรรมการจัดการใหญ่ (เทคโนโลยีและการตลาด)
4. นายธนา บุบผาวาณิ ชย์
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สายการเงิน)
5. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/เลขานุการบริ ษทั
6. นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
7. นางจันทร์เพ็ญ ผดุงศิลป์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและต้นทุน
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บริ ษทั กาหนดผังองค์กรไว้ดงั นี้
BOARD OF DIRECTORS

1

PRESIDENT

NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE

5

3

MARKETING

2

AUDIT COMMITTEE
OFFICE OF THE
COMPANY SECRETARY

OFFICE OF
THE INTERNAL AUDIT

MANUFACTURING

ADMINISTRATION

4

FINANCE

MARKETING

MANUFACTURING

HUMAN
RESOURCE

6

FINANCE

SALES

ENGINEERING

LOGISTICS AND
&
PROCUREMENT

7

ACCOUNTING

PRODUCTION
PLANNING
AND CONTROL

OFFICE OF
THE PRESIDENT

INFORMATION
TECHNOLOGY

8.3 เลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ดารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
31 สิ งหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งเป็ นเลขานุการบริ ษทั ปรากฏในเอกสารแนบ 1
นักลงทุนสัมพันธ์ บริ ษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริ ษทั ทั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่ อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่ า เสมอ ทันเวลา และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ความสาคัญและ
ยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอดนั้น เนื่ องจากกิจกรรมในส่ วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีไม่มากนัก บริ ษทั จึงยังไม่ได้จดั ตั้ง
หน่วยงานขึ้นเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ซึ่ งเป็ นผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การทาหน้าที่ติดต่อสื่ อสารกับ
ผูล้ งทุนทุกสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั ได้ที่
Website : www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831, 02739 4893 โทรสาร 0 2326 2837, 0 2739 4892
E-mail : chanachai@kulthorn.com
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่กาหนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกรอบปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานะ
ธุ รกิ จของบริ ษทั เที ยบเคี ยงได้กบั อุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเพี ยงพอที่ จะรั กษากรรมการที่ มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้
กรรมการที่ ได้รับมอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุ กรรมการต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตาม
ปริ มาณความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้นก่อนนาเสนอต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิ ในรอบปี 2560 บริ ษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในรู ปค่าตอบแทนรายเดื อนและค่าเบี้ ยประชุ ม
จ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรู ปค่ าตอบแทนรายเดื อนรวมทั้งจ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนในรู ปค่าเบี้ยประชุมรวมเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,736,000 บาท
ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั จานวน 15 คน แบ่งออกเป็ น
– ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
20,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)
10,000 บาท/เดือน
– ค่าเบี้ยประชุม
(คนละ)
3,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม
– โบนัส/บาเหน็จ
– ไม่มี –
– สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
– ไม่มี –
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เป็ น
– ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
15,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)
10,000 บาท/เดือน
– โบนัส/บาเหน็จ
– ไม่มี –
– สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
– ไม่มี –
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจานวน 5 คน เป็ น
– ค่าเบี้ยประชุม
ประธานกรรมการ
15,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม
กรรมการ (คนละ)
10,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม
– โบนัส/บาเหน็จ
– ไม่มี –
– สิ ทธิ ประโยชน์อื่น ๆ
– ไม่มี –
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(1) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ

ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
บริ ษทั

1. นายสุ รพร สิ มะกุลธร
ประธานกรรมการ
2. นายสุ ธี สิ มะกุลธร
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
3. ว่าที่ร้อยตรี สามารถ เมฆะวนิชย์กุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
5. นายผดุง เตชะศริ นทร์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
6. นายประพจน์ อภิปุญญา
กรรมการอิสระ
7. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
8. นายขัติยา ไกรกาญจน์*
9. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
10. นายอานนท์ สิ มะกุลธร
11. นายประสาน ตันประเสริ ฐ
12. นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
13. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา

14. นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร
15. พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริ ฐ

กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้ น

* ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560
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258,000
138,000
138,000

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
ตรวจสอบ
กาหนด
ค่าตอบแทน
180,000
-

รวม
258,000
138,000
318,000

138,000

120,000

40,000

298,000

135,000

120,000

-

255,000

138,000
138,000

-

60,000

138,000
198,000

99,000
135,000
135,000
138,000
132,000
138,000

-

40,000

99,000
135,000
135,000
138,000
132,000
178,000

138,000
138,000

-

40,000

138,000
178,000

2,136,000

420,000

180,000

2,736,000
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(2) ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผบู ้ ริ หารของบริ ษทั จานวน 5 ราย ซึ่ งไม่รวมผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงินและ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและต้นทุนในรู ปเงินเดือนและโบนัสเป็ นเงิน 15,942,829 บาท นอกจากนี้บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสารอง
เลี้ยงชี พ โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงิ นสมทบในอัตราส่ วนร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงิ นเดื อน ซึ่ งในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับผูบ้ ริ หาร 5 รายรวมทั้งสิ้ นเป็ นเงิน 456,620 บาท
8.5 บุคลากร
บริ ษทั มีพนักงานทั้งหมด 1,986 คน โดยในปี 2560 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจานวนทั้งสิ้ น 427.62
ล้านบาท ซึ่ งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ
เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ย่อย 6 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริ ษทั รวมเป็ นเงินจานวน
522.97 ล้านบาท
รายการ

KKC

พนักงานปฏิบตั ิการ/บริ การ (คน)
พนักงานบริ หาร (คน)
พนักงานในสานักงาน (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

1,661
59
266
1,986
427.62

KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC

:
:
:
:
:
:

บริ ษทั ย่อย
KPC
641
4
53
698
154.88

KKF
511
19
33
563
145.72

KSC
325
8
60
393
86.82

KMC
135
6
36
177
50.50

KMP
166
8
39
213
39.54

SKMC
81
5
25
111
45.51

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด

– นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็ นการเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั บริ ษทั เนื่ องจาก
พนักงานทุกคนถือเป็ นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ ความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน
บริ ษทั กาหนดนโยบายในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. พัฒนาความรู ้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
3. เชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลงานสู่ การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายคน
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บริ ษทั ได้กาหนดแผนการดาเนิ นงานต่างๆ ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่กาหนด
ดังเช่น การฝึ กอบรม การสร้างระบบวิทยากรภายใน การสร้างศูนย์ฝึกอบรม การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน
การจัดโครงสร้าง Competency Base ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน ระบบการประเมินผลบุคลากรรายคน
และการพัฒนารายบุคคลตามกลุ่มงาน
พนักงานของบริ ษทั ได้รับการฝึ กอบรมในปี 2560 ที่ ผ่านมาเป็ นจานวนชัว่ โมงเฉลี่ยของพนักงาน 7.11
ชัว่ โมง ซึ่ งบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในระดับที่มากกว่า > 6.0 ชัว่ โมง
โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ได้ดาเนินการได้แก่
 ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่ วมมือกับสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิ กส์
 การจัดฝึ กอบรมภายใน (In-house Training)
 การส่ งพนักงานไปรั บการฝึ กอบรมกับหน่ วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันไฟฟ้ า และอิ เล็กทรอนิ ก ส์
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่ งเสริ มความปลอดภัย
และอนามัยในการทางาน และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต้น
 การจัด โครงการปรั บ วิ ท ยฐานะส าหรั บ พนัก งานของบริ ษ ท
ั ให้มีร ะดับ การศึ ก ษาที่ สู ง ขึ้ นระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริ ญญาตรี
 การจัดโครงการสัปดาห์เพิ่มผลผลิตและส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน
 การส่ งพนักงานไปศึ กษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การศึ กษาดูงานด้านการอนุ รักษ์
พลังงาน การพัฒนากิจการ 5 ส การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ และการเพิ่มผลผลิต การศึกษาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น
 การจัด ทดสอบและพัฒ นาฝี มื อ แรงงานแห่ งชาติ สาขาช่ า งเทคนิ ค ซ่ อมบารุ งรั กษาเครื่ องจัก ร และ
สาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร สาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 การจัดทาโครงการวิทยากรภายใน
 การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน (PFKM)
 โครงการ Total productive management (TPM)
การจัดโครงการเปิ ดบ้านรับแขก เพื่อ เป็ นการแลกเปลี่ยนความรู ้กบั บริ ษทั ภายนอกในด้านการพัฒนา
กิจการ 5ส และการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
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9 การกากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนินงานและการปฏิบตั ิงานในแนวทางของการกากับดูแล
กิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็น
ถึงการที่บริ ษทั มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ งจะเป็ นการสร้างความเชื่อมัน่ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดต่อผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ยและผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี และเพื่อให้ความขัดแย้ง
ทางด้านผลประโยชน์ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยมีนอ้ ยที่ สุดจึ งได้นานโยบาย วิธีการทางาน กฎเกณท์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี
เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็ นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็ จของการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุก
คนยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและประกอบธุ รกิจโดยให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต้น
ไปซึ่ งได้เผยแพร่ บน Website ของบริ ษทั
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ ือหุน้ ทุกรายเป็ นบุคคลที่บริ ษทั ให้ความสาคัญและเคารพในสิ ทธิ ที่พึงมีพึงได้และสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่าง ๆ ที่ผถู ้ ือ
หุ น้ ของบริ ษทั พึงได้รับ ซึ่ งทางบริ ษทั ได้กาหนดสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของผูถ้ ือหุ ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
 สิ ทธิในการได้ รับใบหุ้นและสิ ทธิในการซื้ อ ขาย หรื อโอนหุ้น
บริ ษทั แต่งตั้งให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริ ษทั
ดาเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ และอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุน้
 สิ ทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการกาหนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อ บังคับของบริ ษทั กาหนดให้ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี ทุ กครั้ ง ให้กรรมการออกจาก
ตาแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผูท้ ี่ตอ้ ง
ออกตามวาระสามารถกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง อี ก วาระหนึ่ ง ได้ และบริ ษ ัท ได้ใ ห้สิ ท ธิ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ในการพิ จ ารณาอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้ บริ ษทั ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่
ละคนที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่ งผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ ในการลงคะแนนเสี ยงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
- ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุ ค คลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ย งสู งสุ ด ตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รับการเลื อกตั้งเป็ นกรรมการเท่ า จานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามี
คะแนนเสี ยงเท่ากันเกิ นกว่าจานวนกรรมการที่ จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผูเ้ ป็ นประธาน
เป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขาด
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นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ ยังมีสิทธิ ในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อน
ถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง และมี
หุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
 สิ ทธิในการให้ ความเห็นชอบในการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริ ษทั กาหนดให้มีวาระการแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี เสนอให้ผูถ้ ื อหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผูส้ อบบัญชี ที่เสนอเข้ารับการ
แต่งตั้งและค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีที่มีขอ้ มูลเพียงพอที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
 สิ ท ธิ ใ นการรั บทราบข้ อ มู ล ข่ า วสาร ผลการด าเนิ น งาน และนโยบายการบริ ห ารงานอย่ า งสม่า เสมอและ
ทันเวลา
บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย และนาข้อมูลที่สาคัญรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็ นปัจจุบนั แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com)
 สิ ทธิในการรับส่ วนแบ่ งกาไร
บริ ษทั มีการจัดสรรกาไรให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นในรู ปของเงิ นปั นผล โดยคณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายเสนอให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรับ
อัตราการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ย่อย คณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยจะเป็ นผูเ้ สนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงิ นปั นผลดังกล่าวจะขึ้ นอยู่กบั แผนการลงทุน และการขยายธุ รกิ จรวมทั้งความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่น ๆ ของ
บริ ษทั ในอนาคต
 สิ ทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามลาดับรายการดังนี้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ได้จดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ มและเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิ ในการเข้าประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ไว้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสื อเชิ ญประชุม ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ น้ ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ด
โอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิ สระหรื อบุคคลอื่น เข้าร่ วมประชุ มแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบ
ฉันทะแบบหนึ่ งแบบใดที่ได้จดั ส่ งไปพร้อมกับหนังสื อนัดประชุม บริ ษทั ได้จดั ทาหนังสื อมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู ้ ือหุ ้น
สามารถกาหนดทิศทางการออกเสี ยงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบที่กระทรวงพาณิ ชย์กาหนด และบริ ษทั ยังได้จดั ให้มี
อากรแสตมป์ ไว้บริ การผูถ้ ือหุ ้นสาหรับปิ ดหนังสื อมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนั้นบริ ษทั ให้สิทธิ แก่ผถู ้ ือหุ ้นที่ เข้าประชุ ม
ภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิ ดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสี ยงลงคะแนนได้ในวาระที่ อยู่ระหว่างการพิจารณา
และยังไม่ได้มีการลงมติ
บริ ษทั จัดการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี ณ ห้องประชุ มบริ ษทั หรื อสถานที่ อื่นที่ ต้ งั อยู่ภายนอกซึ่ งเป็ นที่
ตั้งอยู่ในทาเลที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเดินทางเข้าร่ วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจานวนผูถ้ ือหุ น้ ที่ให้ความสนใจ
เข้าประชุ มที่ สามารถเข้าประชุ มอยู่ภายในห้องประชุ มเดี ยวกันได้ และทาให้การประชุ มดาเนิ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ยงั อานวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริ ษทั ได้จดั รถรับส่ ง
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ในวันประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้จดั ให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยงด้วยระบบบัตรลงคะแนน และ
ในการใช้สิทธิ ออกเสี ยงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจาปี จะมี กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระจานวน 5 คน ของจานวน
กรรมการทั้งหมด และโดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้ แจงให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการใน
การเสนอชื่อเข้ารับตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่ อเข้ารับตาแหน่ง บริ ษทั จัดส่ งให้ผถู ้ ือ
หุ น้ เพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ดา้ นการอบรม รวมถึงการดารงตาแหน่ งสาคัญๆในอดี ต
และปัจจุบนั เพื่อให้ผถู ้ ือหุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการประกอบการตัดสิ นใจ และทางบริ ษทั จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระเป็ นรายบุคคล สาหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั กาหนดให้มีวาระเกี่ ยวกับ
ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อชี้ แจงให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นได้ทราบถึงจานวนเงิ น และประเภทของค่าตอบแทนที่ กรรมการแต่ละคน
ได้รับ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละตาแหน่งด้วย
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ บริ ษทั ได้พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระที่ได้กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมที่
ได้ส่ ง ให้ ผู ้ถื อ หุ ้ น ล่ ว งหน้า โดยไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงล าดับ วาระและไม่ มี ก ารขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ องอื่ น ที่
นอกเหนือไปจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ แต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด หากมี
ความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรื อซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ขอให้
ยกมือขึ้ น เมื่อประธานอนุ ญาตแล้วให้แจ้งต่อที่ ประชุ มว่ามี สถานะเป็ นผูถ้ ือหุ ้นหรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ชื่ อ นามสกุลใด
แล้วจึงเสนอความคิ ดเห็นหรื อคาถาม เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรื อแสดงความคิ ดเห็นโดย
ให้เสนอเนื้ อหาอย่างกระชับและตรงประเด็น ทั้งนี้ ในวาระที่ ผูถ้ ือหุ ้นมีขอ้ สงสัยหรื อได้ซักถาม ก็ได้จดั เตรี ยมบุคลากรที่
เกี่ยวข้องเป็ นผูใ้ ห้คาตอบ
การลงมติ ในที่ ประชุ มในกรณี ทวั่ ไป หากคะแนนเสี ยงทั้งหมดหรื อส่ วนใหญ่ "เห็ นด้วย" และเป็ นไปตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ในเรื่ องคะแนนเสี ยง ให้ถือว่าที่ประชุ มให้ความเห็นชอบหรื อมีมติอนุมตั ิ ในวาระนั้นๆ โดยทุกวาระที่
ต้อ งลงคะแนนเสี ยงหลังจากที่ ไ ด้ลงมติ เ ลขานุ การบริ ษทั จะแจ้งจานวนคะแนนเสี ยงและสัด ส่ วนของคะแนนเสี ย งทั้ง
เห็นชอบและไม่เห็นชอบ และแจ้งให้ผูถ้ ือหุ ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสาหรับกรณี ที่มีกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับกาหนดสัดส่ วนของคะแนนเสี ยงที่ตอ้ งการ
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560
บริ ษ ทั ได้ด าเนิ นการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นให้เ ป็ นไปอย่า งถู กต้องตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้อ ง
รวมถึงมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและสานักคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้กาหนดให้มีการจัดการประชุมปี ละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนั สิ้ นสุ ด
รอบปี บัญชี ของบริ ษทั ในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนที่ตอ้ งจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อเสนอวาระเป็ นกรณี พิเศษซึ่ งเป็ นเรื่ องที่
กระทบหรื อเกี่ ยวข้องกับผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุ ้น หรื อเกี่ ยวข้องกับเงื่ อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ ใช้บงั คับที่ ตอ้ งได้รับ
อนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้น บริ ษทั จะเรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเป็ นแต่ ละกรณี ไป โดยในปี 2560 บริ ษทั ไม่มีการจัดประชุ ม
วิสามัญผูถ้ ือหุน้
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ในปี 2560 บริ ษทั จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรู ม โรงแรม
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร
ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั อยูในทาเลที่ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเดินทางเข้าร่ วมประชุมได้ นอกจากนี้ ยงั อานวยความสะดวกในการเดินทางโดย
บริ ษทั ได้จดั รถรับส่ ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หวั หมาก
ก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
หลังจากที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 38/2560 และวันปิ ดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ ้น เพื่ อสิ ทธิ ในการเข้า ประชุ มผู ถ้ ื อ หุ ้ น อี ก ทั้ง กาหนดระเบี ย บวาระการประชุ มพร้ อ มด้วยความเห็ นของ
คณะกรรมการในแต่ละวาระแล้ว บริ ษทั ได้นารายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิ ดเผย
ข้อมูลของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย พร้ อมกับเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com) ในวันที่ 20
มีนาคม 2560 เพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซ่ ึ งทา
ให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถใช้สิทธิ ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ บริ ษทั ได้ลงประกาศเชิ ญประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ในหนังสื อพิมพ์รายวัน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติ ดต่อกันต่อเนื่ อง 3 วันในวันที่ 10-12 เมษายน 2560 และได้ส่งหนังสื อเชิ ญประชุ มครั้งที่
38/2560 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เป็ นเวลาล่วงหน้า 15 วัน
ก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
 หนังสื อนัดประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้นครั้ งที่ 38/2560 ที่ ระบุวนั เวลา และสถานที่ ในการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น
พร้ อมทั้งรายละเอี ยดข้อมูลในแต่ ละวาระ โดยแต่ ละวาระระบุ ชัด เจนว่าเป็ นวาระเพื่ อพิ จารณารั บทราบ หรื อ
พิจารณาอนุมตั ิ พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียดเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ
 รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 37/2559
 รายงานประจาปี 2559 (รู ปแบบ CD ROM หรื อรู ปเล่ม)
 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
วาระ พร้ อ มประวัติ โ ดยละเอี ย ด ได้แ ก่ ชื่ อ ประวัติ ก ารเป็ นกรรมการ การศึ ก ษา การเข้า ร่ ว มการอบรม
ประสบการณ์ การดารงตาแหน่งในธุรกิจอื่น จานวนครั้งของการเข้าร่ วมการประชุมในปี ที่ผ่านมา และรายละเอียด
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลรายละเอียดของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เช่น ชื่ อผูต้ รวจสอบบัญชี และบริ ษทั ตรวจสอบบัญชี
ซึ่ งได้แจ้งความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี ที่ ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / ผูบ้ ริ หาร/ ผูถ้ ือหุ น้ ราย
ใหญ่หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
 ข้อบังคับของบริ ษทั เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และการออกเสี ยงลงคะแนน
 หนังสื อมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์กาหนดซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถกาหนดทิศทางการ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้
 เอกสารหลักฐานที่ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่ วมประชุมในสถานะผูถ้ ือหุ น้ หรื อตัวแทนโดยการมอบ
ฉันทะ
 แผนที่สถานที่จดั การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
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ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้
กรรมการอิ สระหรื อบุ คคลใดๆเข้า ร่ วมประชุ มแทนตนได้โดยใช้หนังสื อมอบฉันทะแบบ ข ซึ่ งเป็ นรู ปแบบที่ ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถกาหนดทิ ศทางการออกเสี ยงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่ อพร้อมประวัติกรรมการอิ สระให้ผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเลือกเป็ นผูม้ อบฉันทะไว้ดว้ ย
วันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั กาหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชัว่ โมงก่อนการประชุมโดย ณ จุดลงทะเบียนบริ ษทั
ได้จดั เจ้าหน้าที่อย่างเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวกให้ผถู ้ ือในการลงทะเบียนและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ผูถ้ ือหุ น้ จะได้รับ
บัตรลงคะแนนเสี ยง 1 ชุ ด ที่ มีร ายละเอี ย ดต่ างๆเพื่ อให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ใช้บตั รลงคะแนนอย่างถูกต้อง และให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น
สามารถเข้าร่ วมประชุมหลังจากการประชุมเริ่ มแล้วโดยมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยงั ไม่ได้พิจารณาลงมติ
ได้
การประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 38/ 2560 นายสุ รพร สิ มะกุลธร ประธานกรรมการทาหน้าที่เป็ นประธานที่
ประชุม โดยมีคณะกรรมการบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมจานวน 13 คนจากจานวนทั้งหมด 15 คนเนื่ องจากกรรมการบางคนติด
ภาระกิ จเร่ งด่ วน และมี ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ มอื่ นซึ่ งเข้าร่ วมประชุ มครบทุ กท่ าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งรวมถึ ง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ คณะผูบ้ ริ หาร และผูส้ อบบัญชี ณ เวลาเริ่ มการประชุ มเลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ มา ประชุมด้วยตนเองจานวน 34 คน และผูถ้ ือหุ น้ ที่มอบฉันทะจานวน 35 คน รวมมีผมู ้ าประชุม
จานวน 69 คน นับจานวนหุ น้ รวมกันได้ท้ งั สิ้ น 868,065,946 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 72.34 ทั้งนี้ มีผมู ้ าประชุมไม่นอ้ ยกว่า 25
คนและถือหุ ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ายได้ท้ งั หมด 1,200,000,000 หุ ้น จึงครบเป็ นองค์
ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั แล้ว
ก่อนเข้าสู่ วาระการประชุมประธานได้ช้ ีแจงว่าในระหว่างดาเนิ นการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผูถ้ ือหุ น้
มีขอ้ ซักถามขอเชิ ญให้ถามได้ และสาหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผูล้ งคะแนนเสี ยงทุกคน
จะทาให้เสี ยเวลามาก ฉะนั้นการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยการขอให้ผถู ้ ือหุ น้
ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอหรื อผูถ้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการงดออกเสี ยงชูมือขึ้น หากไม่มีผถู ้ ือหุ น้ คนใดชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วย
หรื อของดออกเสี ยง จะถือว่าที่ประชุ มมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วยกับเรื่ องที่ เสนอในวาระนั้น แต่หากมีผูถ้ ือหุ น้ คนใดชูมือ
แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรื อของดออกเสี ยง ก็ขอให้ผูถ้ ือหุ ้นคนนั้นกรอกรายละเอียดและมติ บนบัตรลงคะแนนเสี ยงที่แจก
ให้พร้อมทั้งลงนามและส่ งให้กบั พนักงานของบริ ษทั เพื่อสรุ ปผลคะแนน สาหรับผูถ้ ือหุ น้ คนอื่นที่เหลือซึ่ งมิได้ชูมือแสดง
ตนว่าไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงจะถือว่าเห็นด้วยกับเรื่ องที่เสนอในวาระนั้น ๆ
เมื่อการประชุมเสร็ จสิ้ นแล้ว บริ ษทั ได้จดั เก็บบัตรลงคะแนนเสี ยงของท่านผูถ้ ือหุ น้ ที่ "ไม่เห็นด้วย" ในทุก
ระเบียบวาระเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสี ยงในภายหลัง
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมก่อนเข้าวาระการประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจาปี 2560 นี้ บริ ษทั ได้ดาเนิ นการในแนวทางของการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผู ้
ถือหุน้ และความเท่าเทียมกันของผูถ้ ือหุน้ โดยบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั รวมทั้งการส่ งคาถามที่เกี่ยวกับการ
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ประชุมผูถ้ ือหุ ้นในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 เป็ นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 16
มกราคม 2560 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที่ www.kulthorn.com และ
ได้เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นรายใดเสนอวาระหรื อรายชื่ อหรื อ
การตั้งคาถามล่วงหน้าเข้ามายังบริ ษทั เพื่อการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้
จากนั้นประธานได้กล่าวเปิ ดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่ องตามลาดับระเบียบวาระการประชุมที่กาหนด
เริ่ มการประชุม
นายสุ รพร สิ มะกุลธร ประธานคณะกรรมการบริ ษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ และผูเ้ ข้าร่ วมประชุมเข้าสู่ การ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 38 ประจาปี 2560 และให้เลขานุการแจ้งแนะนาคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการตรวจสอบ
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั และผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ที่มาเข้าร่ วมการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานได้ดาเนินการประชุมตามลาดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผูถ้ ือหุ น้ ล่วงหน้า
วาระที่ ได้เสนอต่อผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 37/2559 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสื อเชิ ญ
ประชุม หลังจากที่ประธานได้ให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าร่ วมประชุมทุกคนแสดงความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคาถาม ในแต่ละวาระโดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่ งประธาน ผูบ้ ริ หาร
และผูส้ อบบัญชีได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นต่อทุกคาถามจากนั้นจึงให้ผถู ้ ือหุ น้ ออกเสี ยงลงคะแนนและมีมติ
ในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสี ยงจะปฎิบตั ิตามข้อบังคับของบริ ษทั ที่กาหนดให้ 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยงและนับเสี ยงข้างมาก
เป็ นมติ โดยในกรณี ที่คะแนนเสี ยงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็ นผูต้ ดั สิ นอีก 1 เสี ยงในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ และ
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งจานวนคะแนนเสี ยงและสัดส่ วนของคะแนนที่ลงมติท้ งั เห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระที่ตอ้ ง
ลงคะแนนเสี ยง
ในการบันทึ กการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นทุกครั้งเลขานุ การบริ ษทั จะบันทึ กรายงานการประชุ มอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน ประกอบด้วยข้อมูลสาระสาคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสี ยง โดยแบ่งเป็ นจานวนเสี ยงที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง คาถาม คาชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผูถ้ ือหุ น้ สามารถอ่านได้
จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2560 ครั้งที่ 38/2560 โดยในการประชุมปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ได้ใช้เวลาในการ
ประชุมทั้งหมดโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเริ่ มเปิ ดให้ผถู ้ ือหุน้ ลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เริ่ มประชุม
เวลา 10.30 น. และเลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ภายหลังการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั นาส่ งมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเพื่อให้ผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมรับทราบในทันที และนาส่ งรายงานการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นครั้งที่ 38/2560 ที่ บนั ทึกชี้ แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนดาเนิ นการ
ประชุ ม ประเด็นคาถามและคาตอบที่ผถู ้ ือหุ น้ ได้ซกั ถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู ้ ือ
หุ น้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่ อกรรมการผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯที่ www.kulthorn.com เมื่อวันที่ 4
พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็ นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว ในการจัดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ปี 2560 สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการจัดการ
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ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” (ระดับ 90 - 100 คะแนน) ซึ่ งบริ ษทั จะนาข้อคิดเห็นและคาแนะนา
จากผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุ งการจัดการประชุมในครั้งต่อๆไป
2. การปฏิบัตติ ่ อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุ น้ และมีการปฏิบตั ิตามแนวทางกากับดูแลกิจการที่ดีโดยไม่คานึ งถึงเพศ
อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่ อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่า
จะเป็ นผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อรายย่อย ผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติหรื อนักลงทุนสถาบัน โดยผูถ้ ือหุ น้ ทุกรายจะมีสิทธิ ในการได้รับการ
ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้ องจากการกระทาไม่ถูกต้อง หรื อเพื่อผลประโยชน์ของผูถ้ ือ
หุ น้ ที่ มีอานาจควบคุมการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯไม่ว่าจะเป็ นการกระทาทางตรงหรื อทางอ้อม และได้ดาเนิ นการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ในการเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น บริ ษทั รักษาสิ ทธิ ของผูถ้ ื อหุ ้นและปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่ า
เที ยมกัน ในกรณี ที่ผูถ้ ือหุ ้นไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้ดว้ ยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่ นหรื อ
กรรมการอิสระซึ่ งทางบริ ษทั ได้ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา การดารงตาแหน่ง
ในกิจการที่ แข่งขันหรื อเกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีส่วนได้เสี ยใน
วาระที่พิจารณา โดยให้ขอ้ มูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารที่จดั ส่ งให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติจะได้รับการแปล
เป็ นภาษาอังกฤษ โดยหนังสื อมอบฉันทะที่ทางบริ ษทั จัดส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ เป็ นแบบที่กาหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่าง
ละเอียดชัดเจนตามที่กาหนดโดยกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ทั้งนี้ ผูถ้ ือหุ น้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนนอย่าง
เฉพาะเจาะจงมาในหนังสื อมอบฉันทะได้ โดยในปี 2560 ทางบริ ษทั ได้ส่งหนังสื อมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจาปี
ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้นล่วงหน้า 15 วันก่ อนวันประชุ ม พร้อมกับระบุ เอกสารหลักฐานที่ ผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มจะต้องแสดงก่ อนเข้า
ประชุม ดังนี้
1. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณี ผถู ้ ือหุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซ่ ึ งปรากฏรู ปถ่ายของ
ผูถ้ ื อหุ ้นและยังไม่หมดอายุ เช่ น บัตรประจาตัวประชาชน บัตรประจาตัวข้าราชการ ใบขับขี่
หรื อหนังสื อเดินทาง
1.2 กรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ มอบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
 หนังสื อมอบฉันทะตามแบบที่ แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุ มซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและผูร้ ับมอบฉันทะ
 สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูถ้ ือหุ น้ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
ข้างต้นและผูม้ อบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น
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2. กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่เป็ นนิติบุคคล
2.1 กรณี ผแู ้ ทนของผูถ้ ือหุ น้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมี ขอ้ ความแสดงให้เห็ นว่าผูแ้ ทนเข้าร่ วมประชุ ม มี
อานาจกระทาการแทน
2.2 กรณี ผมู ้ อบฉันทะให้ผรู ้ ับมอบฉันทะเข้าประชุม
 หนังสื อมอบอานาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสื อเชิ ญประชุมซึ่ งได้กรอกข้อความ
ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผูม้ อบอานาจและรับมอบอานาจ
 สาเนาภาพถ่ายหนังสื อรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติบุคคลของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งรั บรองสาเนา
ถูกต้องโดยผูแ้ ทนนิ ติบุคคล และมีขอ้ ความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ ทนนิ ติบุคคลซึ่ งลงนาม
ในหนังสื อมอบอานาจมีอานาจกระทาการเช่นนั้น
 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผูร้ ับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3.

กรณี ผถู ้ ือหุน้ ซึ่ งมิได้มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึ่ งเป็ นนิติบุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นาความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บงั คับโดยอนุ โลมกับผูถ้ ือหุ ้นหรื อผูเ้ ข้าร่ วมประชุ มซึ่ งมิได้มี
สัญชาติ ไทย หรื อซึ่ งเป็ นนิ ติบุคคลที่ จดั ตั้งขึ้ นตามกฎหมายต่ างประเทศแล้วแต่ กรณี ทั้งนี้ ภายใต้
ข้อบังคับต่อไปนี้
 หนังสื อรับรองการเป็ นนิ ติบุคคลนั้นอาจจะเป็ นเอกสารที่ ออกโดยส่ วนราชการ ของ
ประเทศที่ นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรื อโดยเจ้าหน้าที่ ของนิ ติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมี
รายละเอียดเกี่ ยวกับชื่ อนิ ติบุคคลผูม้ ี อานาจลงลายมื อชื่ อผูกพันนิ ติบุคคลและเงื่ อนไข
หรื อข้อจากัดอานาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ต้ งั สานักงานใหญ่
 เอกสารที่มิได้มีตน้ ฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
และให้ผแู ้ ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคาแปล
 ในกรณี สาเนาเอกสารที่ตอ้ งมีการรับรองและเป็ นเอกสารที่จดั ทาขึ้นในต่างประเทศต้องมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารี พบั บลิค
2.2 การอานวยความสะดวกแก่ผถู ้ ือหุน้
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ รายย่อย และผูถ้ ือหุ น้ ต่างชาติไม่มีการ
ปฏิบตั ิใดๆที่มีลกั ษณะเป็ นการจากัดสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมของผูถ้ ือหุ น้ ผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนย่อมมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ตลอดระยะเวลาการประชุม
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บริ ษทั กาหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการ
ประชุมจะเสร็ จสิ้ น โดยในปี 2560 บริ ษทั จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ณ ห้องบอลรู ม โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์ วิงส์
คอนเวนชัน่ ตั้งอยูเ่ ลขที่ 333 ถนนศรี นคริ นทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั อยู่ในทาเลที่ผู ้
ถือหุน้ สามารถเดินทางเข้าร่ วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจานวนผูถ้ ือหุน้ นอกจากนี้ ยงั อานวยความสะดวก
ในการเดินทางโดยบริ ษทั ได้จดั รถรับส่ ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หวั หมาก
บริ ษทั จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอานวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียน และให้ความช่วยเหลือผูถ้ ือหุน้ ในด้านอื่นๆ
- ผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสี ยง
- บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่มาร่ วมประชุม
2.3 การใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
บริ ษทั ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ทุกระเบียบวาระที่ตอ้ งลงคะแนนเสี ยง เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ ว บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ ไม่เห็น
ด้วยหรื องดออกเสี ยง และได้ให้เลขานุ การบริ ษทั แจ้งจานวนคะแนนเสี ยงและสั ดส่ วนของคะแนนที่ ได้ลงมติท้ งั เห็นชอบ
และไม่เห็นชอบของทุกวาระ และแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบก่อนการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสาหรับกรณี ที่มีกฎหมายหรื อ
ข้อบังคับกาหนดสัดส่ วนของคะแนนเสี ยงที่ตอ้ งการ
- ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุ น้ ต่อหนึ่ งเสี ยง
- ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.4 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของกรรมการและพนักงาน
บริ ษทั ได้กาหนดมาตรการป้ องกันการนาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจากัดจานวนบุคคลที่
จะทราบข้อมูล และนาระบบการเข้ารหัสมาใช้เพื่อป้ องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก และกาหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล
ของบริ ษทั ให้กบั พนักงานระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตามข้อกาหนดของจรรยาบรรณยังได้หา้ มมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั นาข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ และได้แจ้ง
ให้กรรมการและผูบ้ ริ หารทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ ยงั ไม่
บรรลุนิติภาวะและในกรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนื่องมาจากการซื้ อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ที่เกิดรายการตามมาตรา 59 เพื่อให้เป็ นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552
เรื่ องการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งบทกาหนดโทษตามพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดงั กล่าว กรรมการและ
ผูบ้ ริ หารจะต้องแจ้งให้สานักเลขานุการบริ ษทั ทราบ เพื่ออานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ งรายงานการถือ
หลักทรัพย์ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นบริ ษทั ยังกาหนดให้มีการรายงาน
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริ หารในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทุกครั้ง
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2.5 การได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยผูถ้ ือหุ น้ มีสิทธิ ได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริ ษทั
ได้ตามที่ เปิ ดเผยผ่านช่ องทางติ ดต่ อต่างๆอย่างเท่ าเที ยมกัน รวมทั้งจะได้รับการปฏิ บตั ิ อย่างเหมาะสม และได้รับข้อมูล
เพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
 โทรศัพท์ :
66-2-3260831
 โทรสาร
:
66-2-3260837
 Website
:
www.kulthorn.com
 E-Mail
:
kkc@kulthorn.com
 จดหมาย
:
สานักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
126 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุ ง 31 แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
ติดต่ อคณะกรรมการ
ผูถ้ ือหุน้ สามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรื อกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ขอ้ แนะนาอันเป็ น
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้ ดังนี้
- จดหมายอิเลคโทรนิกส์
กรรมการบริ ษทั :
kkc-bod@kulthorn.com
คณะกรรมการตรวจสอบ : kkc-auditcom@kulthorn.com
- จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริ ษทั :
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31
ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิ ว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31
ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการรับเอกสารและข้อมูลจดหมายอิเลคโทรนิ กส์เ พื่อนาส่ งถึงคณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ จะสรุ ปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริ ษทั
ทราบเป็ นรายไตรมาส ยกเว้นเป็ นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ งจะถูกจัดส่ งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยตรง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่าง ๆ นั้นจะช่ วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกาไร ความสาเร็ จใน
ระยะยาวให้กับ บริ ษ ทั ได้เ ป็ นอย่า งดี บริ ษ ทั จึ งได้ให้ค วามส าคัญต่ อสิ ทธิ ข องผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ทุ กกลุ่ ม ได้แ ก่ ผูถ้ ื อ หุ ้น
พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิ ทธิ และ
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ผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัว่ ถึง การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิ ดเห็น
หรื อข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริ ยธรรม
ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ส าหรั บ กรรมการ ผู บ้ ริ หาร และพนัก งาน และได้เ ผยแพร่ คู่ มื อ ดัง กล่ า วไว้ใ นเว็บ ไซต์ข องบริ ษัท
(www.kulthorn.com)
บริ ษทั กาหนดนโยบายที่ชดั เจนในการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม โดยกาหนดสิ ทธิ ของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยตามกฎหมาย และถือเป็ นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระทาใดๆที่เป็ นการละเมิดสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
โดยไม่ปรากฎว่ามีการกระทาใดๆที่เป็ นกรณี พิพาทกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในปี 2560
การปฏิบัตติ ่ อผู้มสี ่ วนได้ เสี ยของบริษทั
1. ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อผูถ้ ือหุ น้ จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิโดยยึดหลักการปฏิบตั ิอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ ือ
หุน้ ดังนี้
1. เปิ ดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามจริ ง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดแก่ผูถ้ ือหุ ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่
จาเป็ นในการประเมินบริ ษทั โดยเท่าเทียมกัน
2. ดาเนิ นธุ รกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตและเป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ และตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
3. สร้างความเจริ ญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมัน่ คงด้วยการทางานที่มีประสิ ทธิ ภาพและผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ผู ้
ถือหุน้ ได้รับผลตอบแทนที่ดีและยัง่ ยืน
4. กากับดูแลการดาเนินงาน เพื่อให้มนั่ ใจว่า บริ ษทั มีการบริ หารจัดการและสถานะทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อ
ปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้
2. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อลูกค้ า
บริ ษทั เชื่ อมัน่ ในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมัน่ ใจอย่างต่อเนื่ องให้กบั ลูกค้า จึงได้กาหนดแนวการ
ปฏิบตั ิต่อลูกค้า ดังนี้
1. จาหน่ายสิ นค้าและบริ การที่มีคุณภาพให้กบั ลูกค้าในราคาที่เป็ นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลข่ าวสารที่ ถูกต้องแก่ ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกิ นความเป็ นจริ ง อันเป็ นเหตุ ให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ ยวกับ
คุณภาพ ปริ มาณหรื อเงื่อนไขใดๆ ของสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ
3. จัดให้มีกระบวนการที่ สามารถให้ลูกค้าแจ้ง ถึ งปั ญหาของการนาสิ นค้าไปใช้ หรื อการให้บริ การที่ ไม่เหมาะสม
เพื่อให้บริ ษทั จะได้ป้องกัน/แก้ไขปั ญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ ว และนาข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุ งหรื อพัฒนา
สิ นค้าและการให้บริ การดังกล่าวต่อไป
4. จัดให้มีการบริ การหลังการขายเพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ลูกค้าอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5. มุ่งมัน่ ที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสิ นค้าและบริ การให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่นาข้อมูลลูกค้าไปเปิ ดเผยหรื อใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
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7. สนับสนุ นกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริ มสร้างและธารงรักษาไว้ซ่ ึ งความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั ให้
ยัง่ ยืนสื บไป
3. นโยบายการปฎิบัตติ ่ อคู่ค้าและหรื อเจ้ าหนี้
คู่คา้ และ/หรื อเจ้าหนี้ถือเป็ นหุ น้ ส่ วนและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทางธุรกิจที่สาคัญ บริ ษทั จึงได้กาหนดแนวปฏิบตั ิที่
ให้ความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. การจัดหาสิ นค้าและบริ การเป็ นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่คา้
- จัดทาสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรี ยบคู่คา้ และเจ้าหนี้
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง ครบถ้วน
- จ่ายเงินให้คู่คา้ และเจ้าหนี้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการชาระเงินที่ตกลงกัน
2. ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด
3. หากเกิดกรณี ที่ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริ ษทั จะแจ้งให้คู่คา้ และเจ้าหนี้ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยงั่ ยืนกับคู่คา้ และเจ้าหนี้ และมีความเชื่อถือซึ่ งกันและกัน
5. ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริ ตจากคู่คา้ และเจ้าหนี้
6. ไม่กระทาการที่เป็ นเท็จ หรื อหลอกลวงให้คู่คา้ และเจ้าหนี้เข้าใจผิด
4. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อพนักงาน
พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรที่ มีคุณค่าที่ สุดและเป็ นปั จจัยแห่ งความสาเร็ จของการบรรลุเป้ าหมายในการดาเนิ น
กิ จการ บริ ษทั จึ งให้ความสาคัญด้วยการดู แลและปฏิ บตั ิ ที่เป็ นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และสวัสดิ การต่างๆที่ พึงจะได้รับซึ่ งมีคณะกรรมการสวัสดิ การดูแลสิ ทธิ ของพนักงาน โดย
กาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยูเ่ สมอ
2. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุ ขภาพประจาปี กองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ เงินช่วยเหลือกรณี พนักงานหรื อบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ ง การจัดให้มีสถานที่ออก
กาลังกาย (Fitness Center) เป็ นต้น
3. หลีกเลี่ยงการกระทาใด ๆ ที่ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจมีผลกระทบต่อความมัน่ คงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ปฎิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิ ทธิ ส่วนบุคคล
5. กาหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ ของงาน ผลการ
ปฏิบตั ิงาน และความสามารถของบริ ษทั ในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
6. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระทาด้วยความสุ จริ ตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

54

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

7. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรู ปแบบ เช่น การ
จัดสัมมนา ฝึ กอบรม อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
8. เปิ ดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรื อร้องทุกข์เกี่ ยวกับการทางาน ซึ่ งข้อเสนอแนะหรื อข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว จะ
ได้รับการพิจารณาอย่างจริ งจัง และกาหนดวิธีการแก้ไข เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ ายและสร้างความสัมพันธ์อนั
ดีในการทางานร่ วมกัน
บริษทั ได้ ให้ ความสาคัญในความปลอดภัยในชีวติ และสุ ขอนามัยของพนักงาน โดยกาหนดนโยบาย ดังนี้
1. บริ ษทั จะดาเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุ ขอนามัยของพนักงาน
2. บริ ษทั จะดาเนิ นการเพื่อควบคุมและป้ องกันการสู ญเสี ยอันเนื่ องมาจากอุบตั ิ เหตุ อัคคี ภยั และ ความเจ็บป่ วยอัน
เนื่องจากการทางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้ปลอดภัยต่อพนักงานรวมทั้งการส่ งเสริ มและ
สร้างจิตสานึกในการดูแลสุ ขภาพของพนักงาน
3. บริ ษ ัท จะมุ่ ง มัน่ พัฒ นาและสร้ า งสรรค์ร ะบบความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ของพนัก งานให้ส อดคล้อ งตาม
ข้อกาหนดของกฎหมาย
4. บริ ษทั จะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินการตามข้อกาหนดของกฎหมาย โดย
มุ่งมัน่ ในการพัฒนาทรั พยากรบุ ค คลให้มีความรู ้ และสร้ างจิ ตสานึ กในด้านความปลอดภัยและสุ ข อนามัยของ
พนักงาน
5. บริ ษ ทั ถื อว่า ความปลอดภัย และสุ ข อนามัย ของพนักงานเป็ นสิ่ งส าคัญยิ่ง เป็ นหน้า ที่ และความรั บผิดชอบของ
ผูบ้ ริ หาร ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบตั ิตามกฎระเบียบข้อ กาหนดของกฎหมาย
รายละเอียดสวัสดิการต่ างๆ ที่ทางบริษทั ได้ จดั ให้ กบั พนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดงั นี้
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสุ ขภาพ ประกันอุบตั ิเหตุ ประกันชีวิตหมู่
 เงินโบนัสเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับพนักงานทุกคน
 เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณี สมรส ของเยี่ยมพนักงานกรณี
เจ็บป่ วยและต้องอยูโ่ รงพยาบาล และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 การตรวจสุ ขภาพพนักงานประจาปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณี ที่สภาพแวดล้อมในการทางาน
อาจมีผลต่อสุ ขภาพ จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชัว่ โมง
 รถรับ-ส่ งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงาน และจัดให้มีการ
จาหน่ายสิ นค้าอุปโภค บริ โภคราคาถูก
 สิ ทธิ ในการลา เช่น ลางานศพบุพการี ลากิจ ลาป่ วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช และอื่นๆ
 จัดให้มีการฝึ กอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อนามาปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
ของพนักงานตามแผนการฝึ กอบรมที่ได้กาหนดไว้ ซึ่ งรวมไปถึงกฎระเบียบ การทางานเป็ นทีม และ
ความเป็ นผูน้ า
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กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันปี ใหม่ กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขบั ในช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรมสรง
น้ าพระในวันสงกรานต์
 โครงการ ลด ละ เลิก การสู บบุหรี่ โครงการโรงงานสี ขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์
เรื่ องการตรวจหาสารเสพติด
 โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบ่งปันความรู ้ และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย
5. นโยบายการปฏิบัตติ ่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ดาเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันที่เป็ นธรรม จึงกาหนดหลักปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ตหรื อไม่เหมาะสม
2. ไม่ทาลายชื่อเสี ยงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปั ญญาของผูอ้ ื่น หรื อคู่แข่งทางการค้า
6. นโยบายแนวทางปฏิบัตเิ กีย่ วกับทรัพย์ สินทางปัญญา หรื อลิขสิ ทธิ
บริ ษทั ได้คานึ งถึงความสาคัญของทรัพย์สินทางปั ญญาซึ่ งเป็ นผลงานที่ เกิ ดจากความรู ้ ความสามารถของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริ ษทั ได้ทาการตรวจสอบเพื่อให้มนั่ ใจว่าข้อมูลหรื อผลงานต่าง ๆ ที่ถูกนามาใช้ในบริ ษทั จะต้องไม่มี
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่นโดยเด็ดขาด
 บริ ษทั ไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ ที่ละเมิดลิขสิ ทธิ ผิดกฎหมาย ในการทางานให้
บริ ษทั ไม่วา่ จะในกรณี ใด ๆ ทั้งสิ้ น
 พนักงานที่ปฏิบตั ิงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดจากเจ้าของลิขสิ ทธิ และ
ใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริ ษทั เท่านั้น
 พนักงานจะต้องไม่นาผลงานหรื อสิ่ งที่ มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ ทางานให้กบั บริ ษทั ไปใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริ ษทั และพนักงานจะต้องส่ งมอบทรัพย์สินทางปั ญญา
คืนแก่บริ ษทั ไม่วา่ สิ่ งนั้นจะถูกเก็บอยูใ่ นรู ปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
 ก่อนที่จะมีการนาเอาผลงานการคิดค้นหรื อข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานให้กบั บริ ษทั นั้น พนักงาน
จะต้อ งตรวจสอบให้แ น่ เ สี ย ก่ อนว่ า ผลงานสิ่ งประดิ ษ ฐ์ หรื อข้อมู ล ที่ น ามานั้น เป็ นสิ่ ง ที่ ถูก ต้อ งตาม
กฎหมาย และไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผูอ้ ื่น
7. การปฏิบัตคิ วามรับผิดชอบต่ อสั งคมและส่ วนรวม
บริ ษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริ ษทั อยูร่ อดและเจริ ญเติบโตได้ก็ดว้ ยอาศัยสังคมและส่ วนรวม ดังนั้นเพื่อธารงรักษาไว้
ซึ่ งสังคมและส่ วนรวมที่ดี บริ ษทั จึงยึดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1. มี ส่วนร่ วมทางสังคมในการให้การสนับสนุ นทางการเงิ น หรื อสิ่ งของแก่ กิจกรรมที่ ธารงไว้ซ่ ึ งขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ิตนเป็ นศาสนิ กชนที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนา
อย่างสม่าเสมอ
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2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือผูด้ อ้ ยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
4. ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. การปฏิบัตคิ วามรับผิดชอบต่ อชุมชน
เพื่อเป็ นการเสริ มสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริ เวณใกล้เคียง บริ ษทั ได้กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ปลูกฝังจิตสานึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสื่ อและกิจกรรมภายใน
อย่างต่อเนื่อง
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่ วมมือ กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชุมชนในหลากหลาย
ระดับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนและเป็ นรู ปธรรม
3. มอบสิ่ งปลูกสร้ าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริ จาคทุ นทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็ นอยู่และความปลอดภัยของ
ชุมชน
4. ระดมทุนทรัพย์และสิ่ งของจาเป็ นเพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยต่างๆ ตามความจาเป็ นของเหตุการณ์
9. การปฏิบัตคิ วามรับผิดชอบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ความรับผิดชอบที่ มีต่อสิ่ งแวดล้อมเป็ นภาระกิ จสาคัญในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั จึ งได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1. ดาเนิ นธุ รกิจโดยคานึ งถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย และต้องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย หรื อข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเหมาะสม
3. ส่ งเสริ มกิ จกรรมดูแลรักษาธรรมชาติ และรณรงค์การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งให้การ
สนับ สนุ น การอนุ รั ก ษ์สิ่ ง แวดล้อ มแก่ สั ง คมและองค์ก รต่ า งๆ และด าเนิ น การเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารด้า น
สิ่ งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่ งแวดล้อมของบริ ษทั
4. ส่ งเสริ มให้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรื่ องสิ่ งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนคานึ งถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อมในการปฏิบตั ิหน้าที่งาน
10. การแสดงความคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่ วมของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการเสริ มสร้างผลการดาเนินงาน
ของบริ ษทั เพื่อสร้างความยัง่ ยืนให้กบั กิจการ โดยการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้องให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้รับทราบอย่าง
เพียงพอและโปร่ งใส การจัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็น หรื อข้อเสนอแนะอันเป็ น
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้ โดยการส่ งจดหมายทางไปรษณี ยห์ รื อแจ้งติดต่อตามที่อยูท่ ี่ได้แจ้งไว้บน
เว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com) ในส่ วนของ “ติดต่อเรา” และสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อยหรื อกรรมการบริ ษทั เพื่อให้ขอ้ แนะนาอันเป็ นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบั บริ ษทั ได้ ดังนี้
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บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31
ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
คณะกรรมการตรวจสอบ : บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31
ถนนฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร 10520
11. การแจ้ งเบาะแสและการปกป้ องพนักงานแจ้ งเบาะแส
บริ ษทั ยึดถือการปฎิ บตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริ ษทั ช่วยกัน
สอดส่ องดูแล หากพบการกระทาใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั ผิด
กฎหมาย หรื ออาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่บริ ษทั ซึ่ งพนักงานบริ ษทั จะได้รับทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้ อง
พนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวตามที่ระบุในคู่มือระเบียบข้อบังคับการทางาน และสื่ อประชาสัมพันธ์ของบริ ษทั ในระบบ
Intranet และพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาผิดดังกล่าวแก่บริ ษทั ได้ โดยส่ งเรื่ องพร้อมเอกสารและ/หรื อ หลักฐาน
ที่มีให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรื อผูจ้ ดั การส่ วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั โดยทาได้ท้ งั นาส่ งด้วยตนเองหรื อ
ส่ งทางไปรษณี ย ์ หรื อกล่อ งรั บข้อร้ องเรี ยน โดยขอให้ระบุ ชื่อและนามสกุลของผูแ้ จ้งมาด้วยเพื่ อความสะดวกในการ
สอบถาม และ/หรื อขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มีการระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา ผูจ้ ดั การส่ วนงานทรัพยากรมนุ ษย์จะ
ตรวจสอบวิ เคราะห์ และหากพบว่ามี มูลความจริ ง ก็จะนาเรื่ องดังกล่ าวเข้าที่ ประชุ มโดยมี กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็ น
ประธานและพิจารณาร่ วมกับผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้ บริ ษทั จะปกป้ องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิ ดเผยชื่ อผูแ้ จ้งแก่ผใู ้ ดทั้งสิ้ น จะทราบเพียง
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรื อผูจ้ ดั การส่ วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริ ษทั เท่านั้น
12. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการดาเนินงานและประกอบธุรกิจ
- ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ิสาหรับกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาโอกาสหรื อใช้ขอ้ มูลที่ ได้จากการเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานไปหาผลประโยชน์ ส่ วนตน
หรื อทาธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั หรื อทาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ ใช้ข ้อ มู ลภายในเพื่ อประโยชน์ข องตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษ ทั หรื อให้ข ้อมู ลภายในแก่ บุค คลอื่ นเพื่ อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั
3. หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริ ษทั
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4. บริ ษทั จะดาเนินการเสมือนกับบริ ษทั ได้กระทากับบุคคลภายนอก ในกรณี ที่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานได้มี
การทารายการที่ เกี่ ยวโยงกับบริ ษทั และกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานผูน้ ้ นั ต้องไม่มีส่วนในการพิ จารณา
อนุมตั ิ
5. ระหว่างที่ปฎิบตั ิ งานให้บริ ษทั และหลังจากพ้นสภาพการปฏิบตั ิ งานแล้ว ผูบ้ ริ หารหรื อพนักงานจะต้องไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของบริ ษทั เพื่อประโยชน์แก่ผใู ้ ดทั้งสิ้ น ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลอิเล็กทรอนิ กส์ ข้อมูลการเงิน
การปฏิบตั ิงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริ ษทั เป็ นต้น
6. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ปรึ กษาหารื อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับขั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่ งคณะกรรมการ
บริ ษทั จะทาการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตั ิ ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
โดยราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ และเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ
คู่สญ
ั ญา เหตุผลและความจาเป็ นไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เมื่อมีการพิจารณาสาหรับรายการที่ เกี่ ยวโยงกัน กรรมการที่ อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยูใ่ นที่ประชุมเพื่อร่ วมพิจารณาและออกเสี ยงลงมติท้ งั ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และ
การประชุมผูถ้ ือหุน้
บริ ษทั ปฏิบตั ิตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบตั ิในเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 ให้ ค ณะกรรมการบริ ษัท และฝ่ ายบริ หาร ซึ่ งเข้า ข่ า ยบุ ค คลที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามค านิ ย ามของส านัก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิ ดเผยข้อมูลบุคคลและบริ ษทั ที่เกี่ยวโยงกัน
 ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผูบ้ ริ หารใหม่ สานักเลขานุการบริ ษทั จะจัดส่ งแบบฟอร์ ม “รายงานการมีส่วนได้เสี ย
ของกรรมการและผูบ้ ริ หาร” เพื่อให้ผูบ้ ริ หารที่ ได้รับแต่ งตั้งใหม่ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผูบ้ ริ หารจะต้องจัดส่ งแบบฟอร์ มดังกล่าว
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มุ่งหวังให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั อย่างโปร่ งใสและมี
คุณธรรม ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริ ยธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของผู ้
ถือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่มบริ ษทั จึงกาหนดจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิสาหรับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ดังนี้
1. ดาเนินกิจการของบริ ษทั ด้วยความซื่ อสัตย์ ยุติธรรม โปร่ งใสและมีคุณธรรม
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
3. ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ
4. มีความเป็ นอิสระในด้านการตัดสิ นใจ และการกระทาที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานของความถูกต้อง
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5. ปฏิ บ ัติ หน้า ที่ โดยหลี กเลี่ ย งความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ ส่ วนตนต่ อ ผลประโยชน์ ข องบริ ษ ทั เพื่ อ ให้ก าร
บริ หารงานเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรื อส่ วนได้เสี ยในกิจการที่กระทากับบริ ษทั หรื อในกิจการที่มีลกั ษณะเป็ นการแข่งขันกับบริ ษทั
ทั้งนี้ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
8. ไม่ ใช้ข ้อมู ลภายในเพื่ อประโยชน์ข องตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษ ทั หรื อให้ข ้อมู ลภายในแก่ บุค คลอื่ นเพื่ อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั
- จรรยาบรรณของพนักงาน
บริ ษทั ได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั ิสาหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน โดย
ผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่ งจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของบริ ษทั
เพื่อถือปฏิบตั ิ ดังนี้
1. ต้องอุทิศตนและปฏิบตั ิหน้าที่เต็มความรู ้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องเคารพและปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับที่บริ ษทั กาหนด
3. ต้องเคารพและปฏิ บตั ิตามคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและคาแนะนาโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา ตลอดจนบุคคลที่
บริ ษทั มอบหมาย
4. ต้องปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริ ษทั
5. ต้องรักษาเวลาทางานและมาปฏิบตั ิงานโดยสม่าเสมอ
6. ต้องปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต
7. ต้องประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินยั ที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม
8. รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ให้รั่วไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่ งอาจจะก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่บริ ษทั หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ย
9. ไม่ ใช้ข ้อ มู ลภายในเพื่ อประโยชน์ข องตนในการซื้ อขายหุ ้นของบริ ษ ทั หรื อให้ข ้อมู ลภายในแก่ บุค คลอื่ นเพื่ อ
ประโยชน์ในการซื้ อขายหุน้ ของบริ ษทั
- ข้ อพึงปฏิบัตเิ มื่อมีปัญหา
จริ ยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบตั ิที่กาหนดไว้น้ ีอาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรื่ องทุก
กรณี ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นผูบ้ ริ หารและพนักงานควรปรึ กษาหารื อผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น เพื่อการชี้แนะแนวทาง
ที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมต่อไป
- นโยบายการรับและให้ ของขวัญ ทรัพย์ สิน ของกานัล หรื อประโยชน์ อื่นใด
การรับหรื อการให้ตามประเพณี และศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที หรื อเป็ นการรักษา
สัมพันธภาพทางธุ รกิ จโดยปกติ เป็ นสิ่ งอันพึ งปฏิ บตั ิ ตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรั พย์สิน ของ
กานัล หรื อประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เหมาะสมย่อมจะทาให้เกิ ดภาพลักษณ์ ของการเกื้ อหนุ น หรื อมี พนั ธะต่ อกัน อันอาจมี
ผลกระทบต่ อการตัดสิ นใจในการปฎิ บตั ิ หน้าที่ และอาจทาให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์ในที่ สุด ซึ่ งบริ ษทั ไม่สนับสนุ นการ
กระทาดังกล่าว โดยบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฎิบตั ิไว้ ดังนี้
60

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

1. การรับหรื อการให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่ชอบธรรม
- พนักงานต้องไม่รับหรื อให้เงิ น ทรัพย์สิน สิ่ งของ หรื อประโยชน์อื่นใด กับผูห้ นึ่ งผูใ้ ดที่ มีเจตนาเพื่อ ชักนา
หรื อละเว้นการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
- การรั บของขวัญ หรื อทรั พย์สิ น ควรเป็ นการรั บทรั พ ย์สิ นหรื อประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่ เ ป็ นการรั บ
ทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรื อทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายสาหรับการเลี้ยงรับรองทางธุ รกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ิ ตามสัญญา
ทางธุรกิจเป็ นเรื่ องที่ยอมได้ แต่ตอ้ งใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้อง
ให้แน่ใจว่าการให้น้ นั ไม่ขดั ต่อกฎหมายและจารี ตประเพณี ทอ้ งถิ่น
2. การรับหรื อการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
- ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญ ของที่ ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ ใจก่อนว่าได้ปฏิ บตั ิ ถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ่ งของหรื อของขวัญที่ให้แก่กนั ในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมใน
แต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรื อให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจทาให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็ นธรรม
ในการปฎิ บตั ิ หน้าที่ หากจาเป็ นต้องรับของขวัญ ของที่ ระลึก ที่ มีค่าเกิ นปกติวิสัยจากผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องทางธุ รกิ จ
ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการชาระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณี ที่ รับมอบหมาย หรื อได้รับอนุ ญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไ ปช่ วยเหลื อหน่ วยงานภายนอก อาจรั บเงิ น
สิ่ งของ หรื อของขวัญตามหลักเกณฑ์หรื อมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นกาหนดไว้
3. การทาธุรกรรมกับภาครัฐ
- เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรื อหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
- ให้ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อขนบธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ที่อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน
หรื อวิธีปฏิบตั ิที่แตกต่างกัน
- ให้ปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรื อท้องถิ่นที่ เกี่ ยวข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทั้งในกรณี
ว่าจ้างเพื่อมาเป็ นที่ปรึ กษา หรื อเป็ นพนักงานของบริ ษทั โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่ งใสและเหมาะสม
- นโยบายการไม่ ละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นหลักปฏิบตั ิร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระทาการใด ๆ หรื อส่ งเสริ มให้มี
การละเมิดสิ ทธิ มนุษยชนโดยเคร่ งครัด ดังนี้
1. สิ ทธิ และเสรี ภาพส่ วนบุคคล
- บริ ษทั ให้การดูแลข้อมูลส่ วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรื อกระจายข้อมูลส่ วนบุคคล
ไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิ ดเผยหรื อการถ่ายทอดโอนข้อมูลส่ วนบุคคลจะกระทาได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุ ค คลย่อมอ้า งศักดิ์ ศรี แ ห่ งความเป็ นมนุ ษ ย์หรื อใช้สิ ทธิ และเสรี ภาพของตนได้เ ท่ า ที่ ไ ม่ ละเมิ ด สิ ทธิ แ ละ
เสรี ภาพของบุคคลอื่น
61

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

2. การปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
- บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องของเชื้ อชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซ่ ึ งกันและกันประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน
ตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั และตามขนบธรรมเนี ยบประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่ อมเสี ยต่อภาพลักษณ์
บริ ษทั
- บริ ษทั ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกาหนดผลตอบแทนที่ เหมาะสมตาม
ระเบียบของบริ ษทั และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและ
ระยะยาว
- การดาเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องดาเนินการอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม
- ในการปฏิบตั ิหน้าที่พ่ ึงหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้ อชาติ
สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรื อเรื่ องอื่นใดที่อาจนาไปสู่ ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่ องดูแลให้สภาพการทางานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรื อการกระทาที่ไม่เป็ นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
บริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูล และสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ ไปที่สาคัญที่ เกี่ยวกับธุ รกิ จ
และผลประกอบการของบริ ษทั ที่ตรงต่อความเป็ นจริ ง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทัว่ ถึงและเท่าเที ยมกัน
และแสดงให้เห็ นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงิ นที่ แท้จริ งของบริ ษัท รวมทั้งทิ ศทางการ
ดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ในอนาคต โดยเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ผ่า นช่ อ งทางต่ า ง ๆ ได้แ ก่ ระบบสื่ อ สารอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ข องตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เว็บ ไซต์ข องบริ ษ ัท
(www.kulthorn.com) รายงานประจาปี การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่นกั วิเคราะห์และนักลงทุนใน
แต่ละโอกาส
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูล
และความโปร่ งใสอย่างเคร่ งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้ดาเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
 แนวทางในการสื่ อสารกับบุคคลภายนอก
กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิ ที่ให้ยึ ดหลักการการเปิ ดเผยข้อมู ลและพัฒ นาองค์กรอย่างต่ อเนื่ องของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ปฏิบตั ิ ดังนี้
บริ ษทั ให้การปฏิ บตั ิ ต่อทุกคนอย่างเท่าเที ยมกันและสม่าเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิ บตั ิ งานที่ กาหนดไว้
โดยหลีกเลี่ยงการปฏิบตั ิอนั ไม่ถูกต้อง หรื อสถานการณ์ที่ทาให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
การเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่ งใส น่ าเชื่ อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถ
แจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
การให้ข่าวสารของบริ ษทั ต้องมัน่ ใจว่ามิได้ส่งผลเสี ยหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริ ษทั หรื อ
ล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็ นความลับของลูกค้า ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยอื่นๆ
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การปฏิบตั ิหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่ อสารของข้อมูลที่ถือเป็ นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบตั ิภายใต้
ระเบียบข้อกาหนดจรรยาบรรณของพนักงาน
 การจัดให้ มชี ่ องทางในการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่ างหลากหลาย
- รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีการจัดทารายงานประจาปี ที่แสดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและมีความชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่าน
มา เช่ น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุ รกิจ ฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน โครงสร้างคณะกรรมการ
รวมทั้งการปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี ที่ผา่ นมาของคณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
- เว็บไซต์ของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าการเปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่สะดวกรวดเร็ วซึ่ งผู ้
ถือหุ น้ และผูท้ ี่มีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเที ยมกันในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่ อถือ
ดังนั้น คณะกรรมการจึ งได้ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติ มไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com) ทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมธุ รกิจ ข่าวที่บริ ษทั เผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้ง
รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต้น ซึ่ งสามารถดาวน์โหลดข้อมูล
ดังกล่าวได้
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริ ษัท ตระหนั ก ดี ว่ า ข้อ มู ล ของบริ ษัท ทั้ง ที่ เ กี่ ย วกับ งบการเงิ น และที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ารเงิ น ล้ว นมี ผ ลต่ อ
กระบวนการตัดสิ นใจของผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ซึ่ งฝ่ ายจัดการได้ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่ อความเป็ นจริ ง เชื่ อถื อได้ สม่ าเสมอ ทันเวลา และเป็ นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยกาหนด ซึ่ งฝ่ ายจัดการของบริ ษทั ให้ความสาคัญ
และยึดถือปฏิบตั ิมาโดยตลอดนั้น เนื่ องจากกิจกรรมในส่ วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีไม่มาก บริ ษทั จึงยังไม่ได้จดั ตั้ง
หน่ ว ยงานขึ้ น เฉพาะ แต่ ไ ด้ม อบหมายให้น ายชนะชัย กุ ล นพฤกษ์ ซึ่ งเป็ นผู ช้ ่ ว ยกรรมการผู จ้ ัด การใหญ่ ท าหน้า ที่
ติดต่อสื่ อสารกับผูล้ งทุนทุกสถาบัน ผูถ้ ือหุ น้ รวมทั้งนักวิเคราะห์และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบ
ข้อมูลบริ ษทั ได้ที่เว็บไซต์ www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831-6 โทรสาร 0 2326 0837,
E-mail : chanachai@kulthorn.com
 การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่ าตอบแทน
โครงสร้ างคณะกรรมการบริ ษทั บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนกรรมการ บริ ษทั ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียง
ได้กบั อุตสาหกรรมเดี ยวกัน และเพียงพอที่ จะรักษากรรมการที่ มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ กรรมการที่ ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริ มาณความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น
ซึ่ งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนในเบื้ องต้น แล้วนาข้อมูลที่ ได้เสนอต่อที่
ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั เพื่ อพิ จารณาก่ อนนาเสนอต่ อที่ ป ระชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ ออนุ มตั ิ ทั้งนี้ บริ ษ ทั ได้มีการเปิ ดเผย
หลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปี (แบบ56-1)
-
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 การเปิ ดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่ อรายงานการทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และสารสนเทศทางการ
เงิ นที่ ปรากฎในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึ้ นตามมาตรฐานการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุด
ในการจัดทา รวมทั้งมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น และผ่านการตรวจสอบจาก
ผูส้ อบบัญชี ภายนอกที่มีความเป็ นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่ อมัน่ และความน่าเชื่ อถือ
ของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จดั ให้มีการดารงรักษาไว้ซ่ ึ งระบบควบคุมภายในที่ มีประสิ ทธิ ผล เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงไว้ซ่ ึ งทรัพย์สิน และเพื่อให้ทราบจุดอ่อน เพื่อป้ องกัน
มิให้เกิ ดการทุ จริ ตหรื อดาเนิ นการที่ ผิดปกติ อย่างมี สาระสาคัญ ในการนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่ งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่ งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นผูด้ ูแลรับผิดชอบเกี่ ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิ นและระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี นอกจากนั้น คณะกรรมการบริ ษทั ยังได้จดั ทารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไว้ในรายงานประจาปี (Annual Report) ของบริ ษทั ด้วย
 การเปิ ดเผยข้ อมูลอื่นที่สาคัญ
- รายงานการทาธุ รกรรมที่มีขอ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไประหว่างกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มีความ
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย(ขนาดรายการตั้งแต่ 1 ล้านบาท)ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ทราบทุกไตรมาส
- กาหนดให้กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารต้องเปิ ดเผยรายงานการซื้ อ-ขายหุ น้ /ถือครองหลักทรัพย์ให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกครั้ง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การกากับดูแลการดาเนิ นงานของบริ ษทั กระทาโดยคณะกรรมการของบริ ษทั ที่ ประกอบด้วยกรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติหลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั
โดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งสามารถอุทิศเวลามีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์สูงสุ ด
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้นโดยรวมและมีความพยายามในการปฏิบตั ิ หน้าที่ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดกับบริ ษทั โดยมีระบบ
แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจนที่สามารถสร้างความมัน่ ใจต่อ
บุคคลภายนอกได้เป็ นอย่างดี
โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงาน
ทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานและประกอบธุ รกิ จ ให้มีผลใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ น
ต้น ซึ่ งได้เผยแพร่ บน Website ของบริ ษทั
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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9.2.1 คณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีจานวนตามที่ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นจะกาหนดแต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ปั จจุบนั มี
กรรมการจานวนรวม 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่ งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน
3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจานวน 5 คน นอกจากนั้นกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการ
ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยูใ่ นราชอาณาจักร
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการบริษทั
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจน
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้ง
ข้อบังคับของบริ ษทั
2. เป็ นผูท้ ี่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อเข้าเป็ นกรรมการในนิ ติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
3. มีภาวะผูน้ า วิสัยทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสิ นใจ เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม
4. เป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชี พ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ น
ธุรกิจของบริ ษทั
5. เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
6. เป็ นผูท้ ี่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการบริ ษทั ได้อย่างเต็มที่
วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 คือ ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการ
คนที่ อยู่ในตาแหน่ งนานที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ ง กรรมการที่ ออกจากตาแหน่ งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้า
ดารงตาแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับมติเห็นชอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทในการกากับดูแลให้การบริ หารจัดการเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่
จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู ม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ทุ ก ฝ่ าย ไม่ แ สวงหา
ผลประโยชน์แก่ตนเองหรื อแก่ผใู ้ ดผูห้ นึ่ง ไม่ดาเนิ นการใด ๆ ที่เป็ นการขัดแย้งหรื อแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริ ษทั
และบริ ษทั ในเครื อ โดยยึดหลักจริ ยธรรมที่ ดี ปฏิ บตั ิ หน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่ อสัตย์
สุ จริ ต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การดาเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั มติคณะกรรมการ มติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ้ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อ สั ต ย์สุ จ ริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติ คณะกรรมการ และมติ ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น รวมทั้งการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
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2. กาหนดนโยบายและทิ ศทางการดาเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้งกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนิ นการให้เป็ นไป
ตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล
3. พิจารณาอนุมตั ิงบประมาณประจาปี และการลงทุนของบริ ษทั
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทน
กรรมการที่ ตอ้ งออกตามวาระ รวมทั้งพิ จารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อนาเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลระบบบริ หาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็ นไปตาม
นโยบายที่ กาหนดไว้ โดยนาเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิ จารณาก่ อนที่ จะเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
พิจารณาอนุมตั ิต่อไป
6. พิ จารณาแต่ งตั้งกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และเลขานุ การบริ ษทั รวมทั้งพิ จารณาค่ าตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่
7. จัดให้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดรอบปี บัญชี ของบริ ษทั และลง
ลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
8. พิจารณาคัดเลื อกและแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี และพิจารณาค่ าตอบแทนที่ เหมาะสม ที่ เสนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9. จัดให้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร รวมทั้งดูแลไม่ให้
เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
10. กากับดูแลให้มีการบริ หารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่ อมัน่ ว่าบริ ษทั ได้มีการรับผิดชอบ
ต่อผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่ งครัด
11. มีหน้าที่ ในการแจ้งให้บริ ษทั ทราบโดยมิ ชักช้าถึ งการมี ส่วนได้เสี ยของตนเองหรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องไม่ว่า
โดยตรงหรื อโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ หรื อการทาธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
12. มี ห น้า ที่ ใ นการแจ้ง ให้บ ริ ษ ัท ทราบ ในที่ ป ระชุ ม กรรมการบริ ษ ัท เกี่ ย วกับ การถื อ หลัก ทรั พ ย์ห รื อการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริ ษทั
บริ ษทั ได้พิจารณาถึงความสาคัญต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในฐานะกรรมการ
บริ ษทั จึ งได้กาหนดจานวนบริ ษทั ที่ กรรมการไปดารงตาแหน่ งไม่ให้มากจนเกินไป โดยกรรมการบริ ษทั ควรดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริ ษทั จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริ ษทั ทั้งนี้ไม่นบั รวมบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั
ความเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการของคณะกรรมการ
1. การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
คณะกรรมการบริ ษทั มีบทบาทสาคัญในการกากับดูแลกิ จการเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ือหุ ้น
โดยรวม ดังนั้นเพื่อให้เกิ ดความสมดุลในอานาจการดาเนิ นงาน บริ ษทั ได้แยกตาแหน่ งประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มิให้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจากฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
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2. การถ่วงดุลของกรรมการ
บริ ษทั มีกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หารซึ่ งเป็ นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด
หรื อ จ านวน 5 คน ที่ มี ค วามเป็ นอิ ส ระอย่า งแท้จ ริ ง จากฝ่ ายบริ ห ารและปราศจากความสั ม พัน ธ์ ท างธุ ร กิ จ หรื อ
ความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่ วมในการกากับดูแลกิจการด้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั และเพื่อให้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบริ ษทั ในการกากับ ติ ดตาม ดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายจัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามแผนงานที่กาหนดไว้
2. เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
3. เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขาดในกรณี ที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั มีการลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2
ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาทหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จดั การใหญ่
บริ ษทั ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน โดยมีกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่เป็ นหัวหน้าและผูน้ าคณะผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในการบริ หารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ดังนี้
1. บริ หารจัดการและควบคุมดูแลดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารงานทัว่ ไปของบริ ษทั เพื่อให้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริ ษทั
2. พิ จารณาแผนการลงทุ นในธุ ร กิ จต่ าง ๆ และนาเสนอต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อพิ จารณาอนุ มตั ิ ส าหรั บ
โครงการที่มีมูลค่ามากกว่าอานาจที่ได้รับมอบหมาย
3. มีอานาจในการทานิติกรรมผูกพันบริ ษทั ตามขอบเขตที่กาหนด
4. การดาเนิ นการใด ๆ ที่ ได้รับมอบหมายตามมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรื อ มติที่ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ของ
บริ ษทั
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่น้ นั จะไม่มีลกั ษณะเป็ นการ
มอบอานาจช่ วงที่ ทาให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรื อผูร้ ั บมอบอานาจจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอนุ มตั ิ
รายการที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ย หรื ออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่น
ใดกับบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ยกเว้นเป็ นการอนุ มตั ิ รายการที่ เป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิไว้ โดยการอนุ มตั ิรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั และหรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
9.2.2 การแต่ งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่ อย
เพื่ อกากับดู แลให้ฝ่ายจัดการบริ หารกิ จการให้เป็ นไปตามนโยบายที่ กาหนดไว้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการ
ตรวจสอบหรื อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญต่อบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมายและได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
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และกาหนดค่าตอบแทนเพื่อทาหน้าที่สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ
ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้ อ งเป็ นกรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การสรรหาและคั ด เลื อ กโดย
คณะกรรมการบริ ษทั เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ ซึ่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน
คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กรรมการตรวจสอบทุ กคนต้องเป็ นกรรมการอิ สระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
ส านัก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ไม่ เ ป็ นกรรมการที่ ไ ด้รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนินกิจการของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
3. บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสิ นใจในรู ปแบบองค์คณะ
(Collective decision)
4. ไม่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย และบริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่ เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบียน
5. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพี ยงพอในการดาเนิ นงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
6. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้ ตอ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่ มีความรู ้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่ อถือของงบการเงิ นได้ โดยบริ ษทั ต้อง
ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report) ว่า
กรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติดงั กล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้นต้องระบุ
คุ ณ สมบัติ ด ัง กล่ า วไว้ใ นหนัง สื อ รั บ รองประวัติ ข องกรรมการตรวจสอบที่ ต ้อ งส่ ง ต่ อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ ง 3 ปี
ขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริ ษทั มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้ บ ริ ษัท มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่ เ หมาะสมและมี
ประสิ ทธิ ผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบใน
การพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริ ษ ทั ปฏิ บัติ ตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์ข ้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่ งมีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่ วมกับผูส้ อบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่ วมประชุมด้วย
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และ คณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อบริ ษทั
7. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริ ษทั โดยต้องมีขอ้ มูล
อย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ในการปฏิ บ ัติ หน้า ที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรื อมี ข ้อ สงสัย ว่า มี ร ายการหรื อ การกระท า
ดังต่อไปนี้ ซึ่ งอาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่ อฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ให้
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่ อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่ อดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขภายในเวลาที่
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริ ต หรื อมีสิ่งผิดปกติ หรื อมีความบกพร่ องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
หากคณะกรรมการบริ ษ ทั หรื อผูบ้ ริ หารไม่ ดาเนิ นการให้มีการปรั บปรุ งแก้ไ ขภายในเวลาที่ กาหนด
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึ่ ง อาจรายงานว่ า มี ร ายการหรื อ การกระท าดัง กล่ า วต่ อ ส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
10. รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั ในการประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั
11. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั หรื อบุคคลที่
เหมาะสมดารงตาแหน่ งดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรทาหน้าที่ เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีหน้าที่ จดั
เตรี ยมการประชุมรวมทั้งจัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานให้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้น ผูล้ งทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและหน่ วยงานอื่นที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่ วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้ น
ในทุกกรณี และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจสอบให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบ
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ทั้งนี้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั
โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอก โดยในปี 2560
ได้ทาการประชุมรวม 12 ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรี สามารถ เมฆะวนิชย์กลุ * ประธานกรรมการตรวจสอบ
12/12
2. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการตรวจสอบ
12/12
3. นายผดุง เตชะศริ นทร์ *
กรรมการตรวจสอบ
12/12
* เป็ นผูม้ ีความรู ้และประสบการณ์ที่สามารถทาหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อส่ งเสริ มหลักการกากับ
ดูแลกิ จการที่ดีในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้กบั กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และปฏิบตั ิหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.1 คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูแ้ ต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน พิจารณาคัดเลื อกกรรมการท่ านใดท่านหนึ่ งเพื่ อ
เสนอแต่งตั้งเป็ นประธานคณะกรรมการ
1.3 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และ
อย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนควรเป็ น
กรรมการอิสระ
2. วาระการดารงตาแหน่ง
2.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรร
หาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่ งพ้นตาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริ ษทั
ได้อีก
2.2 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(1) ครบกาหนดวาระ
(2) พ้นจากการเป็ นกรรมการของบริ ษทั
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริ ษทั มีมติให้พน้ จากตาแหน่ง
2.3 เมื่ อกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนพ้นจากตาแหน่ งก่ อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
บริ ษทั แต่งตั้งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทน โดยอยู่ในตาแหน่ งเพียงเท่า
วาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึ่ งตนเข้ามาแทน
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3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 กาหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลื อกบุ คคลที่ สมควรได้รับการเสนอรายชื่ อเป็ นกรรมการ
บริ ษทั และและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.2 ดาเนิ นการ สรรหา คัดเลื อกบุคคล เสนอชื่ อเป็ นกรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารระดับสู ง
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.3 กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารระดับสู งของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
3.4 กาหนด นโยบาย แนวทาง การบริ หารงานบุคคล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
3.5 ปฏิบตั ิงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มีหรื อเรี ยกประชุมตามที่เห็นสมควรโดย
อาจเชิ ญฝ่ ายจัดการ หรื อผูบ้ ริ หาร หรื อพนักงานของบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้อง หรื อผูท้ ี่ เห็นสมควรมาร่ วม
ประชุมให้ความเห็น หรื อส่ งเอกสาร ข้อมูลตามที่ได้เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ น
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ย
กว่า กึ่ งหนึ่ งของจานวนกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนทั้งหมด จึ งจะถื อว่า ครบองค์
ประชุม
4.3 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม ในกรณี ที่ ป ระธาน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ ประชุ ม หรื อไม่สามารถปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้ ให้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนที่ มาประชุ ม เลื อกกรรมการคนหนึ่ งเป็ นประธานในที่
ประชุม
4.4 กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนที่ มีส่วนได้เสี ยในเรื่ องที่ พิจารณาเรื่ องใด มิให้ออกเสี ยง
ลงคะแนนในเรื่ องนั้น ๆ ยกเว้นกรณี การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั ทั้ง
คณะ
4.5 ในการออกเสี ยง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิ ออกเสี ยง คนละ 1 เสี ยง
และใช้คะแนนเสี ยงข้างมากเป็ นเกณฑ์ ในกรณี ที่การลงมติโดยมีคะแนนเสี ยงเท่ากัน ประธานในที่
ประชุมมีสิทธิ ออกเสี ยงอีก 1 เสี ยง เพื่อเป็ นการชี้ขาด
5. การรายงาน
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริ ษทั
ทั้ง นี้ ในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ด ัง กล่ า วข้า งต้น คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ค วาม
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั โดยตรง และคณะกรรมการบริ ษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของบริ ษทั
ต่อบุคคลภายนอก โดยในปี 2560 ได้ทาการประชุมรวม 4 ครั้ง
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รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จานวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมลักษณ์ เจียมธี ระนาถ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4/4
2. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4/4
3. พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริ ฐ กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4/4
4. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
4/4
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
9.3.1 กรรมการอิสระ
คุณสมบัตกิ รรมการอิสระ (ซึ่งมีความเข้ มงวดกว่ าข้ อกาหนดขั้นตา่ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย)
1. ถือหุ น้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่หรื อผูม้ ี อานาจควบคุ มของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นับรวมการถื อหุ ้นของผูท้ ี่
เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้รับเงิ นเดื อน
ประจา หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลาดับเดียวกัน
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ น
บิ ดา มารดา คู่ สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่ สมรสของบุ ตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หารหรื อผู ้มีอานาจควบคุมของบริ ษทั หรื อ
บริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่
หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของ
ตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
กับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
อิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจตามวรรคหนึ่ ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการ การเช่าหรื อให้เช่าอสังหาริ มทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสิ นทรัพย์หรื อบริ การ หรื อการให้
หรื อรั บ ความช่ ว ยเหลื อ ทางการเงิ น ด้ว ยการรั บ หรื อให้ กู้ยื ม ค้ า ประกัน การให้ สิ น ทรั พ ย์เ ป็ น
หลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่ งเป็ นผลให้บริ ษทั หรื อคู่สัญญามีภาระหนี้ ที่
ต้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่ ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสิ นทรัพย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ ของบริ ษทั หรื อตั้งแต่ 20 ล้าน
บาทขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
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5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มี อานาจควบคุ มของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีนัย ผูม้ ี อานาจควบคุ ม หรื อหุ ้นส่ วนของสานัก
งานสอบบัญชีซ่ ึ งมีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอานาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2
ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึงการให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่
ปรึ กษาทางการเงิ น ซึ่ งได้รับค่าบริ การเกิ นกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ น้ ที่มีนยั ผูม้ ีอานาจ
ควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ ได้รับการแต่ งตั้งขึ้ นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่
หรื อ ผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั
ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้าง
พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รับเงิ นเดื อนประจา หรื อถือหุ ้นเกิ นร้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นที่ มีสิทธิ ออกเสี ยง
ทั้งหมดของบริ ษทั อื่นซึ่ งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการ
ของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษทั
ภายหลังได้รั บการแต่ งตั้งให้เ ป็ นกรรมการอิ ส ระที่ มีลกั ษณะเป็ นไปตาม ข้อ 1 ถึ ง 9 แล้ว
กรรมการอิ สระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ให้ตดั สิ นใจในการดาเนิ นกิ จการของบริ ษทั
บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอานาจควบคุมของบริ ษทั โดยมีการตัดสิ นใจใน
รู ปแบบขององค์ค ณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิ ส ระเป็ นกรรมการที่ มีส่ว นร่ ว ม
บริ หารงาน นอกจากนี้ กรณี ที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนหรื อคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ได้มีประกาศปรับปรุ งหรื อผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิ บตั ิ ตามได้
ภายหลังต่อไป
9.3.2 การสรรหากรรมการบริษทั และผู้บริหาร
บริ ษทั ได้มีการแต่งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็ นผูท้ าหน้าที่สรรหา คัดเลือกและ
เสนอบุคคลให้ดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ กรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ รวมทั้งกรณี ที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรื อกรรมการ
ออกตามวาระ จะดาเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ และนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั เพื่อพิ จารณาก่อนที่ จะนาเสนอที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้อง
ได้รับคะแนนเสี ยงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง โดย
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ผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทั้งนี้ สาหรับการเลือกตั้งกรรมการอิสระ จะดาเนิ นการสรรหาคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
กฎระเบี ยบของตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามา
ดารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ยังได้แต่ งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ งจะต้อง
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่ออนุมตั ิ เช่นกัน เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริ ษทั ในการตรวจสอบการ
ดาเนินงานหรื อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่สาคัญต่อบริ ษทั ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริ ษทั ได้เล็งเห็นถึงความจาเป็ นและความสาคัญของการสื บทอดตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง ในกรณี ที่มี
ตาแหน่งผูบ้ ริ หารว่างลง บริ ษทั ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่สรรหา คัดเลือก
และเสนอบุคคลเข้าดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสู ง โดยบริ ษทั ได้ทาการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ในตาแหน่ง
ผูบ้ ริ หารดังกล่าวและพัฒนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมให้สามารถรองรับตาแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่
ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงานว่าการดาเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษ ทั ครั้ งที่ 2/2559 เมื่ อวันที่ 11 มี นาคม 2559 ได้มี มติ ที่ประชุ ม แต่ งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่าง ๆ ของกรรมการบริ ษทั ดังกล่าวข้างต้นแล้ว
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่ อยและบริษทั ร่ วม
เนื่ องจากบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อยทั้ง 7 แห่ งในสัดส่ วนร้อยละ 100 บริ ษทั จึ งได้จดั ส่ งกรรมการ
บริ ษทั เพื่อเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อ ผู ้มีอานาจควบคุม ในบริ ษทั ย่อยทุกแห่ งในการทา
หน้าที่ ควบคุ มดู แ ลการจัดการและรั บผิ ดชอบการดาเนิ นงานของบริ ษ ทั ย่อย ตามขอบเขตอานาจหน้าที่ แ ละความ
รับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารในการกาหนดนโยบายที่สาคัญต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ กาหนดระบบการควบคุม
ภายในที่ เหมาะสมและรัดกุมเพีย งพอ และ กากับดูแลที่ มีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิ นและผลการดาเนิ นงาน
การทารายการระหว่างบริ ษทั ดังกล่าวกับบุคคลที่ เกี่ ยวโยง การได้มาหรื อจาหน่ ายไปซึ่ งสิ นทรัพย์หรื อการทารายการ
สาคัญอื่นใดของบริ ษทั ย่อย ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทารายการ
ในลักษณะดังกล่ า วข้า งต้นในท านองเดี ย วกันกับหลักเกณฑ์ข องบริ ษ ทั และมี การตรวจติ ด ตามผลการปฏิ บัติ โ ดย
หน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อดู แลรั กษาผลประโยชน์ ในเงิ นลงทุ นของ
บริ ษทั
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
บริ ษทั มีการดูแลเรื่ องการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดไว้เป็ นลายลักษณ์
อักษรในจริ ยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในส่ วนของข้อพึงปฏิบตั ิของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานที่ตอ้ งใช้ปฏิบตั ิ
โดยสรุ ปนโยบายสาคัญดังนี้
1. บริ ษทั ได้กาหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หารรับทราบถึงประกาศที่ เกี่ ยวข้องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่กาหนดให้กรรมการ และผูบ้ ริ หาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครอง
หลักทรั พย์ ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พ ย์และตลาดหลักทรั พย์ตามมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้
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แจ้งให้เ ลขานุ การบริ ษทั รั บทราบเพื่ อจัดทาบันทึ กการเปลี่ ย นแปลงและสรุ ปจานวนหลักทรั พย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อนาเสนอให้แ ก่ กรรมการบริ ษ ทั ทราบในการประชุ มครั้ งถัด ไป นอกจากนั้นยังได้แ จ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวด้วย
2. บริ ษทั มีขอ้ กาหนดห้ามเปิ ดเผยความลับที่ เกี่ยวข้องกับกิจการของบริ ษทั หรื อนาข้อมูลข่าวสารภายในไป
แสวงหาประโยชน์ใด ๆ เพื่อตนเองและ/หรื อผูอ้ ื่นโดยมิชอบ การไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทาผิด
วินยั ของบริ ษทั หากคนใดที่ได้ล่วงรู ้ขอ้ มูลภายในที่สาคัญจะได้รับโทษ
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผา่ นการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
9.6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
– ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
– สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและ
สานักงานสอบบัญชีที่ผูส้ อบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 4,655,000 บาท
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee)
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริ การอื่น ซึ่ งได้แก่ ค่าตรวจสอบและการปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน ให้แก่
– ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวน - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงที่ยงั ไม่ให้บริ การไม่แล้วเสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
– สานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชีดงั กล่าวในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงินรวม 320,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิด
จากการตกลงที่ยงั ให้บริ การไม่เสร็ จในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมามีจานวนเงิน - บาท
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดใี นเรื่ องอื่น ๆ
– ไม่มี –
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10 ความรับผิดชอบต่ อสั งคม
10.1 นโยบายภาพรวมด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ได้ดาเนิ นธุ รกิ จโดยตั้งอยู่พ้ืนฐานของจรรยาบรรณและจริ ยธรรมทางธุ รกิจ ตามนโยบายในการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี และให้ ความสาคัญกับความรับผิดชอบต่ อสั งคม จึงได้กาหนดกรอบการดาเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริ ษทั โดยคานึ งถึงการดาเนิ นการในกระบวนการธุ รกิ จ (In process) ได้แก่ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่คานึงถึงผูบ้ ริ โภคและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม รวมทั้งการดาเนิ นการด้าน
พนักงาน การสร้างเสริ มศักยภาพการทางานและการคุ ้มครองด้านสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน และการคานึ งถึง
การดาเนิ นงานนอกกระบวนการธุ รกิ จ (After process) หรื อการให้การสนับสนุ นกิ จกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การ
ดาเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมดาเนิ นการควบคู่กบั การดาเนิ นงานในบริ ษทั ที่ ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ดังนี้
1. ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมด้ านสิ นค้ า เป็ นการดาเนิ นงานที่ รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบจากตัว
สิ นค้า ซึ่ งครอบคลุ มถึ งการใช้บริ การ วัต ถุ ดิ บ เทคโนโลยี แ ละกระบวนการผลิ ต รวมทั้งการคิ ด ค้น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมและดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นสาคัญ
2. ความรับผิดชอบต่ อสั งคมด้ านกระบวนการผลิต เป็ นการดาเนิ นงานด้านการบริ หารจัดการกระบวนการ
ผลิตและวิธีการดาเนิ นงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุ รกิ จด้านการผลิตให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลที่ ดี เช่ น
การบริ หารจัดการกระบวนการผลิ ตให้ได้ตามที่ กฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามข้อกาหนดต่ างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และการบริ หารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น การกาจัดของเสี ย การบาบัดน้ าเสี ย
เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบต่อชุนชนใกล้เคียง
3. ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมด้ านชุ มชนและสั งคม เป็ นการดาเนิ นงานที่บริ ษทั ให้ความสาคัญในกิ จกรรม
หลังจากกระบวนการผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม จึงได้กาหนดกรอบการดาเนิ นงาน เพื่อตอบแทน
และคืนกาไรให้กบั สังคมรวมทั้งการมีส่วนร่ วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครื อข่ายในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
4. ความรั บผิดชอบต่ อสั งคมด้ านพนักงาน เป็ นการดาเนิ นงานที่มุ่งสร้างเสริ มศักยภาพ ความเชี่ ยวชาญใน
การปฎิ บตั ิ งานของพนักงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิ ศทางการดาเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้งการคุม้ ครอง
ทางสังคม สภาพแวดล้อมและการคุม้ ครองสุ ขภาพ ความปลอดภัยในการทางานให้กบั พนักงาน
10.2 นโยบายความรับผิดชอบต่ อสั งคม
บริ ษทั ได้กาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility;CSR )
เพื่อสร้างความยัง่ ยืนขององค์กรให้กบั ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของบริ ษทั เช่น ผูถ้ ือหุ น้ พนักงาน ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาครัฐฯ
และอื่นๆ และใช้เป็ นแนวปฎิบตั ิ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต้
หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิ ทธิ ในทรัพย์สิน
และปฎิบตั ิตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ดาเนิ นธุ รกิจที่คานึ งถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยอย่างเท่าเทียม
กันด้วยการจัดการด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่ งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้
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2. การต่ อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่ น บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการในแนวทางที่ ไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการ
ทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ทุกรู ปแบบ
3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานและ
ปฎิ บตั ิ ต่อพนักงานทุ กระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็ นธรรม ไม่แบ่ งแยกเพศและชนชั้น เชื้ อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดเห็นส่ วนบุคคล และสิ ทธิ พ้ืนฐานอื่นๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงาน
เด็ก
4. การปฎิบัติต่อแรงงาน บริ ษทั คานึ งถึงการคุม้ ครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชี ว อนามัยและความ
ปลอดภัย ในการทางานให้เ ป็ นไปตามข้อกฎหมายกาหนด ตลอดจนการสร้ า งความผูกพันระหว่า ง
พนักงานและองค์กรด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และ
ความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร
5. ความรั บ ผิดชอบต่ อผู้ บริ โภค บริ ษ ทั ให้ความส าคัญต่ อผูบ้ ริ โ ภคโดยดาเนิ นกิ จกรรมและปฎิ บัติงาน
ทางการตลาดที่ เ ป็ นธรรม เพื่ อตอบสนองความต้องการ ความพึ งพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อ
ร้องเรี ยนของลูกค้า รับข้อเสนอแนะในการใช้สินค้าและบริ การ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสู งสุ ดและ
คงไว้ซ่ ึ งความต้องการใช้สินค้าของบริ ษทั ตลอดไป
6. การดูแลรั กษาสิ่ งแวดล้ อม บริ ษทั ดาเนิ นกิ จการในแนวทางที่ มีการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมที่มีได้
ตามมาตรฐานและข้อ กาหนดต่ า งๆ โดยปฎิ บัติ อย่า งจริ ง จัง เพื่ อลดผลกระทบและป้ อ งกันปั ญหา
สิ่ งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม บริ ษทั ได้ดาเนิ นการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่ วมและสร้าง
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ส่ งเสริ มให้พนักงานมีส่วนร่ วมพร้อมทั้งสร้าง
เครื อข่ายกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยในการดาเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
จากพันธกิ จ ข้อ ที่ 5 ในเรื่ อง “ด าเนิ นธุ ร กิ จในแนวทางที่ รั บผิ ด ชอบต่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อ มและ
เจริ ญเติ บโตอย่างยัง่ ยืน” ประกอบค่านิ ยมของกิจการที่ระบุ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทา ไม่ส่งของ
เสี ย” เป็ นแรงผลักดันและสนับสนุ นให้ทุกหน่ วยงานของบริ ษทั ตื่ นตัว และมุ่งมัน่ ในการคิ ดพัฒนา
ปรับปรุ งต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นนวัตกรรม
10.3 ผู้มสี ่ วนได้ เสี ยของบริษทั
การสนับสนุนจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกาไร ความสาเร็ จใน
ระยะยาวให้กบั บริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี บริ ษทั จึ งได้กาหนดตัวบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า
คู่แข่ง คู่คา้ เจ้าหนี้ หน่ วยงานราชการและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการทา
ธุรกิจของบริ ษทั โดยได้กาหนดแนวปฎิบตั ิที่ครอบคลุมถึงสิ ทธิ และผลประโยชน์ที่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยพึงได้รับอย่างทัว่ ถึง การ
จัดให้มีช่องทางสาหรับให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถส่ งความคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กบั ทุ กฝ่ ายได้ ซึ่ งบริ ษทั ได้แ สดงรายละเอี ย ดไว้ในคู่ มือจริ ย ธรรมธุ ร กิ จของบริ ษ ทั ส าหรั บ กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และ
พนักงาน ที่ใช้ปฎิบตั ิอย่างต่อเนื่อง และได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com)
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10.4 การกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสาคัญต่อการดาเนิ นงานและการปฏิ บตั ิงานในแนวทางของการกากับดูแล
กิจการที่ดี โดยตระหนักว่าการที่บริ ษทั มีระบบบริ หารจัดการที่มีประสิ ทธิ ภาพ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ จะเป็ นส่ วนสาคัญที่
ทาให้ผถู ้ ือหุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายมีความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจต่อการดาเนิ นงานของบริ ษทั ดังนั้นคณะกรรมการ
จึงได้จดั ให้มีนโยบายการกากับดูแลกิ จการและจริ ยธรรมธุ รกิจของบริ ษทั ที่ เป็ นลายลักษณ์อกั ษรที่สอดคล้องกับหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานของบริ ษทั ได้ยึด ถื อปฏิ บัติในการด าเนิ นงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ า หมายที่ วางไว้ บน
แนวทางของการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ยึดมัน่ ในความถูกต้องและโปร่ งใสรวมทั้งเป็ นการปลูกฝั งให้พนักงานทั้งองค์กรมีความ
ตระหนักและมี จิตสานึ กในจริ ยธรรมในการดาเนิ นธุ รกิ จซึ่ งแสดงให้เห็ นถึ งมาตรฐานการจัดการที่ ดี ที่ เสริ มสร้ างความ
แข็งแกร่ งและเติบโตอย่างยัง่ ยืนแก่บริ ษทั อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ายและสังคม
โดยมีหน่ วยงานเลขานุ การบริ ษทั ทาหน้าที่ ดูแลให้บริ ษทั กรรมการและผูบ้ ริ หารปฏิ บตั ิ ให้ถูกต้องตามกฎ
ข้อ บังคับ ต่ า งๆ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทย ส านัก คณะกรรมการ ก ากับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลักทรั พ ย์
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด รวมทั้งข้อกาหนดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรื่ อง
การกากับดูแลกิจการที่ดี ที่ เว็บไซต์ของบริ ษทั (www. kulthorn.com)
10.5 การปฏิบัตแิ ละกิจกรรมทางด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
1. การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม
บริ ษทั มีการดาเนิ นงานและบริ หารธุ รกิ จโดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ทาคู่มือ
จริ ยธรรมของบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและพนักงาน ที่ใช้ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ดี ในการดาเนิ นธุ รกิจอย่าง
เป็ นธรรม ต่อผูเ้ กี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย อันได้แก่ ผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่
ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสิ่ งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมัง่ คง
และความเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่ อง และยัง่ ยืนให้กบั องค์กรโดยได้เปิ ดเผยคู่มือจริ ยธรรมธุ รกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของ
บริ ษทั (www.kulthorn.com)
บริ ษทั มีนโยบายส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่ งใส โดยมุ่งเน้นการดาเนิ นธุ รกิจตาม
หลักจรรยาบรรณในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการกากับดูแลกิ จการ เพื่อนาไปสู่ การเป็ นองค์กรธรรมา
ภิบาลและยังได้กาหนดการกากับดูแลกิจการที่ดีในหมวด “การคานึงถึงบทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Roles of Stakeholders)”
เพื่อดูแลสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่างๆ ปกป้ องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริ ษทั สร้างผลตอบแทนแก่ผถู ้ ือ
หุน้ อย่างเหมาะสม และพัฒนากิจการของบริ ษทั ให้เจริ ญก้าวหน้ามัน่ คงอย่างยัง่ ยืน
2. การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
บริ ษทั มีนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยและให้ความสาคัญ
กับการควบคุ มภายในโดยตระหนักถึ งความเสี ยหายจากการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่ งในการ
ดาเนิ นงานจะไม่ย อมรั บและไม่ยอมให้เกิ ดขึ้ น จึ งกาหนดให้ทุกหน่ วยงานต้องกาหนดการควบคุ มภายในส าหรั บการ
ดาเนิ นงาน รวมทั้งปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบี ยบ ข้อบังคับของบริ ษทั และได้กาหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร
และพนักงานในจริ ยธรรมธุ รกิจเพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน โดยรายละเอียดได้เปิ ดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุ รกิจไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com)
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3. การเคารพสิ ทธิมนุษยชน
บริ ษทั ยึดหลักการเคารพสิ ทธิ มนุษยชนเป็ นหลักสาคัญในการดาเนิ นงานขององค์กรซึ่ งมีแนวทางการปฏิ บตั ิ
ดังนี้
1. ผูบ้ ริ หารพึงปฏิบตั ิหรื อควบคุมให้พนักงานปฏิบตั ิตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่ งครัด
2. ผู บ้ ริ ห ารพึ ง ปฏิ บัติ ต ามกฎหมายและข้อ บัง คับ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ พนัก งานอย่ า งเคร่ ง ครั ด และรั บ ฟั ง
ข้อเสนอแนะของพนักงาน
3. ผูบ้ ริ หารพึงปฏิบตั ิต่อพนักงานด้วยความสุ ภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็ นปั จเจกบุคคลและศักดิ์ศรี ของ
ความเป็ นมนุ ษย์ และหลีกเลี่ ยงการดาเนิ นการใดๆ ที่ ไม่เป็ นธรรม ซึ่ งอาจคุกคามและสร้างความกดดันต่ อ
สภาพจิตใจของพนักงาน
4. ผูบ้ ริ หารพึงรักษาความลับ โดยผูบ้ ริ หารต้องรั กษาข้อมูลของบริ ษทั และของลูกค้าไว้เป็ นความลับ โดยไม่
เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย
5. พนักงานพึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรัก ษาข้อมูลของบริ ษทั และของลูกค้าไว้เป็ นความลับ โดยไม่
เปิ ดเผยข้อมูลหรื อข่าวสารของบริ ษทั ที่ยงั ไม่ควรเปิ ดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรื อข้อมูลใดๆ ที่ผมู ้ ีอานาจสัง่ การ
ยังไม่อนุญาต
การปฏิบัตติ ่ อพนักงานและดูแลด้ วยความเสมอภาค
1. บริ ษทั ให้ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน ที่มีความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
2. ผูบ้ ริ หารพึงให้โอกาสแก่พนักงานอย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอในการได้รับการพัฒนาความรู ้ ความสามารถ
3. บริ ษทั มีช่องทางการรับฟั งข้อคิ ดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานอย่างทัว่ ถึง และปกป้ องความเสี ยหายต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
4. การปฏิบัตติ ่ อแรงงานอย่ างเป็ นธรรม
บริ ษทั คานึ งถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิ ทธิ มนุษยชน และมีการปฏิบตั ิต่อพนักงานอย่างเป็ นธรรม ตาม
กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ ทธิ มนุษยชนและการจ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ิต่อพนักงาน ดังนี้
1. บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึ กทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานได้รับ
การเรี ยนรู ้อย่างทัว่ ถึงและสม่าเสมอ
2. บริ ษทั ให้ความเสมอภาคและความเท่ าเที ยมกันในการให้โอกาสรั บฟั งความคิ ดเห็ นและข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกคนตามพื้นฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน
3. บริ ษทั ได้จดั การสภาพการทางานให้มีความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ บริ หารธุ รกิ จในแนวทางที่ คานึ งถึ ง
สิ่ งแวดล้อม และจัดสถานที่ทางานซึ่ งปราศจากวัตถุอนั ตรายต่อความปลอดภัยและสุ ขภาพ หรื อหากมี จะทาการ
ควบคุมวัตถุอนั ตรายดังกล่าวให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่ งครัด ทั้งในเรื่ องการจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงาน
ต่างด้าวเป็ นต้น
5. บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดของลูกค้าอย่างเคร่ งครัดในด้านการปฏิบตั ิต่อการจ้างแรงงาน สวัสดิการ สุ ขภาพ
ความปลอดภัยของพนักงาน
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จานวนพนักงานทั้งสิ้นในปี 2560 จัดเป็ นดังนี้
จานวนพนักงานโดยรวม 1,986 คน (พนักงานบริ ษทั 1,593 คน, พนักงานรับเหมาช่วง 393 คน)
ประเภทการจ้าง
รายเดือน
1,111 คน
รายวัน
875 คน
- เพศ
ชาย
1,173 คน
หญิง
813 คน
- สัญชาติ
ไทย
1,871 คน (รวมคนพิการ 17 คน)
พม่า
7 คน
กัมพูชา
108 คน
- ชัว่ โมงการทางานของพนักงาน
8 ชัว่ โมงต่อวัน
การให้ ความคุ้มครองทางสั งคม การคุ้มครองสภาพการทางานของลูกจ้ าง
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับความคุม้ ครองทางสังคมและการคุม้ ครองสภาพการทางานของลูกจ้างเป็ นสาคัญ โดย
กาหนดให้ตอ้ งมีการปฏิบตั ิตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่ งครัด ดาเนิ นการบริ หารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแก่
พนักงานด้วยความเหมาะสมและเป็ นธรรม และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบนั
เพื่อตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความเต็มใจ
สวัสดิการสาหรับพนักงาน
คุณภาพชี วิตและความเป็ นอยู่ของพนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญที่ บริ ษทั ตระหนักถึง จึ งได้จดั สวัสดิ การต่างๆ ให้กบั
พนักงานอย่างเหมาะสมที่ เทียบเท่ากันทั้งพนักงานรายวันและพนักงานประจา และปฏิบตั ิต่อแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
1. สวัสดิการผู้ปฏิบัตงิ านกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาทางาน
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการผูป้ ฏิบตั ิงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาทางาน สาหรับ
พนักงานที่มาปฏิบตั ิงาน เพื่อจูงใจและเป็ นกาลังใจให้กบั พนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
2. สวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัตเิ หตุ
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบตั ิเหตุในลักษณะงานที่ตอ้ งใช้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษสาหรับ
พนักงานปฏิบตั ิงาน เพื่อจูงใจและเป็ นกาลังใจให้กบั พนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชดั เจน
3. โครงการประกันสุ ขภาพกลุ่ม
บริ ษทั จัดทาประกันสุ ขภาพกลุ่ม เนื่องจากสุ ขภาพของพนักงานเป็ นสิ่ งสาคัญต่อการปฏิบตั ิงานและเพื่อให้
พนักงานเกิดความมัน่ ใจในการทางาน
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4. กองทุนประกันสั งคม
บริ ษทั ดาเนินงานจัดทากองทุนประกันสังคมสาหรับพนักงานเพื่อได้รับความสะดวกและมัน่ ใจกัหลักประกัน
สุ ขภาพ
5. กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
บริ ษทั และพนักงานบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชี พขึ้ นตามพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน กองทุน
สารองเลี้ยงชี พนี้ บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงาน
ตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั
6. เงินช่ วยเหลือกรณีต่างๆ
บริ ษทั จัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณี ต่างๆ เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจให้กบั พนักงาน เช่น เงิน
ช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เสี ยชีวิต เงินช่วยเหลือกรณี บุตรคนแรก ของเยี่ยมไข้พนักงาน
7. ข้ าวฟรี-ร้ านอาหารราคาประหยัด
บริ ษทั จัดบริ การข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให้มีร้านอาหารสาหรับจาหน่ายอาหารในราคา
ประหยัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารสาหรับพนักงาน
8. ชุดเครื่ องแบบพนักงาน
บริ ษทั จัดให้มีเครื่ องแบบพนักงานสาหรับพนักงานทุกระดับ ปี ละ 2 ชุด เพื่อช่วยเรื่ องค่าใช้จ่ายของพนักงาน
อีกทั้งเพื่อความเป็ นระเบียบและเป็ นเอกลักษณ์ของบริ ษทั
9. คลินกิ สุ ขภาพ
บริ ษทั สนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และถูกสุ ขลักษณะ จึงจัดให้มีคลิ นิกสุ ขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โดยมีแพทย์มาประจาที่คลินิกสุ ขภาพ
10. รถ รับ-ส่ งพนักงาน
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานเดินทางมาทางานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน โดยจัดรถ
รับส่ ง 10 เส้นทาง ให้พนักงานสาหรับเดินทางมาทางานและส่ งพนักงานกลับถึงที่พกั โดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบและ
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
11. วันหยุดพักผ่ อนประจาปี และหยุดพักผ่ อนเพิม่ พิเศษตามอายุการทางาน
บริ ษทั มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี เพื่อพักผ่อนหรื อปฏิบตั ิภารกิจส่ วนตัวตามกฎหมาย อีก
ทั้งบริ ษทั จัดให้มีวนั หยุดพักผ่อนประจาปี เพิ่มพิเศษ 0-4 วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
12. เงินรางวัลอายุงาน
บริ ษทั มีนโยบายให้เงินรางวัลอายุงาน เพื่อเป็ นขวัญและกาลังใจ สาหรับพนักงานที่ปฏิบตั ิงานร่ วมกับบริ ษทั
ครบ 10, 20, 30 ปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิอย่างชัดเจน
13. เงินรางวัลสาหรับพนักงานที่เสี ยสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิม่ ผลผลิต
บริ ษทั มีนโยบายให้เงินรางวัลสาหรับพนักงานที่เสี ยสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่ม
ผลผลิต เพื่อให้องค์กรผลิตสิ นค้าที่มีประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่ คณะทางาน 5ส, คณะทางาน Lean &
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Kaizen, คณะทางานความปลอดภัย และอาชี วอนามัย , คณะทางานอนุ รั กษ์พ ลังงาน, คณะกรรมการสวัส ดิ การ,
คณะทางานตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบตั ิอย่างชัดเจน
14. ของขวัญ ของเยีย่ มไข้
บริ ษทั มีนโยบายให้มีสวัสดิการสาหรับพนักงาน ที่เจ็บป่ วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยี่ยมไข้
ของขวัญสมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงื่อนไขของบริ ษทั ที่กาหนด
15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย
บริ ษทั ส่ งเสริ มให้พนักงานได้มีที่อยู่อาศัย โดยทา MOU ให้พนักงานสามารถกูเ้ งิ นเพื่อที่ อยู่อาศัยได้ 2
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่ งประเทศไทย (อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขธนาคาร/บริ ษทั
กาหนด)
16. สหกรณ์ ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์ บี้
บริ ษทั เปิ ดช่องทางให้กบั พนักงานเพื่อการออมเงิน ซึ่ งจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บ้ ี เพื่อให้พนักงาน
เป็ นสมาชิก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี คานวณแบบลดต้นลดดอก และมีเงินปันผลให้กบั สมาชิก)
การฝึ กอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ศัก ยภาพของพนั ก งานเป็ นหั ว ใจส าคัญ ในการพัฒ นาธุ ร กิ จ บริ ษัท จึ ง ให้ ค วามส าคัญ ในการพัฒ นาความรู ้
ความสามารถให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม และการแข่งขัน ตลอด
ระยะเวลาที่ ผ่านมาบริ ษทั มีการจัดทาแผนงานฝึ กอบรมประจาปี ให้กบั พนักงานโดยพิจารณาจัดทาแผนการฝึ กอบรมจาก
ข้อกาหนดมาตรฐานสากล ข้อกาหนดของกฎหมาย และหลักสู ตรจากความต้องการของพนักงาน เพื่อนามาพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถในการทางานให้เหมาะสมกับตาแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยส่ วนงานทรัพยากรมนุ ษย์มีหน้าที่
วิเคราะห์ความจาเป็ นและความต้องการในการฝึ กอบรม โดยแบ่งการฝึ กอบรมออกเป็ นหมวดที่สาคัญ ดังนี้
1. พัฒนาความรู้ และทักษะ
- การสร้างจิตสานึก
- การบริ หารจัดการ
- ความรู ้ทกั ษะเฉพาะงาน
2. การเพิม่ ผลผลิต
- บริ หารการผลิต
3. ข้ อมูลที่สาคัญขององค์ กร
- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริ ษทั
- การปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
4. ข้ อมูลที่มกี ารเปลีย่ นแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบตั ิ การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการทางาน เทคโนโลยี
การปรับปรุ งเครื่ องมือ/อุปกรณ์ในการทางาน การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้ างการบริ หาร การ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
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สาหรับในปี 2560 บริษทั มีการดาเนินการฝึ กอบรมของพนักงาน ดังนี้
- การอบรมภายใน
(In-house)
จานวน 44 หลักสู ตร
- การอบรมภายนอก
(Public)
จานวน 91 หลักสู ตร
- ระดับพนักงานปฏิบตั ิการ
จานวน 68 หลักสู ตร
- ระดับหัวหน้างาน
จานวน 54 หลักสู ตร
- ระดับผูบ้ ริ หาร
จานวน 23 หลักสู ตร
สาหรับในปี 2560 บริ ษทั มีการดาเนินการฝึ กอบรมรายหลักสู ตรตามหมวดที่กาหนดไว้ดงั ต่อไปนี้
1. หมวดสร้ างจิตสานึก
o
มาตรฐาน 5ส
o
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
o
การเป็ นผูป้ ระสานงานและหลักการตรวจ 5ส
o
Kaizen Office
o
Basic Kaizen
o
การสร้างจิตสานึก “ อนุรักษ์พลังงาน ”
o
การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย)
o
ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาหรับลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
o
การสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน
o
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o
การสร้างจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม
o
การใช้และจัดเก็บวัตถุอนั ตราย
o
การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
o
ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
o
การฝึ กซ้อมดับเพลิง อพยพหนี ไฟ
o
กาจัดพฤติกรรมเสี่ ยง สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
o
การสร้างความเข้มแข็งของเครื อข่ายความปลอดภัยในการทางาน
o
คูปองอาชีพเสริ มรายได้ให้กบั พนักงาน
o
คูปองอาชีพเสริ ม (การทาดอกไม้จนั ทน์)
o
ส่ งเสริ มการออกกาลังกาย และหลักการโภชนาการ
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2. หมวดการบริหารจัดการ
o
Visual Control
o
เทคนิคการลดต้นทุน
o
CEO Innovation Forum 2017
o
ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน
o
แหล่งที่มาระบบนิวแมตริ กส์และระบบการจัดเตรี ยม (การอนุรักษ์พลังงาน)
o
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน (ภาคปฏิบตั ิ)
o
ความรู ้เกี่ยวกับเอกสารในระบบการจัดการ
o
Risk Management & Internal Control
o
Internal Auditor
o
การต่อต้านทุจริ ต-การทางานร่ วมกันเพื่อนาไปสู่ ความสาเร็ จ
o
Compliance and Compliance Audit
o
การตรวจสอบอย่างเป็ นระบบ Systematic Audit
o
กฎกระทรวงในการบริ หารจัดการและดาเนินการด้านความปลอดภัย
o
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย (คปอ.)
o
จป.หัวหน้างาน (ตามกฎหมาย)
o
จป.บริ หาร (ตามกฎหมาย)
o
การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
o
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเครื อข่ายคุม้ ครองแรงงาน
o
การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ
o
จะประกอบกิจการโรงงานอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายโรงงาน
o
Training needs ตามกฎหมายบังคับให้ตอ้ งมีการอบรมในโรงงาน
o
สิ ทธิ ประโยชน์ประกันสังคมและเตรี ยมความพร้อมก่อนวันเกษียณอายุ
o
การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ
o
พรบ.กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
o
การประเมินค่างาน
o
การประเมินอัตรากาลังคน
o
แนวโน้มการบริ หารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
o
การตั้งคาถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
o
โครงการสารวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2560/2561
o
การบริ หารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
o
HR Sharing : Innovation for Thailand 4.0
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8 Sub types & Nine Levels of Development Work Shop
การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
การบริ หารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
สิ ทธิ ประโยชน์ตาม พรบ. การส่ งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน
Be a hero your employee
ประเด็นแรงงานต่างด้าวทาอย่างไรให้ถูกตามกฎหมาย
รายงานผลการสารวจค่าจ้าง ,สวัสดิการปี 2560/2561
การสื่ อสารเรื่ องสุ ขภาวะให้มีพลังงานใน Social Media
นวัตกรรมแห่งปัญญาเพิ่มคุณค่าแห่งมนุษย์ 4.0
กฎหมายแรงงานที่ HR ต้องรู ้
ขุมทองขยะหมื่นล้าน
กฎว่าด้วยการกาเนิดสิ นค้า (Rules of Origin)
การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
วิธีปฏิบตั ิเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจาเป็ นสาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
เข้ารับการประเมินขอรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานครู ฝึก
กลยุทธ์การทาสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
K-Business Negotiation Skills
โครงการ Tisco Smart Retirement
Thailand Kaizen Award 2017
การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจอย่างเป็ นระบบ
การอบรม กฎระเบียบ ข้อบังคับการทางาน

3.หมวดความรู้ ทักษะเฉพาะงาน
o
เทคนิคการเขียน CAR
o
การปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยเรื่ องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
o
ผูป้ ฏิบตั ิงานก๊าซธรรมชาติ (ตามกฎหมาย)
o
ผูจ้ ดั การสิ่ งแวดล้อม
o
นวัตกรรมในการตรวจน้ ามัน (Oil & Grease) ที่ปนเปื้ อน
o
การใช้ระบบอนุมตั ิ อนุญาตทางอิเล็คทรอนิกส์ e-PP ใหม่
o
คาวิฉยั ค่าจ้างเพื่อคานวณส่ งเงินสมทบ
o
ผูป้ ฏิบตั ิงานปั้ นจัน่ (เครน) [ตามกฎหมาย]
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ทบทวนปั้นจัน่ (เครน) [ ตามกฎหมาย ]
Calibration
ความเข้าใจในข้อกาหนดมาตรฐานห้องปฏิบตั ิการ ISO/IEC 17025 : 2005
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่ องมือวัดทางไฟฟ้า
การจัดการสารเคมีในสถานประกอบการ
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยสาหรับอุตสาหกรรมเคมี
ACC (Eurament cg – 18) & Gwp Executive Seminar
การสอบกลับได้ของผลการวัดทางเคมี
นวัตกรรมเครื่ องมือและการตรวจสอบมาตรฐานห้อง Clean room
การชัง่ น้ าหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานประสิ ทธิ ภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ตูเ้ ย็นและตูแ้ อร์
ANSYS Mechanical CFD system package
งบการเงินและการจัดการวิเคราะห์งบการเงิน
เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เตรี ยมความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
Power Your database Performance wite Pure Storage
เจาะลึกการตีความ ISBP.745 E
Strategic Risk Forum 2017
The new way to optimize it investment
เทคนิคการป้องกันความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย Update ตามกฎหมาย
บัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสิ นค้าที่นกั บัญชีตอ้ งระวัง
การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน
เรี ยนรู ้ Microsoft Office 365 (Excel ,Outlook)
การเชื่อมแก๊ส (การเชื่อมประสาน Brazing)
ภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
แนวทางการพัฒนาการขนส่ งและโลจิสติกส์ไทยหลังเปิ ดเสรี โลจิสติกส์
มฝร. ช่างควบคุม PLC
ทดสอบ มฝร. PLC
การจัดซื้ อมืออาชีพ
วิธีการสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS-2011)
วิธีการสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดิบด้วยระบบ IC on line system

86

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รับฟังความเห็นมาตรฐานฝี มือแรงงาน สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์
o
Train the trainer : Productivity
o
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
o
ที่ปรึ กษาด้านแรงงานสัมพันธ์
4.หมวดบริหารการผลิต
o
พื้นฐานวิธีการใช้เครื่ องมือคุณภาพ (7 tools) เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลของปัญหาทางด้านคุณภาพ
o
TPM: Total Productive Maintenance
o
Control chart and GR & R
o
Training robot tending (Con-Rodaw)
o
การวิเคราะห์การประกอบชิ้นส่ วนทางกลด้วยเทคนิค
o
โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผูต้ รวจสอบเครื่ องจักร
o
การปรับปรุ งระบบสายพานลาเลียงให้เป็ นระบบอัตโนมัติ
o
ความรู ้พ้ืนฐานน้ ามันคอมเพรสเซอร์
o
Theory sound and vibration
o
การทดสอบและวิเคราะห์เชิงป้ องกันการสึ กหรอในงานอุตสาหกรรม
o
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
o
การบารุ งรักษาด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance) TPM
o
การวางแผนการควบคุมการผลิต
o
วิธีการปฏิบตั ิเกี่ยวกับเครื่ องจักรและอุปกรณ์สาหรับกิจการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน
o
วิธีการเตรี ยมข้อมูลงานสิ ทธิ ประโยชน์สาหรับเครื่ องจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิ กส์แบบครบวงจร
o
นวัตกรรม Air compressor แห่ งอนาคต
o
การเพิ่มผลิตภาพ
o

การประเมินผลพนักงาน
บริ ษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของพนักงาน ที่สอดคล้องกับแผนงานของบริ ษทั ที่ช่วยสนับสนุนการ
บริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน จุดเด่น
จุดด้อย พฤติกรรมของพนักงานรวมทั้งแนวทางการพัฒนาทักษะให้กบั พนักงานต่อไป โดยบริ ษทั มีหลักเกณฑ์การประเมิน
ปี ละ 2 ครั้ งทุ กๆ 6 เดื อน ตามระยะเวลาเข้ามาปฏิ บตั ิ งานหรื อรอบปี ของพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุ งและ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่
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ขอบเขตให้ ความคุ้มครองสุ ขภาพและความปลอดภัย
บริ ษทั จึ งกาหนดนโยบายอาชี วอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกคนและทุ กระดับของ
องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก ปฏิบตั ิไว้ดงั นี้
1. ดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั เป็ นไปตามกฏหมายและข้อกาหนดอื่ น ๆ ที่ องค์กรเห็ นชอบซึ่ งเกี่ ยวข้องกับลักษณะ
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม
2. ดาเนิ นกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็ นกระบวนการและมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะทาให้บริ ษทั สามารถ
บริ หารงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปั จจุบนั และอนาคตตลอดจนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยเพื่อ
นามาใช้เป็ นข้อมู ลในการกาหนดวัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายที่ สามารถวัด ผลได้ รวมทั้งมี การทบทวนและ
ปรับปรุ งอย่างต่อเนื่อง
3. บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุ งและป้ องกันการบาดเจ็บ, การเจ็บป่ วยตลอดจนสุ ขอนามัยของพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
4. คานึงถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วตั ถุดิบให้มีผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมน้อยที่สุด ลดความสู ญ
เปล่าทรั พยากรที่ ใช้ในกระบวนการ อนุ รักษ์แหล่งทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมอย่างต่ อเนื่ อง รวมทั้ง
ป้องกัน ควบคุมมลภาวะ และจัดการของเสี ยที่เกิดจากการดาเนินการของกระบวนการ
5. บริ ษทั จัดให้มีการทบทวนเพื่อการปรับปรุ งแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา และเมื่อมีความจาเป็ นเร่ งด่วนใน
ระบบการจัด การบริ หารคุ ณ ภาพ ระบบการจัด การอาชี วอนามัย และความปลอดภัย และระบบการจัด การ
สิ่ งแวดล้อม
6. อบรมปลูกจิตสานึกบุคลากรภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องภายใต้การควบคุมของบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามระบบการ
จัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
7. เผยแพร่ นโยบายอาชี วอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อมให้บุคคลผูเ้ กี่ ยวข้องกับบริ ษทั เพื่อนานโยบายไป
ปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ตลอดจนพร้อมเผยแพร่ ต่อสาธารณะชนทัว่ ไปที่สนใจ
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการให้สถานที่ทางาน มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชี วอนามัย เพื่อลดปั ญ หาอุบตั ิเหตุและปั ญหา
สุ ขภาพสาหรับการทางานของพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่ เข้ามาปฎิ บตั ิ งาน โดยมีแนวทางการดาเนิ นงานด้าน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. ดู แ ลรั ก ษาสภาพแวดล้อ มในการท างานให้ มี ค วามปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์สิ น ของพนั ก งาน และ
บุคคลภายนอก
2. จัด ทาระเบี ยบปฏิ บัติ การวางแผนดาเนิ นการ และการฝึ กอบรมพนักงานให้มีค วามเข้า ใจและได้รับข้อมู ล
ข่าวสารที่ เพียงพอในเรื่ องความปลอดภัยในการทางาน เพื่อป้ องกันอันตรายอันอาจเกิ ดจากเครื่ องจักร วิธีการ
ทางาน หรื อโรคภัยต่าง ๆ
3. ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่ องความอาชี วอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่ งครัดรวมถึงได้
นามาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เป็ นสากลในด้านการจัดการเกี่ยวกับอาชี วอนามัยและความปลอดภัย มาบังคับใช้
ในกรณี ที่ยงั ไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่ องนั้นออกมาบังคับใช้
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4. พยายามป้ องกันอุบตั ิ เหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยอันเนื่ องจากการทางาน ด้วยความร่ วมมืออย่างจริ งจังของ
พนักงานทุกคน รวมทั้งจะขจัดและจัดการความเสี่ ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดาเนินงานทางธุรกิจ
5. ผูบ้ งั คับบัญชามี หน้าที่ กาหนดหรื อเผยแพร่ แนวทางในการป้ องกันและควบคุ มไม่ให้เกิ ดอุบตั ิ เหตุ และปั ญหา
สุ ขอนามัยจากการทางานให้กบั พนักงานและผูเ้ กี่ ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ ยง
รวมถึงการตรวจสุ ขภาพพนักงานตามความเสี่ ยงที่พนักงานสัมผัสในแต่ละงาน
6. นาระบบการจัดการด้านสิ่ งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OHSAS 18001 : 2007 เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและกระบวนการของบริ ษทั เพื่อเสริ มสร้างให้ผมู ้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ย (Interested Party) เกิดความมัน่ ใจว่าบริ ษทั จะดาเนินธุรกิจด้วยความเป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชน และ
รับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ในการดาเนิ นงานของบริ ษทั ยังได้มีการจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชี ว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน ซึ่ งเป็ นตัวแทนของพนักงานจากทุ กหน่ วยงาน ในการปฏิ บตั ิ งานเพื่ อความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกการทางานเพื่ อ
ป้องกันและลดการเกิดอุบตั ิเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่ องจาก
การทางาน หรื อความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรื อแนวทางปรับปรุ งแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานต่อผูบ้ ริ หาร เพื่อความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงาน ผูร้ ับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบตั ิงานหรื อเข้ามาใช้บริ การในบริ ษทั
3. ส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการทางาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทางานของ
บริ ษทั และเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
5. สารวจความปลอดภัยในการทางาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริ ษทั อย่างน้อยเดือน
ละ1 ครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรื อแผนการฝึ กอบรมเกี่ ยวกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงโครงการหรื อแผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็น
ต่อผูบ้ ริ หาร
7. พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อกาหนด รวมถึงสรุ ปกฎหมาย แจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องรับทราบและนาไปปฏิบตั ิ
8. วางระบบการรายงานสภาพการทางานที่ไม่ปลอดภัยเป็ นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบตั ิ
9. ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ หรื อเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ ที่เสนอต่อผูบ้ ริ หาร
10. รายงานผลการปฏิ บตั ิ งานประจาปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบตั ิหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อผูบ้ ริ หาร
11. ประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยในการทางานของบริ ษทั
12. อื่น ๆ ตามผูแ้ ทนนายจ้างมอบหมายสัง่ การ
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รวมถึ งได้จัด ไห้มีบุค ลกรทาหน้า ที่ กากับดู แลด้านอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมี จานวน
มากกว่ากฎหมายกาหนดในบางกลุ่ม สรุ ปได้น้ ี
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน จานวน 39 คน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับวิชาชีพ จานวน 3 คน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับบริ หาร จานวน 53 คน
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน้างาน จานวน 75 คน
5. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จานวน 1 คน
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของพนักงานด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานของพนักงาน
บริ ษทั ได้กาหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ในด้านความปลอดภัยในการทางานเพื่อให้พนักงาน
ทุกคนได้ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ ความรั บผิดชอบของของตนในฐานะลูกจ้างที่ จะต้องร่ วมมือกับบริ ษทั ซึ่ งเป็ นนายจ้าง ตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการทางานอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อง จึงกาหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทางาน ให้ยึดถือปฏิบตั ิโดยเคร่ งครัด ดังต่อไปนี้
1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบตั ิตามสัญลักษณ์เตื อนอันตราย และเครื่ องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน ที่บริ ษทั ติดประกาศไว้โดยเคร่ งครัด
3. พนัก งานทุ ก คน มี หน้า ที่ ช่ ว ยดู แ ลให้มี ส ภาพการท างานและสภาพแวดล้อ มในการท างานที่ ป ลอดภัย และถู ก
สุ ขลักษณะ มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่ างกาย จิตใจ และสุ ขภาพอนามัย
4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ เข้ารับการฝึ กอบรมที่ บริ ษทั จัดขึ้ น เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการและดาเนิ นการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าทางาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่
ทางาน หรื อเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
5. พนักงานทุกคน ต้องปฏิ บตั ิงานตามคู่มือ มาตรฐานการปฏิ บตั ิ งาน กฎระเบี ยบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการ
ทางาน รวมถึงข้อแนะนาสอนงานจากหัวหน้างาน
6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ให้ความร่ วมมือกับบริ ษทั ในการดาเนิ นการและส่ งเสริ มด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทางาน อาทิเช่น กิจกรรม KYT หรื อกิจกรรมปลูกจิ ตสานึ กด้านความปลอดภัย อื่น ๆ ที่
บริ ษทั กาหนดขึ้น
7. พนักงานทุ กคน มี หน้า ที่ แ จ้งข้อ บกพร่ องของสภาพการทางานหรื อการช ารุ ด เสี ย หายของของอาคาร สถานที่
เครื่ องมือ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองหรื ออาจจะเกิดอันตรายในการทางาน ต่อหัวหน้า
งาน จป.วิชาชี พ หน่ วยงานความปลอดภัย หรื อผูบ้ ริ หาร โดยมิชักช้า เพื่อดาเนิ นการแก้ไขปรับปรุ งให้เกิ ดความ
ปลอดภัย
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8. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคลที่บริ ษทั จัดให้ตามสภาพและลักษณะของ
งานตลอดระยะเวลาทางาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากพบว่าพนักงาน
ไม่สวมใส่ อุปกรณ์ ฯ ดังกล่าวขณะทางาน ให้หัวหน้างาน หรื อ จป.วิชาชี พ หรื อหน่ วยงานความปลอดภัย สั่งให้
พนักงานหยุดปฏิบตั ิงานทันทีจนกว่าจะสวมใส่ อุปกรณ์ฯ พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริ ษทั
9. หากพนักงานจงใจกระทาการอันเป็ นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบตั ิงานหรื อหยุดกระบวนการผลิต ซึ่ งส่ งผลกระทบ
สร้างความเสี ยหายทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อบริ ษทั จะมีบทลงโทษทางวินยั ตามข้อบังคับการทางานขั้นสู งสุ ด
10. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ แจ้งการประสบอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่ วย หรื อการเกิดเหตุเดือดร้อนราคาญอันเนื่ องจากการ
ทางาน ต่อหัวหน้างานทันทีโดยมิชกั ช้า
ในปี 2560 บริ ษทั จัดให้มีการอบรมหลักสู ตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามโครงการอบรมตามนโยบาย
คุณภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู ้ ความปลอดภัยปราศจากอุบตั ิเหตุในการทางาน โดยมีรายชื่อหลักสู ตร ดังนี้
หลักสู ตรด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
2. ผูป้ ฏิบตั ิงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานสาหรับลูกจ้างทัว่ ไป ลูกจ้างเข้าทางานใหม่ ลูกจ้าง
ระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างระดับบริ หาร
4. การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. คนงานควบคุมก๊าซ
6. การฝึ กซ้อมดับเพลิงและฝึ กซ้อมอพยพหนีไฟ
7. ผูค้ วบคุมประจาหม้อน้ า หรื อหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็ นสื่ อนาความร้อน
8. ผูบ้ งั คับปั้นจัน่ ผูใ้ ห้สัญญาณแก่ผบู ้ งั คับปั้นจัน่ ผูย้ ึดเกาะวัสดุหรื อผูค้ วบคุมการใช้ป้ ันจัน่
9. การดับเพลิงขั้นต้น
10. ความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า สาหรับลูกจ้างที่ปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักสู ตรด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป
การสร้างจิตสานึกความปลอดภัยในการทางานของพนักงานสัญชาติไทยและต่างชาติ
การใช้และจัดเก็บวัตถุอนั ตราย การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ในหน่วยงาน
ความปลอดภัยในการทางานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริ หารกล้ามเนื้ อตาและการ
ป้องกันตาบอด
การวิเคราะห์ความปลอดภัย แบบ KYT และการสร้างจิตสานึ กด้านสิ่ งแวดล้อม
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุ งงานเพื่อความปลอดภัย (Kaizen)
Risk Management & Internal Control
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นอกจากการอบรมให้ค วามรู ้ ด ้า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และความปลอดภัย ในการท างานแล้ว
คณะกรรมการยังจัดให้มีกิจกรรมที่ จะส่ งเสริ มและสื่ อสารข้อมูลการด้านความปลอดภัย ให้กบั พนักงานทราบด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเรื่ องความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีการฝึ กซ้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉิ นเป็ นประจาทุกปี เพื่อเป็ นการ
เตรี ยมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อเกิ ดเหตุฉุกเฉิ น และจัดให้พนักงานเข้าร่ วมศึ กษาดูงานที่ ศูนย์พฒั นาองค์
ความรู ้ความปลอดภัยในการทางานเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี ที่กระทรวงแรงงาน
จานวน 7 ครั้ง และเยี่ยมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา จานวน 1 ครั้ง
ผลจากการดาเนินงานบริหารจัดการด้ านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2560
จากการที่บริ ษทั ได้ดาเนินงานตาม นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม ที่บริ ษทั ได้กาหนดขึ้น ใน
ปี พ.ศ. 2560 บริ ษทั ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนิ นงานไว้อย่างต่อเนื่ อง เช่นค่าสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุเนื่ องจากการ
ทางาน โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนิ นงานที่ มีการควบคุมค่าผลลัพธ์อตั ราความรุ นแรงในการประสบอันตรายจากการ
ทางานลดลง ดังนี้
ค่ าความรุ นแรงในการเกิดอุบัตเิ หตุ ที่เกิดขึน้ ในปี 2558-2560
ปี พ.ศ.
ผลอัตราความรุ นแรงของการประสบอันตราย
จานวนวันหยุดงานที่สูญเสี ย (วัน)
(วัน/ล้านชัว่ โมงการทางาน)
2558
119.75
791
2559
54.71
314
2560
33.79
183
การรับรู้ ข่าวสารและการเข้ าถึงข้ อมูลของพนักงาน
ในการปฏิ บตั ิ งานบริ ษทั จัดให้มีการประชุ มกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุ ก ๆ วันก่อนการทางาน เพื่ อให้
พนักงานในส่ วนปฏิบตั ิงานและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานและประเด็นอื่ นๆ ที่ เป็ นประโยชน์แก่ ตวั พนักงานและการปฏิ บตั ิ งาน นอกจากนี้ พนักงานทุ กคนสามารถเข้าถึ ง
แหล่งข้อมูลข่าวสารของบริ ษทั ผ่านช่องทาง Intranet ซึ่ งรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงาน เอกสารแบบฟอร์ ม
ที่จาเป็ น เพื่ออานวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทั้งบอร์ ดประชาสัมพันธ์ท้ งั ส่ วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้
พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรี ยนเรื่ องต่างๆ โดยนาส่ งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรี ยนที่
จัดตั้งไว้ให้ ณ แต่ละจุด เพื่อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรี ยนมายังผูบ้ ริ หาร
5. ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ความรั บผิ ด ชอบต่ อ ผูบ้ ริ โภคเป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ บริ ษ ทั ได้ให้ความส าคัญและตระหนักถึ งเป็ นอย่างมาก บริ ษทั ได้
พัฒนาการดาเนิ นงานจนได้รับรองระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007, ISO
17025:2005 และผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ได้การรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก.ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ที่ ให้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่จะออกแบบพัฒนา ผลิต และจัด
จาหน่ ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บสาหรั บเครื่ องทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศตามข้อกาหนดต่ างๆ และ
กฎหมาย เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด และชดเชยต่อความเสี ยหายที่ลูกค้าได้รับ
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กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดบิ ที่เป็ นมิตรต่ อผู้บริโภค
บริ ษทั ให้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทั้งเทคโนโลยีที่คานึ งถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริ โภค เริ่ ม
ตั้งแต่การเลือกใช้วตั ถุดิบในการผลิตและการบริ การที่มีคุณภาพโดยผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบและการให้บริ การต่างๆ ต้องผ่าน
การตรวจประเมินและได้รับการคัดเลือกตามระบบที่กาหนดในเบื้ องต้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็ นรายปี ใน
ภายหลัง โดยในปี 2560 ที่ผา่ นมาบริ ษทั ได้ทาการประเมินผูข้ าย ผูส้ ่ งมอบและผูใ้ ห้บริ การในจานวน 228 รายของหมวดการ
ดาเนินงานส่ งมอบคุณภาพและรักษาสิ่ งแวดล้อมมีผลเป็ นค่าเฉลี่ยในระดับ 96% ของเป้าหมาย
กระบวนการผลิ ตของบริ ษทั มี มาตรฐานมี ความปลอดภัยต่ อผูบ้ ริ โภค โดยมี ระบบควบคุ มคุ ณภาพตลอด
กระบวนการผลิต โดยเริ่ มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่ กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า (Incoming
Inspection) ก่อนนาเข้าสู่ กระบวนการผลิตแปรรู ป จนถึงการประกอบขั้นสุ ดท้ายเป็ นสิ นค้าสาเร็ จรู ป มีการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) ทุกขั้นตอนสาคัญของการผลิต และทาการตรวจสอบขั้นสุ ดท้าย (Final Inspection) ก่อนการส่ งมอบถึง
ผูบ้ ริ โภค โดยทุกขั้นตอนมีการดาเนิ นการอย่างเป็ นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็ นระบบตามขั้นตอนในระบบ
บริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่ งเสริ มให้มีการปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้มนั่ ใจว่าผลิตภัณฑ์ได้
มาตรฐาน ปลอดภัยสาหรับผูบ้ ริ โภค
การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ สาเร็จรู ป
บริ ษ ทั ให้ค วามสาคัญกับผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ผ่า นกระบวนการผลิ ต จนครบถ้วนก่ อนไปสู่ ผูบ้ ริ โ ภค ด้วยการตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริ โภค ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่ละเอียด
ครบถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็ นไปตามระบบการบริ หารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008
การบริหารจัดการข้ อร้ องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค
บริ ษทั ได้รับการรับรองมาตรฐานบริ หารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรี ยนของผูบ้ ริ โภค
เป็ นระบบและมีข้ นั ตอนอย่างชัดเจน
ประเภทของข้อร้องเรี ยน
1. สิ นค้าไม่ได้คุณภาพ หรื อไม่เป็ นไปตามข้อกาหนด (Specification) ที่ ลูกค้าต้องการ ได้แก่ รู ปร่ าง ลักษณะ
คุณสมบัติ เงื่อนไขอื่นๆ
2. การส่ งมอบสิ นค้าไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดของการส่ งมอบ ได้แก่ ส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามกาหนดเวลา ส่ ง
มอบสิ นค้าผิดประเภท ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่ งมอบสิ นค้าไม่ตรงตามจานวนที่สั่งซื้ อ สิ นค้าเกิ ด
ความเสี ยหาย เนื่องจากการขนส่ ง
3. บริ การก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบั ลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
การให้บริ การเอกสาร ข้อมูล ที่ลูกค้าต้องการ
โดยช่องทางการร้องเรี ยนของลูกค้า มีดงั นี้
- ลูกค้าร้องเรี ยนทางวาจา/คาพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
- ลูกค้าร้องเรี ยนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ผ่านทางอีเมล์ โทรสาร
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บริ ษทั กาหนดขั้นตอนการร้องเรี ยนเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนี้
1. พนักงานขายของบริ ษทั รับเรื่ องข้อร้องเรี ยนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว
2. ฝ่ ายขายบันทึกข้อร้องเรี ยนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่ งให้ฝ่ายประกันคุณภาพเป็ นผุ ้
ประสานงานกลางส่ งข้อร้องเรี ยนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหา
ซึ่ งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่ งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน 7 วันทาการ (ยกเว้นกรณี เร่ งด่วน
ให้ตอบภายใน 3 วัน)
3. กรณี ไม่สามารถหาข้อสรุ ปของสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาไม่ได้ ฝ่ ายประกันคุณภาพจะเป็ นผู ้
ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุ ปบันทึกในข้อร้องเรี ยน
4. หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไข และป้ องกันแล้วนาส่ งข้อร้องเรี ยนให้ฝ่าย
ประกันคุณภาพเพื่อตรวจติดตามกาหนดแนวทางแก้ไขและป้ องกันปั ญหาพร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ฝ่ ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ
การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
บริ ษทั กาหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Customer Satisfaction Suruey) และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปี ละ 2 ครั้ง โดยมีข้ นั ตอนการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าดังนี้
1. เจ้า หน้ า ที่ ฝ่ ายบริ การลู ก ค้า มี ห น้ า ที่ เ ก็ บ ข้อ มู ล ผลส ารวจที่ ป ระกอบด้ว ยคะแนนผลส ารวจ ค าชมเชย
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแบบฟอร์ม “คะแนนการสารวจความพึงพอใจของลูกค้า”
2. ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ การลูกค้าเรี ยกประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและร่ วมทบทวนแบบ
สารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุ งให้ดียิ่งขึ้น โดยมีหวั ข้อหลักที่สารวจดังนี้
1. คุณภาพสิ นค้า
2. เงื่อนไขการขายและการส่ งมอบ
3. การให้บริ การและตอบสนองลูกค้า
ผลการให้คะแนนแบ่งออกเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
A =
Excellent หรื อ 5 คะแนน
B =
Satisfied
หรื อ 4 คะแนน
C =
Fair
หรื อ 3 คะแนน
D =
Poor
หรื อ 2 คะแนน
E =
Dissatisfied หรื อ 1 คะแนน
ในปี 2560 ผลการสารวจความพึงพอใจของลูกค้ามีคะแนนเฉลี่ยรวม 82% จากเป้ าหมายที่กาหนดไว้ตอ้ งมากกว่า
หรื อเท่ากับ 90% ทั้งนี้เป็ นผลจากการติดต่อสื่ อสารในบางเรื่ องที่เข้าใจไม่ตรงกัน
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การสื่ อสารที่เป็ นประโยชน์ สาหรับผู้บริโภค
บริ ษทั ได้สร้างช่ องทางสื่ อสารสาหรับผูบ้ ริ โภค เพื่อสร้ างการรั บรู ้ข่าวสารและให้ขอ้ มูลเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็ น
ประโยชน์แก่ผูบ้ ริ โภคที่ ควรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริ ษทั (www.kulthorn.com) รวมทั้งการตี พิมพ์เบอร์ โทรศัพท์
02-326-0831 และอีเมล์ (email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิ่ งพิมพ์ รวมทั้งลงสื่ อประชาสัมพันธ์ทางนิ ตยสารเพื่อการ
ติดต่อสื่ อสารระหว่างผูบ้ ริ โภคกับบริ ษทั ได้อย่างรวดเร็ ว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็ นประโยชน์เรื่ องผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผูบ้ ริ โภค
6. การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้ อม
การบริหารจัดการด้ านสิ่ งแวดล้ อมและความปลอดภัย
บริ ษทั ได้นาระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม (OHSAS 18001 & ISO 14001) เข้า
มาใช้ในการบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัยในการทางานขององค์กร โดยมีตวั แทนฝ่ ายบริ หาร (MR) เป็ น
ผูก้ ากับดูแล มีคณะกรรมการบริ หารระบบการจัดการ (Management System Committee : MSC) เป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนผล
การดาเนิ นงานของระบบและปรับปรุ งอย่างต่อเนื่ อง มีแผนกความปลอดภัยอาชี วอนามัยและสิ่ งแวดล้อมเป็ นหน่วยงานที่
กากับดูแลการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายและข้อกาหนดที่ เกี่ ยวข้องด้านสิ่ งแวดล้อมและความปลอดภัย โดยมีการดาเนิ นงานที่
สาคัญ คือ

ดาเนินการจัดทาและทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม

จัดทาแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสิ่ งแวดล้อม

ตรวจวัด และจัดทารายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั

การตรวจสอบความปลอดภัย และประชุมเพื่อหาแนวทางการป้ องกันแก้ไขของคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน

กิจกรรมส่ งเสริ มความปลอดภัยในการทางาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน

การดาเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
การจัดการของเสี ยและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
เนื่องจากบริ ษทั ได้ทาธุรกิจประเภทการผลิต ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่ องของการ
จัดการเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริ ษทั ได้ยึดถือและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และนาไปบาบัด/
กาจัดอย่างถูกสุ ขลักษณะ เริ่ มตั้งแต่การขออนุญาต การรายงานผลให้หน่วยงานที่กากับดูแลได้รับทราบ อาทิ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุ งเทพมหานคร เป็ นต้น โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ คือ

คัดแยกของเสี ยจากกระบวนการผลิต เพื่ อแยกของเสี ยที่ มีมูลค่า หรื อของเสี ยที่ สามารถนากลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เพื่อจาหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการรับบาบัด/กาจัดที่ได้รับอนุญาต เป็ นการเพิ่มมูลค่าของเสี ย และ
ช่วยรักษาสิ่ งแวดล้อม

ขออนุญาตนาสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจาปี ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล

แจ้งการขนส่ งขยะมูลฝอยและสิ่ งปฏิกลู เมื่อมีการขนส่ งไปบาบัด/กาจัด ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560

แจ้งเกี่ ยวกับรายละเอี ยดสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว สาหรั บผูก้ ่ อกาเนิ ดสิ่ งปฏิ กูลหรื อวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว
(สก.3) ต่อหน่วยงานที่กากับดูแล
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรี ยท์ ี่ ย่อยสลายได้ เช่ น เศษอาหารจากโรงอาหาร นามาหมักใช้ทาเป็ นปุ๋ ยน้ า
ชีวภาพ (ปุ๋ ย EM) สาหรับใช้รดน้ าต้นไม้ในโรงงาน
รายการสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีกาจัด ประจาปี 2560

รายการ
1. ลามิเนต (เศษเหล็กจากการปั๊ ม)
2. เศษเหล็กจากการเจาะ กลึง ไส
3. เศษเหล็กหล่อ
4. เศษหิ นเจียรปนเปื้ อน
5. เศษเหล็กเหนียว
6.สเตเตอร์เสี ย
7.กากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสี ย
8.กระดาษ กล่อง (บรรจุภณั ฑ์ที่ไม่ปนเปื้ อนสารอันตราย)
9.ถังเหล็กใช้งานแล้ว (ถังใส่น้ ามันต่าง)
10.เศษผ้าปนเปื้ อนน้ ามัน
11.ตะกอนจากการคลีน

ปริมาณ (ตัน)
14,386.83
2,049.77
1,763.56
385.49
158.23
144.59
141.94
126.27
107.45
77.68
75.94

12.น้ ามันใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
13.น้ ามันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว
14.ขี้เตาอลูมิเนียม
15.ลวดทองแดง

69.96
60.53
38.38
38.23

16.เศษพลาสติก(บรรจุภณั ฑ์ที่ไม่ปนเปื้ อนสารอันตราย)
17.อลูมิเนียมหนา
18.จุกยางปนเปื้ อนสี จาการจุ่ม

37.72
35.48
26.19

19.กากตะกอนฟอตเฟส

22.99

20.เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การ เจียร การกลึง
21.อลูมิเนียมชิ้นดา

13.39
10.35
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วิธีกาจัด
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
ทาเชื้อเพลิงผสม
นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
ทาเชื้อเพลิงผสม
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียร
หรื อทาให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว
ทาเชื้อเพลิงผสม
ทาเชื้อเพลิงผสม
นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
1. คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
2. นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียร
หรื อทาให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียร
หรื อทาให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว
คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
นากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)
รายการ
22.อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว
23.โฟมเสี ย
24.สารดูดความชื้น (silica gel)
25.พลาสติกปนเปื้ อน
26.บรรจุภณั ฑ์ที่เป็ นพลาสติก
27.Coil condensing
28.หลอดไฟเสื่ อมสภาพ
29.ชิ้นส่วนถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ปริมาณ (ตัน)
วิธีกาจัด
6.86 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
6.14 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
3.15 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะของเสี ยไม่อนั ตรายเท่านั้น
2.81 ทาเชื้อเพลิงผสม
2.12 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
0.81 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ
0.69 ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทาการปรับเสถียร
หรื อทาให้เป็ นก้อนแข็งแล้ว
0.57 คัดแยกประเภทเพื่อจาหน่ายต่อ

การเฝ้ าระวังผลกระทบด้ านสิ่ งแวดล้ อม
1. คุณภาพนา้ ทิง้
บริ ษทั จัดให้มีระบบบาบัดน้ าเสี ยด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment Wastewater) ที่มีมาตรฐานภายใน
โรงงาน เพื่อบาบัดน้ าเสี ยที่ เกิ ดจากกระบวนการผลิตและกิ จกรรมต่าง ๆ ของบริ ษทั โดยได้ดาเนิ นการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง
ภายหลังผ่านการบาบัด ณ บ่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ า (Inspection Manhole) เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าคุณภาพ (Parameter)
ให้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กฎหมายกาหนดในปั จจุบนั 1 ก่อนระบายออกสู่ ระบบรวบรวมน้ าเสี ยส่ วนกลางของนิ คม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อส่ งไปรับการบาบัดขั้นสุ ดท้ายยังระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลางของนิ คม ก่อนระบายสู่ แหล่งน้ า
ธรรมชาติต่อไป ซึ่ งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของบริ ษทั ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย
ทุกค่า ดังปรากฎในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ประจาปี 2560
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.

ค่ าคุณภาพ

(mg/l)

เกณฑ์
มาตรฐาน
5.5 – 9.0
≤ 3,000

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

≤ 200
≤ 500
≤ 750

หน่ วย

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)
ของแข็งละลายน้ าทั้งหมด
(Total Dissolved Solids หรื อ TDS)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)

1

ผลตรวจวัด
เฉลีย่
7.43
784.17

ดีกว่ าเกณฑ์
มาตรฐาน

33.50
45.34
167.75

83.25%
90.65%
77.63%

73.96%

ประกาศการนิ คมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่ อง กาหนดมาตรฐานทัว่ ไปในการระบายน้ าเสี ยลงสู่ ระบบบาบัดน้ าเสี ยส่ วนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)
ลาดับ
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ค่ าคุณภาพ

หน่ วย

น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
สังกะสี (Zinc)
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)
โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium)
ทองแดง (Copper)
นิกเกิล (Nickel)
แมงกานีส (Manganese)

(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)

เกณฑ์
มาตรฐาน
≤ 10
≤5
≤ 0.25
≤ 0.75
≤2
≤1
≤5

ผลตรวจวัด
เฉลีย่
3.15
0.16
0.01
0.01
0.03
0.07
0.30

ดีกว่ าเกณฑ์
มาตรฐาน
96.85%
96.80%
96.00%
98.67%
98.50%
93.00%
94.00%

2. ระดับความเข้ มข้ นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอนั ตราย
บริ ษทั มีการสารวจข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสารเคมีที่มีการจัดเก็บไว้ในสถานที่ เก็บรักษา โดยนา
ข้อมูลมาจัดทาทะเบี ยนรายชื่ อสารเคมีและจาแนกประเภทสารเคมีอนั ตราย เพื่อกาหนดมาตรฐานการทางานเกี่ ยวกับการ
สารเคมีของลูกจ้าง ซึ่ งบริ ษทั จัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของ
สถานที่ ทางานและสถานที่ เก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายเป็ นประจาทุกปี ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดในปัจจุบนั 2 ทุกค่า ดังปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานที่ทางานและสถานที่เก็บรักษา
สารเคมีอนั ตราย ประจาปี 2560
เกณฑ์
ผล
ดีกว่ าเกณฑ์
ลาดับ
รายการตรวจวัด
หน่ วย
มาตรฐาน ตรวจวัด
มาตรฐาน
1 อะซี โตน (Acetone)
ppm
≤ 1,000
0.02
99.99%
2 กรดอะครี ลิค (Acrylic acid)
ppm
≤2
0.03
98.5%
3 แคลเซี ยม ออกไซด์ (Calcium oxide)
mg/m3
≤5
0.39
92.2%
4 เบนซี น ( Benzene)
ppm
≤1
< 0.03
97.1%
5 บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม-แอนไฮดรัส
mg/m3
≤1
0.18
82%
(Borates, tetra, sodium salt –anhydrous)
6 บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม-เดคะไฮเดรท
mg/m3
≤5
0.64
87.2%
(Borates, tetra, sodium salt -decahydrate)
7 2-บิวทอกซี เอทธานอล (2-Butoxyethanol)
ppm
≤ 50
0.03
99.94%

2

ประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน เรื่ อง ขีดจากัดความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตราย ลงวันที่ 3 สิ งหาคม 2560
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ลาดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24

25
26
27
28

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รายการตรวจวัด

หน่ วย

คาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ppm
ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)
ppm
ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone)
ppm
2-เอทธอกซี เอทธานอล (เซลโล โซล์ฟ)
ppm
(2-Ethoxyethanol (Cellosolve))
2-เอทธอกซี เอทธิ ล อะซี เตท (เซลโลโซล์ฟอะซี เตท) ppm
(2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate))
เอทธิ ลีน ไกลคอล (Ethylene glycol)
mg/m3
กรดฟอร์มิค (Formic acid)
ppm
ไฮโดรเจน คลอไรด์ (Hydrogen chloride)
ppm
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ในรู ปของฟลูออรี น
ppm
(Hydrogen fluoride)
ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ)
ppm
(Isopropyl alcohol (IPA))
ตะกัว่ อนิ นทรี ยใ์ นรู ปของตะกัว่ (Lead inorganic)
mg/m3
นอร์มอล-เฮกเซน (n-Hexane)
ppm
นิเกิล - โลหะและสารประกอบที่ไม่ละลายในรู ป
mg/m3
ของนิเกิล (Nickel (metal and insoluble compound,
as Ni))
นิเกิล –สารประกอบที่ละลายได้ในรู ปของนิเกิล
mg/m3
(Nickel (Soluble compound, as Ni))
กรดไนตริ ค (Nitric acid)
ppm
กรดฟอสฟอริ ค (Phosphoric acid)
mg/m3
ซิ ลิกา คริ สตัลลีน - แอลฟา-ควอร์ซอนุภาคขนาด
mg/m3
เล็กที่ อาจสู ดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้
(Silica, crystalline (alpha-quartz, respirable dust))
โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)
mg/m3
กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
mg/m3
ฟูมของสังกะสี ออกไซด์ (Zinc oxide fume)
mg/m3
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสู ดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจ mg/m3
ได้ (Respirable dust)
99

เกณฑ์
มาตรฐาน
≤ 50
≤ 300
≤ 50
≤ 200

ผล
ตรวจวัด
11.88
< 0.03
0.01
< 0.01

ดีกว่ าเกณฑ์
มาตรฐาน
76.24%
99.99%
99.98%
99.99%

≤ 100

0.03

99.97%

≤ 100
≤5
≤5
≤3

0.11
0.05
0.03
0.03

99.89%
99%
99.4%
99%

≤ 400

< 0.20

99.95%

≤ 0.05
≤ 500
≤1

0.001
1.99
0.01

98%
99.6%
99%

≤1

0.04

96%

≤2
≤1
≤ 0.025

0.03
0.07
0.002

98.5%
93%
92%

≤2
≤1
≤5
≤5

0.33
0.07
0.09
0.29

83.5%
93%
98.2%
94.2%
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3. สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
บริ ษทั มีการนาก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็ นเชื้ อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดสารเจื อปนในอากาศที่ระบายออกสู่
ภายนอก และมีการเฝ้าระวังโดยตรวจวัดและวิเคราะห์ สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปี ละ 2 ครั้ง ซึ่ งผลการ
ตรวจวัดและวิเคราะห์ประจาปี 2560 อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกาหนดในปั จจุบนั 3 ทุกค่า ดังปรากฎในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประจาปี 2560
ลาดับ

หน่วย

1

ฝุ่ นละออง
(Total Suspended Particulate)

mg/m3

2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์
(Sulfur dioxide)
ออกไซด์ของไนโตรเจน
(Oxides of nitrogen)
คาร์บอนมอนอกไซด์
(Carbon monoxide)
กรดกามะถัน (Sulfuric acid)
ไซลีน (Xylene)
ทองแดง (Copper)
ตะกัว่ (Lead)

ppm

3
4
5
6
7
8

3

รายการตรวจวัด

≤ 240
≤ 300
≤ 320
≤ 400
≤ 500
≤ 60
≤ 200

3.23
0.98
1.69
1.20
1.38
1.38
3.87

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
98.65%
99.67%
99.47%
99.7%
99.72%
97.7%
98.07%

≤ 690
≤ 870
≤ 25
≤ 200
≤ 24
≤ 24

115.33
1.09
0.95
< 0.002
0.009
< 0.002

83.26%
99.87%
96.20%
99.99%
99.96%
99.99%

เกณฑ์มาตรฐาน

ppm
ppm
ppm
ppm
mg/m3
mg/m3

ผลตรวจวัดเฉลี่ย

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง กาหนดค่าปริ มาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549
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4. ระดับเสี ยง
บริ ษทั จัดให้มีการตรวจวัดสภาวะการทางานเกี่ ยวกับระดับเสี ยงภายในสถานประกอบกิ จการเป็ นประจาทุกปี
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ได้รับสัมผัสเสี ยงในบริ เวณสถานประกอบกิจการ โดยดาเนิ นการตรวจวัดระดับเสี ยง
ตามที่กฎหมายกาหนดในปัจจุบนั 4 ดังนี้
4.1 ระดับเสี ยงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมง ตรวจวัดทั้งหมด จานวน 33 พื้นที่ ผลการตรวจวัด มี
ระดับเสี ยงต่ากว่า 85 เดซิ เบลเอ จานวน 15 พื้นที่ และมีระดับเสี ยงตั้งแต่ 85 เดซิ เบลเอขึ้นไป จานวน 18 พื้นที่
ทั้งนี้ใน
4.2 สภาวะการทางานที่มีระดับเสี ยงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชัว่ โมงตั้งแต่ 85 เดซิ เบลเอขึ้นไป บริ ษทั ได้
จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่ลูกจ้างทางาน ดังนี้
1) ติดป้ายเตือนระดับเสี ยงพร้อมแผนผังแสดงจุดที่มีเสี ยงดังเกิน 85 เดซิ เบล
2) ติดป้ายให้สวมใส่ อุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล
3) จัดให้มีอุปกรณ์คุม้ ครองความปลอดภัยส่ วนบุคคล เพื่อลดระดับเสี ยงที่สมั ผัสในหู ให้ลูกจ้างสวมใส่ ในขณะ
ปฏิบตั ิงาน
4) จัดทาโครงการเสี ยงดังเป็ นภัย ป้องกันได้ดว้ ยตัวคุณ
4.2 ระดับเสี ยงสู งสุ ดของเสี ยงกระทบหรื อเสี ยงกระแทก ตรวจวัดทั้งหมด จานวน 33 พื้นที่ ผลการตรวจวัดมีระดับ
เสี ยงอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
5. ระดับความร้ อน
บริ ษทั มีการตรวจวัดสภาวะการทางานเกี่ยวกับระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการเป็ นประจาทุกปี
ตามที่กฎหมายกาหนดในปัจจุบนั 4 โดยปี 2560 ดาเนินการตรวจวัดทั้งหมด จานวน 36 พื้นที่ ผลการตรวจวัด มีค่าความร้อน
อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน จานวน 27 พื้นที่ และมีค่าความร้อนเกินมาตรฐาน จานวน 7 พื้นที่ แบ่งตามลักษณะงานได้แก่
1) ลักษณะงานเบา
มีระดับความร้อนเกิน 34 องศาเซลเซี ยส จานวน 1 พื้นที่
2) ลักษณะงานปานกลาง มีระดับความร้อนเกิน 32 องศาเซลเซี ยส จานวน 4 พื้นที่
3) ลักษณะงานหนัก
มีระดับความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซี ยส จานวน 3 พื้นที่
ซึ่ งในสภาวะการทางานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน บริ ษทั ได้ดาเนิ นการปรั บปรุ งสภาวะการทางานและมี
มาตรการควบคุมความร้อนในพื้นที่ที่ลูกจ้างทางาน ดังนี้
1) หมุนเวียนการทางานของพนักงานทุก 2 ชัว่ โมง
2) แก้ไขและปรับปรุ งระบบระบายอากาศในโรงงาน
3) ติดตั้งวัสดุดูดซับความร้อนที่เพดาน และผนัง

4

กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริ หาร จัดการ และดาเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางานเกี่ยวกับความร้อน
แสงสว่าง และเสี ยงพ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
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6. วัสดุที่ไม่ ใช้ แล้ ว
บริ ษทั มีการกากับดูแลการดาเนิ นการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นาออกนอกโรงงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่ อง การกาจัดสิ่ งปฏิกลู หรื อวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดย ปริ มาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นา
ออกนอกโรงงานประจาปี 2560 ดังปรากฎในตารางที่ 4
ตาราง ปริ มาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่นาออกนอกโรงงาน ปี 2560
รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของเสี ยอันตราย
ของเสี ยไม่อนั ตราย

ปริ มาณ (ตัน)
868.10
18,926.01

ประเภทโรงงานผูบ้ าบัดหรื อกาจัด5
60,101 และ106
59, 64, 101, 105 และ 106

7. ข้ อร้ องเรียนด้ านสิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มีการบริ หารจัดการสิ่ งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001:2001 เพื่อบริ หารจัดการด้านสิ่ งแวดล้อมภายในบริ ษทั จัดการ
ความเสี่ ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริ ษทั ต่อด้านสิ่ งแวดล้อม ส่ งผลให้ตลอดปี 2560 บริ ษทั
ไม่ได้รับแจ้งร้องเรี ยนด้านสิ่ งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้างหรื อโรงงานรอบข้าง
8. หลักสู ตรอบรมด้ านสิ่ งแวดล้ อม
ในปี 2560 บริ ษทั จัดให้มีการอบรมหลักสู ตรด้านสิ่ งแวดล้อม เพื่ อให้พนักงานมี ความรู ้และความเข้าใจด้านสิ่ ง
สิ่ งแวดล้อม โดยมีรายชื่อหลักสู ตร ดังนี้
1) โครงการ 5ส
2) โครงการ Lean & Kaizen
3) การสร้างจิตสานึก "อนุรักษ์พลังงาน"
4) ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน
5) แหล่งที่มาระบบนิวเเมตริ กส์และระบบการจัดเตรี ยม (การอนุรักษ์พลังงาน)
6) การสร้างจิตสานึกด้านสิ่ งแวดล้อม
7) ผูจ้ ดั การสิ่ งแวดล้อม
8) การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
9) นวัตกรรมในการตรวจวัดน้ ามัน (Oil & Grease) ที่ปนเปื้ อนในน้ าเสี ย

5

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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การอนุรักษ์ พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์ พลังงาน
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด(มหาชน) ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิต และจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสู บสาหรับเครื่ องทาความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการดาเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสิ นค้าที่เกี่ยวกับ
อุปกรณ์ชิ้นส่ วนของเครื่ องทาความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความสาคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงกาหนด
นโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดความสู ญเปล่าในการใช้
พลังงาน การนากลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้าง
จิตสานึกแก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้
1.บริ ษทั จะดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นส่ วน
หนึ่งของการดาเนินงานของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงข้อกาหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.บริ ษทั จะดาเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริ มาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานและสานักงาน
3.บริ ษทั มีความมุ่งมัน่ และเจตจานงค์ที่จะปฎิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานทุก
ประการ
4.บริ ษทั กาหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็ นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าของ ผูบ้ ริ หารทุกระดับ และพนักงาน รวมถึง
ลูกจ้างและผูท้ ี่เข้ามาปฎิบตั ิงานในโรงงานทุกคน ที่ตอ้ งร่ วมมือในการปฎิบตั ิตามมาตรการหรื อแผนอนุรักษ์พลังงานที่
กาหนดอย่างเคร่ งครัด
5.เจ้าของ ผูบ้ ริ หารทุกระดับ พนักงาน และคณะทางานด้านการจัดการพลังงานต้องร่ วมมือกันทบทวนและปรับปรุ ง
นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย รวมถึงมาตรการหรื อแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการใช้พลังงานอย่าง
ต่อเนื่องตลอดไป
6.บริ ษทั จะกาหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
การแต่ งตั้งคณะทางานด้ านการจัดการพลังงานและอานาจหน้ าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดการพลังงานของบริ ษทั เป็ นไปตามอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง ว่า
ด้วยการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได้แต่งตั้งคณะทางานด้าน
การจัดการพลังงาน ประกอบด้วย ประธาน ที่ปรึ กษา เลขานุการและคณะทางาน จานวนรวมทั้งสิ้ น 39 คน ซึ่ งครอบคลุมทุก
หน่วยงานเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบตั ิในวงกว้างและครบทุกพื้นที่
อานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะทางานด้ านการจัดการพลังงาน
1.ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานขององค์กร
2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่ วมมือในการปฎิบตั ิการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึ กอบรมและกิจกรรมหรื ออื่นๆ เพื่อสร้างจิตสานึ กของบุคลากรของ
องค์กร
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3.ควบคุม ดูแล ให้การจัดการพลังงานเป็ นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4.รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผบู ้ ริ หาร
สู งสุ ดทราบ
5.เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรื อทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผบู ้ ริ หารสู งสุ ด
พิจารณา
6.สนับสนุนผูบ้ ริ หารสู งสุ ดขององค์กรในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
สั ดส่ วนการใช้ พลังงานไฟฟ้ าแยกตามระบบปี 2560
ระบบ
แสงสว่าง
ปรับอากาศสานักงาน
ทาความเย็น
การผลิต
อัดอากาศ
อื่นๆ
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี
ร้อยละ
913,334.70
3.59%
327,034.11
1.29%
4,326,570.35
17.00%
13,204,128.00
51.90%
3,715,676.33
14.74%
2,957,155.21
11.48%
25,443,898.70
100.00%

ปริมาณการใช้ พลังงานต่ อหน่ วยผลผลิตในรอบปี 2558 - 2560
ปริ มาณพลังงานที่ใช้
ค่าการใช้พลังงาน
ปริ มาณผลผลิต
ปี
ไฟฟ้า
ความร้อน
จาเพาะ(SEC)
(หน่วย)
(เมกะจูล/หน่วย)
(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)
(เมกะจูล)
2558
3,497,722
29,666,000
191,995,557
86.31
2559
2,670,030
25,895,486
173,522,528
103.92
2560
2,262,752
25,443,899
168,027,046
114.74
กิจกรรมอนุรักษ์ พลังงานด้ านไฟฟ้ า ปี 2560
1. การลดใช้พลังงาน
- กิจกรรม LED Street Light & LED Flood Light แทน Phillips Tango ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560
เงินลงทุน 162,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 81,710 บาท
- กิจกรรม เปลี่ยน LED T8 18W 350 หลอด ตั้งแต่ มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2560
เงินลงทุน 140,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 244,490 บาท
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-

กิจกรรม เปลี่ยน LED T5 16W 120 หลอด ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2560
เงินลงทุน 44,400 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 55,598 บาท
- กิจกรรม เปลี่ยน CHILLER อาคาร 25 ปี 100 RT ตั้งแต่เมษายน 2560 – กรกฎาคม 2560
เงินลงทุน 2,400,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 457,116 บาท
- กิจกรรม VSD cooling pump อาคาร 25 ปี ตั้งแต่ สิ งหาคม 2560 – ตุลาคม 2560 เงินลงทุน 167,000 บาท ลด
ค่าใช้จ่ายได้ 528,660 บาท
- กิจกรรม ลดลมรั่วทั้งองค์กร ตั้งแต่ กันยายน 2560 – พฤศจิกายน 2560 เงินลงทุน 6,511 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้
99,792 บาท
- กิจกรรม เดินท่อไอน้ าแทนการใช้ Gas burner ไลน์ Single wash ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560
เงินลงทุน 288,900 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 392,123 บาท
2. เพิ่มความสว่างให้พ้ืนที่
- กิจกรรม LED Street Light & LED Flood Light แทน Phillips Tango ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2560 – เมษายน 2560
เงินลงทุน 162,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 81,710 บาท
- กิจกรรม เปลี่ยน LED T8 18W 350 หลอด ตั้งแต่ มีนาคม 2560 – มิถุนายน 2560 เงินลงทุน 140,000 บาท ลด
ค่าใช้จ่ายได้ 244,490 บาท
- กิจกรรม เปลี่ยน LED T5 16W 120 หลอด ตั้งแต่ พฤษภาคม 2560 – มิถุนายน 2560 เงินลงทุน 44,400 บาท
ลดค่าใช้จ่ายได้ 55,598 บาท
กิจกรรมอนุรักษ์ พลังงานด้ านความร้ อน ปี 2560
การลดใช้ พลังงาน
- กิจกรรม เดินท่อไอน้ าแทนการใช้ Gas burner ไลน์ Single wash ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 – มกราคม 2560 เงิน
ลงทุน 288,900 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 392,123 บาท
การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานประจาปี 2560
1. ฝึ กอบรมหลักสู ตร “ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน” เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบอากาศอัดและวิธีการ
ประหยัดพลังงานเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบอากาศอัด จานวนผูเ้ ข้าอบรม 39 คน ในเดือนเมษายน 2560
2. ฝึ กอบรมหลักสู ตร “การสร้างจิตสานึกอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อสร้างจิตสานึกการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงให้ความรู ้
พนักงาน และกระตุน้ ให้พนักงานมีความตระหนักถึงการใช้พลังงาน โดยแน้นพนักงานระดับปฏิบตั ิงานเป็ นหลัก
จานวนผูเ้ ข้าอบรม 76 คน ในเดือนมิถุนายนและสิ งหาคม 2560
3. ส่ งที มพนักงานเข้าร่ วมฝึ กอบรมหลักสู ตร “การประเมินศักยภาพการอนุ รักษ์พลังงาน(ภาคปฏิ บตั ิ )” สาหรับผู ้
ตรวจสอบภายใน จานวน 3 คนในเดื อนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
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4. เพิ่มหลักสู ตร “การอนุรักษ์พลังงาน” ในการปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่เริ่ มตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เป็ นต้นมาจนถึง
ปัจจุบนั
5. คณะทางานด้านการจัดการพลังงานจานวน 20 คน ในเดื อนพฤศจิ กายน 2560 ศึ กษาดู งานระบบการจัด
การพลังงานบริ ษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค จากัด ณ นิ คมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่ งได้รับรางวัล Thailand Energy
Award ประเภทโรงงานควบคุม ปี 2559 (2016)
6. กิจกรรม “ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวัน” โดยผูร้ ับผิดชอบด้านพลังงานตรวจหาพื้นที่สิ้นเปลืองพลังงาน
และทารายงานส่ งหน่ วยงานเจ้า ของพื้ นที่ แ ก้ไ ข เพื่ อกระตุ น้ จิ ต สานึ กการอนุ รักษ์พลังงานแก่ พนักงานโดยมี
พนักงานทุกระดับเข้าร่ วมกิจกรรม 500 คน
7. กิจกรรม “Energy Morning talk” เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านพลังงานให้พนักงานทุกระดับ โดยมีจานวน
ผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรม 1,800 คน
8. กิจกรรม “ลดลมรั่วทั้งองค์กร” กิจกรรมต่อเนื่ องจากกิจกรรม ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวันซึ่ งจัดขึ้นใน
เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 โดยให้พนักงานฝ่ ายผลิตจานวน 1,300 คนเข้ามีส่วนร่ วมในการแก้ไขจุดที่ลมรั่วนา
โดยหัวหน้า งานที่ เ ป็ นคณะทางานด้า นการจัด การพลังงาน สามารถลดค่ า ไฟในระบบอากาศอัด ได้มากกว่า
170,000 บาท
การเผยแพร่ การฝึ กอบรมและกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่ วมดาเนินการตามแผนและกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการอนุรักษ์พลังงาน
ขององค์กร ได้ดาเนินการเผยแพร่ ดงั ต่อไปนี้
- ติดประกาศ ณ สถานที่ในอาคารหลัก ซึ่ งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กบั ผูร้ ่ วมกิจกรรมจานวน 550 คน
- ทีวีประชาสัมพันธ์ 11 จุดทัว่ โรงงาน
- กิจกรรม Energy Morning Talk
การเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรม

รู ปการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมบริ เวณโรงอาหารและหน้าห้องประชุมใหญ่
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รู ปการเผยแพร่ แผนการฝึ กอบรมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่ แผนกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน

รู ปการเผยแพร่ แผนกิจกรรมฯ โดยทีวีประชาสัมพันธ์

รู ปการเผยแพร่ แผนกิจกรรมฯ โดยจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์
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รู ปการเผยแพร่ แผนกิจกรรมฯ ผ่านกิจกรรม Energy Morning Talk

กิจกรรมอนุรักษ์ พลังงานปี 2560

LED Street Light

LED T8

เปลีย่ นชิลเลอร์ อาคาร 25 ปี

VSD cooling pump
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การฝึ กอบรมและศึกษาดูงานด้ านพลังงานปี 2560

อบรมทฤษฎีลมอัดและเทคนิคการประหยัดพลังงาน

อบรมการสร้างจิตสานึ กการอนุรักษ์พลังงาน

คณะทางานฯ ศึกษาดูงานบริ ษทั ชไนเดอร์ อิเล็คทริ ค ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
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กิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานปี 2560

รู ปกิจกรรม Energy Morning Talk ครบทุกหน่วยงานทั้งองค์กร

รู ปกิจกรรมลดลมรั่วทั้งองค์กร
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7. การร่ วมพัฒนาชุมชนและสั งคม
นอกจากบริ ษทั จะดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว ภายใต้ปณิ ธานของคุณสุ รพร
สิ มะกุลธร ประธานกรรมการ (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ปี พ.ศ. 2523-2555) และคุณสุ ธี สิ มะกุลธร กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ที่วา่ “ทามาหาได้แล้ว ต้องดูแลสังคม ดูแลครอบครัว”
ในปี 2560 บริ ษทั ได้ให้การสนับสนุนและดาเนินงานการร่ วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After Process) ในด้านต่างๆ เช่น
1. โครงการบริ จาคครุ ภณั ฑ์การแพทย์ตูอ้ บเด็กแรกเกิด (Infant Incubator) ให้กบั 8 โรงพยาบาล รวม 10 ตู ้
2. โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน”
3. โครงการ “เปิ ดบ้านรับแขก” เปิ ดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการ
ของบริ ษทั และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. โครงการ “เคารพพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรามาธิ บดี ”
5. โครงการ “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มหิ ตลาธิ เบศรามาธิ บดี”
6. กิจกรรม “คูปองอาชีพเสริ ม ทาดอกไม้จนั ทน์ ” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
7. กิจกรรม “อิ่มบุญสุ ขใจปลอดภัยวันสงกรานต์”
8. โครงการ “เล้าไก่เพื่ออาหารกลางวันและการเรี ยนรู ้” ณ โรงเรี ยนวัดราษฎ์บารุ ง
9. กิจกรรม “KKC ร่ วมใจเทียนพรรษา” ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กทม.
10. ร่ วมกิจกรรม “รวมพลังสามัคคีทาดีเพื่อพ่อ” ณ โรงเรี ยนวัดโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
11. กิจกรรม “บริ จาคโลหิ ต” เป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยรถรับบริ จาคโลหิ ตของศูยน์บริ การโลหิ ตแห่งชาติ
12. กิจกรรม “มุมพักรักการอ่าน”
13. ร่ วมกิจกรรม “กัณฑ์เทศน์มหาชาติ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ร่ วมกิจกรรม “ตักบาตรประจาปี สานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง” และผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปี ใหม่
15. ร่ วมกิจกรรม “แข่งขันฟุตซอล อุตสาหกรรม” เพื่อให้ผปู ้ ระกอบการ ประชาชน และเยาวชน ห่างไกลยาเสพ
ติดและสารต้องห้ามทั้งปวง
16. ร่ วมกิจกรรม “HW Net Forum” ครั้งที่ 3 ร่ วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ไทย
15. ร่ วมกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 4”
17. กิจกรรม “จิตอาสากุลธรลอกคลองระบายน้ า” ณ ลาคลองบึงบัว ร่ วมกับสานักงานเขตลาดกระบัง และการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
19. โครงการ “สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ให้กบั สถานศึกษาและ
ชุมชนรวม 10 แห่ง
20. กิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กลุ ธร” ณ สนามฟุตบอล D-SOCCER
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21. กิจกรรม “สี ขา้ วตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ แปลงนาทุ่งโพธิ์ อาเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
22. กิจกรรม “กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 1 ต้นกล้าฟุตบอล ณ เทศบาลบางจัก จังหวัดอ่างทอง
23. กิจกรรม “กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 2 ตามรอยพระราชาปลูกป่ าเพื่อแผ่นดิน ณ อาเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี
24. กิจกรรม “กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 3 ฟิ สเนสเพื่อน้องและชุมชน โรงเรี ยนดอนฉิ มพลีพิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. กิจกรรม “จิตอาสากุลธรเคอร์บ้ ี” แจกอาหารเครื่ องดื่ม เก็บขยะ ณ บริ เวณท้องสนามหลวง เพื่อร่ วมบาเพ็ญ
กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26. กิจกรรม “ทาบุญถนนหลานหลวง” ร่ วมกับผูท้ ี่อยู่อาศัยบริ เวณ
27. ร่ วมกิจกรรม “แข่งขันโบลิ่งค์เชื่อมสัมพันธ์” กต.ตร. สถานีตาตรวจนครบาลฉลองกรุ ง
28. ร่ วมกิจกรรม “แข่งขันกอล์ฟ” ชมรมกอล์ฟชาวแรงงาน กรมสวัสดิและคุม้ ครองแรงงาน
29. กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก” สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิ ธิ เพื่อการ
ฟื้ นฟูพฒั นาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
30. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 1 บริ จาครถวีลแชร์กบั โครงการปันฝัน
31. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 2 บริ จาคอาหารและเครื่ องใช้ของเด็ก ณ มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิ ต จังหวัดปทุมธานี
32. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 3 บริ จาคสิ่ งของ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กวัดพลมานีย ์
33. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 4 บริ จาคสิ่ งของ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรี ยนชุมชน
วัดสุ ทธาโภชน์
34. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 5 บริ จาคสิ่ งของ ศูนย์พฒั นาเด็กเล็กบ้านทานบ
35. กิจกรรม “ส่ งเสริ มการทางานร่ วมกันเป็ นทีม” ครั้งที่ 6 ทอดกฐิน ณ วัดโพธิ์ ชัย หลวงพ่อพระใส ,วัดผาตาก
เสื้ อ ,วัดป่ าภูกอ้ น
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่ นวัตกรรมจากการดาเนินงานด้ านความรับผิดชอบต่ อสั งคม
จากแนวทางในการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ที่กาหนดเป็ นพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่ อง “ดาเนิ นธุ รกิจในแนวทางที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม และเจริ ญเติบโตอย่างยัง่ ยืน” ประกอบค่านิ ยมของกิจการที่ระบุไว้เป็ นอันดับแรก คือ
“คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทา ไม่ส่งของเสี ย” เป็ นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริ ษทั ตื่นตัว และมุ่งมัน่
ในการคิดพัฒนาปรับปรุ งผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นนวัตกรรม ที่
จะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนพร้อมต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมที่สร้างนวัตกรรมด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นดังนี้
1. กิจกรรม Kaizen
เริ่ มปี 2551-ปั จจุบนั มีจานวน 4,065 เรื่ อง ลดต้นทุนได้ 77.46 ล้านบาท ซึ่ งได้ดาเนิ นการในเรื่ องที่ เกี่ยวกับ
คุณภาพ สิ่ งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน กระบวนการทางาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและกิจกรรม 5 ส
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2. การส่ งผลงานเข้ าประกวด
บริ ษทั ได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิ จกรรม Kaizen ที่ จดั โดยสมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและได้รับ
รางวัลดังนี้
ปี
2552
2553
2556
2557

2558

2559
2560

รางวัลที่ได้ รับ
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
เทคนิคยอดเยี่ยม
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
เทคนิคยอดเยี่ยม
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Golden Award

ชื่ อผลงาน
ผลงานเรื่ อง Chamfer รู น้ ามัน Crank Shaft AZ

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Bronze Award (Kaizen for
Office)
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Golden Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Silver Award

ผลงานเรื่ องเปลี่ยนเรื่ องยากให้เป็ นเรื่ องง่ายด้วยไคเซ็น

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Silver Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท
Golden Award

ผลงานเรื่ อง เครื่ องเชื่อมท่อ Discharge Muffler AW

รางวัล
Golden Award

ผลงานเรื่ อง เครื่ องเจาะ Crank case CA
ผลงานเรื่ อง แขนกลคนไม่ตอ้ ง (เครื่ อง Transfer stator AW)

ผลงานเรื่ อง เครื่ องดัดท่อ Shock Loop AZ
ผลงานเรื่ อง เครื่ องเจาะ Piston Pin AZ

ผลงานเรื่ อง Chamfer Piston Pin Hole : AW

รางวัล
Silver Award
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3. กรณีศึกษาเด่ น ๆ
3.1 สิ่ งแวดล้อม
1. กรณี ศึกษา “ดักก่ อน” จัดทาตัวดักน้ าที่ไหลปนมากับเศษเจียร เมื่อน้ าไหลก็จะลงไปตามรางที่จดั ทาลงสู่
ถังน้ ายา
3.2 เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
1. กรณี ศึกษา “ไม่ ต้องดัด” นาสกรู หวั จม M10 มายึดติดกับชุ ด Stamp Code ด้านบนเพื่อกดไม่ให้ปลาย
ของ KEB 321-1 อยูค่ งที่ไม่มีการบิดตัวจากเดิม
2. กรณี ศึกษา “เพิ่มความเร็ ว” Die ตัวเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถติดตั้งกับเครื่ อง Press 200 ตันได้ จัดทา
Plate ยึดใต้ Die โดยการนา Plate เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มาทาการคว้านรู เพื่อใช้สาหรับให้ชิ้นงานออก และ
เจาะรู ยึด Plate เข้ากับ Die
3. กรณี ศึกษา “ปรับ SET ง่ าย” เนื่องจาก Fixture มีระยะในการปรับ Adjust น้อยมากทาให้เสี ยเวลาในการ
ปรับ Set ได้ทาการออกแบบ Fixture ใหม่โดยทาร่ อง Slot รู เพื่อให้มีระยะในการปรับ Adjust
3.3 ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร
1. กรณี ศึกษา “ดูดให้ หมด” ปรับปรุ งท่อดูดน้ ามันใหม่ โดยลดขนาดท่อลงและเพิ่มความยาวท่อให้ยาวขึ้น
และใช้ตวั เกลี ยวเป็ นตัวอัดท่อดันกับพื้นถังให้เป็ นแอ่งเพื่อให้น้ ามันไหลมารวมกันทาให้สามารถดู ด
น้ ามันได้จนหมดถัง ลดต้นทุนลงได้ 2,035,756 บาท/ปี
2. กรณี ศึกษา “เหล็ก 1 แผ่ น=คน 1 คน” ชุด Expander ฟอร์ มขดลวดข้างล่างด้านในของ Stator AW ไม่
สามารถขยายฟอร์ มขดลวดได้ เนื่ องจากแผ่น Plate ชุดล่างมีความสู งมากกว่าฟอร์ มลวดด้านล่าง Stator
ได้ทาการลดความสู งของ Plate ลง เพื่อให้ชุดขยายฟอร์ มลวดด้านล่างเบ่งฟอร์ มลวดถึง สามารถลด
ต้นทุนลงได้ 400,000 บาท/ปี และ ลดคนได้ 1 คน
3. กรณี ศึกษา “ใช้ งานเพิ่มได้ อีก” เนื่ องจากแปรงปั ดของทางหน่วยงาน Valve Plate จะมีการถอดเปลี่ยน
ออกเพื่อเปลี่ยนใหม่ เพราะไม่สามารถปั ดชิ้นงานได้ จึงออกแบบหัวน็อตใหม่ ให้เป็ นลักษณะจมลงไป
ให้เสมอกับแป้นของแปรงปัดพอดีสามารถลดต้นทุนลงได้ 216,000 บาท/ปี
3.4 กิจกรรม 5 ส
- กิจกรรมธงสี รักษาพื้นที่ เป็ นโครงการที่ มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการให้แต่ละพื้นที่ในโรงงานรักษาสภาพ
ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยตามหลัก 5 ส อย่างต่อเนื่องโดยวัดผลเป็ นคะแนนจากการตรวจพื้นที่ของ
คณะกรรมการ 5 ส และผูบ้ ริ หารโดยใช้ธงสี เป็ นสัญญาลักษณ์ ธงเขียวพื้นที่ดีเยี่ยม ธงเหลืองพื้นที่ดีปาน
กลาง ธงส้มพื้นที่ตอ้ งปรับปรุ งด่วน
- กิจกรรมปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมปรับปรุ งด้วย
หลัก 5 ส 2 เรื่ องต่อหนึ่งเดือนเพื่อกระตุน้ ให้พนักงานมีแนวความคิดพัฒนากระบวนการ
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- โครงการเปิ ดบ้ านรั บแขก เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้ 5 ส ระหว่างบริ ษทั ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
- เพื่อรับรองเสนอแนะจากผูเ้ ข้าเยี่ยมชมนาไปปรับปรุ ง
- เพื่อกระตุน้ ให้พนักงานในองค์กรตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในกิจการ 5 ส
- โครงการณรงค์ การทิ้งขยะแยกประเภท เป็ นโครงการที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างวินยั ให้มีการคัดแยก
ประเภทขยะทัว่ ไป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
- ผลที่ได้รับ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะได้ ขายได้ราคา
- นาเงินช่วยเหลือชุมชน (ชุมชนวัดบึง จัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็ก)
“เงินสนับสนุนกิจกรรม”
- โครงการBig Cleaningโรงอาหาร เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อความสะอาดของโรงอาหาร สร้าง
ความเชื่อมัน่ ให้กบั พนักงานในเรื่ องสุ ขอนามัย
- เพื่อสร้างจิตอาสาให้กบั พนักงาน
- โครงการ“หน้ าบ้ านน่ ามอง” เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อความสะอาดบริ เวณหน้าบริ ษทั
- เพื่อสร้างจิตสานึกและวินยั ในการทิ้งขยะของพนักงาน
- โครงการ 1วัด 5ส สร้ างสุ ข เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม 5ส สู่ สังคมภายนอกโดยร่ วมกับ
ชุมชน ทา 5ส กับวัดปลูกศรัทรา เขตลาดกระบัง
- โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริ ษัทต่ างๆ เป็ นโครงการที่มีวตั ถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ้และ
นาแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในกิจกรรม 5ส ของบริ ษทั KKC
ประธาน 5ส, ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จัดส่ งทีมพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน
ร่ วมเก็บขยะทาความสะอาดบริ เวณริ มถนนตลอดแนวรั้วหน้าบริ ษทั
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4. การนาปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ ในการปรับปรุ ง
ช่วยทาให้เกิดความคิ ดสร้างสรรค์จากการร่ วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง ในลักษณะ
ของ Cross functional เพื่อประโยชน์ในการทางานร่ วมกัน
5. นานวัตกรรมความคิดที่ได้ มาแบ่ งปันเพื่อการเรียนรู้ นาไปทาประโยชน์ ให้ กบั หน่ วยงานต่ างๆ
- มีการเผยแพร่ ความรู ้แบ่งปั นในรู ปแบบของ Knowledge management & Sharing ที่พนักงานทุกคนสามารถ
เข้าค้นหาเรี ยนรู ้ได้ในระบบ Intranet ของบริ ษทั
- บริ ษทั ได้นาเสนอวิถีการทางานขององค์กรด้วยหลักการ “KK Innovation” เพือ่ นำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลอย่ำง
มีประสิทธิภำพ ดังนี้
I-Improvement
การนาเครื่ องมือที่ใช้ในการปรับปรุ งและเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในการทางานและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
N-Norm
การสร้างบรรทัดฐานของการทางาน และเป็ นแบบอย่างที่ดีสาหรับบุคลากร
N-New Product
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
รวดเร็ วและทันเวลา
O-Opportunity
การเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกคน เรี ยนรู ้และพัฒนาตัวเองและองค์กร การเปิ ด
โอกาสให้พนักงานเสนอเรื่ องราวดี ๆ ต่อองค์กร การแข่งขัน และการนาเสนอ
ผลงานต่าง ๆ
V-Value
การนากิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมร่ วมกันของคนในองค์กร
A-Attitude
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการทางานในหน้าที่รับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
T-Technology
มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
E-Ethic
การปลูกฝังความซื่ อสัตย์และคุณธรรมในการทางานต่อเพื่อนร่ วมงานในองค์กร
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- สร้างแนวทางดาเนิ นงานเพื่อปรับปรุ งกระบวนการ โดยการจัดการความรู ้ที่ ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการความรู ้หรื อ KM Process 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู ้ เป็ นการกาหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้
2. การสร้างและแสวงหาความรู ้ วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็ นการรวบรวมความรู ้จากผูเ้ ชี่ยวชาญ ผูเ้ กี่ยวข้อง
และมีประสบการณ์กบั ความรู ้ในกระบวนการนั้น
3. การจัดการความรู ้ให้เป็ นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู ้ในคู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction)
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู ้ ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญในกระบวนการพิ จารณากลัน่ กรอง และมี การนา
ความรู ้ที่ได้ไปทดลองปฏิบตั ิ และติดตามผลการปฏิบตั ิ
5. การเข้าถึงความรู ้ เผยแพร่ กระบวนการทางานที่ได้รับการปรับปรุ งเป็ นมาตรฐานการทางานที่ถูกต้อง
ติดประกาศในพื้นที่ปฏิบตั ิงาน จัดทาศูนย์การเรี ยนรู ้ และมุมความรู ้ให้พนักงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์
6. การแบ่งปั นและแลกเปลี่ยนความรู ้ การฝึ กอบรมที่หน้างาน พร้อมกับให้พนังงานปฏิบตั ิงานที่ถูกต้อง
ช่วยเหลือให้คาปรึ กษาแนะนาโดยหัวหน้างาน
7. การเรี ยนรู ้ มี การติ ด ตามการปฏิ บตั ิ งานของพนักงานว่า ได้นาความรู ้ มาใช้ปฏิ บ ัติงานหรื อไม่ โดย
กาหนดแผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการทางาน
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11 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิ กายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คนและ
กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 คน เข้าร่ วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริ ษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั โดย
การสอบถามข้อมู ลจากฝ่ ายบริ หารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ง พิ จารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุ ปได้วา่ จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริ ษทั ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ ยง การควบคุมการปฏิ บตั ิ งาน ระบบสารสนเทศและการสื่ อสารข้ อมูล
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริ ษทั
ได้จดั ให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่ องการ
ติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริ ษทั ย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจากการที่กรรมการ
หรื อผูบ้ ริ หารนาไปใช้โดยมิชอบหรื อโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยว
โยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และไม่มีขอ้ บกพร่ องที่เป็ นสาระสาคัญในการปฏิบตั ิตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนด
11.2 ความเห็ นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่ างไปจากความเห็ นของคณะกรรมการ
บริษทั หรื อผู้สอบบัญชีมขี ้ อสั งเกตเกีย่ วกับการควบคุมภายใน
– ไม่มี –
11.3 หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2544 ได้แต่งตั้งนางสาววิมล เจือกโว้น ให้ดารง
ตาแหน่งหัวหน้างานผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 เนื่ องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลา 16 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสู ตรต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
ด้านตรวจสอบภายในซึ่ งกาหนดโดยสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ งประเทศไทย และได้ปฏิบตั ิงานด้านตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั ต่อเนื่ องเป็ นเวลา 16 ปี ซึ่ งมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดาเนิ นงานของบริ ษทั เป็ นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความ
เหมาะสมที่จะปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดูแลให้หวั หน้างานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึ กษา ประสบการณ์ การอบรมที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ จากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่ งหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
เนื่องจากผลการปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริ ษทั กาหนด ทางบริ ษทั จึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานกากับดูแล
การปฏิบตั ิงานของบริ ษทั

118

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

12 รายการระหว่ างกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั มีรายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกัน (โดยมีผูถ้ ือหุ ้นและ/หรื อ
กรรมการบริ ษทั ร่ วมกัน) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อและขายสิ นค้าที่ เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ที่เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยบริ ษทั มีนโยบายในการทารายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและ
เป็ นไปตามเงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็ นไปตามตามปกติธุรกิจ
ซึ่ งรายการธุรกิจ โดยมีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายละเอียดประกอบดังแสดงในตารางต่อไปนี้
(ในปี 2560 ไม่มีรายการที่ เกี่ ยวโยงกันที่ เข้าข่ายต้องนาเสนอขออนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้นก่อนการทารายการตาม
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รายการธุรกิจกับบริษทั ย่ อยและบริษทั ที่เกีย่ วข้ องกันโดยสรุ ป
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
รายการธุรกิจกับบริ ษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ซื้อสิ นค้า
ขายสิ นค้าและบริ การและขายเศษซาก
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ
ขายสิ นทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
ขายสิ นค้าและบริ การและขายเศษซาก
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้อื่น

นโยบายการกาหนดราคา

-

-

1,334
147
151
31
7
14
3
2

1,182
207
144
28
7
13
3
61
1

ราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 5.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 5.80 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกัน
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

576
68
14
10
1

591
70
19
14
1

290
68
8
1

323
68
5
8
1

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่ วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบการเงินรวม
2560
2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

113,337
113,337

105,827
105,827

54,799
49,332
104,131

41,453
49,762
91,215

16,920
16,920

26,356
26,356

254,112
12,199
266,311

341,275
17,956
359,231

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ยอดคงค้างของเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
และ 2559 และการเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ ืมและเงินกูย้ ืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นแก่ บริษทั ย่อย
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

156,000
156,000

รวม

ลดลง
ระหว่างปี
-

(43,000)
(43,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
113,000
113,000
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากบริ ษทั ย่ อย
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด

23,500
615,000
638,500

รวม
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เพิม่ ขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี
-

(23,500)
(23,500)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560
615,000
615,000

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้กูย้ ืมระยะสั้นและเงินกูย้ ืมระยะสั้นตามสัญญา
ดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
137
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
137
รวมเงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จากัด

55,414
61,519
4,221
3,953
12,870
12,229
150,206

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน

73,701
160,914
6,629
7,282
248,526

ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่
ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม
2560
2559
45
44
1
2
46
46

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
21
21
1
1
22
22

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ประเภทกิจการและความสัมพันธ์
ลาดับ
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
ที่
1 บจ. กุลธรพรี เมียร์

ผูถ้ ือหุ้น

ลาดับที่

ประเภทกิจการ

รายการระหว่างกัน

บมจ.กุลธรเคอร์ บ้ ี 100 %

ผลิตคอมเพรสเซอร์

บริ ษทั ซื้ อชิ้นส่ วนสาหรับใช้ผลิตคอมเพรสเซอร์

มูลค่ารายการ
ซื้ อ
ขาย
ซื้ อ
ขาย
ซื้ อ
ขาย
ซื้ อ
ขาย
ซื้ อ

6.32 ล้านบาท
64.71 ล้านบาท
308.98 ล้านบาท
25.80 ล้านบาท
482.20 ล้านบาท
48.46 ล้านบาท
221.53 ล้านบาท
0.26 ล้านบาท
193.28 ล้านบาท

2

บจ. กุลธรเคอร์บ้ ี เฟาน์ดรี่

บมจ.กุลธรเคอร์ บ้ ี 100 %

ผลิตชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ

3

บจ. กุลธรสตีล

บมจ.กุลธรเคอร์ บ้ ี 100 %

ตัดและแปรรู ปโลหะแผ่น

4

บมจ.กุลธรเคอร์ บ้ ี 100 %

ผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายา

5

บจ. กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์
บจ. ซูโจว กุลธร แมตเน็ต ไวร์

6

บจ. กุลธรเมททัลโปรดักส์

ผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายาและมอเตอร์
ของคอมเพรสเซอร์
ผลิตชิ้นส่ วนเหล็กทุบ

7

บจ. ฮีทคราฟท์ ออสเตรเลีย พีทีวาย

บจ. กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100 %
บจ. กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100 %
ผูล้ งทุนในต่างประเทศ

ตัวแทนจาหน่ายคอมเพรสเซอร์

บริ ษทั ซื้ อชิ้นส่ วนเหล็กหล่อสาหรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์และขายเศษเหล็กให้
บริ ษทั ซื้ อเหล็กม้วนและเหล็กแปรรู ป
และขายเหล็กม้วนให้
บริ ษทั ซื้ อลวดทองแดงอาบน้ ายาสาหรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์
บริ ษทั ซื้ อลวดทองแดงอาบน้ ายาและชิ้นส่ วนมอเตอร์
สาหรับใช้ผลิตคอมเพรสเซอร์
บริ ษทั ซื้ อชิ้นส่ วนเหล็กทุบสาหรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์
บริ ษทั จาหน่ ายคอมเพรสเซอร์ ให้

8

กลุ่มสิ มะกุลธร 33.32 %

9

บจ. อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ไทย
บจ. กุลธร

กลุ่มสิ มะกุลธร 100 %

ผลิตคอมเพรสเซอร์โรตารี
สาหรับเครื่ องปรับอากาศ
ตัวแทนจาหน่ายคอมเพรสเซอร์

บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่ วนมอเตอร์ ของ
คอมเพรสเซอร์
บริ ษทั จาหน่ ายคอมเพรสเซอร์ ให้

10

บจ. กุลธรอิเล็คทริ ค

กลุ่มสิ มะกุลธร 100 %

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้า

บริ ษทั รับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ ไฟฟ้ า

11

บจ. กุลธรอินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด

กลุ่มสิ มะกุลธร 100%

ตัวแทนจาหน่ายของบริ ษทั , ซื้ ออุปกรณ์โรงงาน

12

บจ. ซูปเปอร์อลั ลอย
เทคโนโลยี จากัด

กลุ่มสิ มะกุลธร 100%

กิจการค้าสิ นค้าและอุปกรณ์เครื่ อง
ทาความเย็นและเครื่ องปรับอากาศ
กิจการผลิตชุดประกอบสายไฟ
และชิ้นส่วนอื่น ๆ

ซื้ อ 3.48 ล้านบาท
ขาย 202.22 ล้านบาท
ซื้ อ 11.67 ล้านบาท
ขาย 1.29 ล้านบาท
ซื้ อ 0.17 ล้านบาท

ซื้อชุดประกอบสายไฟสาหรับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์

ซื้ อ 52.30 ล้านบาท
ขาย 4.28 ล้านบาท

122

ซื้ อ 117.22 ล้านบาท
ขาย 6.99 ล้านบาท
ซื้ อ 0.03 ล้านบาท
ขาย 80.98 ล้านบาท
ขาย 1.12 ล้านบาท

นโยบายการกาหนด
เงื่อนไขและราคาขาย
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป
เป็ นตามธุรกิจปกติ
ที่ทากับบุคคลทัว่ ไป

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ผูต้ รวจสอบบัญชี ได้พิจารณารายการระหว่างกันสาหรับปี บัญชี 2560 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมี
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับการซื้ อขายสิ นค้า รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไป
ตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั และบุคคลหรื อกิจการเหล่านั้น ซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ
รายการระหว่างกันดังกล่าวนี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุ ดให้กบั บริ ษทั ได้จากข้อได้เปรี ยบในเชิ งแข่งขันทาง
ธุรกิจที่มีตน้ ทุนดาเนินการที่ต่ากว่าอันเป็ นผลจากการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่ องกันสาหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใกล้เคียงกัน
ขั้นตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในการทารายการระหว่างกัน กรณี ที่บริ ษทั มีรายการซื้ อ/ขาย สิ นค้าและบริ การระหว่างกันได้กาหนดให้ใช้ราคา
เที ยบเคี ยงกับราคาตลาดที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณี ที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริ ษทั จะพิจารณาเปรี ยบเที ยบราคาสิ นค้าหรื อ
บริ การกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่ อนไขที่ เหมือนหรื อใกล้เคี ยงกัน เพื่ อให้มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุ สมผลและเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบทานการทารายการระหว่างกันที่สาคัญ
และการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริ ษทั ร่ วมกันดู แลรายการระหว่างกันดังกล่า วที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตว่าจะ
เป็ นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่ องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่ วนใหญ่
เป็ นรายการที่ดาเนิ นไปตามธุ รกิจปกติ ประกอบกับบริ ษทั มีนโยบายในการทารายการในธุ รกิจที่ เสริ มซึ่ งกันและกัน ดังนั้น
รายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่ จะเกิ ดขึ้ นอย่างต่อเนื่ องในอนาคต โดยบริ ษทั ยังคงยึดถือความ
สมเหตุสมผลและคานึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็ นธรรมเป็ นหลัก

123

บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ส่ วนที่ 3
ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

124

บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

13 ข้ อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
13.1 ข้ อมูลทำงกำรเงินโดยสรุ ป
สรุ ปผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
- งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ(งบกำรเงินรวม) สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558

รำยได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ดอกเบี้ยรับ
อื่น ๆ
รวมรำยได้
ต้ นทุนขำยและบริกำร
กำไรขั้นต้ น

หน่วย : บาท
ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

9,263,906,664

8,665,887,862

10,544,381,527

245,008,234

168,902,584

219,144,543

17,932,338
1,066,996
31,600,867
9,559,515,099
9,013,230,998
250,675,666

1,176,163
15,849,356
8,851,815,965
8,011,603,678
654,284,184

868,433
6,523,111
10,770,917,614
9,747,455,660
796,925,867

อัตรำกำไรขั้นต้ น
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน
ค่าใช้จ่ายในการขาย

2.71%

7.55%

7.56%

126,060,082

87,154,720

162,835,271

ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ นิติบุคคล

436,483,830
562,543,912
(16,259,811)

446,764,644
11,860,450
545,779,814
294,432,473

391,993,086
18,194,757
573,023,114
450,438,840

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล

(183,168,544)
(199,428,355)

(186,841,093)
107,591,380

(210,801,814)
239,637,026

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

26,675,354
(172,753,001)

(44,288,515)
63,302,865

(27,257,833)
212,379,193

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงค่างบการเงินที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กาไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ จากภาษีเงินได้
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

319,986
(23,500,125)
3,460,330
(20,039,795)
(19,719,809)
(192,472,810)

5,136,721
5,136,721
68,439,586

3,595,627
(30,662,151)
4,731,850
(25,930,301)
(22,334,674)
190,044,519

(0.144)

0.053

0.191

1,200,000,000

1,200,000,000

1,112,329,000

กำไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐำน(บำทต่ อหุ้น)
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก (หุ้น)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

- งบแสดงฐำนะกำรเงิน(งบกำรเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีซ้ื อรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน
หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอื่นๆ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน(หุ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ชาระเต็มมูลค่า(หุ ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุ รกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไรสะสมจัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
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หน่วย : บาท
ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

225,680,509
1,852,121,489
2,122,406,144
25,536,722
48,143,025
28,400,410
4,302,288,299

316,890,747
1,834,931,629
2,327,112,970
12,676,416
53,047,960
22,226,018
4,566,885,740

173,031,297
2,083,897,699
2,437,768,790
80,147,540
84,198,796
4,859,044,122

2,794,237,664
127,457,129
73,352,003
2,995,046,796
7,297,335,095

3,019,407,338
83,230,429
77,383,052
3,180,020,819
7,746,906,559

3,192,293,839
79,929,341
85,529,647
3,357,752,827
8,216,796,949

3,029,785,282
879,098,264
200,000,000
102,275,964
4,211,159,510

2,801,694,296
1,003,573,813
200,000,000
107,704,954
4,112,973,063

3,660,060,111
1,138,199,528
263,200,000
156,862,954
5,218,322,593

600,000,000
63,830,759
196,851,990
860,682,749
5,071,842,259

800,000,000
125,689,955
170,277,895
1,095,967,850
5,208,940,913

186,930,692
162,017,694
348,948,386
5,567,270,979

1,200,000,000
700,000,000
207,897,949
120,000,000
8,345,246
(10,750,359)
2,225,492,836
7,297,335,095

1,200,000,000
700,000,000
207,897,949
120,000,000
321,138,042
(11,070,345)
2,537,965,646
7,746,906,559

1,200,000,000
700,000,000
120,000,000
437,835,087
191,690,883
2,649,525,970
8,216,796,949

บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

- งบกระแสเงินสด (งบกำรเงินรวม) สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
ปี 2558

ปี 2560

ปี 2559

(199,428,355)

107,591,380

239,637,026

473,054,831
4,646,262
14,810,362
30,203,130

494,203,314
30,413,106
17,232,199

567,050,179
973,535
277,163
41,735,069

(245,468)
2,008,820
(6,018)
10,214,628
14,066,845
(953,370)
(1,066,996)
832,368
162,981,868

3,670,647
2,000,000
841,102
(4,523)
14,438,367
17,503,950
(1,176,163)
14,607,582
157,795,834

(763,887)
1,280,000
1,455,209
(6,293)
15,590,420
9,843,144
(39,448,504)
180,599,729

511,118,907

859,116,795

1,018,222,790

(57,115,828)
174,503,696
16,766,334
(159,436)

260,624,139
93,423,621
50,080,601
1,230,305

105,898,154
180,801,176
33,366,733
(227,251)

(114,267,363)
(5,746,452)
525,099,858
(10,992,876)
1,066,996
(162,131,324)
(45,352,153)
307,690,501

(133,623,738)
(35,846,203)
1,095,005,520
(9,243,749)
1,176,163
(158,178,285)
(76,757,406)
852,002,243

(347,253,919)
1,929,476
992,737,159
(9,211,172)
(181,190,411)
(26,507,777)
775,827,799

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษี
รำยกำรปรับกระทบยอดกำไรก่อนภำษีเป็ นเงินสดรับ (จ่ ำย)
จำกกิจกรรมดำเนินงำน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่ าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ
กาไรสุ ทธิจากการจาหน่ายและตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นค่าใช้จ่าย
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รายได้เงินปันผล
ค่าตัดจาหน่ายดอกเบี้ย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำไรจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนีส้ ินดำเนินงำน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

- งบกระแสเงินสด (งบกำรเงินรวม) สำหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 2559 และ 2558 (ต่ อ)
ปี 2560

ปี 2559

หน่วย : บาท
ปี 2558

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปั นผลรับ
เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(267,227,564) (331,543,738) (229,975,148)
1,293,214
5,413,947
1,127,123
11,568,990
6,018
4,523
6,293
(254,359,342) (326,125,268) (228,841,732)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ ืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่ องจักร
ชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจาการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้ อและสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจำก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหำเงิน

(246,739,501)
(200,000,000)
(77,964,041)
(119,966,189)
(151,190,729)

ผลต่ ำงจำกกำรแปลงค่ ำงบกำรเงินเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ ำเงินสดปลำยปี

6,649,332
(91,210,238)
316,890,747
225,680,509
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(875,347,947) (94,631,952)
35,650,000
(263,200,000) (371,500,000)
1,000,000,000
- 400,000,000
(83,782,250) (85,198,346)
(179,957,197) (499,871,727)
(402,287,394) (615,552,025)
20,269,869
143,859,450
173,031,297
316,890,747

(7,665,197)
(76,231,155)
249,262,452
173,031,297

บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

13.2 อัตรำส่ วนทำงกำรเงินของบริษทั
ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

อัตราส่ วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
อัตราส่ วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนของสิ นค้าถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บสิ นค้าเฉลี่ย
อัตราส่ วนหมุนเวียนเจ้าหนี้

1.02 เท่า
0.49 เท่า
0.07 เท่า
5.06 เท่า
71 วัน
3.77 เท่า
96 วัน
9.57 เท่า

1.1 เท่า
0.52 เท่า
0.18 เท่า
4.64 เท่า
78 วัน
3.17 เท่า
114 วัน
7.48 เท่า

0.93 เท่า
0.43 เท่า
0.13 เท่า
5.19 เท่า
69 วัน
3.66 เท่า
98 วัน
7.43 เท่า

ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

38 วัน
129 วัน

48 วัน
144 วัน

48 วัน
119 วัน

อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขั้นต้น
2.71 %
อัตรากาไรสุ ทธิ
(1.86) %
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(7.76) %

7.55 %
0.72 %
2.49 %

7.56 %
1.97 %
8.02 %

อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(2.37) %
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
(9.95) %
อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน
1.27 เท่า

0.82 %
17.60 %
1.11 เท่า

2.58 %
22.92 %
1.25 เท่า

อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้
2.28 เท่า
อัตราส่ วนความสามารถชาระดอกเบี้ย
3.18 เท่า
อัตราส่ วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
1.16 เท่า

2.05 เท่า
6.87 เท่า
1.39 เท่า

2.10 เท่า
5.43 เท่า
1.13 เท่า

** %

*** %

อัตราการจ่ายเงินปันผล

* %

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่
39/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสาหรับปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์) สาหรับหุ ้นสามัญจานวน
1,200,000,000 หุน้ โดยจ่ายจากกาไรสะสมของกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกาไร โดยมีกาหนดให้จ่ายเงินปั นผลในวันที่
24 พฤษภาคม 2561
** ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 38/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2559 ในอัตราหุ ้น
ละ 0.10 บาท(สิ บสตางค์) สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 1,200,000,000 หุ ้นโดยจ่ายจากกาไรสะสมของกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ
20 ของกาไร โดยมีกาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
*** ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั้งที่ 37/2559 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี 2558 ในอัตรา
หุน้ ละ 0.15 บาท(สิ บห้าสตางค์) สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 1,200,000,000 หุ ้นโดยจ่ายจากกาไรสะสมของกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 25 ของกาไร โดยมีกาหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
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14 กำรวิเครำะห์ และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมธุรกิจ
บริ ษทั ประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กที่ดาเนิ นธุ รกิจเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นปี ที่ 35 โดยในระยะแรกบริ ษทั ได้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ Sanyo ซึ่ งเป็ น
ผูผ้ ลิตระดับชั้นนาของโลก จากนั้นบริ ษทั ได้ทาการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่ องโดยหน่วยงานวิจยั และ
พัฒนาของตนเองจนได้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต้ลิขสิ ทธิ์ ของบริ ษทั และบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ ซึ่ งผลิตภัณฑ์โดยรวมของ
บริ ษทั มีขนาดของ Displacement ค่อนข้างกว้างครอบคลุมความต้องการของตลาดที่ ใช้กบั เครื่ องทาความเย็น เช่น ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่
ตูท้ าน้ าเย็น ตูเ้ ย็นเชิ งพาณิ ชย์ และเครื่ องปรับอากาศ จึงทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็ นอย่างดี และ
เป็ นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม
จากการที่บริ ษทั ดาเนิ นธุ รกิจในสถานะผูผ้ ลิตมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ที่ไม่ได้ผลิตสิ นค้าสาเร็ จรู ป เช่น ตูเ้ ย็น ตู ้
ทาน้ าเย็น ตูแ้ ช่ และเครื่ องปรับอากาศเพื่อจาหน่ายแข่งขันกับลูกค้าซึ่ งเป็ นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้บริ ษทั สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็ นอย่างดีและสามารถจาหน่ายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าได้ทุกราย โดยในปี 2560 มียอดขายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บปิ ดผนึกเป็ นจานวนรวม 2.44 ล้านเครื่ อง ซึ่ งแบ่งสัดส่ วนการขายตามมูลค่าเป็ นดังนี้
– ตลาดภายในประเทศเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 35 ซึ่ งจาหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิตตูเ้ ย็น และตูแ้ ช่ระดับชั้นนาในประเทศ
หลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
– ตลาดส่ งออกต่างประเทศเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 65 ซึ่ งจาหน่ายให้แก่ผผู ้ ลิตตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่และ เครื่ องปรับอากาศ
ระดับชั้นนาในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America,
Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึ่ งรายการค้าโดยเกือบทั้งหมด
ใช้เงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมาจนถึงปั จจุบนั ปริ มาณการบริ โภคในตลาดต่างประเทศสาหรับเครื่ องทาความเย็นและ
เครื่ องปรับอากาศมีส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากความต้องการของประชากรในเขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของสภาวะโลก
ร้อนที่มีความรุ นแรงมากขึ้นทุกปี และประชากรที่มีกาลังซื้ อของกลุ่มประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริ ญเติบโตในหลาย ๆ พื้นที่
ของโลก แต่ในทางกลับกันปริ มาณการบริ โภคของกลุ่มลูกค้าเดิมบางพื้นที่มีจานวนที่ลดลงเช่ นกันเนื่ องจากยังคงได้รับ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ื นตัวไม่ชดั เจน และถึงแม้ว่าสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยของปี 2560 สามารถฟิ้ นตัวได้
บ้างแต่ ความต้องการของตลาดในประเทศนั้นมี จานวนลดลงจากปี ก่อนเนื่ องจากภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับ
ผลกระทบจากราคาสิ นค้าที่ มีมูลค่ าต่ าให้กาลังซื้ อและการบริ โภคของประชากรมี น้อยลงและบางส่ วนเป็ นผลจากความ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่ไม่เป็ นไปตามฤดูกาลปกติ
การดาเนิ นธุ รกิจผลิตและจาหน่ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ ปิ ดผนึ กในปี ก่อนๆจนถึงปั จจุบนั ยังคงมี
การแข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในด้านคุณภาพและราคาขายที่ถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ขนาดเล็กที่ใช้กบั ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ าน้ าเย็นในครัวเรื อน เนื่ องจากมีผูผ้ ลิตและจาหน่ ายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ ปิ ด
ผนึ กระดับชั้นนาหลายรายที่เป็ นรายใหญ่ของโลกที่มีกาลังผลิตรวมกันมากกว่าปริ มาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูผ้ ลิตในประเทศจีนที่มีกาลังการผลิตโดยรวมมากที่สุดที่ใช้กลยุทธ์ดา้ นราคาขายที่ถูกกว่าเป็ นหลักในการ
แข่งขัน
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จากนโยบายการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ที่มุ่งเน้นนาเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงราคาที่แข่งขันได้ จึงดาเนินการในแนวทางดังนี้
– ทาการพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาดในด้านคุณภาพ
ประสิ ทธิ ภาพ และประหยัดพลังงาน
– ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารทาความเย็นที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
– พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีตน้ ทุนต่าลง
ในการดาเนิ นธุ รกิ จมีตวั แปรสาคัญต่าง ๆ ที่ ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผูผ้ ลิตและจาหน่ ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ดังนี้
– ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศที่ไม่เป็ นไปตามฤดูกาลปกติที่มีผลต่อการบริ โภคในครัวเรื อน
– ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ทาความเย็นและถนอมอาหารเพื่อดารงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน
– ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิ จโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศที่มีผลต่อกาลังซื้ อภาคครัวเรื อน
สาหรับสิ นค้าเครื่ องปรับอากาศ ตูเ้ ย็น และเครื่ องทาความเย็นต่างๆ
– ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่ องราคา คุณภาพ ประสิ ทธิ ภาพ การประหยัด
พลังงานและการใช้สารทาความเย็นที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์
– ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง และเหล็กซึ่ งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน้ ามัน
– ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย ณ. ระดับขนาดกาลังการผลิตที่ต่างกันมาก
– ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นธุ รกิ จที่ ทาให้เกิ ดต้นทุนสิ นค้าและค่ าใช้จ่ายดาเนิ นการโดยรวมที่ ต่ า ลงอย่าง
ต่อเนื่อง
– ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
– ราคาขายที่แข่งขันได้ในแต่ละตลาด
ผลกำรดำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
(1) รายได้จากการขายและบริ การ
ยอดการขายและบริ การในปี 2560 มีมูลค่ารวม 9,263.91 ล้านบาทเปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่มียอดการขาย
และบริ การมูลค่ารวม 8,665.89 ล้านบาท เป็ นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 598.02 ล้านบาทหรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 6.90 ซึ่ งเป็ นผลจาก
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ที่ขยายตัวได้บา้ งแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจาก
ราคาสิ นค้าที่ มีมูลค่าต่า นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิ จของโลกที่ฟ้ื นตัวได้บา้ งในประเทศอเมริ กา กลุ่มประเทศยุโรป และญี่ปุ่น
และผลการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผูผ้ ลิตในประเทศจีนทาให้ยอดขายของบริ ษทั สาหรับมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ขนาดเล็กที่ใช้กบั ตูเ้ ย็นในครัวเรื อนมียอดขายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ทั้งเป็ นมูลค่าเงินและจานวนเครื่ อง แต่บริ ษทั ยังคง
สามารถขายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขนาดที่ใหญ่ข้ ึนที่ใช้กบั ตูเ้ ย็นเชิ งพาณิ ชย์และเครื่ องปรับอากาศได้มากขึ้นกว่าปี 2559 ทั้ง
เป็ นมูลค่าเงิ นและจานวนเครื่ องรวมทั้งยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะที่ เพิ่ มมากขึ้ นเป็ นผลให้บริ ษทั มียอดขายที่ เป็ น
มูลค่าเงินโดยรวมของปี 2560 มากกว่าปี 2559 แต่ยอดรวมของปริ มาณการขายเป็ นจานวนเครื่ องของมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 10.75
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(2) อัตรากาไรขั้นต้น
ในปี 2560 มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 2.71 ซึ่ งลดลงจากปี 2559 ที่มีอตั รากาไรขั้นต้นร้อยละ 7.55 ซึ่ งเป็ น
ผลจากราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2560 ได้ปรับสู งขึ้นสู งกว่าราคาปี 2559 ตามภาวะตลาดโลกในอัตรา
ประมาณโดยฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 25 และมากกว่าร้อยละ 20 ตามลาดับ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงิ นตราสกุลบาทเที ยบกับ
ดอลลาร์ แข็งค่าขึ้ นเมื่อเที ยบกับปี ก่อนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.80 และการปรับลดราคาขายตามความต้องการของ
ลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด
(3) ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
– ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายการขายเป็ นจานวนเงิน 126.06 ล้านบาท เปรี ยบเทียบกับปี
2559 ที่ เป็ นจานวนเงิ น 87.15 ล้านบาท เพิ่ มขึ้ น 38.91 ล้านบาท โดยยอดเงิ นที่ เพิ่ มมี จานวนส่ วนใหญ่มาจากค่ าใช้จ่าย
รับประกันสิ นค้าและค่า Commission จากการขาย
– ค่ าใช้จ่ายในการบริ หาร ในปี 2560 มี ค่าใช้จ่ายในการบริ หารเป็ นจานวนเงิ น 436.48 ล้านบาท
เปรี ยบเทียบกับปี 2559 ที่เป็ นจานวนเงิน 446.76 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินที่ใกล้เคียงกัน
– กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2560 มีผลเป็ นกาไรจานวน 17.93 ล้านบาท ส่ วนปี 2559 มี
ผลเป็ นขาดทุนจานวน 11.86 ล้านบาท เป็ นผลจากการบริ หารเงินตราต่างประเทศของรายการซื้ อวัตถุดิบทองแดงและเหล็ก
จากต่างประเทศและการขายส่ งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศของเงินสกุลบาทต่อเงินเหรี ยญสหรัฐอเมริ กาที่สามารถจัดการได้
ดีถึงแม้วา่ จะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
(4) รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซากในปี 2560 มี รายได้จากการขายเศษซากเป็ นจานวนเงิ น 245.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มียอดรายได้ 168.90 ล้านบาท เป็ นจานวนเงิน 76.11 ล้านบาท หรื อเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 45.06 เป็ น
ผลจากราคาขายเศษซากทองแดงและเหล็กในปี 2560 เพิ่มสู งกว่าปี 2559 เป็ นมูลค่าส่ วนใหญ่และมีผลจากปริ มาณการใช้
วัตถุดิบทองแดงและเหล็กมีจานวนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายทางการเงิ นเป็ นจานวนเงิ น 183.17 ล้านบาทเปรี ยบเที ยบกับปี 2559 ที่ มีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเป็ นจานวนเงิน 186.84 ล้านบาท ซึ่ งเป็ นจานวนเงินที่ใกล้เคียงกัน
ผลการดาเนินงานและความสามารถในการทากาไรโดยสรุ ป
สภาพเศรษฐกิ จโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ยังคงขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคง
ได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าที่มีมูลค่าต่ าทาให้กาลังซื้ อและความต้องการบริ โภคมีนอ้ ยลง นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจของ
โลกโดยรวมยังคงฟื้ นตัวไม่ชดั เจนคงมีเพียงสหรัฐอเมริ กา กลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นที่ ฟ้ื นตัวบ้างไม่มากนักและยังคงมี
ผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่ มีการขยายตัวลดลงในอัตราใกล้เคียงเดิ มที่ 6-7% ทาให้การบริ โภคโดยรวมของโลกยังคง
ขยายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผูผ้ ลิตในประเทศจี นทาให้บริ ษทั ต้องปรับลดราคา
ขายตามการแข่งขันและส่ งผลให้ยอดขายของบริ ษทั สาหรับมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขนาดเล็กที่ ใช้กบั ตูเ้ ย็นในครั วเรื อนมี
ยอดขายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ทั้งเป็ นมูลค่าเงินและจานวนเครื่ อง แต่บริ ษทั ยังคงสามารถขายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์
ขนาดที่ใหญ่ข้ ึนที่ใช้กบั ตูเ้ ย็นเชิงพาณิ ชย์และเครื่ องปรับอากาศได้มากขึ้นกว่าปี 2559 ทั้งเป็ นมูลค่าเงินและจานวนเครื่ อง
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รวมทั้งยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะที่ เพิ่ มมากขึ้ นเป็ นผลให้บริ ษทั มี ยอดขายที่ เป็ นมูลค่ าเงิ นโดยรวมของปี 2560
มากกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 6.90 แต่ยอดรวมของปริ มาณการขายมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ เป็ นจานวนเครื่ องลดลงจากปี
2559 ในอัตราร้อยละ 10.75
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั นั้นมีปัจจัยสาคัญที่ส่งกระทบต่อผลประกอบการ ดังนี้
- ราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2560 ได้ปรับสู งขึ้ นตามภาวะตลาดโลกซึ่ งเพิ่มสู งกว่าราคาปี
2559 ในอัตราประมาณโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ตามลาดับ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเที ยบกับดอลลาร์ ในปี 2560 โดยเฉลี่ยแข็งค่าสู งกว่าปี 2559 ในอัตราเฉลี่ย
มากกว่าร้อยละ 3.80
- การปรั บ ลดราคาขายอย่า งรุ นแรงจากผูผ้ ลิ ต รายใหญ่ข องโลกโดยเฉพาะผูผ้ ลิ ต จากประเทศจี น ซึ่ งมี ค วาม
ได้เปรี ยบจากกาลังการผลิตและขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก
ผลกระทบจากปั จจัยทางธุ รกิ จที่ สาคัญต่างๆดังกล่าวทาให้บริ ษทั มีผลประกอบการเป็ นขาดทุนจานวน 172.75
ล้านบาท โดยที่อตั รากาไรขั้นต้นในปี 2560 มีเพียง 2.7% ซึ่ งลดลงจากปี 2559 ที่มีอตั รากาไรขั้นต้น 7.55%
ทั้งนี้ฝ่ายบริ หารได้กาหนดให้ดาเนินการในแนวทางต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรี ยบทางการแข่งขันธุรกิจให้มีมาก
ขึ้นสาหรับการดาเนินงานในปี 2561 ดังต่อไปนี้
- เพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารจัดการต้นทุนสิ นค้าให้แข่งขันได้
- ปรับกระบวนการบริ หารงานขายที่สร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาขายที่ลดลงจากภาวะการแข่งขัน
- มุ่งเน้นการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานให้เกิดผลโดยเร็ ว
- เร่ งพัฒนาและออกสิ นค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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กำรบริหำรจัดกำรที่เป็ นผลต่ อสิ นทรัพย์ หนีส้ ิ น
1. ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ค้างชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน, สุ ทธิ
รวมลูกหนี้การค้า – สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

84,980

ปี 2559
4.59 %

74,499

ปี 2558
4.06 %

74,481

3.57 %

21,629
94
5,466
112,169
112,169

1.17
0.01
0.30
6.06

%
%
%
%
6.06 %

21,214
370
8,583
104,666
104,666

1.16
0.02
0.47
5.70

%
%
%
%
5.70 %

25,818
6,336
3,539
110,174
110,174

1.24
0.30
0.17
5.28

1,336,041

72.14 %

1,324,810

72.20 %

1,451,682

69.66 %

279,145
8,723
66,978
1,690,887
(54,635)
1,636,252
1,748,421

15.07 %
0.47 %
3.62 %
91.29 %
(2.95 %)
88.34 %
94.40 %

302,412
33,560
93,428
1,754,210
(39,825)
1,714,385
1,819,051

16.48 %
1.83 %
5.09 %
95.60 %
( 2.17 %)
93.43 %
99.13 %

480,641 23.07 %
21,828 1.05 %
25,492 1.22 %
1,979,643 95.00 %
(9,412) ( 0.45 %)
1,970,231 94.55 %
2,080,405 99.83 %

1,168
10,757
91,775
103,700
1,852,121

0.06 %
0.58 %
4.96 %
5.60 %
100 %

1,161
6,467
8,253
15,881
1,834,932

0.06 %
0.35 %
0.45 %
0.87 %
100 %

1,153
2,340
3,493
2,083,898

%
%
%
%
5.28 %

0.06 %
0.11 %
0.17 %
100 %

รายละเอียดลูกหนี้ การค้าของบริ ษทั สามารถจัดกลุ่มตามอายุของหนี้ได้ดงั ตารางข้างต้นนี้
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกาหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุ มสิ นเชื่ อที่ เหมาะสม ดังนั้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที่เป็ นสาระสาคัญจากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื่ องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จานวนมากรายซึ่ งลูกหนี้
เกือบทั้งหมดเป็ นลูกค้าชั้นดีและสาหรับลูกค้าต่างประเทศบริ ษทั ได้ทาประกันความเสี่ ยงคุม้ ครองการไม่จ่ายชาระจานวนหนึ่ ง
จึงไม่คาดว่าบริ ษทั จะได้รับความเสี ยหายจากลูกค้าในมูลค่าที่เป็ นสาระสาคัญ
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จานวนคงเหลือที่แตกต่างกันในแต่ละปี นั้นเป็ นผลจากยอดขายและในการประมาณค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญของ
ลูกหนี้ซ่ ึ งฝ่ ายบริ หารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากลูกหนี้ แต่ละราย โดยในปี 2560 นี้ มีผล
การบันทึกประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่ งเป็ นผลจากการขายสิ นค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศรายหนึ่ง
บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั
ร่ วมกัน) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อและขายสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ที่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ โดยบริ ษทั มีนโยบายในการทารายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็ นไปตามเงื่อนไข
โดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็ นไปตามตามปกติ ธุรกิ จและรายการธุ รกิ จที่
เกิ ดขึ้ นได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการระหว่า งกันทุ กรายไตรมาสในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั
2. สิ นค้ ำคงเหลือ มีรายละเอียดดังข้อมูลนี้
ปี 2560
รำคำทุน
สิ นค้าสาเร็ จรู ป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้าระหว่างทาง
รวม
ค่ ำเผื่อกำรลดมูลค่ ำสินค้ ำ
สินค้ ำคงเหลือสุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2558

ปี 2559

41 %

696,350
457,312
1,150,035
578
2,304,275

30 %
20 %
50 %
100 %

803,847
460,260
1,168,906
45,766
2,478,779

32 %
19 %
47 %
2%
100 %

1,063,052
460,517
1,016,435
32,199
2,572,203

18 %
40 %
1%
100 %

(181,869)

7.89%

(151,666)

6.12%

(134,434)

5.23 %

2,122,406

2,327,113

2,437,769

บริ ษทั ดาเนิ นการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบจากผูผ้ ลิ ต หลายรายที่ มีศ ักยภาพในการผลิ ต สิ นค้า ที่ มีคุ ณภาพทัด เที ยมกัน
สามารถใช้ทดแทนกันได้ปริ มาณการสัง่ ซื้ อเป็ นผลจากการคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปที่ ได้คานึ งถึงปั จจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบริ หารจัดเก็บสิ นค้าคงคลังอย่างรัดกุม
สิ นค้าสาเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับแล้วแต่ ราคาใดจะต่ ากว่า ราคาทุ นของสิ นค้าสาเร็ จรู ปและสิ นค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต และค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้าจะตั้งขึ้นโดยคานึ งถึงภาวะตลาดและสภาพของสิ นค้าที่
เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ในระหว่างปี ปัจจุบนั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิ ที่จะ
ได้รับโดยปรับลดราคาทุนเป็ นจานวน 30.2 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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3. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ มีรำยละเอียดดังตำรำงข้ อมูลนี้
หน่วย : พันบาท
ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอาคาร
โรงงาน

ที่ดิน

เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สานักงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่ องจักร

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558

349,728

1,831,865

7,590,647

1,168,319

178,205

138,617

189,711

11,447,092

ซื้ อเพิ่ม
โอนและตัดจาหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

349,728

425
13,356
10,885
1,856,531

13,176
75,031
18,525
7,697,379

7,050
37,083
1,212,452

6,027
1,676
490
186,398

4,536
(3,684)
357
139,826

192,761
(136,610)
245,862

223,975
(13,148)
30,257
11,688,176

ซื้ อเพิ่ม
โอนและตัดจาหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

349,728

77
81,874
(17,522)
1,920,960

13,386
66,987
(29,921)
7,747,831

8,655
30,572
1,251,679

5,806
3000
(757)
194,447

7,143
(1,983)
(559)
144,427

301,773
(199,707)
347,928

336,840
(19,257)
(48,759)
11,957,000

ซื้ อเพิ่ม
โอนและตัดจาหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย

-

636
167,483
(5,987)

2,518
17,230
(10,271)

8,548
23,529
-

6,288
(1,218)
(258)

15
3,904
(183)

230,186
(244,073)
(507)

248,191
(33,145)
(17,206)

349,728

2,083,092

7,757,308

1,283,756

199,259

148,163

333,534

12,154,840

ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนและตัดจาหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี

-

1,033,380
4,867
82,688

5,623,362
(31)
14,341
390,261

1,023,856
(495)
55,474

141,544
(3,734)
400
16,548

107,427
(7,243)
285
11,462

-

7,929,569
(11,503)
19,893
556,433

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

-

1,120,935

6,027,933

1,078,835

154,758

111,931

-

8,494,392

โอนและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

-

82,508
(8,665)
1,194,778

(2,924)
325,039
(23,658)
6,326,390

50,225
1,129,060

(453)
14,702
(642)
168,365

(4,694)
10,741
(468)
117,510

-

(8,071)
483,215
(33,433)
8,936,103

โอนและตัดจาหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับปี
แปลงค่างบการเงินบริ ษทั ย่อย

-

89,817
(3,152)

(28,144)
301,357
(8,126)

(364)
49,347
-

(3,589)
11,094
(226)

10,508
(159)

-

(32,097)
462,123
(11,663)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

1,281,443

6,591,477

1,178,043

175,644

127,859

-

9,354,466

ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหว่างปี

-

-

(973)
(973)
(4,646)

-

-

-

(517)
(517)
-

(1,490)
(1,490)
(4,646)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

-

-

(5,619)

-

-

-

(517)

(6,136)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

349,728

735,596

1,668,473

133,617

31,640

27,895

245,345

3,192,294

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

349,728

726,182

1,420,468

122,619

26,082

26,917

347,411

3,019,407

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

349,728

801,649

1,160,212

105,713

23,615

20,304

333,017

2,794,238

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอาคารโรงงาน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สานักงาน
ยานพาหนะ

-

10, 20
5, 8, 10, 15
5
3, 5, 10
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนที่คานวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่ อมราคาสาหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ตัดรายการที่ ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่ อจาหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ ได้รั บ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จในอนาคตจากการใช้หรื อการจาหน่ ายสิ นทรั พย์ รายการผลกาไรหรื อขาดทุ นจากการจาหน่ าย
สิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้นาที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จานวนประมาณ 627 ล้านบาท
(2559: 752 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั : 306 ล้านบาท 2559: 404 ล้านบาท) ไปจดจานองและวางเป็ นประกันไว้กบั กลุ่ม
สถาบันการเงินเพื่อค้ าประกันเงินกูย้ ืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสิ นเชื่ อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่ งว่าบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะไม่นาสิ นทรั พย์ที่เป็ นที่ ดิน สิ่ งปลู กสร้ างและเครื่ องจักรของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไปจาหน่ ายจ่ ายโอน
จานอง จานาหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็ นการให้หลักประกันภายใต้สัญญาสิ นเชื่ อร่ วม (Syndicated loan) ในการ
ชาระหนี้ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี อาคารและอุ ปกรณ์ จานวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ าเสื่ อมราคา
หมดแล้ว แต่ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชี ก่อนหักค่าเสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวมีจานวนเงินประมาณ 5,839.4
ล้านบาท (2559: 5,128.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเครื่ องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ ง
ได้มาภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 116.5 ล้านบาท (2559: 153.5 ล้านบาท)
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เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
2560
2559

บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี
เฟาน์ดรี่ จากัด
575,000 575,000
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์
จากัด
1,260,000 1,260,000
บริ ษทั กุลธร สตีล
จากัด
400,000 400,000
บริ ษทั กลุธรแมททีเรี ยลส์
แอนด์คอนโทรลส์
จากัด
650,000 650,000
บริ ษทั กุลธรวิจยั และ
พัฒนา จากัด
12,500
รวม
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

สัดส่ วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

2560

2559

เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

ราคาทุน

100

100

739,999

739,999

100,050

143,750

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

100

100

399,999

399,999

50,000

-

100

100

540,630

540,630

-

-

100

-

12,500
3,629,879
(783,007)
2,846,872

3,617,379
(783,007)
2,834,372

150,050
150,050

143,750
143,750

เมื่ อวันที่ 24 กุ มภาพันธ์ 2559 ที่ ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษ ทั ฯครั้ งที่ 1/2559 มี มติ อนุ มตั ิ การเพิ่ มทุ นจด
ทะเบียนในบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
เป็ นจานวน 200 ล้านบาท (2 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 ล้านบาท (4.5 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 100
บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 650 ล้านบาท (6.5 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ น้ ละ 100 บาท) โดยบริ ษทั ได้ชาระเงิ นเพิ่มทุนทั้งหมด
จานวน 200 ล้านบาทในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 31
พฤษภาคม 2559
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิให้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชื่อ บริ ษทั
กุลธรวิจยั และพัฒนา จากัด เพื่อดาเนิ นธุ รกิ จทาการและรับทาการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ นค้า และการผลิตสิ นค้า
ต่างๆ โดยมีสดั ส่ วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจานวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็ นหุ น้ สามัญ 500,000 หุ น้
มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบี ยนจัดตั้งบริ ษทั กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่ อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริ ษทั กุลธรวิจยั และ
พัฒนา จากัด ได้เรี ยกชาระค่าหุ น้ เป็ นครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ได้ชาระค่าหุ น้ จานวน 12.5 ล้านบาท เมื่อ
วันที่ 26 มกราคม 2560
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5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน (งบการเงินรวม) เป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั้น
ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
7.12 - 7.13
3.25 - 4.78
3.85 - 4.49
4.25 - 5.66

รวม

ปี 2560
5,627
974,500
1,674,341
375,317
3,029,785

ปี 2559

ปี 2558

14,900
545,689
1,434,558

24,452
767,849
1,786,424

806,547
2,801,694

1,081,335
3,660,060

ในปี 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาสิ นเชื่ อระยะสั้นกับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง เพื่ อรั บวงเงิ น
สิ นเชื่อเพื่อการดาเนินงาน สิ นเชื่อเพื่อการค้ าประกัน และสิ นเชื่ อสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยง รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวน 5,625 ล้าน
บาท และ 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ภายใต้สัญญาสิ นเชื่ อระยะสั้นนี้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่างๆ
รวมถึงการดารงอัตราส่ วนหนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รายการพิเศษและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสดสาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ สาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน
2.75:1 ตลอดจนต้องไม่นาสิ นทรั พย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั้งที่ มีอยู่เดิ มและที่ จะได้มาใหม่ในอนาคตไปจาหน่ ายจ่ายโอน
จานอง จานาหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณี นาไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อร่ วม (Syndicated loan) ในการชาระหนี้
ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว
6. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2560
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

10,790
638,096
6,130
138,716
-

2,954
82,412
879,098

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
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ปี 2559
18,028
724,386
7,948
153,318
380
2,288
97,226
1,003,574

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2558
18,487
823,633
11,656
173,195
2,737
108,491
1,138,199
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ในปี 2560 มียอดเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่นเป็ นจานวนเงิน 879.10 ล้านบาท ในขณะที่จานวนคงเหลือของปี
2559 มีเป็ นจานวน 1,003.57 ล้านบาท เป็ นผลจากการบริ หารงานจัดซื้ อและการควบคุมสิ นค้าคงคลังที่ดีข้ ึน
บริ ษทั มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผถู ้ ือหุ น้ และ/หรื อกรรมการบริ ษทั
ร่ วมกัน) ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการซื้ อและขายสิ นค้าที่เกี่ยวเนื่ องกับธุ รกิจของบริ ษทั ที่ เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ โดยบริ ษทั มีนโยบายในการทารายการธุ รกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็ นไปตามเงื่อนไข
โดยมีสญ
ั ญาทางการค้าระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั เหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ และรายการธุ รกิจที่เกิดขึ้น
ได้ผา่ นการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

7. เงินกู้ยืมระยะยำว มีรำยละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)

เงินกูย้ ืมระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เงินกูย้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ จากส่ วนที่ถึง
กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

ปี 2560
800,000
(200,000)

ปี 2559
1,000,000
(200,000)

600,000

800,000

ปี 2558
263,200
(263,200)
-

ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาสิ นเชื่ อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสิ นเชื่อร่ วมสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 2,000 ล้านบาท
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ได้เบิกเงินกูย้ ืมระยะยาวตามสัญญาแล้วจานวน 1,000 ล้านบาท โดยเงิน
กูย้ ืมดังกล่าวมีกาหนดจ่ายชาระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายชาระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล้านบาท รวม 20 งวด
โดยเริ่ มชาระคืนเงินกูไ้ ตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560
เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ ยซึ่ งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ ย THBFIX +3% โดยมีกาหนดชาระดอกเบี้ ยเป็ น
รายเดือน
ภายใต้สัญญาเงินกูน้ ้ ี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดารงอัตราส่ วนหนี้ ที่มี
ภาระดอกเบี้ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดสาหรับ
งบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถดารงอัตราส่ วนและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกูไ้ ด้
ในเดือนธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื ออนุมตั ิการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินบางประการ
รวมไปถึงอนุมตั ิ ผ่อนผันการไม่ดารงอัตราส่ วนหนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเจ้าหนี้ สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสื อผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้
ได้ เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นค้ าประกันโดยการจดจานองที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ได้ทาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่ วน
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8. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจากส่วนที่
ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,413
23,588
(480)
(1,446)
8,933
22,142
(6,438)
(13,165)

งบการเงินรวม
2560
2559
134,800
212,770
(9,154)
(19,375)
125,646
193,395
(61,815)
(67,705)
63,831

125,690

2,495

8,977

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาสัญญาเช่ าการเงินเพื่อเช่ าเครื่ องจักรและยานพาหนะใช้ในการดาเนิ นงานของกิจการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ
ตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

รวม

68

67

135

7

3

10

(6)

(3)

(9)

(1)

-

(1)

62

64

126

6

3

9
(หน่วย: ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ งจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ
ตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจานวนเงินขั้นต่าที่ตอ้ ง
จ่ายทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
1 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

รวม

78

134

212

14

10

24

(10)

(9)

(19)

(1)

(1)

(2)

68

125

193

13

9

22
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9. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
เงิ นสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงานเป็ นเงิ นชดเชยพนักงานเมื่ อออกจากงานและเงิ นรางวัลการ
ปฏิบตั ิงานครบกาหนดระยะเวลา
ในปี 2560 ยอดคงเหลือของการสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีเป็ นจานวนเงิน 196.85 ล้านบาท
ซึ่ งเป็ นยอดคงเหลือที่สูงกว่าปี 2559 ที่มียอดคงเหลือเป็ นจานวนเงิน 170.28 ล้านบาท
สภำพคล่ องและควำมเพียงพอของเงินทุน
ในปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาสิ นเชื่ อระยะสั้นกับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง เพื่อรั บวงเงิ น
สิ นเชื่อเพื่อการดาเนินงาน สิ นเชื่อเพื่อการค้ าประกัน และสิ นเชื่ อสาหรับการป้ องกันความเสี่ ยง รวมทั้งสิ้ นเป็ นจานวน 5,625 ล้าน
บาท และ 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทาสัญญาสิ นเชื่ อ (Credit Facility Agreement) ฉบับ
ใหม่กบั สถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสิ นเชื่ อร่ วมสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวจานวน 2,000 ล้านบาท เงินกูย้ ืมดังกล่าวคิด
อัตราดอกเบี้ยซึ่ งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีกาหนดชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้เป็ นแนวทางดาเนินการหลักที่สาคัญในการบริ หารจัดการทางการเงินโดยองค์รวม
ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่ จะช่ วยเสริ มความมัน่ คงทางการเงิ นที่ ใช้ในการดาเนิ นงานและลดภาระดอกเบี้ ยเงิ นกู้ รวมถึ ง
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือรวมเป็ นจานวนเงิน 3,830 ล้านบาท
1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดาเนินงาน เป็ นดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
316,890,747
บวก เงินสดสุ ทธิ จากกิจการดาเนินงาน
307,690,501
- กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยน
แปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
512,185,903
-การเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้สิน
13,980,951
-จ่ายดอกเบี้ย
(162,131,324)
-จ่ายภาษีเงินได้ และอื่นๆ
(56,345,029)
หัก เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)
(254,359,342)
หัก เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
(151,190,729)
-เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้น
246,739,501
-จ่ายคืนเงินกูย้ ืมระยะยาว
(200,000,000)
-จ่ายเงินปันผล
(119,966,189)
-เงินจ่ายชาระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
(77,964,041)
บวก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
6,649,332
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
225,680,509
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(1) รวมผลการซื้ อเครื่ องจักร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่ องจักรระหว่างรอการใช้งานของโครงการที่ได้รับการ
ส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI ที่จ่ายลงทุน เป็ นจานวนเงินรวม 241.26 ล้านบาท

จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริ ษทั ยังคงมี
สภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงาน ซึ่ งสามารถชาระคืนหนี้เงินกูไ้ ด้ตามกาหนดและ ณ สิ้ นปี บริ ษทั มีเงิน
สดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี คงเหลือเป็ นจานวนเงิน 225.68 ล้านบาท
2. รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ในปี 2560 บริ ษทั ได้จ่ายลงทุน ดังนี้
วัตถุประสงค์
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ 2.52 ล้านบาท
- เพื่อปรับปรุ งการผลิต
- อุปกรณ์โรงงาน
8.55 ล้านบาท
- เพื่อปรับปรุ งการผลิต
- เครื่ องจักรและอุปกรณ์ 230.19 ล้านบาท
- เพื่อขยายกาลังผลิตและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
รอการใช้งาน
ของโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนจาก BOI
รวม
241.26 ล้านบาท
โดยจานวนเงินที่จ่ายลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้ เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
และเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
3. ความสามารถในการชาระหนี้และการปฎิบตั ิตามเงื่อนไขการกูย้ ืม
ในเดื อนธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื ออนุมตั ิการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงิ นบางประการ
รวมไปถึงอนุมตั ิ ผ่อนผันการไม่ดารงอัตราส่ วนหนี้ ที่มีภาระดอกเบี้ ยต่อกาไรก่อนหักดอกเบี้ ย ภาษี ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัด
จาหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิ บตั ิ ตามเงื่ อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสื อผ่อนปรนและ
สัญญาเงินกูไ้ ด้ จึงไม่มีผลที่ตอ้ งจ่ายคืนเงินกูย้ ืมเมื่อทวงถามทันที
ภำระผูกพันด้ ำนหนีส้ ิ นและกำรบริหำรจัดกำรภำระนอกงบดุล
-ไม่มีปัจจัยที่อำจมีผลกระทบต่ อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะกำรเงินในอนำคต
-ไม่มี-
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มุมมองของผู้บริหำร
ผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงฟื้ นตัวในบางพื้นที่ท้ งั ในปี 2559 และปี 2560 และสภาพเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ที่ขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสิ นค้าที่ มี
มูลค่าต่าทาให้กาลังซื้ อและความต้องการบริ โภคมีนอ้ ยลง ประกอบกับผูผ้ ลิตในประเทศจีนที่มีกาลังการผลิตรวมกันมากที่สุด
ของโลกต้องการได้จานวนการขายให้มากเพี ยงพอต่ อกาลังผลิ ตที่ มีอยู่จึงเสนอราคาที่ ปรั บลดลงอย่างต่ อเนื่ องทาให้การ
แข่งขันด้านราคาขายจะยังคงรุ นแรงมากขึ้นทุกปี โดยฉพาะมอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ ขนาดเล็กที่ ใช้กบั ตูเ้ ย็นในครัวเรื อนซึ่ งมี
ผลกระทบอย่างมากทาให้บริ ษทั ต้องเร่ งปรับปรุ งศักยภาพทางการแข่งขันให้ดียงิ่ ขึ้น
ด้วยเหตุ ที่มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บปิ ดผนึ กยังคงมี โอกาสทางการตลาดที่ ดี และยังคงน่ าดึ งดู ดใจ
สาหรับผูป้ ระกอบการทั้งหลาย เนื่ องจากความต้องการบริ โภคในครัวเรื อนสาหรับสิ นค้า เครื่ องทาความเย็นในครัวเรื อนและ
เครื่ องทาความเย็นเชิ งพาณิ ชย์ และเครื่ องปรับอากาศยังคงมีจานวนเพิ่มขึ้ นทุกปี ซึ่ งเป็ นผลจากสภาวะโลกร้อนและกาลังซื้ อ
ของประชากรโลกที่มีมากขึ้ นผลจากภาวะเศรษฐกิ จที่ในบางพื้นที่ ของโลกฟื้ นตัวได้บา้ ง จึ งส่ งผลให้อุตสาหกรรมการผลิต
มอเตอร์ คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บ ยังคงดาเนิ นธุ รกิจไปในแนวทางที่ มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่ องตลอดเวลาทั้งตลาดภายใน
และต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพสิ นค้า
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ยังคงมุ่งมัน่ ที่จะดาเนินการประกอบธุรกิจให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างมัน่ คงสื บเนื่ องไป
จึงได้กาหนดแนวทางดาเนิ นการที่สามารถเสริ มสร้างการแข่งขันที่ดีและครอบคลุมความเสี่ ยงทางธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1. เร่ งการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่โดยนาเสนอผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้าและตอบสนองทุกความต้องการที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีคุณภาพดีมากขึ้น มีตน้ ทุนที่ต่าลงและลดการใช้พลังงานเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตลาด และตอบรับกับการรักษาสิ่ งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารทาความเย็น
ที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. มุ่งเน้นโครงการปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผลเร็ วและต่อเนื่อง
5. บริ หารการจัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยทุ ก แห่ ง ให้ ส นับ สนุ น กัน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี
ประสิ ทธิ ภาพเพื่อสร้ างความได้เปรี ยบในการแข่ งขัน พร้อมทั้งปรั บปรุ งกระบวนการบริ หารจัดการ
ธุรกิจรวมทั้ง Productivity ของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น
6. บริ หารจัดการทางการเงินให้เป็ นไปตามเงื่ อนไขของสัญญาสิ นเชื่ อระยะสั้นและสัญญาสิ นเชื่ อ (Credit
Facility Agreement) ที่เป็ นสิ นเชื่ อร่ วมสาหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบันการเงิ น 3 แห่ ง ที่ได้ลงนาม
กับธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุ งเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคารไอซี บีซี (ไทย)
จากัด (มหาชน)
7. บริ หารผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ โดยทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า
ด้วยแนวทางดาเนินการเพื่อรักษาความสามารถในเชิ งแข่งขันทางธุ รกิจดังกล่าวข้างต้นบริ ษทั มีความเชื่ อมัน่ ว่า
จะสามารถสร้างความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ให้เจริ ญเติบโตได้ตามเป้าหมาย
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับ นี้ แล้วด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอ
รั บ รองว่า ข้อ มู ลดังกล่ า วถู กต้อ งครบถ้ว น ไม่ เ ป็ นเท็จ ไม่ ทาให้ผูอ้ ื่ นส าคัญ ผิ ด หรื อไม่ ข าดข้อ มู ล ที่ ค วรต้องแจ้งใน
สาระสาคัญ นอกจากนี้บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จัด ให้มี ร ะบบการเปิ ดเผยข้อ มู ล ที่ ดี เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ า บริ ษ ทั ได้เ ปิ ดเผยข้อ มู ล ในส่ วนที่ เ ป็ น
สาระสาคัญทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุ มภายในที่ ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิ บตั ิ ตามระบบดังกล่าว และ
บริ ษทั ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ - ต่อผูส้ อบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว
ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่ สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่ มิชอบที่ อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุ ดเดี ยวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว
บริ ษทั ได้มอบหมายให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื่ อของนายชนะชัย กุลนพฤกษ์ กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าว
ข้างต้น
ชื่ อ

ตาแหน่ ง

ลายมือชื่ อ

1.

นายสุ ธี สิ มะกุลธร

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่………………………………..………………………

2.

นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา

กรรมการ …………………………………..…………………………............
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (การผลิต)

ผู้รับมอบอานาจ
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

เลขานุการบริ ษทั .....................................................................(
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เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1. ข้ อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจควบคุม และเลขานุการบริษทั
1.1 ข้ อมูลของกรรมการ [(*) กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษทั ]
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสุ รพร สิ มะกุลธร(*)
อายุ
77 ปี
วันเดือนปี เกิด 31 มกราคม 2484
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
24 มกราคม 2523
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
38 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 30,295,128 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นบิดาของนายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี (2557)
ปริ ญญาโท – เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2551)
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า(สื่ อสาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2559
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
- บริ ษทั ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
กรรมการ
- สภาผูส้ ่ งสิ นค้าทางเรื อแห่งประเทศไทย
อุปนายก
- สโมสรนักลงทุน
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ.
บริ ษทั /โครงการ/หน่วยงาน
ตาแหน่ง
2523- เม.ย 2555 - บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
กรรมการผูจ้ ดั การ
พ.ค 2555-เม.ย 2558 - บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
กรรมการ
เม.ย 2558-ปัจจุบนั - บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
2533-2558
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2533-2558
- บริ ษทั กุลธรแมททรี เรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2538-ปัจจุบนั
- บริ ษทั ซุปเปอร์อลั ลอย เทคโนโลยี จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2547-2558
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2548-2558
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2550-2558
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
2550-ปัจจุบนั
- บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ทไวร์ จากัด
ประธาน&กรรมการผูจ้ ดั การ
สมาชิกสมาคม :
2540-2549
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
2550-2551
กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย
2545-2549
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2541-2550
กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

2. ชื่อ-นามสกุล

นายสุ ธี สิ มะกุลธร(*)

อายุ

48 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

23 เมษายน 2546

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

14 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 8,624,430 หุน้

วันเดือนปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2512

สัดส่ วนการถือหุน้ 0.719 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นหลานของนายสุ รพร สิ มะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา

ปริ ญญาโท – Master of Science in Management,
Perdue University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2546

ตาแหน่งในบริ ษทั

กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555–ปัจจุบนั )

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
- บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

3. ชื่อ-นามสกุล

ว่าที่ร้อยตรี สามารถ เมฆะวนิชย์กลุ

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

16 ธันวาคม 2541

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

19 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 110,922 หุน้ (โดยคู่สมรส) สัดส่ วนการถือหุน้ 0.0092 %

วันเดือนปี เกิด 1 มกราคม 2479

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริ ญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิตและนิ ติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Audit Committee Program (ACP) / 2549
Director Accreditation Program (DAP) / 2547

ตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ประกอบวิชาชีพอิสระ (ผูส้ อบบัญชี)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

4. ชื่อ-นามสกุล

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

อายุ

63 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /

วันเดือนปี เกิด 13 เมษายน 2497

กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

16 ธันวาคม 2541

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

19 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 1,430 หุน้ (โดยคู่สมรส) สัดส่ วนการถือหุน้ 0.0001 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริ ญญาตรี - นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบณ
ั ฑิตไทย
หลักสู ตรผูบ้ ริ หารระดับสู ง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสู ตร วตท.) รุ่ นที่ 17

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) / 2547

ตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)
– สานักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

5. ชื่อ-นามสกุล
นายผดุง เตชะศริ นทร์
อายุ
77 ปี
วันเดือนปี เกิด 18 พฤศจิกายน 2483
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
27 เมษายน 2543
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
17 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี - บัญชี / พาณิ ชย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2548
Director Accreditation Program (DAP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2545
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริ ษทั ลานนารี ซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั เท็กซไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- บริ ษทั ไทยนามพลาสติก จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั ซี พี ออลล์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ 2530 – 2541
- ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งสุ ดท้าย – กรรมการผูอ้ านวยการ
ปี พ.ศ 2505 – 2530
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตาแหน่งสุ ดท้าย – รองผูจ้ ดั การทัว่ ไป
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

6. ชื่อ-นามสกุล

นายประพจน์ อภิปุญญา

อายุ

75 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2526

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

34 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 1,600,000 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ 0.133 %

วันเดือนปี เกิด 19 กรกฎาคม 2485

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

ไม่มี

การศึกษา

ปริ ญญาตรี - Bachelor of Arts, Waseda University , Tokyo , Japan

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

ไม่มี

ตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการ
บริ ษทั พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
บริ ษทั พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

7. ชื่อ-นามสกุล
อายุ
สัญชาติ

นายสมลักษณ์ เจียมธี ระนาถ
68 ปี
วันเดือนปี เกิด 5 มิถุนายน 2492
ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2553

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

8 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่ อสาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2546
ตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการ
- บริ ษทั แชมป์ อลิอลั ซ์ จากัด
- บริ ษทั แชมป์ ซัพพลายเซ็นเตอร์ จากัด
- บริ ษทั กรี น เอ็ซเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ ป จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ที่ปรึ กษาคณะกรรมาธิ การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยาม เอ็นอีซี จากัด
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จากัด
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8. ชื่อ-นามสกุล
นายขัติยา ไกรกาญจน์
อายุ
65 ปี
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
20 เมษายน 2560
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
1 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla, U.S.A.
ปริ ญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla, U.S.A.
ปริ ญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Cutification Program Update (DCPU) 5/2558
Anti Corruption for Exceutive Program (ACEP) 9/2557
Audit Committee Program (ACP) 34/2554
Financial Statements for Directors (FSD) 3/2551
Director Certification Program (DCP) 110/2551
Director Accreditation Program (DAP) 37/2548
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ
- บริ ษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริ ษทั แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จากัด (มหาชน)
- บริ ษทั พรี เมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
- บริ ษทั ลิงซ์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด
- บริ ษทั เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์ จากัด
- บริ ษทั วิปเทล จากัด
- บริ ษทั โชคอุดมพร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
- บริ ษทั ทรัพย์อุดมพร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
กรรมการผูจ้ ดั การ
- บริ ษทั เควี อีเลคทรอนิคส์ จากัด
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ประสบการณ์
- กรรมการและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานบริ หารสถาบันวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริ หาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการบริ หารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC), สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ
9. ชื่อ-นามสกุล
นายประพัฒน์ โพธิ วรคุณ(*)
อายุ
71 ปี
วันเดือนปี เกิด 24 ธันวาคม 2489
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
11 มีนาคม 2531
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
29 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
บริ หารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England
ปริ ญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริ ญญาโทบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปริ ญญาบัตร “หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน”
(ปรอ.) รุ่ นที่ 1/2531 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Role of the Compensation Committee (RCC) / 2550
Director Certification Program (DCP) / 2548
Role of the Chairman Program (RCP) / 2547
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ
- บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
- บริ ษทั โพลีเพล็กซ์ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ประธานกรรมการ
- บริ ษทั มิตซูบิชิ อีเลคทริ ค กันยงวัฒนา จากัด
- บริ ษทั โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด
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ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผูป้ ระกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย

10. ชื่อ-นามสกุล
นายอานนท์ สิ มะกุลธร(*)
อายุ
73 ปี
วันเดือนปี เกิด 16 ตุลาคม 2487
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2537
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
23 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 30,295,128 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นน้องชายของนายสุ รพร สิ มะกุลธร / ประธานกรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาบัตรหลักสู ตร “ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่ วมเอกชน” รุ่ นที่ 7
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
ตาแหน่งในบริ ษทั

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
Director Accreditation Program (DAP) / 2550
ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ บริ ษทั อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จากัด
กรรมการ บริ ษทั กุลธรอิเล็คทริ ค จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
- ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ประธานกลุ่มเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย
- กรรมการบริ หาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานร่ างมาตรฐานเครื่ องปรับอากาศและเครื่ องทาความเย็นกรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน
- ผูท้ รงคุณวุฒิของกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
- กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่ องปรับอากาศ
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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11. ชื่อ-นามสกุล
นายประสาน ตันประเสริ ฐ(*)
อายุ
69 ปี
วันเดือนปี เกิด 4 มีนาคม 2491
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
25 เมษายน 2538
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
22 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นพี่ชายพลตารวจเอกปทีป ตันประเสริ ฐ/กรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาโท MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA.
ปริ ญญาตรี B. Engineering, Oklahoma State University,
OKLAHOMA, USA.
ปริ ญญาบัตร “หลักสู ตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและ
การเมือง” (วปม.) รุ่ นที่ 1/ 2546
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2549
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การ บริ ษทั เทพคินโช ฟูดส์ จากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษทั เทพพาณิ ชย์ จากัด
กรรมการ
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ.
2551 – 2554
2548 – 2553
2548 – 2549
2547 – 2550
2543 – 2544
2540 – ปัจจุบนั
2517 – ปัจจุบนั
2517 – 2524

บริ ษทั /โครงการ/หน่วยงาน
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
การเคหะแห่งชาติ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การท่าเรื อแห่งประเทศไทย
หอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
ผูพ้ ิพากษาสมทบ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อาจารย์พิเศษ
หัวหน้าส่ วนวิเคราะห์เงินกู้
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12. ชื่อ-นามสกุล
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง(*)
อายุ
53 ปี
วัน เดือน ปี เกิด 14 ธันวาคม 2507
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
27 กรกฎาคม 2547
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
13 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี – Bachelor of Arts, Wellesley College, Massachusette, U.S.A.
หลักสู ตร วิทยาลัยตลาดทุน รุ่ นที่ 8 (2552)
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2543
ตาแหน่งในบริ ษทั
ไม่มี
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การ
- บริ ษทั สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด
รองประธาน
- บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
- กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริ ษทั ไทยรี ฟริ เจอเรชัน่ คอมโพเน้นท์ จากัด
- บริ ษทั โตชิบาไทยแลนด์ จากัด
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ 2535 – 2537
ปี พ.ศ 2533 – 2534
ปี พ.ศ 2531 – 2532

ผูป้ ระสานงาน ฝ่ ายบริ หารงานบุคคล บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
ได้รับทุนจากสภาองค์การนายจ้างประเทศญี่ปุ่น
ไปศึกษาการบริ หารงานบุคคลระบบญี่ปุ่น
พนักงานฝ่ ายจัดซื้ อ บริ ษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
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13. ชื่อ-นามสกุล

นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา(*)

อายุ

61 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

7 สิ งหาคม 2550

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

10 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 3,327,525 หุน้

วันเดือนปี เกิด 29 มีนาคม 2499

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

สัดส่ วนการถือหุน้ 0.2773 %

ไม่มี

การศึกษา

ปริ ญญาตรี – วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2554

ตาแหน่งในบริ ษทั

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (การผลิต)

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2524 - ปัจจุบนั

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

14. ชื่อ-นามสกุล

นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร(*)

อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2553

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

8 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 5,800,900 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ 0.483 %

วันเดือนปี เกิด 18 สิ งหาคม 2521

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

เป็ นบุตรของนายสุ รพร สิ มะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษา

ปริ ญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering
Queen Mary College: University of London

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2559

ตาแหน่งในบริ ษทั

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
- บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

15. ชื่อ-นามสกุล

พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริ ฐ(*)

อายุ

68 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบนั

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ

23 เมษายน 2558

จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั

3 ปี

การถือหุน้ ในบริ ษทั

หุน้ สามัญ 20,000 หุน้ (โดยคู่สมรส) สัดส่ วนการถือหุน้ 0.0017 %

วันเดือนปี เกิด 5 พฤศจิกายน 2492

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร

เป็ นน้องชายของนายประสาน ตันประเสริ ฐ/กรรมการ

การศึกษา

ปริ ญญาโท – รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA)
ปริ ญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตารวจ) โรงเรี ยนนายร้อยตารวจ

การอบรมหลักสู ตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2549

ตาแหน่งในบริ ษทั

ไม่มี

การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น

ไม่มี

ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน

ประธานกรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด

ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ 2551 - 2554
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

1.2 ข้ อมูลผู้บริหาร
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสุ ธี สิ มะกุลธร
อายุ
48 ปี
วันเดือนปี เกิด 25 พฤศจิกายน 2512
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
23 เมษายน 2546
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
14 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 8,624,430 หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นหลานของนายสุ รพร สิ มะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาโท – Master of Science in Management,
Perdue University, U.S.A.
ปริ ญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2546
ตาแหน่งในบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555- ปัจจุบนั )
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
- บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2541 - ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

2. ชื่อ-นามสกุล
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
อายุ
61 ปี
วันเดือนปี เกิด 29 มีนาคม 2499
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
7 สิ งหาคม 2550
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
10 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 3,327,525 หุน้
สัดส่ วนการถือหุน้ 0.2773 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี – วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2554
ตาแหน่งในบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (การผลิต)
การดารงตาแหน่งให้บริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2524 - ปัจจุบนั

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

3. ชื่อ-นามสกุล
นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร
อายุ
39 ปี
วันเดือนปี เกิด 18 สิ งหาคม 2521
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
28 เมษายน 2553
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริ ษทั
8 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 5,800,900 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้ 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
เป็ นบุตรของนายสุ รพร สิ มะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา
ปริ ญญาตรี – Electrical and Electronic Engineering
Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสู ตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2559
ตาแหน่งในบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส (เทคโนโลยีและการตลาด)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการผูจ้ ดั การบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
- บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
- บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
- บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2546 - ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

4. ชื่อ-นามสกุล
นายธนา บุบผาวาณิ ชย์
อายุ
49 ปี
วันเดือนปี เกิด 28 กันยายน 2511
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูบ้ ริ หาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร
18 พฤษภาคม 2560
จานวนปี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
8 เดือน
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ 600,000 หุน้ สัดส่ วนการถือหุน้
0.0 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาโท – การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริ กา
ปริ ญญาตรี – พาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตร
Director Accreditation Program (DAP) 87/2554
ตาแหน่งในบริ ษทั
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (สายการเงิน)
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
– บริ ษทั เสริ มสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการ
– บริ ษทั เดอะ ไวท์สเปช จากัด
– บริ ษทั มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จากัด
– บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
– บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
– บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
– บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
ประสบการณ์การทางาน
ปี พ.ศ. 2552 – 2560

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ - การเงิน
บริ ษทั ไทยน้ าทิพย์ จากัด
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

5. ชื่อ-นามสกุล
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
อายุ
54 ปี
วันเดือนปี เกิด 15 มกราคม 2506
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่/เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร
25 มกราคม 2553
จานวนปี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาโท – บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี – บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตร
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) / 2551
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
Director Accreditation Program (DAP) 133/2017
ตาแหน่งในบริ ษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เลขานุการบริ ษทั
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

6. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
อายุ
37 ปี
วันเดือนปี เกิด 30 พฤษภาคม 2523
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร
1 กุมภาพันธ์ 2559
จานวนปี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
2 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาโท – บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตาแหน่งในบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2555 - ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
ปี พ.ศ. 2548-2554
บริ ษทั ธนาคารกสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

7. ชื่อ-นามสกุล
นางจันทร์เพ็ญ ผดุงศิลป์
อายุ
55 ปี
วันเดือนปี เกิด 29 พฤษภาคม 2505
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและต้นทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นผูบ้ ริ หาร
1 พฤษภาคม 2551
จานวนปี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
9 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาตรี – บัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ตาแหน่งในบริ ษทั
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและต้นทุน
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ 1 พ.ค 2551 – ปัจจุบนั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

1.3 ข้ อมูลเลขานุการบริษทั
ชื่อ-นามสกุล
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
อายุ
54 ปี
วันเดือนปี เกิด 15 มกราคม 2506
สัญชาติ
ไทย
ตาแหน่งปั จจุบนั
เลขานุการบริ ษทั
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็ นเลขานุการบริ ษทั
5 สิ งหาคม 2551
จานวนปี ที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
10 ปี
การถือหุน้ ในบริ ษทั
หุน้ สามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริ ญญาโท - บริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริ ญญาตรี - บัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสู ตร
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) / 2551
สมาคมบริ ษทั จดทะเบียนไทย
Director Accreditation Program (DAP) 133/2017
ตาแหน่งในบริ ษทั
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
เลขานุการบริ ษทั
การดารงตาแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริ ษทั อินฟอร์เมชัน่ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ เน็ทเวิร์คส จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริ ษทั จดทะเบียน
กรรมการบริ ษทั ย่อย
- บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบนั
- ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
- เลขานุการบริ ษทั
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จากัด (มหาชน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 1

หน้ าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั
เลขานุ ก ารของบริ ษ ัท จะต้อ งปฏิ บัติ ห น้า ที่ ต ามที่ กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่ งมีผลใช้บงั คับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551
ด้วยความรั บ ผิ ด ชอบ ความระมัด ระวัง และความซื่ อสัต ย์สุ จริ ต รวมทั้งต้อ งปฏิ บัติให้เ ป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริ ษทั มติคณะกรรมการตลอดจนมติ ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ทั้งนี้ หน้าที่ ความรับผิดชอบของ
เลขานุการบริ ษทั มี ดังนี้
ก. การปฏิบตั ิตามกฎหมายในนามของบริ ษทั หรื อคณะกรรมการ
1. จัดทาและเก็บเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริ ษทั
- หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
2. นาส่ งสาเนารายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่ งมีส่วน
ได้เสี ยที่ เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อยต่อประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ และเก็บรักษารายงานดังกล่าว
3. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
ข. การปฏิบตั ิตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริ ษทั
1. ปฏิ บตั ิ หน้าที่ ดว้ ยความรั บผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่ อสัตย์สุ จริ ต เป็ นไปตามกฎหมาย และ
กฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลกิ จกรรมของคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งให้คาแนะนาแก่กรรมการเกี่ ยวกับข้อบังคับของบริ ษทั
กฎระเบียบต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. สื่ อกลางเพื่อทาความเข้าใจระหว่างผูถ้ ือหุน้ กับกรรมการและผูบ้ ริ หาร
4. First contact ของกรรมการและผูบ้ ริ หารในการดาเนินกิจการของบริ ษทั ภายใต้กฎหมาย
5. ผูม้ ีบทบาทในการให้คาแนะนาแก่กรรมการเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
6. ผูม้ ีบทบาทในการจัดการประชุ มกรรมการและการประชุ มผูถ้ ือหุ น้ ให้สาเร็ จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของ
บริ ษทั
7. ให้ค วามเห็ นหรื อ มี ส่ วนร่ ว มในการจัด ทาและนาส่ ง รายงานต่ า ง ๆ ที่ ต ้องจัด ส่ งตามข้อก าหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรั พย์ เช่ น แบบ 56-1 รายงานประจาปี รายงานมติ คณะกรรมการที่
สาคัญหรื อ Corporate Action ต่าง ๆ
8. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กากับดูแล เช่น สานักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และดูแล
เปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่อหน่วยงานที่กากับดูแลและบุคคลทัว่ ไป ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย
9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
10. หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริ ษทั
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2. กรรมการ ผู้บริหารและผู้มอี านาจควบคุมที่ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการหรื อผู้บริหารของบริษทั ย่ อยหรื อบริษทั ที่เกีย่ วข้ อง
รายชื่อบริ ษทั บริ ษทั
บริ ษทั ย่อย
รายชื่อ
KKC KPC KKF KSC KMC KMP
1. นายสุรพร สิ มะกุลธร
X
2. นายสุธี สิ มะกุลธร
II
I
I
I
II
I
3. นายอานนท์ สิ มะกุลธร
I
4. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริ ฐ
I
X
X
X
X
X
5. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
I
I
I
II
I
II
6. นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร
7. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

I

II

I

I

I
I

I

บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง
SKMC

X/II
I

KRD

THACOM

KEC

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

SAT

I
I

I

I

I

X
I

II

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จากัด
บริ ษทั กุลธรอิเล็คทริ ค จากัด
บริ ษทั กุลธร จากัด
บริ ษทั กุลธรอินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ซูปเปอร์อลั ลอยเทคโนโลยี จากัด

171

KI

X/II

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผูจ้ ดั การ
KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC
KRD
THACOM
KEC
KC
KI
SAT

KC

I
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ย่ อย
รายชื่อบริ ษทั ย่อย
รายชื่อกรรมการ
นายสุ รพร สิ มะกุลธร
นายสุ ธี สิ มะกุลธร
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
นายฐิติศกั ดิ์ สิ มะกุลธร
นายพรหมรัตน สิ มะกุลธร
นายอภิชิต สิ มะกุลธร
นางสาวสุ นิสา สิ มะกุลธร
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริ ฐ
นายธนา บุบผาวาณิ ชย์
นายสว่าง เลิศถิรสุ นทร
นายกมล อุปลานนท์
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์

KPC

KKF

I
I
II

I
I
I

KSC
I
II
I

KMC
II
I
I

KMP
I
II
I

SKMC

KRD

X / II
I

I

I
I

II
I
X
I
I

X
I
I

X
I
I

X
I
I

X
I
I

X

I
I

หมายเหตุ X = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการผูจ้ ดั การ
KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC
KRD

II

=
=
=
=
=
=
=

บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟาน์ดรี่ จากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริ ษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จากัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จากัด
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในของบริษทั
ชื่อ – นามสกุล

:

นางสาววิมล เจือกโว้น

ตาแหน่ง

:

ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน

สัญชาติ

:

ไทย

จานวนหุน้ สามัญที่ถือ

:

ไม่มี

การศึกษา

:

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริ ญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามคาแหง

การอบรมหลักสู ตร

:

– การตรวจสอบภายในตามที่กาหนดโดยสมาคมผูส้ อบภายในแห่งประเทศไทย
– การกากับดูแลกิจการ, การบริ หารการผลิต, กฎหมายแรงงานต่าง ๆ,
การบริ หารจัด การ, ความปลอดภัย ในการทางานประดับบริ หาร, ระบบการ
ควบคุมคุณภาพต่าง, การบริ หารเชิ งนโยบาย, การจัดทาแผนปฎิ บตั ิ, มาตรฐาน
การบัญชี เป็ นต้น

ประสบการณ์

:

2532–2544

อายุ 54 ปี

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริ ษทั เงินทุนเฟริ สท์ซิต้ ีอิน
เวสเมนท์ จากัด
2544–ปัจจุบนั ผูจ้ ดั การสานักงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บ้ ี

คุณสมบัติของผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
1. ต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ
2. มีความเป็ นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งในหน้าที่งานตรวจสอบภายในที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณ
อย่างอิสระของตน
3. สามารถอุทิศเวลาได้อย่างเพียงพอในการดาเนินงานการตรวจสอบภายใน
4. เป็ นผูม้ ีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
5. มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
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รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
บริ ษทั ได้พิจารณาความมี สาระสาคัญของมูลค่ าเชิ งเศรษฐกิ จของทรั พย์สินของบริ ษทั ที่ อาจเปลี่ ยนไปตาม
ภาวะการณ์เศรษฐกิ จและความต้องการของตลาดที่ ควรกาหนดให้สอดคล้องกับแนวนโยบายในการดาเนิ นธุ รกิ จแล้ว
เห็นว่ายังไม่สมควรที่จะทาการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับเปลี่ยนมูลค่าแต่อย่างใด

174

บริษัท กุลธรเคอร์ บี ้ จำกัด (มหำชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
เอกสารแนบ 5

อื่นๆ
- ไม่ มี -
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