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ปี	2560	ที่ผ่านมาแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมได้ฟื้นตัวขึ้นรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถ
ขยายตัวได้บ้างก็ตาม	แต่ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายประการได้แก่	การปรับขึ้นราคา
ของวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในอัตราท่ีค่อนข้างสูงมาก	 การแข็งค่าของเงินสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ท่ีกระทบรายได ้
ในการส่งออก	 ขณะเดยีวกนัก�าลงัซ้ือของประชากรไทยโดยรวมลดลงเนือ่งจากราคาสนิค้าในภาคการเกษตรมีมูลค่าต�า่	 นอกจากนี้ 
ผู้ผลิตในประเทศจีนยังคงมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการลดราคาขายท่ีรุนแรงมากส�าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก 
ท่ีใช้กับตู้เย็นในครัวเรือน	 ส่งผลให้ยอดการขายโดยรวมของบริษัทมีปริมาณลดลงถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถขายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศได้ปริมาณมากขึ้นก็ตาม

ด้วยผลกระทบดังกล่าวท�าให้ในปี	2560	 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�านวนเงิน	9,263.91	 ล้านบาท 
ซ่ึงสูงกว่าปี	2559	 ท่ีมีรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�านวนเงิน	8,665.89	 ล้านบาท	 หรือสูงข้ึนในอัตราร้อยละ	6.90	 
แต่มีก�าไรขั้นต้นในอัตราท่ีลดลงจากในปี	2559	 ท่ีมีอัตราร้อยละ	7.55	 คงเหลือท่ีอัตราร้อยละ	2.71	 ในปี	2560	 และ 
มีผลประกอบการสุทธิขาดทุนเป็นจ�านวนเงิน	172.75	ล้านบาท	

ส�าหรับปี	2561	 นี้บริษัทจะหาหนทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น 
และปรารถนาในการด�าเนินธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายท่ีจะสามารถตอบสนองต่อ 
ความต้องการของตลาด	และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาลที่ดี	

บริษทัขอขอบคุณกรรมการ	ผู้ถือหุ้น	บริษทัคู่ค้า	ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ	หน่วยงานราชการและสถาบันการเงิน	ที่ให้ความ
ไว้วางใจ	 ให้ความเช่ือมั่นพร้อมท้ังสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดี	 และขอขอบคุณคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงาน 
ท่ีได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ี	 และขอให้ค�าม่ันว่าจะด�าเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในแนวทางท่ีสร้าง 
คุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเจริญยั่งยืนสืบไป

                                                                                                      

 

 
(นายสุรพร		สิมะกุลธร)

ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ
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2560 2559 2558 2557 2556
งบการเงินรวม  (พันบาท)

สินทรัพย์รวม 7,297,335 7,746,907 8,216,797 8,949,395 8,783,015

หนี้สินรวม 5,071,842 5,208,941 5,567,271 6,889,913 6,272,267

ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,225,493 2,537,966 2,649,526 2,059,482 2,510,748

รายได้จากการขายและบริการ 9,263,907 8,665,888 10,544,381 11,330,118 10,753,923

รายได้รวม 9,559,515 8,851,816 10,770,918 11,747,444 11,173,551

ก�าไรขั้นต้น 250,675 654,284 796,926 385,104 435,202

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (172,753) 63,303 212,379 57,420 881

อัตราส่วนทางการเงิน  (%)

ก�าไรสุทธิ	/รายได้รวม (1.81) 0.72 1.97 0.49 0.01

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (7.76) 2.49 8.02 2.79 0.04

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (2.37) 0.82 2.58 0.64 0.01

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)

ก�าไร	(ขาดทุน)	สุทธิ (0.144) 0.053 0.19 0.057 0.0009

เงินปันผล	 *0.05 **0.10 ***0.15 ****0.50 -

มูลค่าตามบัญชี 1.85 2.11 2.38 2.06 2.70

*	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2561		เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	39/2561	วันที่	25	เมษายน	2561	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2560	ในอัตราหุ้นละ	0.05	บาท	(ห้าสตางค์)	
ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	20	ของก�าไร	
โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	24	พฤษภาคม	2561

**	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2560		เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2560	มีมติให้น�าเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ครั้งที่	38/2560	วันที่	20	เมษายน	2560	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท	(สิบสตางค์)	
ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	20	ของก�าไร	
โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	18	พฤษภาคม	2560

***	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ครั้งที่	37/2559	 	 เมื่อวันที่	23	 เมษายน	2559	 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2558	 
ในอัตราหุ้นละ	0.15	 บาท(สิบห้าสตางค์)	 ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	 หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสมของกิจการท่ีต้อง 
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	25	ของก�าไร	โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	18	พฤษภาคม	2559

****	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2557		เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557	มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
โดยจ่ายจากก�าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่	1421(2)/2552	ลงวันที่	2	มิถุนายน	2552	ในอัตรา
หุ้นละ	0.50	บาท(ห้าสิบสตางค์)	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,000,000,000	หุ้นซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้	 ทั้งนี้เป็นก�าไรสะสมที่เกิดจากผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	2553-2556	 รวมทั้งก�าไรในปี	2557	 โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผล 
ในวันที่	16	มกราคม	2558

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) 
ช่ือหลกัทรพัย์	‘KKC’	เดมิช่ือบรษัิท	กลุธรเคอร์บ้ี	จ�ากดั	

ก่อตั้งเมื่อวันที่	24	 มีนาคม	2523	 โดยกลุ่มสิมะกุลธร	 และ		
Kirby	Group	 ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น 
ในประเทศไทยและบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
เพ่ือประกอบกจิการผลติและจ�าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิดผนึก	(Hermetic	Reciprocating	Compressor)	
ส�าหรบัใช้กบัเครือ่งท�าความเย็น	เช่น	ตูเ้ย็น	ตูแ้ช่	ตูท้�าน�า้เย็น	
ตูเ้ย็นเชิงพาณชิย์	และเครือ่งปรบัอากาศซ่ึงได้เปิดด�าเนนิการ
เมื่อวันที่	13	 มกราคม	2525	 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทยท่ีได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน	และเป็นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันท่ี	 
22	กมุภาพนัธ์	2534	ซ่ึงได้แปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ�ากดั	
เม่ือวันท่ี	 13	 มิถุนายน	 2537	 และด�าเนินธุรกิจด ้วย 
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีท่ี	 35	 เม่ือวันท่ี	 
13	มกราคม	2560	

ด้วยเป้าหมายท่ีมุ่งสู่การเป็นผู้น�าในอุตสาหกรรมการ
ผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	บรษัิทจงึได้ก�าหนดแนวทางการ
ด�าเนินธุรกิจ	ดังนี้

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์ : 
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรม 
ต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก

พันธกิจ   : 
1	 	 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ	ส่งมอบตรง

เวลา	ในราคาที่แข่งขันได้
2		 มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน	 และความพึง

พอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
3			เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ

สนองความต้องการของลูกค้า
4			เสริมสร้าง	ให้ความรู้	และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้

แก่บุคลากรทุกระดับ
5	 ด�าเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม	 

สิ่งแวดล้อม	และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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7	 ส่งเสรมิกจิกรรมท่ีตอบสนองความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิ่งแวดล้อม

8	 สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยการเพิ่มก�าลัง
การผลิต

9	 เพิม่ศกัยภาพในการบริหารจดัการธรุกจิด้วยเทคโนโลยี
10	พฒันาระบบการบริหารจดัการเพือ่น�าไปสูร่ะบบบรหิาร

คุณภาพ	(TQM)

ค่านิยม “   - BEST ”
1			คุณภาพมาก่อน	ไม่รับ	ไม่ท�า	ไม่ส่งของเสีย
2			เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
3			ท�างานแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ในการด�าเนินธุรกิจ 
1	 ลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
2	 พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3	 พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร	 

มีแผนก�าลังคนทดแทน(Succession	Plan)
4	 ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
5	 ลงทุนหรือซ้ือกิจการ	 (M&A)	 หรือควบกิจการหรือ

ร่วมลงทุนเพื่อการประหยัด	 การควบคุมดูแลและการ
แข่งขัน

6	 เพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่าย	 ปัจจัยการผลิตในแบบ	
Backward	Vertical	Integration
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กำรจัดโครงสร้ำงธุรกิจ
นอกจากการประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก	(Hermetic	Reciprocating	

Compressor)	แล้วบริษัทได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยต่าง	ๆ	เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนส�าคัญต่างๆของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดแทนการน�าเข้าและซื้อจากในประเทศ	ทีช่่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจทีท่�าให้
ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์	ดังนี้	

วันท่ี	24	 พฤศจิกายน	2532	 จัดตั้งบริษัท	 กุลธรเคอร์บ้ีเฟาน์ดร่ี	 จ�ากัด	(KKF)	 เพื่อท�าการผลิตช้ินส่วนเหล็กหล่อ	 
(Quality	Casting	)	ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์			ยานยนต์และอื่น	ๆ	และปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้น
ในบริษัทนี้ร้อยละ	100

วันท่ี	31	สงิหาคม	2533	จดัตัง้บรษัิท	กลุธรคอนโทรลส์	จ�ากดั	เพือ่ท�าการผลติเครือ่งควบคมุอุณหภมู	ิ	(Gas	-Pressure	
Thermostat)	ส�าหรับใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ	และในปี	2540	ได้เพิ่มการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ายา	(Enameled	
Copper	Wire)	ซ่ึงเป็นวัตถดุบิส�าคญัในการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	และด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิตกต�า่ในปี	2540	
บริษัทจึงได้ด�าเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้และได้จ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัท	 กุลธรคอนโทรลส์	 จ�ากัด 
เมื่อเดือน	ธันวาคม	2543	ต่อมาในปี	2546	บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	และ
เม่ือวันท่ี	2	กรกฎาคม	2553	บรษัิทได้กลบัเข้าถอืหุ้นร้อยละ	100	ในบรษัิท	กลุธรแมททีเรยีลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากดั	(KMC)	
อีกครั้ง	 โดยที่ในขณะนั้นบริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	 จ�ากัด	 ได้ถือหุ้นร้อยละ	100	 ในบริษัท	กุลธรเมททัล 
โปรดักส์	 จ�ากัด	(KMP)	 ซ่ึงประกอบอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนโลหะทุบ	 และชุบแข็ง	 รวมท้ังได้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ	100	 
ในบริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด	(SKMC)	ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดทองแดงอาบน�้ายา	โดยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศจีน

วันที่	15	กรกฎาคม	2547	บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ	80	ในบริษัท	ฉะเชิงเทราคัสติ้งเวิค	จ�ากัด	ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตและจ�าหน่ายช้ินส่วนเหล็กหล่อ	 และบริษัทนี้ได้เข้าซ้ือกิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ	 บริษัท	 
ซันโย	ยูนิเวอร์แซล	อีเล็คทริค	จ�ากัด	(มหาชน)	พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	(KPC)	และวันที่	 
29	กันยายน	2549	บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ	100	

วันท่ี	20	มถินุายน	2550		จดัตัง้บรษัิท	กลุธร	สตลี	จ�ากดั	(KSC)	โดยบรษัิทได้ถอืหุ้นในบรษัิทนีร้้อยละ	100	เพ่ือประกอบ
กจิการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น	(Coil	Center)	ส�าหรบัใช้ในอุตสาหกรรมผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอ่ืนๆ	

วันที่	25	 ธันวาคม	2556	 	 บริษัท	 กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	 จ�ากัด	(KKF)	 ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�าเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน 
เหล็กหล่อได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)		
เป็นการรวมธรุกจิเพือ่ลดภาระซ�า้ซ้อนของการบรหิารกจิการประเภทเดยีวกนัและเสริมสร้างศกัยภาพการแข่งขันให้ดมีากขึน้

วันที่	13	มกราคม	2560		จัดตั้งบริษัท	กุลธรวิจัยและพัฒนา	จ�ากัด	(KRD)	โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ	100	
เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ	ซึ่งจะ
เปิดด�าเนินการในปี	2561

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ
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พัฒนาการแห่งความยั่งยืน

2523	:			ก่อตั้งบริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	เมื่อวันที่	24	มีนาคม
2524	:			เริ่มประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น	AE	จากชิ้นส่วนน�าเข้า	
2525	:			เปิดด�าเนินการอย่างเป็นทางการและเริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	
2532	:			เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น	AZ	และก่อตั้งบริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด	เมื่อวันที่	24	พฤศจิกายน
2533	:			ก่อตั้งบริษัท	กุลธรคอนโทรลส์	จ�ากัด	เมื่อวันที่	31	สิงหาคม	
2534	:			บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	ได้จดทะเบียนรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์
2536	:			เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�าความเย็นประเภท	NON-CFC	ซึ่งไม่ท�าลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
2541	:			ได้รับการรับรองมาตรฐาน	CE	MARK	และ	CB	MARK	
2543	:			ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ISO	14001	
2544	:			เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น	WJ	เป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถคิดค้นและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
	 :			ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ	ISO	9001	ฉบับปี	2000	และ	UL	จากสหรัฐอเมริกา
2545	:			ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ	OHSAS	18001	ฉบับปี	1999
2547	:			เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	80	%	ของบริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	ผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์
	 				การผลิตของบริษัท	ซันโยอีเล็คทริค	จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น	และชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
2548	:			ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ	ISO	17025	ฉบับปี	1999	และ	ISO	14001	ฉบับปี	2004
2549	:			ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ	20	ล้านเครื่อง
	 :			เมื่อวันที่	29	กันยายน		เป็นผู้ถือหุ้น	100	%	ของบริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด
2550	:			ก่อตั้งบริษัท	กุลธรสตีล	จ�ากัด	เป็นโรงงานตัดและแปรรูปโลหะแผ่น		(Coil	Center)
2551	:			เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น	KA	และ	LA	ส�าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
2552	:			เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น	CA	ส�าหรับตู้แช่แข็ง	เครื่องท�าความเย็นขนาดใหญ่
	 :	 	 ได้รับรางวัล	KAIZEN	EXCELLENCE	TECHNICS	(Automation)	 จากการประกวด	THAILAND	KAIZEN	AWARDS	 
	 				จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
2553	:			ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ	30	ล้านเครื่องและรุ่น	AW	ครบ	5	ล้านเครื่อง
	 :			ได้รับรางวัล	GOLDEN	AWARDS	(THAILAND	5S	AWARDS)	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	
	 :			เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	100	%	ของบริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	ซึ่งมีบริษัท	กุลธรเมททัลโปดักส์	จ�ากัด	 
				 				และบริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด	เป็นบริษัทย่อย
	 :			ได้รับรางวัล	KAIZEN	EXCELLENCE	TECHNICS	(Automation)	จากการประกวด	THAILAND	KAIZEN	
											AWARDS	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
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2554	:	 ได้รับประกาศนียบัตร	มอก.	26000
2555	:	 จัดงานฉลองครบรอบ	30	ปี	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	เมื่อวันที่	13	มกราคม
2556	:	 ได้รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	ลด	และเลกิใช้สารท�าลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย	จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
	 :	 ได้รบัรางวลั	KAIZEN	GOLDEN	AWARDS	จากการประกวด	THAILAND	KAIZEN	AWARDS	จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
	 		 ไทย-ญี่ปุ่น
	 :				 ได้รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ	มอก.	17025-2548	จากส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
	 :	 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	“มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย	อนาคตไทย	Our	Skills	Our	Future”	
	 		 จากกรมพัฒนาแรงงานฝีมือแห่งชาติ
	 :			 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	ระดับที่	2	จากโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการจากกรมการแพทย์	
	 			 กระทรวงสาธารณสุข
2557	:				 ได้รับรางวัล	KAIZEN	BRONZE	AWARDS	จากการประกวด	THAILAND	KAIZEN	AWARDS	จากสมาคม					
											 ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 :				 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ	40	ล้านเครื่อง	
2558	:				 ได้รับรางวัล	KAIZEN	SILVER	AWARDS	 และ	KAIZEN	GOLDEN	AWARDS	 จากการประกวด	THAILAND		 
	 	 KAIZEN	AWARDS	จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 :				 ได้รบั	Certificate	of	ESG	100	Company	ส�าหรบัปี	2558	จากสถาบันไทยพฒัน์เมือ่	27	พฤษภาคม	จากผลการจดัอนัดบั 
	 					 ธรุกจิของรายช่ือ	100	อันดบัหลกัทรพัย์จดทะเบียนท่ีมคีวามโดดเด่นด้านสิง่แวดล้อม	สงัคมและธรรมาภบิาล	(ESG	100)		
2559	:				 ได้รบัรางวัล	KAIZEN	SILVER	AWARDS	จากการประกวด	THAILAND		KAIZEN	AWARDS	จากสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยี 
	 					 ไทย-ญี่ปุ่น
	 :				 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ	46	ล้านเครื่อง	
2560	:				 ก่อตั้งบริษัท	กุลธรวิจัยและพัฒนา	จ�ากัด	เมื่อวันที่	13	มกราคม	เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
	 					 ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ	
	 :				 ได้รับรางวัล	KAIZEN	GOLDEN	AWARDS	จากการประกวด	THAILAND		KAIZEN	AWARDS	จากสมาคม		
	 					 ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
	 :				 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ	48	ล้านเครื่อง
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บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด	7	บริษัท	คือ	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	(KPC)	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด	(KKF)		
บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด	(KSC)		บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	(KMC)	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	
จ�ากัด	(KMP)	และบริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด		(SKMC)	และบริษัท	กุลธรวิจัยและพัฒนา	จ�ากัด	โดยโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท	เป็นดังแผนภาพนี้

 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่	 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกส�าหรับใช้กับเครื่อง

ท�าความเย็นและเครื่องปรับอากาศ	รวมทั้งผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์		Condensing	Unit	ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
และช้ินส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า		โดยมีผลติภณัฑ์ท่ีเป็นวตัถดุบิและช้ินส่วนต่างๆจากบรษัิทย่อยเป็นฐานสนบัสนนุการผลติท่ีส�าคญั

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	ไว้ดังนี้	

1.	 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ	ส่งมอบตรงเวลา	ในราคาที่แข่งขันได้

2.	 ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มก�าลังการผลิตและเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ๆ	อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

3.	 ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	อาเซียน	เอเซียกลาง	จีน	ตะวันออกกลาง	ออสเตรเลีย	ยุโรป
อเมรกิาเหนอื	อเมรกิาใต้	และแอฟรกิา	โดยปัจจบัุนมสีดัส่วนรายได้จากการส่งออกไปจ�าหน่ายต่างประเทศประมาณ
ร้อยละ	65	ของยอดขายทั้งหมด

4.	 ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล	เช่น	ISO	9001	ISO	14001	OHSAS	18001	ISO/IEC	17025		

5.	 บริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม		

6.	 ปรับปรุงการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องในแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน

7.	 บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลการด�าเนินงาน

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งเป็น ดังนี้

(1)	 บรษัิท	กลุธรพรเีมยีร์	จ�ากดั	(KPC)	ซ่ึงบริษัทถอืหุ้นร้อยละ	100	ประกอบกจิการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบส�าหรับตู้เย็น	ตู้แช่	

(2)	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	 จ�ากัด	(KKF)	ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	
(Quality	Casting)	จ�าหน่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์

(3)	 บรษัิท	กลุธร	สตลี	จ�ากดั	(KSC)	ซ่ึงบรษัิทถอืหุ้นร้อยละ	100	ประกอบกจิการตดัและแปรรปูโลหะแผ่น	(Coil	Center)	
จ�าหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ		

(4)	 บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	(KMC)	ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ	100		ประกอบกิจการผลิตลวด
ทองแดงอาบน�า้ยาส�าหรบัมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	และผลติเครือ่งควบคมุอุณหภมิูส�าหรบัตูเ้ย็น	
ตู้แช่	ตู้ท�าน�้าเย็น		

(5)	 บรษัิท	กลุธรเมททัลโปรดกัส์	จ�ากดั	(KMP)	ซ่ึงถอืหุ้นร้อยละ	100	โดยบรษัิท	กลุธรแมททีเรยีลส์แอนด์คอนโทรลส์	
จ�ากัด	ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ	ชุบแข็ง	และรับกลึงชิ้นงานโลหะ

(6)	 บรษัิท	ซูโจว	กลุธรแมก็เนต็ไวร์	จ�ากดั	(SKMC)	ซ่ึงถอืหุ้นทางอ้อมร้อยละ	100	โดยบรษัิท	กลุธรแมททีเรยีลส์แอนด์
คอนโทรลส์	จ�ากดั	ประกอบกจิการผลติลวดทองแดงอาบน�า้ยาส�าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	
และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์	ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศจีน

(7)	 บรษัิท	กลุธรวจิยัและพฒันา	จ�ากดั	(KRD)	ซ่ึงบรษัิทถอืหุ้นร้อยละ	100	ประกอบกจิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆโดยจะเปิดด�าเนินการในปี	2561

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน		ที่มีฐานการผลิตในรูปแบบของ
การสนบัสนนุกนัอย่างต่อเนือ่งจากบรษัิทย่อยท่ีมพีร้อมท้ังวตัถดุบิหลกัและช้ินส่วนแบบครบวงจรจากต้นทางหรือ	Backward	
Vertical	Integration	รวมท้ังกจิการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ท่ีเอือ้อ�านวยต่อการสร้างความได้เปรยีบในเชิงแข่งขันทางธรุกจิ
ได้เป็นอย่างดี

โครงสร้ำงรำยได้จ�ำหน่ำยตำมสำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย

สายผลิตภัณฑ์
ด�าเนินการ

โดย

%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2560
รายได้

(ล้านบาท)
%

ปี 2559
รายได้

(ล้านบาท)
%

ปี 2558
รายได้

(ล้านบาท)
%

1	คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบและอุปกรณ์

KKC,
KPC 100 5,712.34 62 5,573.95 64 7,229.97 69

2	ลวดอาบน้�ายา
KMC,	
SKMC 100 1,529.38 16 1,214.91 14 1,333.94 13

3	เหล็กแผ่นและเหล็ก
แผ่นแปรรูป KSC 100 1,098.40 12 906.18 11 997.77 9

4	ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ KKF 100 849.36 9 896.17 10 897.07 8

5	ชิ้นส่วนโลหะ KMP 100 74.43 1 74.68 1 85.62 1

รวม 9,263.91 100 8,665.89 100 10,544.38 100

KPC		 :	 บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด

KKF		 :	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด

KSC		 :	 บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด

KMC		 :	 บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด

KMP		 :	 บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด

SKMC	 :	 บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด
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รำยได้จำกลูกค้ำตำมเขตภูมิศำสตร์ (พันบำท)

ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย 5,593,938 5,480,552 6,208,513

ฮ่องกง 2,381,771 1,650,106 2,168,593

จีน 294,375 226,640 240,843

อินโดนีเซีย 46,112 160,051 281,334

ซาอุดิอาระเบีย 50,142 54,237 78,614

ประเทศอื่น	ๆ 897,569 1,094,302 1,566,485

รวม 9,263,907 8,665,888 10,544,382

โครงสร้ำงรำยได้หลักจำกกำรจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทและบริษัทย่อย
1.	 โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)

รายได้ตามจ�านวนการขาย	(เครื่อง)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ส�าหรับผลิตภัณฑ์

ความสามารถท�าความเย็น 
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)

ปริมาณการจ�าหน่าย (เครื่อง)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ตู้เย็น,	ตู้แช่,	ตู้ท�าน้�าเย็น 160	–	900 495,247 25.61% 665,457 34.44% 1,040,548 43.39%

ตู้เย็น,	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ 900	–	5,000 472,690 24.44% 480,757 24.89% 328,253 13.69%

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์,	เครื่องปรับ
อากาศ

5,000	–	35,000 964,864 49.89% 784,462 40.60% 1,028,103 42.87%

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000	–	120,000 1,065 0.06% 1,337 0.07% 1,409 0.05%

ยอดรวม 1,933,866 100% 1,932,013 100% 2,398,313 100%

รายได้ตามยอดขาย	(พันบาท)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ส�าหรับผลิตภัณฑ์

ความสามารถท�าความเย็น 
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)

มูลค่าการจ�าหน่าย (พันบาท)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ตู้เย็น,	ตู้แช่,	ตู้ท�าน้�าเย็น 160	–	900 427,109 9.80% 589,696 14.26% 1,219,772 23.05%

ตู้เย็น,	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ 900	–	5,000 809,296 18.57% 860,688 20.81% 605,489 11.44%

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์,	เครื่องปรับ
อากาศ

5,000	–	35,000 3,110,019 71.37% 2,670,315 64.57% 3,450,812 65.21%

เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000	–	120,000 11,535 0.26% 14,896 0.36% 15,527 0.30%

ยอดรวม 4,357,959 100% 4,135,595 100% 5,291,600 100%
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2. โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด (บริษัทย่อย)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ท�าน้�าเย็น (ขนาด 106 – 1775 บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)

ปริมาณและมูลค่าการจ�าหน่าย

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

รายได้ตามจ�านวนการขาย	(เครื่อง)
รายได้ตามยอดขาย		(พันบาท)

505,607
548,724

801,372
818,149

1,109,068
1,117,804

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลติภณัฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์หลกัส�าคญัท่ีท�าหน้าท่ีอัดและดดูสารท�าความเย็นในระบบเครือ่งท�าความเย็น

ประเภทต่างๆ	และเครื่องปรับอากาศ	โดยแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ	ที่ใช้และจ�าหน่ายอยู่ทั่วโลก	ดังนี้
•		Reciprocating	Compressor	 	 •		Rotary	Compressor	 	 •		Scroll	Compressor	

•		Screw	Compressor		 	 	 •		Centrifugal	Compressor	

ผลติภณัฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มี		3	แบบท่ีได้รบัความนยิมใช้ในภาคครวัเรือน	โดยแบ่งออกตามขนาดความสามารถ
ในการท�าความเย็น	(ก�าลังแรงม้า)	 คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการน�ามาใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบติดกับผลิตภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ท�าความเย็นประเภทต่างๆ	และเครื่องปรับอากาศ	ได้ดังนี้

1.  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูปิดผนกึ	(Reciprocating	/	Hermetic	type)	 ขนาด	1/20–25	 แรงม้า	 ท่ีมีการ 
น�ามาใช้งานตู้เย็นภายในบ้าน	ตู้แช่	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	ตู้ท�าน�้าแข็ง	ตู้ท�าน�้าเย็น	 เครื่องปรับอากาศและ	ฮีทปั๊ม		
(Heat	Pump)	 ซ่ึงมีคุณลักษณะเด่นในด้านประสิทธิภาพของการท�าความเย็นดีและมีคุณภาพท่ีคงท่ีทนทานต่อ 
การใช้งานในสภาพอากาศร้อนต่อเน่ืองเป็นเวลานาน	แต่มคีณุลกัษณะด้อยท่ีมีเสยีงรบกวน	ราคาสงูกว่าแบบโรตารี่

2.   มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี	่(Rotary)	 ขนาด	1–7	 แรงม้า	 ท่ีมกีารน�ามาใช้งานเครือ่งปรบัอากาศ	 ขนาดเลก็	 
(Room	Air	Conditioner)	ระบบปรบัอากาศ	(Package	Air	Conditioner)	และฮีทป๊ัม	(Heat	Pump)	ซ่ึงมีคณุลกัษณะ
เด่นในด้านประหยัดพลงังานราคาไม่แพง	และมีการพัฒนาเป็นแบบ	Twin	Rotary		ท่ีมีประสทิธภิาพใกล้เคยีงแบบ	
Scroll	แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีประสิทธิภาพการท�าความเย็นปานกลางและคุณภาพไม่คงที่

3.   มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกอลล์	(Scroll)	ขนาด	1.5	–	30	แรงม้าที่มีการน�ามาใช้งานเครื่องปรับอากาศและ
ฮีทป๊ัม	(Heat	Pump)	ซ่ึงมคีณุลกัษณะเด่นในด้านประหยัดพลงังานดแีละมีประสทิธภิาพสงู	แต่มีคณุลกัษณะด้อย
ที่มีราคาสูงกว่าแบบโรตารี่และแบบลูกสูบ

ผลติภณัฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท้ัง	3	แบบดงักล่าวนี	้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูปิดผนกึจะเป็นแบบท่ีนยิมใช้
กันอย่างแพร่หลายส�าหรับสินค้าตู้เย็นภายในบ้าน	ตู้แช่	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	ตู้ท�าน�้าแข็ง	ตู้ท�าน�้าเย็น	ซึ่งมีปริมาณการใช้เป็น
จ�านวนมากในสดัส่วนกว่า	90%	ของท้ังหมดและมจี�านวนบางส่วนท่ีใช้กบัเครือ่งปรับอากาศ	และส�าหรบัมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบโรตารี่	(Rotary)	นั้นเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศส�าหรับผู้บริโภคในครัวเรือน
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกท่ีใช้เป็นอุปกรณ์ควบติดกับ	 ตู้เย็น	 

ตู้แช่	 ตู้ท�าน�้าเย็น	 ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ	 ซ่ึงสามารถใช้กับสารท�าความเย็นได้หลายชนิดรวมท้ังสาร 
ท�าความเย็นท่ีไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	(Ozone	Friendly	Substance)	 เช่น	R22	R290	R134a	R410A	R404A	R407C	 
R507	R600a	โดยมีขนาดตั้งแต่	1/20	แรงม้า	ถึง	10	แรงม้า

นอกจากนี้บริษัทยังท�าการผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	 เช่น	Condensing	Unit	(ส่วนประกอบส�าหรับเครื่องท�า 
ความเย็น)	ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ	ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

สิทธิพิเศษจำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน
1.	 บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน 

พ.ศ.	2520	โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระส�าคัญดังนี้	

บัตรส่งเสริมเลขที่

1987(2)/2554

1.	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตคอมเพรสเซอร์ส�าหรับ
เครื่องปรับอากาศและเครื่อง

ท�าความเย็น

2.	 สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

2.1	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน 
มีก�าหนดเวลา	5	 ปี	 ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี 
เงนิได้นติบุิคคลให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกดิข้ึนในระหว่างเวลานัน้ไปหักออกจากก�าไร
สทุธภิายหลงัระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกนิ	5	ปีนบัแต่
วันพ้นก�าหนดเวลานั้น	

ตั้งแต่วันที่	
1	กรกฎาคม	2556	

ถึงวันที่	
1	กรกฎาคม	2561

2.2	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา	1	ปี	นับแต่วันน�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ

2.3	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอด 
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

ได้รับ

2.4	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ซ่ึงได้รับ 
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้รับ
การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ

3.	 วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 1	กรกฎาคม	2556

ทั้งนี้	บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

รายได้จากการขายของบริษัทท้ังหมดส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี	31	 ธันวาคม	2560	 มีจ�านวนประมาณ	5,291	 ล้านบาท	 
(2559:	4,945	ล้านบาท)	เป็นรายได้จากการผลิตและขายซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�านวนประมาณ	809	ล้านบาท	
(2559:	856	ล้านบาท)
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2.	 บรษัิท	กลุธรเคอร์บ้ีเฟาน์ดรี	่จ�ากดั	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีก�าหนดแต่ละประเภท
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 พ.ศ.	2520	 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีราย
ละเอียดที่มีสาระส�าคัญดังนี้	

 บัตรส่งเสริมเลขที่ บัตรส่งเสริมเลขที่

2127(2)/2548 60-0092-1-00-1-0

1.	 เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ผลิตช้ินส่วนเหล็กหล่อ

2.	 สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

2.1	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา	8	ปี	นับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

	 ในกรณท่ีีประกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันที่
พ้นก�าหนดเวลานั้น

ตั้งแต่วันที่	8	กรกฎาคม	
2555 

ถึงวันที่	7	กรกฎาคม	
2563

-

2.2	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียนมีก�าหนดเวลา	5	 ปี	 
ในกรณีท่ีประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้น�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลา
นัน้ไปหักออกจากก�าไรสทุธภิายหลงัระยะเวลาได้รบัยกเว้นภาษีเงนิ
ได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน	5	ปีนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น

- ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

2.3	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม 
การลงทุน	ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ ได้รับ

2.4	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเคร่ืองจักรตามท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ

ได้รับ ได้รับ

3.	 วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 8	กรกฎาคม	2555 ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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3.	 บริษัท	 กุลธรพรีเมียร์	 จ�ากัด	 ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	 
พ.ศ.	2520	โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	โดยมีรายละเอียดส�าหรับบัตรส่งเสริมที่ยังมีสิทธิพิเศษ
ที่ส�าคัญเหลืออยู่ดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่

2167(2)/2550

1.	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตคอมเพรสเซอร์ส�าหรับ
ตู้เย็นและเครื่องท�าความ

เย็น

2.	สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

2.1	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ	100	ของเงินลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
เป็นระยะเวลา	8	 ปีนับแต่วันท่ีเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ	 ในกรณีท่ีประกอบ
กจิการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลให้สามารถน�าผลขาดทุน
ประจ�าปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลาไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลานั้น

ตั้งแต่วันที่	14	มกราคม	
2551

ถึงวันที่	13	มกราคม	2559

2.2	 ได้รบัยกเว้นไม่ต้องน�าเงนิปันผลท่ีได้รบัจากกจิการส่งเสรมิการลงทุน	ซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ

2.3	 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตรา 
ร้อยละ	50	ของอัตราปกติ	

มีก�าหนด	5	ปี	นับจากวัน
ที่พ้นก�าหนดระยะเวลา

ตาม	2.1

2.4	 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง	 ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว 
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น

เป็นระยะเวลา	10	ปี	นับ
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ

2.5	 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�านวยความสะดวกร้อยละ	25	
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	

ได้รับ

2.6	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก

เป็นระยะเวลา	5	ปีนับแต่
วันน�าเข้าครั้งแรก

2.7	 ได้รบัลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ	75	ของอตัราปกตสิ�าหรบัวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็นท่ีน�า
เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา	1	ปีนับแต่วันน�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ

2.8	 ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับของท่ีผูไ้ด้รับการส่งเสรมิน�าเข้ามาเพือ่ส่งกลบัออกไปเป็น
ระยะเวลา	5	ปี	นับแต่วันน�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ

3.	วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 14	มกราคม	2551

ทั้งนี้	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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4.		 บรษัิท	กลุธรแมททีเรยีลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยได้รบัสทิธพิเิศษทางภาษีส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีก�าหนด
แต่ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัตส่ิงเสรมิการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยการอนมัุตขิองคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน
โดยมีรายละเอียดที่มีสาระส�าคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่

1204(2)/2551

1.	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ลวดโลหะอาบน้�ายาประเภท	
5.3

2.	สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

2.1	 ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคลส�าหรบัก�าไรสทุธท่ีิได้จากการประกอบกจิการท่ีได้รบั
การส่งเสรมิรวมกนัไม่เกนิร้อยละ	100	ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าท่ีดนิและทุนหมุนเวยีน
เป็นระยะเวลา	6	ปี	นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ

ตั้งแต่วันที่	10	มกราคม	
2555	ถึงวันที่	9	มกราคม	

2561	

2.2	 ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวัตถดุบิและวสัดจุ�าเป็นท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา	1	ปี	นับแต่วันที่น�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ

2.3	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม

ได้รับ

2.4	 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ซ่ึงได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาท่ีผู้ได้ 
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ

3.	วันที่เริ่มใช้สิทธิ	 10	มกราคม	2555

ทั้งนี้	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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	5.	 บรษัิท	กลุธรเมททัลโปรดกัส์	จ�ากดั	ซ่ึงเป็นบรษัิทย่อย	ได้รับสทิธพิเิศษทางภาษีส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีก�าหนดแต่ละประเภท
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	พ.ศ.	2520	โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่
มีสาระส�าคัญดังนี้

บัตรส่งเสริมเลขที่

1797(2)/2549 1968(2)/2550

1.	เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
และผลิตภัณฑ์ผงโลหะ													

อัดขึ้นรูป

ชุปแข็ง

2.	สิทธิประโยชน์ส�าคัญที่ได้รับ

2.1	 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิท่ี 
ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมรวมกัน 
ไม่เกินร้อยละ	100	 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก�าหนดระยะเวลา	8	ปี	ในกรณีที่ประกอบ
กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลให้สามารถน�าผลขาดทุนประจ�าปีท่ีเกิดข้ึน 
ในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�าไรสุทธิภายหลังระยะ
เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�าหนดเวลา 
ไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันที่พ้นก�าหนดเวลานั้น

ตั้งแต่วันที่	4	พฤษภาคม	
2549	ถึงวันที่	3	
พฤษภาคม	2557

ตั้งแต่วันที่	25	มิถุนายน	
2550	ถึงวันที่	24	
มิถุนายน	2558

2.2	 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นท่ี
ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ	เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ 
ส่งออกเป็นระยะเวลา	1	ปีนับแต่วันน�าเข้าครั้งแรก

ได้รับ ได้รับ

2.3	 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรตามท่ีคณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติส�าหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี	

ปี	2538 ปี	2539

2.4	 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�าเงินปันผลจากกิจการท่ีได้รับ 
การส่งเสรมิการลงทุน	ซ่ึงได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นติบุิคคล
ไปรวมค�านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิได้ตลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ด้รบั 
การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้รับ ได้รับ

3.	วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม 4	พฤษภาคม	2549 25	มิถุนายน	2550

ทั้งนี้	บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ีครอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบท้ังหมดของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบท่ีนิยมน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายส�าหรับเครื่องท�าความเย็น	 ได้แก่	 ตู้เย็นภายในบ้าน	 
ตู้แช่	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	ตู้ท�าน�้าแข็ง	ตู้ท�าน�้าเย็น	และเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์	เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์
มีรูปแบบที่หลากหลาย	 มีก�าลังแรงม้าหลายขนาด	 ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้า	 นอกจากนี้ในภาค
อุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ึนอย่างต่อเนื่องท้ังในด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งาน	การประหยัดพลังงาน	และการใช้สารท�าความเย็นต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่	R22	R290	
R134a	R410A	R404A	R407C	R507	R600a	โดยมีขนาดก�าลังแรงม้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง	ๆ	ดังนี้

-	 ขนาดก�าลังแรงม้า	 1/20	 ถึง	 5/8	 ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่ในครัวเรือน

-	 ขนาดก�าลังแรงม้า	 1/3	 ถึง	 1	 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์

-	 ขนาดก�าลังแรงม้า	 1	 ถึง				 10	 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์		เครื่องปรับอากาศ

จากโครงการประหยดัการใช้พลงังานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท�าให้เกดิความต้องการของตลาด
ทีม่ผีลต่อการเปลีย่นแปลงคุณสมบตัิของตวัผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในระบบท�าความเยน็ต่างๆ	ท�าให้ต้องปรบั
เปลี่ยนช้ินส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึนในด้านการประหยัดพลังงานและการเลือกใช้สารท�าความเย็นท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน

และบริษัทกุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด(มหาชน)	ยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกส�าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบปิดผนึกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่

พัฒนาการของการแข่งขันในอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก 

การด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทต่างๆ	ในภาคอตุสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูปิดผนกึยงัคงมีการแข่งขันกนั
อย่างเข้มข้นรุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคุณภาพ	และราคาของสินค้า	โดยมีผู้ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของโลกท่ีมีการเตบิโตของขนาดธรุกจิอย่างรวดเรว็ด้วยวธิกีารควบรวมและเข้าซ้ือกจิการจากผูผ้ลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กหลายรายในแต่ละภูมิภาคของโลกท�าให้ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจาก
ประเทศจีนมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่มีขนาด
ใหญ่กว่ามาก	จงึส่งผลให้ผูผ้ลติรายอ่ืนๆ	ท่ีเหลอือยู่แข่งขันได้ยากข้ึน	ในประเดน็ดงักล่าวนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการรักษาความ
สามารถในการแข่งขันส�าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของบริษัทด้วยเช่นกัน	 แม้ว่าบริษัทจะมี
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง	

กำรตลำดและกำรแข่งขัน
- ตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักท่ีนิยมใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองท�าความเย็นซ่ึงใช้
กบัตูเ้ย็นภายในบ้าน	ตูแ้ช่		ตูเ้ย็นเชิงพาณชิย์	ตูท้�าน�า้แข็ง	ตูท้�าน�า้เย็นในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ	90	ของปริมาณท้ังหมด	และ
ใช้กับเครื่องปรับอากาศในสัดส่วนร้อยละ	5	ของปริมาณทั้งหมด  
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เนื่องด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพการท�าความเย็นที่ดีและมีคุณภาพ
ท่ีคงท่ีจึงเหมาะกับการใช้งานส�าหรับเครื่องปรับอากาศในท้องถิ่นท่ีมีอุณหภูมิสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานซ่ึงได้รับ 
การยอมรับจนเป็นท่ีนิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง	 แต่เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก 
มีชิ้นส่วนประกอบต่างๆ	มาก	จึงท�าให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูง	ดังนั้นตลาดในพื้นที่อื่นที่ต้องการสินค้าราคาถูก
จึงนิยมใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ส�าหรับเครื่องปรับอากาศ		

จากสภาวะโลกร้อนท่ีมีความรนุแรงมากขึน้ทุกปีท�าให้ประชากรในเขตพืน้ท่ีท่ีได้รบัผลกระทบและประชากรท่ีมีก�าลงัซ้ือ
ของกลุ่มประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตดีในหลายๆ	 พื้นท่ีของโลกมีความต้องการท่ีจะด�ารงชีวิตอย่างมีสุขอนามัย 
ที่ดีและสบายขึ้นจึงท�าให้เครื่องท�าความเย็นในครัวเรือนต่างๆ	เครื่องท�าความเย็นเชิงพาณิชย์	และเครื่องปรับอากาศภายใน
บ้านกลายเป็นสนิค้าจ�าเป็นท่ีน�ามาใช้ในการถนอมและรักษาความสดของอาหาร	ปรับลดอณุหภมิูอากาศในบ้านอยูอ่าศยัและ
สถานท่ีท�างานให้เย็นสบาย	 รวมท้ังใช้ท�าห้องเย็นและกระบวนการท�าความเย็นต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มการ
บริโภคเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมียอดขายเพิ่มมากข้ึนเช่นกัน	 
ด้วยเหตนุีจ้งึเป็นโอกาสทางการตลาดท่ีน่าดงึดดูใจท่ีท�าให้ผูป้ระกอบการท้ังหลายต้องแข่งขันกนัน�าเสนอผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ
ดีมีประสิทธิภาพ	 ประหยัดการใช้พลังงาน	 และใช้สารท�าความเย็นท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมท้ังราคาขายท่ีตอบสนอง 
ความต้องการของลูกค้า	 จึงท�าให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการด�าเนินงานในด้านต่างๆ	 รวมท้ัง
ท�าการควบรวมกิจการเพื่อรักษาความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกของบริษัทในปัจจุบันยังคงสามารถตอบสนองความต้องการ 
ของตลาดที่ใช้กับเครื่องท�าความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

- ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกรายใหญ่ของโลก  ได้แก่

ผู้ผลิต    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

*	 แหล่งที่มา	:		วารสาร	JARN	(JAPAN	AIR	CONDITIONING,	HEATING	&	REFRIGERATION	NEWS)	และผลการ 
	 	 		วิจัยของบริษัท
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มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มกุลธร  (Kulthorn  Kirby)  และกำรแข่งขันในตลำด  
ก. ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)	คือ	มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่มีขนาด	

Displacement	 ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมความต้องการของตลาด	 โดยมีขนาดตั้งแต่	1/8	 แรงม้า	 จนถึง	 
10	แรงม้า	ดังมีรายละเอียดรุ่นของผลิตภัณฑ์	และการใช้กับสินค้าต่างๆ	ดังนี้

บริษัท ชื่อรุ่น ก�าลังแรงม้า ตลาดสินค้า สารท�าความเย็น

กุลธรพรีเมียร์

C–S 1/8 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a

C–Q 1/8 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a

C-B 1/3 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a.	R600a.	R404A,	R290

กุลธรเคอร์บี้

AZ 1/20	–	1/5 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a

AZA 1/20	–	1/5 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a,	R600a,	R404A,	R290,	

R507

AE 1/20	–	5/8 ตู้เย็นและตู้แช่ R134a,R600a,R404A,R290,R507,	

R22

AEL 1/3	–	5/8 ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ R134a,R600a,R404A,R290,R507,	

R22

BA 1/3	–	5/8 ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ R134a,	R600a,	R404A,	R290,	

R507

CA 1/3	–	5/8 ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ R134a,	R404A,	R290,	R507

WJ 5/8	–	1 ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับ

อากาศ

R134a,	R404A,	R290,	R407C,	

R22

AW 1	–	2.5 เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง

พาณิชย์

R134a,	R404A,	R410A,	R407C,	

R22

KA 3	–	5 เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง

พาณิชย์

R22,	R404A,	R134a

LA 8	–	10 เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง

พาณิชย์

R22
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ก�าลังการผลิตและปริมาณการผลิต		(หน่วย	:	ล้านเครื่อง)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด

ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558 ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558

ก�าลังผลิต 5.16 5.16 5.16 4.50 4.50 4.50

ปริมาณการผลิต

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ 1.87 1.98 2.52 0.49 0.71 1.17

Condensing	Unit 0.01 0.01 0.01 - - -

รวมปริมาณการผลิต 1.88 1.99 2.53 0.49 0.71 1.17

อัตราเพิ่ม	(ลด)	ของปริมาณ
การผลิต (5.53%) (21.34%) (3.06%) (30.99%) (39.32%) (31.18%)

 

ข. ลูกค้าของบริษัท  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 

(1)	 ผู้ผลิตตู้เย็น	ตู้แช่	และเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ที่เรียกว่า	OEM	(Original	Equipment	Manufacturers)		
ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ�าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทั้งภายในและต่างประเทศ		

(2)	 ผู้ผลิตตู้เย็น	 ตู้แช่	 ตู้ท�าน�้าเย็น	 และเคร่ืองปรับอากาศรายย่อย	 บริษัทให้ผู้จัดจ�าหน่ายในประเทศท่ีได้รับ 
มอบหมายเป็นผู้ด�าเนินการส่วนการขายส่งออก	บริษัทเป็นผู้ด�าเนินการโดยตรงกับลูกค้า

(2)	 ผู้ค้าอะไหล่	ซ่อมแซม

จดุเด่นทางการตลาดของบรษัิทท่ีแตกต่างจากผูผ้ลติหลายราย	คอื	การท่ีบรษัิทด�าเนนิธรุกจิในสถานะของผูผ้ลติมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�าเร็จรูปเพื่อจ�าหน่ายแข่งขันกับลูกค้า	เช่น	ตู้เย็น	ตู้ท�าน�้าเย็น	ตู้แช่	และเครื่องปรับอากาศ		
และได้เน้นการให้ความส�าคญัท่ีสดุต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าในทุกด้าน	จงึเป็นผลให้สามารถจ�าหน่ายสนิค้า
ให้กับลูกค้าทุกรายได้เป็นอย่างดี
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ค. การท�าการตลาดและสัดส่วนการขาย

การท�าการตลาดของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2560 เป็นดังนี้

Export	
65%

South	Asia	2%

Middle	East	&	Africa	4%

AEC	Countries
14%

Europe	&	America	3%

Domestic 
35%

ยอดขำยรวม  ยอดขำยส่งออก

ในปี	2560	 กลุ่มกุลธร	(Kulthorn	Kirby)	 มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจ�านวนรวม	 
2.44	ล้านเครื่อง	โดยแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้

- ตลาดภายในประเทศเป็นมูลค่าในสดัส่วนร้อยละ	35	ซ่ึงจ�าหน่ายให้แก่ผูผ้ลติตูเ้ย็น	และตูแ้ช่ระดบัช้ันน�าในประเทศ
หลายรายได้แก่	Toshiba,	Mitsubishi,	Sanden,	Haier,	Hitachi	และอื่น	ๆ

- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นมูลค่าในสดัส่วนร้อยละ	65	ซ่ึงจ�าหน่ายให้แก่ผูผ้ลติตูเ้ย็น	ตูแ้ช่และเครือ่งปรบัอากาศ
ระดับชั้นน�าในภูมิภาคต่างๆ	ของโลกได้แก่	South	East	Asia	(AEC	Countries),	Europe	&	America,	Middle	
East,	East	Asia,	South	Asia,	Africa,	Australia	และ	New	Zealand	

ง. ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็ (Key Success Factors) ของกลุม่กลุธร (Kulthorn Kirby)  ในตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลกูสบูคอื “การน�าเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ีมีคณุภาพตามความต้องการของตลาดในราคาท่ีแข่งขันได้”  
จึงได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้

-	พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาด	 ในด้านคุณภาพ	
ประสิทธิภาพ	และประหยัดพลังงาน	

-	ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�าความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-	พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนต�่าลง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นไปในแนวทาง
ที่เข้มข้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยรวมของโลกยังคงฟื้นตัว 
ในบางพื้นท่ี	 และประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนซ่ึงเป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อ่ืนมุ่งเน้นชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วยการก�าหนดราคาขายท่ีถกูลง	ท�าให้ผูผ้ลติทุกรายต้องปรับตวัในทุกด้านอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าทางด้านราคา	 การสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับลูกค้าในแนวทางท่ีเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน	 การปรับปรุง	
Productivity	ของกระบวนการผลติให้สงูข้ึน	การหาวตัถดุบิทางเลอืกท่ีมรีาคาถกูกว่าเพือ่ลดต้นทุน	รวมถงึการพฒันาผลติภณัฑ์
ท่ีมหีลากหลายรปูแบบท่ีลกูค้าสามารถเลอืกน�าไปใช้ได้ตามต้องการ	ซ่ึงบรษัิทได้ใช้แนวทางดงักล่าวนีเ้ป็นกลยุทธ์ท่ีสร้างความ
ได้เปรียบหรือรักษาความสามารถในด้านการแข่งขันเช่นกัน		

Australia	&	New	Zealand	1%

East	Asia	
76	%
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 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทมีโรงงาน	1	แห่ง	ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	และมีบริษัทย่อย	7	แห่งคือ	บริษัท	
กุลธรพรีเมียร์	 จ�ากัด	 บริษัท	 กุลธรเคอร์บ้ีเฟาน์ดรี่	 จ�ากัด	 บริษัท	 กุลธร	 สตีล	 จ�ากัด	 บริษัท	 กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์ 
คอนโทรลส์	จ�ากัด	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด	และบริษัท	กุลธรวิจัยและ
พฒันา	จ�ากดั	(จะเปิดด�าเนนิการในปี	2561)		โดยบรษัิทย่อยดงักล่าวเป็นผูผ้ลติและจดัส่งวตัถดุบิและช้ินส่วนประกอบท่ีส�าคญั
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท	

จากแนวทางการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทได้ก�าหนดให้ฝ่ายจดัการท�าการคาดการณ์ยอดขายในปีถดัไปท่ีได้ค�านงึถงึปัจจยั
แวดล้อมต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	 อันได้แก่ความต้องการของลูกค้าสภาพการแข่งขัน 
ของตลาดขณะปัจจบัุนและท่ีจะเปลีย่นแปลงในอนาคต	ผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิท่ีเปลีย่นแปลงและมีผลต่อปรมิาณความ
ต้องการของลูกค้า	 ข้อมูลในด้านต่างๆดังกล่าวจะถูกรวบรวมและน�ามาวิเคราะห์เพื่อก�าหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการ
ด�าเนนิงานทุกด้านรวมถงึแผนงานการจดัหาวตัถดุบิ	ช้ินส่วนและบรกิารของบรษัิทท้ังในระยะสัน้และระยะยาวให้เหมาะสมกบั
การแข่งขันทางธุรกิจ	

การจดัหาวัตถดุบิและช้ินส่วนท่ีส�าคญัในการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	อันได้แก่	ช้ินส่วนมอเตอร์	ช้ินส่วน	เหลก็หล่อ	
ช้ินส่วนผงโลหะอัดข้ึนรปู	(Sintered	Products)	เหลก็แผ่น	ลวดทองแดงอาบน�า้ยา	อลมิูเนยีม	น�า้มันคอมเพรสเซอร์	สเีคลอืบ
คอมเพรสเซอร์	 และช้ินส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า	 บริษัทและบริษัท	 กุลธรพรีเมียร์	 จ�ากัดซ่ึงเป็นบริษัทย่อยในสายการผลิต
คอมเพรสเซอร์ท�าการจัดซื้อจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	โดยมีสัดส่วนประมาณ	70	:	30	และมีแหล่งซื้อที่ส�าคัญ
ดังนี้

                                   ในประเทศ

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ		 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด		(บริษัทย่อย)	

ลวดทองแดงอาบน�้ายา	 	 บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด		(บริษัทย่อย)

		 	 	 	 	 	 บริษัท	ฮิตาชิ	ลวดอาบน�้ายา	จ�ากัด

เหล็กแผ่น													 	 บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด		(บริษัทย่อย)	

อลูมิเนียม			 	 	 	 บริษัท	สยามแองโกลอัลลอย	จ�ากัด

ชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป	 	 บริษัท	ฮิตาชิ	เคมีคอล	เอเชีย	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

																																							บริษัท	ไทยเจียพาวเดอร์อินดัสตรี	จ�ากัด

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ	 	 	 	 บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด		(บริษัทย่อย)

สีเคลือบคอมเพรสเซอร์	 	 บริษัท	นิปปอนเพนต์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 บริษัท	ทีโอเอ-ซินโต	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
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      ต่างประเทศ

ชิ้นส่วนมอเตอร์	 	 	 	 ประเทศจีน	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

เหล็กแผ่นรีดร้อน		 	 	 ประเทศเวียดนาม	และเกาหลี

น�้ามันคอมเพรสเซอร์		 	 ประเทศญี่ปุ่น	อังกฤษ	สหรัฐอเมริกา	และสเปน

ลวดทองแดงอาบน�้ายา	 	 ประเทศจีน	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด	(บริษัทย่อย)

อลูมิเนียม			 	 	 	 ประเทศแอฟริกาใต้

ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า		 	 ประเทศจีน	สหรัฐอเมริกา	มาเลเซีย	และอิตาลี

          

บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด	ท�าการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	จัดหาวัตถุดิบคือ	เศษเหล็ก	จากบริษัทแม่	และทั่วไป	
ส่วนเคมีภัณฑ์ซื้อจากผู้น�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศทั่วไป	

บริษัท	 กุลธร	 สตีล	 จ�ากัด	 ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น	 (Coil	Center)	 ส�าหรับกิจการผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอ่ืนๆ	จัดหาวตัถดุบิเหลก็ม้วน	โดยการน�าเข้าจากผูผ้ลติในประเทศญ่ีปุ่น	จนี	ไต้หวนั	เกาหล	ี
เวียดนาม	รวมทั้งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ	

บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ายา	จัดหาวัตถุดิบทองแดง
โดยการน�าเข้าจากผู้ผลิตในประเทศลาว	อินโดนีเซีย		ญี่ปุ่น		

บริษัท	 กุลธรเมททัลโปรดักส์	 จ�ากัด	 ประกอบกิจการผลิตช้ินส่วนโลหะทุบโดยการน�าเข้าเหล็กจากผู้ผลิตในประเทศ	 
จีน	ญี่ปุ่น	เกาหลี		

บรษัิท	ซูโจว	กลุธรแม็กเนต็ไวร์	จ�ากดั	ประกอบกจิการผลติลวดทองแดงอาบน�า้ยาโดยใช้ทองแดงจากผูผ้ลติในประเทศจนี	
และชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

ในปี	2560	ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�าการประเมินผลผู้ขาย		ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�านวน	228	ราย	ของหมวดการ
ด�าเนินงานส่งมอบ		คุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลที่ได้ในระดับร้อยละ	96	จากค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่ก�าหนด

- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�าจัดวัสดุเหลือใช้

บริษัทได้ก�าหนดให้มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมด้าน 
อาชีวอนามัยความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมท้ังภายใน	และภายนอกบรษัิทท่ีเกีย่วเนือ่งกบัการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทท้ังหมด	
และกิจกรรมอื่น	 ๆ	 โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกท่ีประกอบกิจกรรมบนท่ีดิน	 หรือท�างานในนามของบริษัทซ่ึงก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 หรือการเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	 สังคม	
และอ่ืนๆ	 เพื่อเป็นหลักประกันว่า	 บริษัทยังคงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ	 ด้านนโยบายและวัตถุประสงค ์
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อมของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�าหนด
ตามมาตรฐานสากล		ISO	14001,		OHSAS	18001	ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการด�าเนินงานที่ส�าคัญใน	5	ขั้นตอน	ดังนี้
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1.   การก�าหนดนโยบาย	เพื่อให้บุคลากรทุกคนขององค์กรน�าไปปฏิบัติ

2.   การวางแผน เพือ่ประเมินความเสีย่งและจดัล�าดบัความส�าคญัของปัญหาและผลกระทบท่ีเกดิจากการด�าเนนิงาน						
กระบวนการผลิต	ผลิตภัณฑ์	และบริการทั้งหมด	น�าไปก�าหนดมาตรการด�าเนินการและควบคุม

3.   การน�าไปปฎิบัติและด�าเนินการ	เพื่อก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอ�านาจด�าเนินการและขั้นตอนการ
ด�าเนินการต่างๆ	ตามโครงสร้างคณะท�างานที่ได้รับมอบหมาย	และน�าไปปฎิบัติ

4.   การตรวจติดตามผล	 เพื่อน�าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขและด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีสอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ

5.   การด�าเนินการแก้ไข	เพื่อให้แน่ใจว่าผลการด�าเนินงานต่าง	ๆ	มีประสิทธิผลและส�าเร็จเป็นไปตามนโยบายและ
ข้อก�าหนด

การด�าเนินการเพื่อรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�าจัดวัสดุเหลือใช้  เป็นดังนี้

ก.	 เพ่ือควบคุมการจัดการเศษวัสดุและของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม	 ท้ังท่ีสามารถน�ากลับมา
ใช้ได้และที่จัดเป็นขยะ	(Waste)	 ให้ถูกต้องเหมาะสม	สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 และเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	มีรายละเอียดของการด�าเนินงานดังนี้

1.			ของเสียและเศษวัสดุ	แบ่งประเภท	ได้ดังต่อไปนี้

-	 ขยะมูลฝอย	หมายถึง	เศษกระดาษ	เศษผ้า	เศษอาหาร	เศษสินค้า	ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร	ซากสัตว์	
เศษไม้

	-	 สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	 หมายถึง	 สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงาน	รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ	กระบวนการผลิต	หรือ	ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ

-	 ขยะอันตราย	หมายถงึ	ผ้าเป้ือนน�า้มัน	สารเคมี	ภาชนะใส่สารอันตราย	แบตเตอร่ี	วสัดปุนเป้ือนสารอันตราย	
(เศษโลหะ	ไม้	วัสดุกากตะกอน)

2.	 การจัดการของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการผลิตและกิจกรรม	ได้ด�าเนินการดังนี้

-	 ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดน้อยที่สุด

-	 ซ่อมแซมของเสียให้มีสภาพที่น�ากลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต

-	 น�าของเสียมาแปรสภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่	

-	 ของเสียและเศษวัสดุท่ีต้องส่งบ�าบัด/ก�าจัดให้จัดเตรียมสถานท่ีเฉพาะเพื่อจัดเก็บ	 ควบคุมดูแลและน�าส่ง
บ�าบัด/ก�าจัด	โดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

-	 จดบันทึกสถิติการส่งบ�าบัด/ก�าจัด	เพื่อรายงานต่อส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	

-	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเกี่ยวกับเศษวัสดุและของเสีย	เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม

3.	 การจัดการของเสียที่จัดเป็นขยะ	ได้ด�าเนินการดังนี้	

-	 จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพื้นที่ในบริเวณต่างๆ

-	 ก�าหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสีย	(waste)เพื่อรอการก�าจัดอย่างถูกวิธี

-	 ท�าการแยกประเภทของเสียท่ีจัดเป็นขยะมูลฝอย	สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะอันตราย
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-	 น�าขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถานที่ที่ก�าหนด

-	 ขยะมูลฝอยทั่วไป	ให้บรรจุในถังสีเขียว	ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้

-	 สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายเศษวัสดุ

-	 ขยะอันตราย	ให้บรรจุในถังสีแดง	ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้

ข.	 เพื่อให้เกิดผลและได้ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ	 	 บริษัทได้ท�าการชี้แจง	 สื่อสาร	 และฝึกอบรมงานในหน้าที่	 ที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส�าหรับบุคคลภายนอก	 ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้	

-	 งานก่อสร้าง	ซ่อมสร้าง	ซ่อมบ�ารุงที่ท�า	ณ	สถานที่โรงงาน

-	 Suppliers,	Vendors	ผู้ที่มาส่งและรับวัตถุดิบ

-	 ผู้ประกอบและจ�าหน่ายอาหารบนโรงอาหาร

-	 ผู้รับเหมาก�าจัดของเสียเป็นพิษ

-	 ยามรักษาการณ์	(รปภ.)

-	 ผู้รับซื้อเศษวัสดุ

ผลของกำรปฎิบัติในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้ด�าเนินการในแนวทางต่างๆ	 เพื่อการควบคุมดูแล	 “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือ 

การก�าจดัวสัดเุหลือใช้”		ซึง่ได้ผลทีด่สีอดคลอ้งกบันโยบายและวตัถปุระสงค์ด้านอาชวีอนามยัความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม
ของบริษัท	และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก�าหนดตามมาตรฐานสากล	ISO	14001,	OHSAS	18001	โดยไม่มีข้อพิพาท
หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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ควำมเสี่ยงจำกกำรประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�าคัญที่มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก

บริษัทประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซ่ึงต้องใช้ทองแดงและเหล็กเป็นวัตถุดิบส�าคัญในการผลิตช้ิน
ส่วนประกอบต่างๆ	 คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ	49	 ของต้นทุนรวมในปี	2560	 ซ่ึงการปรับเปลี่ยนราคาขายของ
ทองแดงและเหล็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการต้นทุนและการด�ารงรักษาอัตราก�าไรขั้นต้นของบริษัท	ใน
ปี	2560	ราคาทองแดงโดยเฉลีย่ปรบัเพิม่ข้ึนจากปี	2559	ซ่ึงเป็นไปตามแนวโน้มของราคาในตลาดโลกและเป็นราคาซ้ือ
ขายล่วงหน้าตามที่ก�าหนดไว้ในตลาดโลก	ส่วนราคาเหล็กโดยเฉลี่ยในปี	2560	มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี	2559	ซึ่งเป็น
ไปตามภาวะตลาด	 โดยภาวะเศรษฐกิจของโลกท่ีแปรเปลี่ยนไปและราคาต้นทุนน�้ามันท่ีสูงข้ึนหรือลดลงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนราคาของทองแดงและเหล็กดังกล่าว	

อย่างไรกต็ามเพือ่เป็นการรกัษาศกัยภาพในการแข่งขันและการด�าเนนิธรุกจิให้ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	และเป็นการ
ป้องกนัผลกระทบท่ีอาจเกดิจากภาวะการขาดแคลนวตัถดุบิอกีท้ังบรรเทาผลกระทบท่ีจะท�าให้ต้นทุนเพิม่สงูข้ึนจากการ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก	 บริษัทจึงด�าเนินการสั่งซ้ือวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายท่ีมีศักยภาพในการผลิต
สินค้าท่ีมีคุณภาพทัดเทียมกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการสนองตอบ
ต่อความต้องการของลูกค้า	 และบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างรัดกุมโดยติดตามผลกระทบท่ีอาจเกิดจากการ
เปลีย่นแปลงของราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด	นอกจากนีล้กูค้ายงัสามารถใช้ลวดอลมิูเนยีมทดแทนลวดทองแดงส�าหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี		

- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ท่ีได้รับการคิดค้นผลิตข้ึนเป็นอันดับแรกและ 
ใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอื่นๆ	 และมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์ 
ท่ีมีการปรบัเปลีย่นสารท�าความเย็นให้เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมมากย่ิงข้ึนและปรบัปรงุให้ใช้พลงังานน้อยลง	และถงึแม้ว่า
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูจะถกูแทนท่ีบางส่วนด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีแ่ละแบบสกอลล์ท่ีน�ามา
ใช้กบัเครือ่งปรบัอากาศเนือ่งจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูมีต้นทุนของตวัผลติภณัฑ์และค่าใช้จ่ายในการผลติ
ที่สูงกว่าเพราะมีชิ้นส่วนที่มากกว่า	แต่ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพท�าความเย็นที่ดี	ที่มีคุณภาพคงที่
จึงเหมาะกับการใช้งานในท้องถิ่นที่มีอุณหภูมิอากาศสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน	จึงได้รับความนิยมในการน�ามา
ใช้เป็นอุปกรณ์ท�าความเย็นของเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง	 และใช้เป็นอุปกรณ ์
ท�าความเย็นท่ีเป็นส่วนควบตดิอยู่ในตูเ้ยน็ท่ีใช้ในครวัเรอืน	ตูแ้ช่	ตูท้�าน�า้เยน็	รวมท้ังตูเ้ย็นเชิงพาณชิย์	และระบบท�าความเย็น 
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ	90	ของตลาดเครื่องท�าความเย็นโดยรวม		

บริษัทได้ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมาอย่างต่อเนื่องโดย 
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองท่ีสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด 
และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อก�าหนดตามกฎหมาย	 ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับสาร
ท�าความเย็นท่ีใช้ในอุตสาหกรรมเครือ่งท�าความเย็นและเครือ่งปรบัอากาศ	และการเพิม่ประสทิธภิาพในด้านการประหยัด
พลงังาน	อย่างไรกต็ามการพัฒนาผลติภณัฑ์ใหม่ดงักล่าวของบริษัทไม่ได้ท�าในรปูแบบของผู้รเิริม่น�าเสนอเป็นรายแรก
ในภาคอุตสาหกรรมแต่เป็นการพัฒนาตามความต้องการของตลาดในขณะนั้นและแนวโน้มที่ก�าหนดชัดเจนในอนาคต	

เม่ือวันท่ี	14	 ธันวาคม	2559	 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ช่ือ	 
บริษัท	 กุลธรวิจัยและพัฒนา	 จ�ากัด	 เพื่อด�าเนินธุรกิจท�าการและรับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้า

ปัจจัยความเสี่ยง
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มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่อง	 โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ	100	 ซ่ึงมีทุนจดทะเบียน
จ�านวน	50	 ล้านบาทและได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันท่ี	13	 มกราคม	2560	 และจะเปิด 
ด�าเนินการในปี	2561	จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น

- ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทและบรษัิทย่อยบรหิารจดัการความเสีย่งด้านการให้สนิเช่ือท่ีเกีย่วเนือ่งกบัลกูหนีก้ารค้าและ
ลกูหนีอ้ืน่โดยก�าหนดให้มีนโยบายและวธิปีฏบัิติในการควบคมุตดิตามสนิเช่ือท่ีเหมาะสม	และการให้สนิเช่ือท่ีด�าเนนิการ
อยู่	ณ	ปัจจุบันไม่มีการกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มลูกค้าเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่เป็นจ�านวนมากราย
ประกอบกับลูกหนี้การค้าเกือบท้ังหมดเป็นลูกค้าชั้นดี	 และส�าหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ท�าประกันความเสี่ยง
คุ้มครองการไม่จ่ายช�าระจ�านวนหนึ่ง	จึงท�าให้มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าค่อนข้างน้อย

ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน   
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

บริษัทใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในการท�าธุรกรรมการซ้ือและขายกับต่างประเทศ	 และมี
มลูค่าการขายสนิค้าส่งออกไปต่างประเทศท่ีเป็นสดัส่วนมากกว่าการซ้ือจากต่างประเทศจงึท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบ
จากค่าเงินบาทที่ผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลกเพียงบางส่วน		และในการปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารการจัดการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นบริษัทได้ก�าหนดให้มีการท�าสัญญาซ้ือขาย 
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก 
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทและบรษัิทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียท่ีส�าคญัอันเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบันการเงนิ	เงนิเบิกเกนิ
บัญชี	เงินกู้ยืมระยะสั้น	และเงินกู้ยืมระยะยาว	ประกอบกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรบัข้ึนลงตามอัตราตลาด	หรอืมอัีตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปัจจบุนั	จงึท�าให้บรษัิทและบรษัิทย่อย
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน	นอกจากนี้	บริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย	

ในปี	2559	บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	3	แห่ง	เพื่อรับวงเงินสิน
เช่ือเพือ่การด�าเนนิงาน	สนิเช่ือเพ่ือการค�า้ประกนั	และสนิเช่ือส�าหรบัการป้องกนัความเสีย่ง	รวมท้ังสิน้เป็นจ�านวน	5,625	
ล้านบาท	และ	35	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	ภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นนี้	บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆรวมถึงการด�ารงอัตราส่วนหนี้ท่ีมีภาระดอกเบ้ียต่อก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย	 ภาษี	 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�าหน่าย	รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด

ในเดือนธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อ	(Credit	Facility	Agreement)	กับสถาบัน
การเงิน	3	แห่ง	เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	2,000	ล้านบาท

การเข้าท�าสญัญาสนิเช่ือดงักล่าวนีเ้ป็นแนวทางบรหิารจดัการทางการเงนิโดยองค์รวมของบรษัิทและบรษัิทย่อยท่ีส�าคญั
ในการเสรมิความมัน่คงทางการเงนิท่ีใช้ในการด�าเนนิงานและลดภาระดอกเบ้ียเงนิกู	้ รวมถงึลดค่าใช้จ่ายทางการเงนิ	 โดย	ณ	
วนัท่ี	31	ธนัวาคม	2560		มยีอดคงเหลอืรวมเป็นจ�านวนเงนิ	3,830	ล้านบาท
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ข้อมูลทั่วไป
ก.  ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

1. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน)

ส�านักงานใหญ่	และโรงงาน	 :	 ตั้งอยู่เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว

	 	 	 	 	 	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520	

	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2326	0831,	0	2739	4893			

	 	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2326	0837,	0	2739	4892				

	 	 	 	 	 	 e-mail		:		kkc@	kulthorn.com	http://www.kulthorn.com

ประเภทธุรกิจ	 	 :	 กิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ	

	 	 	 	 	 	 (Reciprocating	Compressor)

เลขทะเบียนบริษัท				 :			 0107537002150	(เดิมเลขที่	บมจ.	462)

ทุนจดทะเบียน													 :				 1,200	ล้านบาท	(ทุนช�าระแล้ว	1,200	ล้านบาท)

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว		 :		 หุ้นสามัญ	1,200,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	1	บาท

2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

2.1 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 เลขที่	446/3	หมู่ที่	9	ต�าบลหนองกี่	อ�าเภอกบินทร์บุรี		

	 	 	 	 	 จังหวัดปราจีนบุรี	25110

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3720	4835-41	โทรสาร	0	3720	4844	

ส�านักงานสาขา		 	 เลขที่	129	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว		

																												 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร		10520

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2326	0612	โทรสาร	0	2326	0802

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ	

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว		 	 หุ้นสามัญ	12,600,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท																								

บริษัทถือหุ้น	 	 	 ร้อยละ	100

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ 
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2.2 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ากัด    

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 เลขที่	1	หมู่ที่		22	ถนนสุวินทวงศ์	ต�าบลศาลาแดง	

	 	 	 	 	 อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000	

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3859	3016-9	โทรสาร	0	3859	3015			

ส�านักงานสาขา		 	 เลขที่	42/2	หมู่ที่	1	ถนนสุวินทวงศ์	ต�าบลคลองอุดมชลจร

	 	 	 	 	 อ�าเภอเมืองฉะเชิงเทรา	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

																									 โทรศัพท์	0	3884	6072-4	โทรสาร	0	3884	5677

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	(Quality	Casting)	

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว												หุ้นสามัญ	5,750,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท						

บริษัทถือหุ้น	 	 	 ร้อยละ	100			

2.3 บริษัท กุลธร สตีล จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 เลขที่	124	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	

	 	 	 	 	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520

	 	 	 	 	 โทรศัพท์		0	2326	0851	โทรสาร	0	2326	0766	

ประเภทธุรกิจ	 	 	 กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น	(Coil	Center)

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 	 หุ้นสามัญ	4,000,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

บริษัทถือหุ้น				 	 ร้อยละ	100

2.4 บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน							 เลขที่	1/2	หมู่ที่	22	ถนนสุวินทวงศ์	ต�าบลศาลาแดง

	 	 	 	 	 อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว	จังหวัดฉะเชิงเทรา	24000

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	3859	3030-3	โทรสาร	0	3859	3028																																				

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตลวดทองแดงอาบน�้ายา	และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ

	 	 	 	 	 ส�าหรับตู้เย็น	ตู้แช่	เครื่องท�าน�้าเย็น

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 	 หุ้นสามัญ	6,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

บริษัทถือหุ้น				 	 ร้อยละ	100
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2.5 บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 เลขที่	123	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว				 
	 	 	 	 	 	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2739	6638-9,	0	2326	0314-7

	 	 	 	 	 โทรสาร	0	2739	6643,	0	2326	0318

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบชุบแข็งและงานกลึงชิ้นงานโลหะ

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 	 หุ้นสามัญ	1,500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาท

การถือหุ้น	 	 	 โดยบรษัิท	กลุธรแมททีเรยีลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากดั	(ร้อยละ	100)	

2.6 บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 18	Long	Pu	Road,	SIP,	Jiangsu	Province,	215126	China

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	86	(512)	6283	3750	/	86	(512)	6265	0058

	 	 	 	 	 โทรสาร	86	(512)	6283	3763

ประเภทธุรกิจ	 	 	 ผลติลวดทองแดงอาบน�า้ยาและชิน้ส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว						 หุ้นสามัญ	347	หุ้น	มูลค่าทุนจดทะเบียน	USD	24,185,000	

การถือหุ้น				 	 	 โดยบริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	

	 	 	 	 	 (ทางอ้อมร้อยละ	100)		

2.7 บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่และโรงงาน	 เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31	ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว

	 	 	 	 	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	10520

	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2326	0831,	0	2739	4893	โทรสาร	0	2326	0837	

ประเภทธุรกิจ			 	 กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์				

																																 คอมเพรสเซอร์	มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ

หุ้นที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	 	 หุ้นสามัญ	500,000	หุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	100	บาทช�าระแล้ว	 
	 	 	 	 	 	 25%

บริษัทถือหุ้น	 	 	 ร้อยละ	100
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ข บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหุ้น		 	 	 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

	 	 	 	 	 	 93		อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 	 	 	 	 	 ถนนรัชดาภิเษก	แขวงดินแดง	เขตดินแดง

	 	 	 	 	 	 กรุงเทพมหานคร	10400

	 	 	 	 	 	 โทรศัพท์	0	2009	9000	โทรสาร	0	2009	9991

ผู้สอบบัญชี		 	 				 					-			นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	

					(และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)

					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	4753	และ/หรือ

	 	 	 	 	 						-		นางสาวศิริวรรณ	สุรเทพินทร์	(และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)

					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	4604	และ/หรือ

	 	 	 	 	 					-			นายวิชาติ	โลเกศกระวี

					ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียนที่	4451	

					บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด

ช้ัน	33	อาคารเลครชัดา	193/136-137	ถนนรชัดาภเิษก	แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร		10110

โทรศัพท์	0	2264	0777	 โทรสาร	0	2264	0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย	 	 									ส�านักงาน	ช.	ชนะสงคราม	ทนายความ

52/3	ถนนพระสุเมรุ	แขวงชนะสงคราม

เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	10200

โทรศัพท์	0	2282	2955-6	 โทรสาร		0	2281	3008

ข้อมูลส�ำคัญอื่น 
-	ไม่มี	-
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จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว 
บริษัทมีทุนจดทะเบียน	1,200	ล้านบาท	เรียกช�าระแล้ว	1,200	ล้านบาท	เป็นหุ้นสามัญ	1,200,000,000		หุ้น

มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	และได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่		22	กุมภาพันธ์	2534

           

ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่	ณ	วันปิดสมุดทะเบียน	(วันที่	10	มีนาคม	2560)	

จ�านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กลุ่มสิมะกุลธร*
บริษัท	สิมะกุลธรโฮลดิ้ง		จ�ากัด1

นายสุชน	สิมะกุลธร
นายสุเมธ	สิมะกุลธร
นายสุรพร	สิมะกุลธร
นายอานนท์	สิมะกุลธร
บุตรและบุตรีของบุคคลข้างต้นรวมจ�านวน		16		คน

นางสาวอุไร	เข็มอ�านาจ
Heatcraft	Australia	Pty.	Ltd.
เรืออากาศโทศุภกร	จันทศาศวัต
นางสาวกัลป์ปภัส	พานพิชย์ทวี
นางพจนีย์	เข็มอ�านาจ
UBS	AG,	Singapore	Branch
นางเบญจมาศ	ภู่ให้ผล
นางสุพัตรา	ค�าเถียร
นางสาวศศิ	อิงคนันท์
บริษัท	ไทยเอ็นวีดิอาร์	จ�ากัด
นายทวีฉัตร	จุฬางกูร
นายสุรพงษ์	พิทักษ์บูรณะพัฒน์
นายวิบูลย์	เสรีโยธิน
อื่นๆ

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

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

รวม 1,200,000,000 100.000

*	เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบาย	การจัดการด�าเนินงานของบริษัท

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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หมายเหตุ	1	บริษัท	สิมะกุลธรโฮลดิ้ง	จ�ากัด	ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น	มีรายชื่อผู้ถือหุ้น	คือ

 จ�านวนหุ้นที่ถือ คิดเป็นร้อยละ

นายสุชน		สิมะกุลธร
นายสุเมธ		สิมะกุลธร
นายสุรพร		สิมะกุลธร
นายอานนท์		สิมะกุลธร
บุตรและบุตรีของบุคคลข้างต้นรวมจ�านวน		16		คน

14,900
14,886
10,000
10,000

214

29.80
29.77
20.00
20.00
0.43

รวม 50,000 100.00

 

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
-	ไม่มี	-
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หากไม่มีเหตุจ�าเป็นอ่ืนใด	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก ่
ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี	 โดยมีอัตราท่ีคาดว่าจะจ่ายตามผลการด�าเนินงานในอัตราประมาณร้อยละ	60	 ของก�าไรสุทธิหลังจาก 
ช�าระภาษีแล้วในงบเฉพาะกิจการ

ส�าหรับบริษัทย่อย	ให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากการด�าเนินงานมีผลก�าไร	

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลา	5	ปี		ดังนี้

2560 2559 2558 2557 2556

อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น	(บาท) 0.030 0.204 0.452 0.257 0.289

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น	(บาท) 0.05 0.10 0.15 0.50 -

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ	(%) 166.67 49.02 33.19 ** -

**	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	5/2557	เมื่อวันที่	17	ธันวาคม	2557	มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลโดยจ่ายจากก�าไรของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขท่ี	1421(2)/2552	 ลงวันท่ี	2	 มิถุนายน		
2552	 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้	 ทั้งนี้เป็นก�าไรสะสมที่เกิดจากผลการด�าเนินงานตั้งแต่ปี	
2553-2556	รวมทั้งก�าไรในปี	2557	โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	16	มกราคม	2558

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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คณะกรรมกำรบริษัท  ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 15 คน ดังรำยนำมต่อไปนี้
1.	 นายสุรพร		 สิมะกุลธร	 	 ประธานกรรมการ

2.	 นายสุธี		 	 สิมะกุลธร*	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่

3.			 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล	 	 กรรมการอิสระ	/ประธานกรรมการตรวจสอบ

4.			 นายธวัชชัย	 จรณะกรัณย์	 	 กรรมการอิสระ	/กรรมการตรวจสอบ	/

	 	 	 	 	 	 	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

5.				นายผดุง	 	 เตชะศรินทร์	 	 กรรมการอิสระ	/กรรมการตรวจสอบ

6.				นายประพจน์	 อภิปุญญา	 	 กรรมการอิสระ

7.				นายสมลักษณ์		 เจียมธีระนาถ	 	 กรรมการอิสระ	/

	 	 	 	 	 	 	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

8.				นายขัติยา		 ไกรกาญจน์**	 	 กรรมการอิสระ

9.				นายประพัฒน์		 โพธิวรคุณ	 	 กรรมการ

10.			นายอานนท์	 สิมะกุลธร	 	 กรรมการ

11.		 นายประสาน	 ตันประเสริฐ	 	 กรรมการ

12.		 นางกนิษฐ		 เมืองกระจ่าง	 	 กรรมการ

13.		 นายไพบูลย์	 บุญเพิ่มวิทยา*							 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

14.		 นายฐิติศักดิ์		 สิมะกุลธร*	 	 กรรมการ

15.	 พลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ	 	 กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

*	 เป็นผู้บริหารของบริษัท

**	 ได้รบัเลอืกตัง้จากท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเม่ือ	วนัท่ี	20	เมษายน	2560	แทนต�าแหน่งท่ีว่างเนือ่งจากนายโทมสั	เฟรดเดอรคิ	 
โอเวอร์ส	จูเนียร์	ผู้ซึ่งเป็นกรรมการได้ลาออกเมื่อวันที่	10	มกราคม	2560

ช่ือและจ�านวนกรรมการซ่ึงมอี�านาจลงลายมอืช่ือแทนบรษัิท	คอื	นายสรุพร	สมิะกลุธร	หรือนายอานนท์	สมิะกลุธร		หรอื
นายสธุ	ีสมิะกลุธร	หรอืนายฐติิศกัด์ิ	สมิะกลุธรลงลายมือช่ือร่วมกบันายประพฒัน์	โพธวิรคณุ	หรอื	นายประสาน	ตนัประเสรฐิ	หรอื
นางกนิษฐ	เมืองกระจ่าง	หรือนายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา	หรือพลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ	รวมเป็นสองคนและประทับ
ตราส�าคัญของบริษัท	

โครงสร้างการจัดการ
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ในรอบปี	2560	คณะกรรมการได้มกีารประชมุรวมท้ังสิน้จ�านวน	6	ครัง้	ตามตารางก�าหนดการประชมุส�าหรับปีและตาม
ก�าหนดวันท่ีแจ้งให้ทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท	โดยกรรมการแต่ละรายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทดงันี้

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายสุรพร	สิมะกุลธร ประธานกรรมการ 6	/	6

2. นายสุธี	สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 6	/	6

3. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล กรรมการอิสระ 6	/	6

4. นายธวัชชัย	จรณะกรัณย์ กรรมการอิสระ 6	/	6

5. นายผดุง	เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 5	/	6

6. นายประพจน์	อภิปุญญา กรรมการอิสระ 6	/	6

7. นายสมลักษณ์	เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ 6	/	6

8. นายขัติยา	ไกรกาญจน์* กรรมการอิสระ 3	/	6

9. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ กรรมการ 5	/	6

10. นายอานนท์	สิมะกุลธร กรรมการ 5	/	6

11. นายประสาน	ตันประเสริฐ กรรมการ 6	/	6

12. นางกนิษฐ	เมืองกระจ่าง กรรมการ 4	/	6

13. นายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา กรรมการ 6	/	6

14. นายฐิติศักดิ์	สิมะกุลธร กรรมการ 6	/	6

15. พลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ กรรมการ 6	/	6

*	ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ	วันที่	20	เมษายน	2560

ผู้บริหำร
ณ		วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ	กลต.	จ�านวน	7	คน		ดังนี้

ชื่อ – สกุล      ต�าแหน่ง  

1.	 นายสุธี	สิมะกุลธร	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่																					

2.	 นายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(การผลิต)	

3.	 นายฐิติศักดิ์	สิมะกุลธร	 	 	 รองกรรมการจัดการใหญ่	(เทคโนโลยีและการตลาด)

4.	 นายธนา	บุบผาวาณิชย์	 	 			 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(สายการเงิน)	 	

5.	 นายชนะชัย	กุลนพฤกษ์	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท									

	 6.	 นางสาวเพ็ญพักตร์	อัสสะรัตน์	 	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน	 	 	

	 7.	 นางจันทร์เพ็ญ	ผดุงศิลป์	 	 			 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน	 	
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บริษัทก�าหนดผังองค์กรไว้ดังนี้  
 

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายชนะชัย	 กุลนพฤกษ์	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันท่ี	 

31	สิงหาคม	2551	โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ	1

นักลงทุนสัมพันธ์	 บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทท้ังท่ีเกี่ยวกับงบการเงินและท่ีไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท	ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน	ตรงต่อความเป็นจรงิ	เชือ่ถอืได้	สม�า่เสมอ	ทันเวลา	และเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีส�านักคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด	 ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความส�าคัญและยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น	 เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มากนัก	 บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้ง 
หน่วยงานขึน้เฉพาะแต่ได้มอบหมายให้นายชนะชัย		กลุนพฤกษ์		ซ่ึงเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการท�าหน้าท่ีตดิต่อสือ่สาร

1

5

3 2 4

6

7
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กบัผูล้งทุนทุกสถาบัน	ผูถ้อืหุ้น	รวมท้ังนกัวเิคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี	ผู้ลงทุนสามารถตดิต่อขอทราบข้อมูลบรษัิท
ได้ที่	Website		:		www.kulthorn.com	โทรศัพท์	0	2326	0831,		02739	4893	โทรสาร	0	2326	0837,		0	2739	4892		

E-mail		:		chanachai@kulthorn.com

ค่ำตอบแทนกรรมกำร และ ผู้บริหำร
คณะกรรมการบรษัิทท�าหน้าท่ีก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกรอบปี	โดยพจิารณาให้เหมาะสมกบัสถานะธรุกจิ

ของบรษัิทเทียบเคยีงได้กบัอุตสาหกรรมเดียวกนัและเพยีงพอท่ีจะรกัษากรรมการท่ีมีคณุสมบัตท่ีิต้องการไว้ได้	กรรมการ
ท่ีได้รับมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนในคณะอนุกรรมการต่างๆจะได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมตามปริมาณ
ความรบัผดิชอบเพิม่ข้ึนซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนในเบ้ืองต้นก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น
เพ่ืออนุมัติ	 ในรอบปี	2560	 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม	 
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรปูค่าตอบแทนรายเดอืนรวมท้ังจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า
ตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	2,736,000	บาท	

ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ�านวน	15	คน	แบ่งออกเป็น

-	 ค่าตอบแทนรายเดือน	 	 ประธานกรรมการ		 20,000			บาท/เดือน

			 	 	 	 	 	 กรรมการ		(คนละ)		 10,000			บาท/เดือน

-	 ค่าเบี้ยประชุม	 	 	 (คนละ)	 	 		 3,000			บาท/ครั้งที่มาประชุม	

-	 โบนัส/บ�าเหน็จ	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

-	 สิทธิประโยชน์อื่นๆ		 	 	 	 	 -	ไม่มี	-

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ�านวน	3	คน	เป็น

-	 ค่าตอบแทนรายเดือน	 	 ประธานกรรมการ		 15,000			บาท/เดือน

	 	 	 	 	 	 กรรมการ		(คนละ)		 10,000			บาท/เดือน

-	 โบนัส/บ�าเหน็จ	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี-	

-	 สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ		 	 	 	 	 -	ไม่มี-	

ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน	5	คน	เป็น

-	 ค่าเบี้ยประชุม	 											 ประธานกรรมการ		 15,000			บาท/ครั้งที่มาประชุม

			 	 	 	 	 	 กรรมการ		(คนละ)		 10,000			บาท/ครั้งที่มาประชุม

-	 โบนัส/บ�าเหน็จ	 	 	 	 	 	 -	ไม่มี	-	

-	 สิทธิประโยชน์อื่น	ๆ		 	 	 	 	 -	ไม่มี	-	
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(1)	 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

	ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม

1. นายสุรพร	สิมะกุลธร ประธานกรรมการ 258,000 - - 258,000

2. นายสุธี	สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ 138,000 - - 138,000

3. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

138,000 180,000 - 318,000

4. นายธวัชชัย	จรณะกรัณย์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

138,000 120,000 40,000 298,000

5. นายผดุง	เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

135,000 120,000 - 255,000

6. นายประพจน์	อภิปุญญา กรรมการอิสระ 138,000 - - 138,000

7. นายสมลักษณ์	เจียมธีระนาถ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

138,000 - 60,000 198,000

8. นายขัติยา	ไกรกาญจน์* กรรมการอิสระ 99,000 - - 99,000

9. นายประพัฒน์	โพธิวรคุณ กรรมการ 135,000 - - 135,000

10. นายอานนท์	สิมะกุลธร กรรมการ 135,000 - - 135,000

11. นายประสาน	ตันประเสริฐ กรรมการ 138,000 - - 138,000

12. นางกนิษฐ	เมืองกระจ่าง กรรมการ 132,000 - - 132,000

13. นายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

138,000 - 40,000 178,000

14. นายฐิติศักดิ์	สิมะกุลธร กรรมการ 138,000 - - 138,000
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รายชื่อกรรมการ ต�าแหน่ง

	ค่าตอบแทนกรรมการ	(บาท)

คณะ
กรรมการ
บริษัท

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
สรรหาและ
ก�าหนดค่า
ตอบแทน

รวม

15.	พลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ กรรมการ
กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

138,000 - 40,000 178,000

รวมทั้งสิ้น 2,136,000 420,000 180,000 2,736,000

*	 เข้ารับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ	วันที่	20	เมษายน	2560

ในปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�าการประชุมรวม	12	ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ 12/12

2. นายธวัชชัย	จรณะกรัณย์ กรรมการตรวจสอบ	12/12 12/12

3. นายผดุง	เตชะศรินทร์* กรรมการตรวจสอบ 12/12

*		เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

ในปี	2560	คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ท�าการประชุมรวม	4	ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1. นายสมลักษณ์	เจียมธีระนาถ ประธานกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

4/4

2. นายธวัชชัย	จรณะกรัณย์ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4

3. พลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4

4. นายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา กรรมการสรรหาและก�าหนด
ค่าตอบแทน

4/4
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นายสุรพร  สิมะกุลธร
อายุ   77 ปี
วันเดือนปีเกิด  31 มกราคม 2484 
สัญชาติ   ไทย 
ต�าแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มกราคม 2523
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 38 ปี 
การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบิดาของนายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาเอก - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557) 
ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (2551)
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า (สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director  Certification  Program  (DCP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2559
ต�าแหน่งในบริษัท ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ 
 - บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จ�ากัด  (มหาชน)
กรรมการ
 - สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
อุปนายก
 - สโมสรนักลงทุน
ประสบการณ์ท�างานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2523- เม.ย 2555   -   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ  
พ.ค 2555-เม.ย 2558 -   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) กรรมการ
เม.ย 2558-ปัจจุบัน -   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ากัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
2533-2558  -  บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533-2558  -  บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538-ปัจจุบัน  -  บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547-2558  -  บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2548-2558  -  บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558  -  บริษัท กุลธร สตีล จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ปัจจุบัน  -  บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ทไวร์ จ�ากัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :
2540-2549  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
2550-2551  กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2545-2549  ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2541-2550  กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

ประวัติคณะกรรมการ
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นายสุธี   สิมะกุลธร  
อาย	ุ	 	 48		ปี							
วันเดือนปีเกิด	 	 25		พฤศจิกายน		2512								
สัญชาต	ิ	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 23		เมษายน		2546
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 14		ปี					
การถือหุ้นในบริษัท	 	 หุ้นสามัญ		8,624,430		หุ้นสัดส่วนการถือหุ้น			0.719	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 	 เป็นหลานของนายสุรพร	สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา	 	 	 ปริญญาโท	–		Master	of	Science	in	Management,
	 	 						 	 Perdue	University,	U.S.A.	 	 	 	 	
	 	 	 	 ปริญญาตรี	–	วิศวกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 Director		Certification		Program		(DCP)	/	2546
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่		(1	พฤษภาคม		2555–ปัจจุบัน)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์		จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย
-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์		จ�ากัด	 	 	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธร	สตีล		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์		จ�ากัด
-	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ.	2541	-	ปัจจุบัน		 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)

ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  เมฆะวนิชย์กุล 
อายุ 	 	 81	ปี								
วันเดือนปีเกิด			 1		มกราคม		2479
สัญชาต	ิ		 	 ไทย
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 16	ธันวาคม	2541
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 19		ปี				
การถือหุ้นในบริษัท	 หุ้นสามัญ		110,922		หุ้น		(โดยคู่สมรส)					สัดส่วนการถือหุ้น			0.0092	%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		 ไม่มี
การศึกษา	 	 	 ปริญญาตรี		บัญชีบัณฑิตและนิติศาสตร์บัณฑิต		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 Audit	Committee	Program	(ACP)	/	2549
	 	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2547
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 			ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน					ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  

-	ประกอบวิชาชีพอิสระ	(ผู้สอบบัญชี)
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นายธวัชชัย  จรณะกรัณย์   
อายุ 	 	 	 63		ปี		 	
วันเดือนปีเกิด	 	 	 13		เมษายน		2497
สัญชาติ  	 	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ	/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 16	ธันวาคม	2541
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 19		ปี
การถือหุ้นในบริษัท	 	 หุ้นสามัญ		1,430		หุ้น		(โดยคู่สมรส)	สัดส่วนการถือหุ้น			0.0001	%	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การศึกษา	 	 	 ปริญญาตรี	-	นิติศาสตร์			มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	 	 	 เนติบัณฑิตไทย
	 	 	 	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง	สถาบันวิทยาการตลาดทุน
	 	 	 	 (หลักสูตร	วตท.)	รุ่นที่	17
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2547
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 ไม่มี	
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ไม่มี	 	
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  

	 	 	 ประกอบวิชาชีพอิสระ		(ทนายความ)
	 	 	 -	ส�านักงาน		ช.	ชนะสงคราม	ทนายความ

นายผดุง  เตชะศรินทร ์    
อาย	ุ		 	 	 77		ปี									
วันเดือนปีเกิด   	 	 18		พฤศจิกายน		2483	 	
สัญชาติ 		 	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 27	เมษายน	2543
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 17		ปี						
การถือหุ้นในบริษัท	 	 หุ้นสามัญ			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 	 ไม่มี
การศึกษา	 	 	 ปริญญาตรี			-		บัญชี	/	พาณิชย์ศาสตร์		
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 Director		Certification		Program		(DCP)	/	2548
	 	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	/	2546
	 	 	 	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	/	2545
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
	 	 	 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

-	บริษัท	ลานนารีซอร์สเซส	จ�ากัด	(มหาชน)
-	บริษัท	ธนูลักษณ์	จ�ากัด	(มหาชน)
-	บริษัท	เท็กซไทล์เพรสทีจ	จ�ากัด	(มหาชน)
		กรรมการอิสระ	/	กรรมการตรวจสอบ
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-	บริษัท	ไทยนามพลาสติก	จ�ากัด	(มหาชน)
-	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ไม่มี
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปี	พ.ศ	2530	–	2541		 -	ธนาคารนครหลวงไทย		จ�ากัด		(มหาชน)
	 	 	 	 		ต�าแหน่งสุดท้าย	–	กรรมการผู้อ�านวยการ
ปี	พ.ศ	2505	–	2530		 -	บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
	 	 	 	 		ต�าแหน่งสุดท้าย	–	รองผู้จัดการทั่วไป

นายประพจน์ อภิปุญญา          
อายุ 	 	 	 75		ปี								
วันเดือนปีเกิด 			 	 19		กรกฎาคม		2485
สัญชาติ  	 	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 28		เมษายน		2526
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 34		ปี	
การถือหุ้นในบริษัท	 	 หุ้นสามัญ					1,600,000	หุ้น					สัดส่วนการถือหุ้น			0.133	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 	 ไม่มี
การศึกษา	 	 	 ปริญญาตรี	
	 	 	 	 -		Bachelor	of	Arts,	Waseda	University	,	Tokyo	,	Japan	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 ไม่มี
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ประธานกรรมการ	
	 	 	 	 	 	 บริษัท	พานาโซนิค	เอ.พี.	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง				 บริษัท	พานาโซนิค	เอ.พี.	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ     
อาย	ุ		 	 	 68		ปี								
วันเดือนปีเกิด 			 	 5		มิถุนายน		2492
สัญชาต	ิ	 	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 กรรมการอิสระ	/	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 28	เมษายน	2553
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 8	ปี
การถือหุ้นในบริษัท	 	 หุ้นสามัญ				ไม่มี			
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 	 ไม่มี
การศึกษา	 	 	 ปริญญาตรี		-		วิศวกรรมศาสตร์	สาขาไฟฟ้าสื่อสาร	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 Director		Certification		Program		(DCP)	/	2546
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการ
	 	 	 	 	 	 -	บริษัท	แชมป์อลิอัลซ์		จ�ากัด
	 	 	 	 	 	 -	บริษัท	แชมป์ซัพพลายเซ็นเตอร์		จ�ากัด
	 	 	 	 	 	 -	บริษัท	กรีน	เอ็ซเทท	แอนด์	เค.	โฮลดิ้ง	กรุ๊ป	จ�ากัด
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ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง	 -	ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	รัฐสภา
	 	 	 	 	 -	ผู้จัดการใหญ่	บริษัท	ฝาจีบ	จ�ากัด	(มหาชน)
	 	 	 	 	 -	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	สยาม	เอ็นอีซี	จ�ากัด
	 	 	 	 	 -	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษัิท	สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม	จ�ากดั
นายขัติยา  ไกรกาญจน์   
อายุ 	 	 	 	 65		ปี			
วันเดือนปีเกิด 	 	 	 10	มิถุนายน		2495				
สัญชาต	ิ 	 	 	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ	 	 20	เมษายน	2560
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการ	 	 1	ปี
การถือหุ้นในบริษัท	 	 		 หุ้นสามัญ				ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 	 ไม่มี
การศึกษา	 	 	 	 ปรญิญาเอก	วศิวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri	–	Rolla,	U.S.A.
	 	 	 	 	 ปริญญาโท	วศิวกรรมไฟฟ้า	University	of	Missouri	–	Rolla,	U.S.A.
	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมไฟฟ้า	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 	 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
ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 กรรมการอิสระ	

-	 บริษัท	เอ็มเค	เรสโตรองต์	กรุ๊ป		จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

-	 บริษัท	แพลนเน็ต	คอมมิวนิเคชั่น	เอเชีย	จ�ากัด	(มหาชน)
-	 บริษัท	พรีเมียร์	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กรรมการ	
-	 บริษัท	ลิงซ์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด
-	 บริษัท	เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์	จ�ากัด
-	 บริษัท	วิปเทล	จ�ากัด
-	 บริษัท	โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
-	 บริษัท	ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้	จ�ากัด
กรรมการผู้จัดการ
-	 บริษัท	เควี	อีเลคทรอนิคส์	จ�ากัด

ประสบการณ	์ 	 	 	 -		กรรมการและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-	 ประธานบรหิารสถาบันวจิยัพฒันาและนวตักรรมเพือ่อุตสาหกรรม		
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-	 กรรมการบรหิาร	สถาบันไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	(EEI),	กระทรวง
อุตสาหกรรม

-		กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (NANOTEC),	
ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ 
อายุ    71		ปี				  
วันเดือนปีเกิด    24		ธันวาคม		2489			
สัญชาติ   ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11	มีนาคม	2531
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 29		ปี					
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามัญ				ไม่มี				
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การศึกษา   บริหารธุรกิจ		Sheffield	College	of	Technology	,	England
	 	 	 	 ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์	และ	ปริญญาโทบริหารธุรกิจ	
	 	 	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 	 	 	 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
	 	 	 	 ปริญญาบัตร	“หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”	
	 	 	 	 (ปรอ.)	รุ่นที่	1/2531	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Role	of	the	Compensation	Committee	(RCC)	/	2550
	 	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	/	2548
	 	 	 	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	/	2547
ต�าแหน่งในบริษัท  ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ประธานกรรมการ			  

-	บริษัท	กันยงอีเลคทริก	จ�ากัด		(มหาชน)
    	 	 กรรมการอิสระ

-	บริษัท	โพลีเพล็กซ์	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ		   

-	บริษัท	มิตซูบิชิ	อีเลคทริค	กันยงวัฒนา	จ�ากัด
-	บริษัท	โยโกฮามา	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
-	 ประธาน	 สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย

นายอานนท์  สิมะกุลธร    
อายุ     73	ป ี      
วันเดือนปีเกิด     16		ตุลาคม		2487
สัญชาติ     ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28		เมษายน	2537	
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 23	ปี
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามัญ		30,295,128	หุ้น	สัดส่วนการถือหุ้น			2.525	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
	 	 	 	 เป็นน้องชายของนายสุรพร		สิมะกุลธร	/	ประธานกรรมการ
การศึกษา   ปริญญาตรี		-		วิศวกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 	 	 	 ปริญญาบัตรหลักสูตร	“ป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”	รุ่นที่	7
	 	 	 	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director		Accreditation		Program	(DAP)	/	2550
ต�าแหน่งในบริษัท  ไม่มี
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การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ	บรษัิท	อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย	จ�ากดั
	 	 	 	 	 	 กรรมการ	บริษัท	กุลธรอิเล็คทริค	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง    -	ประธานสภาอุตสาหกรรม		จังหวัดฉะเชิงเทรา

-	ประธานกลุม่เครือ่งปรบัอากาศและเครือ่งท�าความเย็น	
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-	กรรมการบริหาร	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
-	ประธานร่างมาตรฐานเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ท�าความเย็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

-	ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
-	กรรมการมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรมเครือ่งปรบั
อากาศ	 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		
กระทรวงอุตสาหกรรม

-	กรรมการสถาบันไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์
นายประสาน  ตันประเสริฐ          
อายุ       69		ปี				 
วันเดือนปีเกิด     4		มีนาคม		2491
สัญชาติ      	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  25	เมษายน	2538
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  22		ปี				  
การถือหุ้นในบริษัท  	 หุ้นสามัญ			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 	เป็นพี่ชายพลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ/กรรมการ
การศึกษา    ปริญญาโท		MBA,	Central	State	University,	OKLAHOMA,	USA.
	 	 	 	 	 ปริญญาตรี		B.	Engineering,	Oklahoma	State	University,	
	 	 	 	 	 OKLAHOMA,	USA.
	 	 	 	 	 ปริญญาบัตร	 	 “หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ	 เอกชน 
	 	 	 	 	 และการเมือง”		(วปม.)	รุ่นที่	1/	2546
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director	Certification	Program	(DCP)	/	2549
ต�าแหน่งในบริษัท   ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	เทพคินโช	ฟูดส์	จ�ากัด
	 	 	 	 	 	 กรรมการบริหาร	 บริษัท	เทพพาณิชย์	จ�ากัด
	 	 	 	 	 	 กรรมการ	 	 บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  

ปี พ.ศ.   บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน   ต�าแหน่ง
2551	–	2554		 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 ประธานกรรมการ		
2548	–	2553		 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง	ผู้พิพากษาสมทบ
2548	–	2549		 การเคหะแห่งชาติ	 	 	 	 ประธานกรรมการ		
2547	–	2550		 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 ประธานกรรมการ		
2543	–	2544		 การท่าเรือแห่งประเทศไทย	 	 	 กรรมการ		
2540	–	ปัจจุบัน	 หอการค้าไทย	 	 	 	 กรรมการ
2517	–	ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 	 	 อาจารย์พิเศษ		
2517	–	2524		 บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 	 หวัหน้าส่วนวเิคราะห์ 
	 	 	 	 	 	 	 	 เงินกู้																		
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นางกนิษฐ  เมืองกระจ่าง
อายุ    53		ปี			     
วัน เดือน ปีเกิด    14		ธันวาคม		2507
สัญชาติ     ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27		กรกฎาคม		2547
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 13		ปี	
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามัญ			ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การศึกษา   ปริญญาตรี		-	Bachelor	of	Arts,		Wellesley	College,	Massachusette,	U.S.A.
	 	 	 	 หลักสูตร		วิทยาลัยตลาดทุน	รุ่นที่		8	(2552)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director		Certification		Program		(DCP)	/	2543
ต�าแหน่งในบริษัท    ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการ

-	บริษัท	สวนอุตสาหกรรมบางกะดี	จ�ากัด
รองประธาน
-	บริษัท	ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม		จ�ากัด
-	กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
-	บริษัท	ไทยรีฟริเจอเรชั่น		คอมโพเน้นท์		จ�ากัด
-	บริษัท	โตชิบาไทยแลนด์		จ�ากัด
-	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง   
ปีพ.ศ		2535	–	2537		 ผู้ประสานงาน	ฝ่ายบริหารงานบุคคล	บริษัท	ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม	จ�ากัด
ปีพ.ศ		2533	–	2534		 ได้รับทุนจากสภาองค์การนายจ้างประเทศญี่ปุ่นไปศึกษาการบริหารงานบุคคล 
	 	 	 	 ระบบญี่ปุ่น
	ปีพ.ศ		2531	–	2532	 พนักงานฝ่ายจัดซื้อ		บริษัท	ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม	จ�ากัด 

นายไพบูลย์   บุญเพิ่มวิทยา   
อายุ    61		ปี	      
วันเดือนปีเกิด     29		มีนาคม		2499       
สัญชาติ    	 ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7	สิงหาคม	2550
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10		ปี
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามัญ			3,327,525	หุ้น						 สัดส่วนการถือหุ้น			0.2773	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  ไม่มี
การศึกษา   ปริญญาตรี	-	วิศวอุตสาหการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director	Certification	Program	(DCP)	/	2554
ต�าแหน่งในบริษัท  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		(การผลิต)
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
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-	บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย
-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	 	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปี	พ.ศ.	2524	-	ปัจจุบัน	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)

นายฐิติศักดิ์   สิมะกุลธร   
อายุ    39		ปี			       
วันเดือนปีเกิด     18		สิงหาคม		2521
สัญชาติ     ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน  กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28	เมษายน	2553
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8		ปี
การถือหุ้นในบริษัท  หุ้นสามัญ		5,800,900				หุ้น					สัดส่วนการถือหุ้น			0.483	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร  
    เป็นบุตรของนายสุรพร	สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา   ปริญญาตรี	-	Electrical	and	Electronic	Engineering
													 	 	 Queen	Mary	College:	University	of	London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ Director	Certification	Program	(DCP)	/	2559
ต�าแหน่งในบริษัท  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์		จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด
-	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ.	2546	-	ปัจจุบัน		 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)
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พลต�ารวจเอกปทีป  ตันประเสริฐ       
อายุ     68		ปี				    
วันเดือนปีเกิด      5		พฤศจิกายน		2492						 
สัญชาติ      ไทย	
ต�าแหน่งปัจจุบัน   กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ  23	เมษายน	2558
จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท  3	ปี
การถือหุ้นในบริษัท   หุ้นสามัญ		20,000		หุ้น	(โดยคู่สมรส)	สัดส่วนการถือหุ้น	0.0017	%
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
     เป็นน้องชายของนายประสาน		ตันประเสริฐ/กรรมการ
การศึกษา    ปริญญาโท	-	รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต	
								 	 	 	 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)
	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	-	รัฐประศาสนศาสตร์	(ต�ารวจ)	โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ  Director	Certification	Program	(DCP)	/	2549
ต�าแหน่งในบริษัท   ไม่มี
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม ี  
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการบริษัทย่อย

-		บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	 	
-		บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด
-		บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด
-		บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด
-		บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง   
ปี	พ.ศ	2551	-	2554	 									 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ประวัติผู้บริหำร
นายสุธี   สิมะกุลธร   

อายุ	 	 	 	 	 	 48		ปี								

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 25		พฤศจิกายน		2512							

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		 	 23		เมษายน		2546

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 	 	 14		ปี					

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		8,624,430		หุ้น						 สัดส่วนการถือหุ้น		0.719	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 เป็นหลานของนายสุรพร	สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาโท	–		Master	of	Science	in	Management,

	 	 	 	 	 	 Perdue	University,	U.S.A.	 	 	 	 	

	 	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	–	วิศวกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 	 	 Director		Certification		Program		(DCP)	/	2546

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่		(1	พฤษภาคม		2555-	ปัจจุบัน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์		จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย
-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์		จ�ากัด	 	 	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธร	สตีล		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์		จ�ากัด
-	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง

ปีพ.ศ.	2541	-	ปัจจุบัน	 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)

นายไพบูลย์   บุญเพิ่มวิทยา    

อายุ				 	 	 	 	 61		ปี							

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 29		มีนาคม		2499	 						

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ	/	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		 	 7	สิงหาคม	2550

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 	 	 10		ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ			3,327,525	หุ้น						 สัดส่วนการถือหุ้น			0.2773	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี
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การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	-	วิศวอุตสาหการ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	/	2554

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่		(การผลิต)

การด�ารงต�าแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย
-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	 	 	 	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง		

ปีพ.ศ.	2524	-	ปัจจุบัน	 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)

นายฐิติศักดิ์   สิมะกุลธร     

อายุ				 	 	 	 	 39		ปี										

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 18		สิงหาคม		2521

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		 	 28	เมษายน	2553

จ�านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท	 	 	 8		ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		5,800,900				หุ้น					สัดส่วนการถือหุ้น			0.483	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 เป็นบุตรของนายสุรพร	สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	-	Electrical	and	Electronic	Engineering

	 	 	 	 	 	 Queen	Mary	College:	University	of	London

การอบรมหลักสูตรกรรมการ	 	 	 Director	Certification	Program	(DCP)	/	2559

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส	(เทคโนโลยีและการตลาด)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์		จ�ากัด
กรรมการบริษัทย่อย	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด
-	บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง		

ปีพ.ศ.	2546	-	ปัจจุบัน	 										 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)
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นายธนา บุบผาวาณิชย์   

อายุ				 	 	 	 	 49		ปี								

วันเดือนปีเกิด		 	 	 	 28	กันยายน	2511

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 ผู้บริหาร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	 	 	 18	พฤษภาคม	2560

จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 8		เดือน

การถือหุ้นในบริษัท		 		 	 หุ้นสามัญ		600,000	หุ้น						สัดส่วนการถือหุ้น	 0.0	%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาโท	-	การเงิน		Pace	University		ประเทศสหรัฐอเมริกา

	 	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	-	พาณิชยศาสตร์และการบัญชี		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร		 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	87/2554

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	(สายการเงิน)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น			 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	

-	บริษัท	เสริมสร้าง	พาวเวอร์	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการ	

-	บริษัท	เดอะ	ไวท์สเปช	จ�ากัด
-	บริษัท	มาสเตอร์	คาร์เร้นเทิล	จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรพรีเมียร์		จ�ากัด	 	 	
-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธร	สตีล		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์		จ�ากัด
-	บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์		จ�ากัด

ประสบการณ์การท�างาน

ปี	พ.ศ.			2552	–	2560	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	-	การเงิน

-	บริษัท	ไทยน�้าทิพย์	จ�ากัด

นายชนะชัย  กุลนพฤกษ์     

อายุ				 	 	 	 	 54		ปี									

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 15		มกราคม		2506

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	 	 	 25	มกราคม	2553

จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 10		ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาโท	-	บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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	 	 	 	 	 	 ปริญญาตรี	-	บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร		 	 	 Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	(FPCS	19)	/	2551

	 	 	 	 	 	 	 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	 	 	 	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	133/2017

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 	 เลขานุการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

-	บริษัทอินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง		

ปีพ.ศ.	2551	-	ปัจจุบัน	 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)

นางสาวเพ็ญพักตร์  อัสสะรัตน์

อายุ				 	 	 	 	 37		ปี										

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 30	พฤษภาคม	2523

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	 	 	 1	กุมภาพันธ์	2559

จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 2	ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาโท		–	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต		จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง	

ปีพ.ศ.	2555	-	ปัจจุบัน	 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)

ปีพ.ศ.	2548-2554		 	 	 บริษัท	ธนาคารกสิกรไทย	จ�ากัด	(มหาชน)

 

นางจันทร์เพ็ญ  ผดุงศิลป์

อายุ				 	 	 	 	 55		ปี										

วันเดือนปีเกิด			 	 	 	 29		พฤษภาคม	2505

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร	 	 	 1	พฤษภาคม		2551	
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จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 9	ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาตรี		–		บัญชี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 	 ไม่มี

ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง		

ปีพ.ศ	1	พ.ค	2551	–	ปัจจุบัน		 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)

ประวัติเลขำนุกำรบริษัท
นายชนะชัย  กุลนพฤกษ์     

อายุ				 	 	 	 	 54		ปี		วันเดือนปีเกิด		15		มกราคม		2506

สัญชาติ			 	 	 	 	 ไทย	

ต�าแหน่งปัจจุบัน	 	 	 	 เลขานุการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท	 	 5	สิงหาคม		2551

จ�านวนปีที่เป็นผู้บริหาร	 	 	 10		ปี

การถือหุ้นในบริษัท		 	 	 หุ้นสามัญ		ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	 ไม่มี

การศึกษา	 	 	 	 	 ปริญญาโท		-		บริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 	 	 	 	 	 ปริญญาตรี		-		บัญชี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร		 	 	 Fundamental	Practice	for	Corporate	Secretary	(FPCS	19)	/	2551

	 	 	 	 	 										 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

	 	 	 	 	 	 Director	Accreditation	Program	(DAP)	133/2017

ต�าแหน่งในบริษัท	 	 	 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 	 เลขานุการบริษัท

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 			 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

-	บริษัท	อินฟอร์เมชั่น	แอนด์	คอมมิวนิเคชั่น	เน็ทเวิร์คส	จ�ากัด	(มหาชน)
ต�าแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	 กรรมการบริษัทย่อย

-	บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด
ประสบการณ์ท�างานในระยะ		5		ปีย้อนหลัง		

ปีพ.ศ.	2551	-	ปัจจุบัน	 								 	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

			 	 	 	 	 	 เลขานุการบริษัท

-	บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด		(มหาชน)
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(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

ในปี	2560	บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทจ�านวน	5	ราย	ซึ่งไม่รวมผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้
จดัการฝ่ายบัญชีและต้นทุนในรปูเงนิเดือนและโบนสัเป็นเงนิ	15,942,829	บาท	นอกจากนีบ้รษัิทได้จดัให้มกีองทุนส�ารอง
เลี้ยงชีพ	โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ	3	ถึง	7	ของเงินเดือน	ซึ่งในปี	2560	บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับผู้บริหาร	5	รายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน	456,620	บาท				

บุคลำกร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด	1,986	 คน	 โดยในปี	2560	 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�านวนทั้งสิ้น	427.62		

ล้านบาท	 ซ่ึงผลตอบแทนได้แก่	 เงินเดือน	 ค่าล่วงเวลา	 เงินโบนัส	 เงินประกันสังคม	 และเงินสมทบกองทุนส�ารอง 
เลี้ยงชีพเป็นต้น	 นอกจากนี้บริษัทย่อย	6	 บริษัท	 ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท 
รวมเป็นเงินจ�านวน	522.97	ล้านบาท

รายการ KKC
บริษัทย่อย

KPC KKF KSC KMC KMP SKMC

พนักงานปฏิบัติการ/บริการ	(คน) 1,661 641 511 325 135 166 81

พนักงานบริหาร	(คน) 59 4 19 8 6 8 5

พนักงานในส�านักงาน	(คน) 266 53 33 60 36 39 25

รวม	(คน) 1,986 698 563 393 177 213 111

ค่าตอบแทนพนักงาน	(ล้านบาท) 427.62 154.88 145.72 86.82 50.50 39.54 45.51

KPC		 	 =	 	 บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด

KKF			 	 =	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด

KSC		 	 =	 	 บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด

KMC		 	 =	 	 บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด

KMP		 	 =	 	 บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด

SKMC	 	 =	 	 บริษัท	ซูโจว	กุลธรแม็กเน็ตไวร์	จ�ากัด
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นโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทเนื่องจากพนักงาน 

ทุกคนถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส�าเร็จอย่างยั่งยืน

บริษัทก�าหนดนโยบายในการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน	ดังนี้

1.	 พัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

2.	 พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน

3.	 เชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลงานสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายคน

บริษัทได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานต่างๆ	 ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายท่ีก�าหนดดังเช่น	
การฝึกอบรม	 การสร้างระบบวิทยากรภายใน	 การสร้างศูนย์ฝึกอบรม	 การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน		 
การจัดโครงสร้าง	Competency	Base	 ขององค์กร	 การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน	 ระบบการประเมินผลบุคลากร 
รายคนและการพัฒนารายบุคคลตามกลุ่มงาน

พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมในป	ี2560	 ท่ีผ่านมาเป็นจ�านวนชั่วโมงเฉลี่ยของพนักงาน	7.11	 ช่ัวโมง		
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในระดับที่มากกว่า	>	6.0		ชั่วโมง

โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ได้ด�าเนินการได้แก่

•	 ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

•	 การจัดฝึกอบรมภายใน	(In-house	Training)

•	 การส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก	 ได้แก่	 สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	 สถาบัน 
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ	 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี	(ไทย-ญี่ปุ่น)	 สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ท�างาน	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	เป็นต้น

•	 การจัดโครงการปรับวิทยฐานะส�าหรับพนักงานของบริษัท	 ให้มีระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนระดับ	 มัธยมศึกษา 
ตอนต้น	–	มัธยมศึกษาตอนปลาย	-	ปริญญาตรี

•	 การจัดโครงการสัปดาห์เพิ่มผลผลิตและส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน

•	 การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ	 ได้แก่	 การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 
การพัฒนากิจการ	5	ส	การเพิ่มประสิทธิภาพ	และการเพิ่มผลผลิต	การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์	เป็นต้น

•	 การจัดทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ		สาขาช่างเทคนิคซ่อมบ�ารุงรักษาเครื่องจักร	และสาขาช่างไฟฟ้า
ในอาคาร	ส�าหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์

•	 การจัดท�าโครงการวิทยากรภายใน	

•	 การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	(PFKM)

•	 โครงการ	Total	productive	management	(TPM)

•	 การจัดโครงการเปิดบ้านรับแขก	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทภายนอกในด้านการพัฒนากิจการ	5ส	
และการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
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นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
คณะกรรมการบรษัิทได้ให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิงานและการปฏบัิตงิานในแนวทางของการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ตลท.)	และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ที่แสดงให้เห็น
ถึงการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุ้น	ผูล้งทุน	ผูม้ส่ีวนได้เสยีและผูเ้กีย่วข้องทุกฝ่ายของบรษัิทได้เป็นอย่างด	ี	และเพือ่ให้ความ
ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสยีมน้ีอยท่ีสดุจงึได้น�านโยบาย	วธิกีารท�างาน	กฎเกณท์	ข้อบังคบั	ระเบียบ
ประเพณี	เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส�าคัญต่อความส�าเร็จของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	

คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มีนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคนยดึถอื
เป็นแนวทางในการด�าเนินงานและประกอบธุรกิจโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	19	กุมภาพันธ์	2557	เป็นต้นไปซึ่งได้
เผยแพร่บน	Website	ของบริษัท

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผูถ้อืหุ้นทุกรายเป็นบุคคลท่ีบรษัิทให้ความส�าคญัและเคารพในสทิธท่ีิพงึมพีงึได้และสทิธข้ัินพืน้ฐานต่างๆ	ท่ีผูถ้อืหุ้น
ของบรษัิทพงึได้รบั	ซ่ึงทางบรษัิทได้ก�าหนดสทิธิขัน้พืน้ฐานของผู้ถอืหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการก�ากบัดแูล
กิจการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท	ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้

• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น

บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท		
ด�าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์	และอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก�าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตามข้อบังคับของบริษัท	 ก�าหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจาก
ต�าแหน่งหนึง่ในสาม	(1/3)	และให้มกีารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต�าแหน่งตามวาระ		โดยกรรมการ
ผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่งได้	และบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการ	และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย	ทั้งนี้บริษัท	ได้แนบรายละเอียดเกี่ยว
กบักรรมการแต่ละคนท่ีเสนอเข้ารบัการเลอืกตัง้	พร้อมท้ังรายละเอยีดเกีย่วกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ	 ท่ีมีข้อมูลเพียงพอท่ีผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา	 ซ่ึงผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการ 
ลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์		ดังนี้

-	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด	เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้	แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

-	บุคคลซ่ึงได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเป็นผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ
ท่ีจะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้	ในกรณท่ีีบุคคลซ่ึงได้รับการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เท่ากันเกินกว่าจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

การก�ากับดูแลกิจการ
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นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว	 ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	 
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

บริษัทก�าหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนมุตัิในการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปีทุกคร้ัง	พร้อมท้ังแจ้งรายละเอยีดเกีย่วกบัผู้สอบบัญชท่ีีเสนอ
เข้ารบัการแต่งตัง้และค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชีท่ีมีข้อมลูเพยีงพอท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถใช้ประกอบการพจิารณาได้

• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอและทัน
เวลา

บรษัิทมนีโยบายในการเปิดเผยข้อมูล	โดยการเผยแพร่ข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
และน�าข้อมูลที่ส�าคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ	ที่เป็นปัจจุบัน	แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)

• สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร

บริษัทมีการจัดสรรก�าไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล	 โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ	60	ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�าหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	 คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น		
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะข้ึนอยู่กับแผนการลงทุน	 และการขยายธุรกิจรวมท้ังความจ�าเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ	ของบริษัทในอนาคต

• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามล�าดับรายการดังนี้ 

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม	 และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่าง
ละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น		เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ท่ีได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม	 บริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบทีก่ระทรวงพาณิชย์ก�าหนด	และบริษทัยงัได้จัดให้มอีากรแสตมป์ไว้บริการผูถ้ือหุน้
ส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย	นอกจากนั้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ

บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 ณ	 ห้องประชุมบริษัท	 หรือสถานท่ีอื่นท่ีตั้งอยู่ภายนอกซ่ึงเป็นท่ีตั้งอยู่ใน
ท�าเลท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอท่ีจะรองรับจ�านวนผู้ถือหุ้นท่ีให้ความสนใจเข้าประชุม 
ท่ีสามารถเข้าประชุมอยู่ภายในห้องประชุมเดียวกันได้	 และท�าให้การประชุมด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 นอกจากนี้ยัง
อ�านวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง	

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบัตรลงคะแนน	และในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	หรืองดออกเสียง	
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีจะมีกรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระจ�านวน	5	 คน	 ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด	และโดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ	ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อ
เข้ารับต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง	 ทั้งนี้	 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับต�าแหน่ง	 บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการ
พิจารณา	ประกอบด้วย	อายุ	 การศึกษา	ประสบการณ์ด้านการอบรม	 รวมถึงการด�ารงต�าแหน่งส�าคัญๆในอดีตและปัจจุบัน	
เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นมีข้อมูลเพยีงพอในการประกอบการตดัสนิใจ	และทางบรษัิทจะพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้อง
ออกจากต�าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล		ส�าหรบัค่าตอบแทนกรรมการ	บรษัิทก�าหนดให้มีวาระเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ
เพ่ือชีแ้จงให้กบัผูถ้อืหุ้นได้ทราบถงึจ�านวนเงนิ	และประเภทของค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละคนได้รบั	รวมถงึหลกัเกณฑ์การ
ให้ค่าตอบแทนส�าหรับกรรมการแต่ละต�าแหน่งด้วย	

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทได้พิจารณาตามล�าดับระเบียบวาระที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้
ถอืหุ้นล่วงหน้า	โดยไม่มีการเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระและไม่มีการขอให้ท่ีประชุมพจิารณาเรือ่งอืน่ท่ีนอกเหนอืไปจากท่ีก�าหนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด	 หากมีความ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	หรือซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ	ขอให้ยกมือขึ้น	
เมื่อประธานอนุญาตแล้วให้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ	 ช่ือ	 นามสกุลใด	 แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือค�าถาม	เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม	และในการสอบถาม	หรือแสดงความคิดเห็นโดยให้เสนอเนื้อหา
อย่างกระชับและตรงประเด็น	ทั้งนี้	ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม	ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�า
ตอบ

การลงมติในท่ีประชุมในกรณีท่ัวไป	 หากคะแนนเสียงท้ังหมดหรือส่วนใหญ	่ “เห็นด้วย”	 และเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทในเรื่องคะแนนเสียง	ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ	โดยทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง
หลังจากที่ได้ลงมติเลขานุการบริษัทจะแจ้งจ�านวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนเสียงทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ	และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�าหรับกรณีท่ีมีกฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดสัดส่วนของคะแนน
เสียงที่ต้องการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

บริษัทได้ด�าเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกี่ยวข้อง	 รวมถึง
มาตรฐานการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�านักคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	โดยได้ก�าหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ	1	ครั้งภายในเวลาไม่เกิน	4	เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเพ่ือเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเรื่องท่ีกระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	 หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข	 กฎเกณฑ์	 กฎหมายท่ีใช้บังคับท่ีต้องได้รับอนุมัติจาก 
ผู้ถือหุ้น	บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละกรณีไป	โดยในปี	2560	บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี	2560	บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่	20	เมษายน	2560	เวลา	10.30	น.	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม		
เดอะ	 แกรนด	์ โฟร์วิงส	์ คอนเวนช่ัน	 ตั้งอยู่เลขท่ี	333	 ถนนศรีนครินทร	์ แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	 
ซ่ึงเป็นท่ีตัง้อยูในท�าเลท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชุมได้	นอกจากนียั้งอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางโดยบริษัท
ได้จัดรถรับส่ง	ณ	สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก
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ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หลังจากท่ีคณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี	 38/2560	 และวันปิดสมุดทะเบียน 
พักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น	 อีกท้ังก�าหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระแล้ว	บริษัทได้น�ารายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)	 ในวันที่	20	มีนาคม	
2560	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซึ่งท�าให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มท่ี	 นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษติดต่อกันต่อเนื่อง	3	วันในวันที่	10-12	เมษายน	2560	และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่	38/2560	ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เป็นเวลาล่วงหน้า	15	 วันก่อนวันประชุม	
โดยมีรายละเอียดดังนี้	:

•	 หนงัสอืนดัประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นครัง้ท่ี	38/2560	ท่ีระบวุนั	เวลา	และสถานท่ีในการจดัประชุมสามัญผูถ้อืหุ้น	พร้อม
ท้ังรายละเอียดข้อมลูในแต่ละวาระ	โดยแต่ละวาระระบุชดัเจนว่าเป็นวาระเพือ่พจิารณารบัทราบ	หรอืพจิารณาอนมุตั	ิ
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ

•	 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	37/2559

•	 รายงานประจ�าปี	2559	(รูปแบบ	CD	ROM	หรือรูปเล่ม)

•	 ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนดออกจากต�าแหน่งตาม
วาระ	พร้อมประวตัโิดยละเอียด	ได้แก่	ช่ือ	ประวตักิารเป็นกรรมการ	การศกึษา	การเข้าร่วมการอบรม	ประสบการณ์	
การด�ารงต�าแหน่งในธรุกจิอืน่	จ�านวนครัง้ของการเข้าร่วมการประชุมในปีท่ีผ่านมา	และรายละเอียดอ่ืนๆท่ีเกีย่วข้อง

•	 ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	 เช่น	 ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบบัญชี
ซึ่งได้แจ้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

•	 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

•	 หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์ก�าหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้

•	 เอกสารหลกัฐานท่ีผูเ้ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมในสถานะผูถ้อืหุ้นหรอืตวัแทนโดยการมอบฉันทะ	

•	 แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

ในกรณท่ีีผูถ้อืหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	บรษัิทเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรอืบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนงัสอืมอบฉันทะแบบ	ข	ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการ
ออกเสยีงลงคะแนนได้	และนอกจากนี	้ยังมีรายช่ือพร้อมประวตักิรรมการอิสระให้ผูถ้อืหุ้นสามารถเลอืกเป็นผูม้อบฉันทะไว้ด้วย

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทก�าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า	2	 ชั่วโมงก่อนการประชุมโดย	 ณ	 จุดลงทะเบียนบริษัทได้จัดเจ้า
หน้าท่ีอย่างเพียงพอเพือ่อ�านวยความสะดวกให้ผูถ้อืในการลงทะเบียนและแจ้งรายละเอยีดต่างๆ	ผู้ถอืหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนน
เสียง	1	ชุดที่มีรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้อง	และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
หลังจากการประชุมเริ่มแล้วโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	38/2560	 นายสุรพร	 สิมะกุลธร	 ประธานกรรมการท�าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม	 
โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจ�านวน	13	 คนจากจ�านวนท้ังหมด	15	 คนเนื่องจากกรรมการบางคนติดภาระกิจ 
เร่งด่วน	 และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน	 	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวมถึงประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 คณะผู้บริหาร	 และผู้สอบบัญชี	 ณ	 เวลาเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า	 
มีผู้ถือหุ้นมา	ประชุมด้วยตนเองจ�านวน	34	คน	และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ�านวน	35	คน	รวมมีผู้มาประชุมจ�านวน	69	คน	
นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น	868,065,946	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	72.34	ทั้งนี้	มีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า	25	คนและถือหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า	1	 ใน	3	 ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหน่ายได้ท้ังหมด	1,200,000,000	 หุ้น	 จึงครบเป็นองค์ประชุม 
ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว		

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้ชี้แจงว่าในระหว่างด�าเนินการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม
ขอเชิญให้ถามได้	และส�าหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะท�าให้เสียเวลา
มาก		ฉะนัน้การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาลงมตโิดยการขอให้ผูถ้อืหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยกบัเรือ่ง
ท่ีเสนอหรือผู้ถือหุ้นท่ีต้องการงดออกเสียงชูมือข้ึน	 หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง	 
จะถอืว่าท่ีประชมุมีมตเิป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกบัเรือ่งท่ีเสนอในวาระนัน้	แต่หากมีผูถ้อืหุ้นคนใดชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรอื
ของดออกเสียง	ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นกรอกรายละเอียดและมติบนบตัรลงคะแนนเสียงทีแ่จกให้พร้อมทัง้ลงนามและส่งให้กับ
พนักงานของบริษัทเพื่อสรุปผลคะแนน	 ส�าหรับผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เหลือซึ่งมิได้ชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะ
ถือว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอในวาระนั้นๆ		 

เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว	บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่	 “ไม่เห็นด้วย”	 ในทุกระเบียบวาระ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง		

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพิ่มเติมก่อนเข้าวาระการประชุมว่า	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 ประจ�าป	ี
2560	นี	้บรษัิทได้ด�าเนนิการในแนวทางของการส่งเสรมิการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดเีกีย่วกบัการดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุ้น	และความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น	โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท	รวมทั้งการส่งค�าถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2560	เป็นการล่วงหน้า	ตั้งแต่เมื่อวันที่	3	ตุลาคม	2559	ถึงวันที่	16	มกราคม	2560	โดยมี
รายละเอียดหลกัเกณฑ์และวธิกีารตามท่ีได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบรษัิทท่ี	www.kulthorn.com	และได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อหรือการตั้งค�าถามล่วงหน้าเข้า
มายังบริษัทเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามล�าดับระเบียบวาระการประชุมที่ก�าหนด						            

เริ่มการประชุม

นายสรุพร	สมิะกลุธร	ประธานคณะกรรมการบรษัิทได้กล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุ้นและผูเ้ข้าร่วมประชุมเข้าสูก่ารประชุมสามญั
ผู้ถือหุ้นครั้งที่	38	 ประจ�าปี	2560	 และให้เลขานุการแจ้งแนะน�าคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ	 ผู้บริหารของ
บริษัท	และผู้สอบบัญชีจากบริษัทส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด	ที่มาเข้าร่วมการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานได้ด�าเนินการประชุมตามล�าดับวาระการประชุม	 ไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า	 วาระที่ได้
เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่	37/2559	มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม			หลัง
จากทีป่ระธานได้ให้ข้อมลูตามระเบยีบวาระแล้ว	ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุทกุคนแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอ
แนะ	และถามค�าถาม	ในแต่ละวาระโดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ	ซึ่งประธาน	ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้
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ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน	 ตรงประเด็นต่อทุกค�าถามจากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ	 
โดยการนับคะแนนเสียงจะปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทท่ีก�าหนดให้	1	 หุ้นเป็น	1	 เสียงและนับเสียงข้างมากเป็นมต	ิ 
โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน	ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินอีก	1	เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นและเลขานุการบริษัทได้
แจ้งจ�านวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง		

ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน	
ประกอบด้วยข้อมลูสาระส�าคัญ	ได้แกม่ติที่ประชมุและผลการลงคะแนนเสียง	โดยแบ่งเป็นจ�านวนเสียงทีเ่หน็ด้วย	ไม่เหน็ดว้ย	
งดออกเสียง	ค�าถาม	ค�าชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน	โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงาน
การประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ�าปี	2560	ครัง้ท่ี	38/2560	โดยในการประชุมปีทีผ่่านมา	บรษัิทได้ใช้เวลาในการประชุมท้ังหมด
โดยประมาณ	2	ชั่วโมง	โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา	8.30	น.	เริ่มประชุมเวลา	10.30	น.	
และเลิกประชุมเวลา	12.30	น.

ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บรษัิทน�าส่งมตท่ีิประชุมผูถ้อืหุ้นต่อตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภายในวนัประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที	 และน�าส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี	
38/2560	ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�าเนินการประชุม	ประเด็น
ค�าถามและค�าตอบท่ีผูถ้อืหุ้นได้ซักถามในท่ีประชุมโดยละเอียด	ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถ้อืหุ้นเห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	
หรืองดออกเสียงอย่างไร	 รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม	 ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 
14	 วันหลังจากวันประชุม	 และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯท่ี	www.kulthorn.com	 เม่ือวันท่ี	4	 พฤษภาคม	2560	 
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว	 ในการจัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นปี	2560	 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการจัดการประชุมสามัญ 
ผู้ถอืหุ้นของบรษัิทอยู่ในเกณฑ์	“ดเีย่ียม”	(ระดบั	90	-	100	คะแนน)	ซ่ึงบรษัิทจะน�าข้อคดิเห็นและค�าแนะน�าจากผลการประเมนิ
ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อๆไป

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัของผูถ้อืหุ้นและมีการปฏบัิตติามแนวทางก�ากบัดแูลกจิการท่ีดโีดยไม่ค�านงึถงึเพศ	
อายุ	 เชื้อชาติ	 สัญชาติ	 ศาสนา	 ความเช่ือ	 ความคิดเห็นทางการเมือง	 บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน	 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย	 ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน	 โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับ 
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	 ไม่มีการแบ่งแยก	 และได้รับการปกป้องจากการกระท�าไม่ถูกต้อง	 หรือเพื่อผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้นที่มีอ�านาจควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นการกระท�าทางตรงหรือทางอ้อม	และได้ด�าเนินการต่างๆ	
ดังต่อไปนี้

2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	 บริษัทรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน	 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน	อาทิ	ประวัติ	ที่อยู่	การศึกษา	
การด�ารงต�าแหน่งในกจิการท่ีแข่งขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิท	ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกรรมการอิสระ	
และการมีส่วนได้เสยีในวาระท่ีพจิารณา	โดยให้ข้อมูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ	รวมท้ังเอกสารท่ีจดัส่งให้กบั
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ผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ	โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบ
ท่ีก�าหนดรายการต่างๆท่ีจะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามท่ีก�าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 กระทรวง
พาณชิย์	ท้ังนี	้ผูถ้อืหุ้นสามารถออกเสยีงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนงัสอืมอบฉันทะได้	โดยในปี	2560	
ทางบรษัิทได้ส่งหนงัสอืมอบฉันทะ	พร้อมกบัรายงานประจ�าปีให้กบัผูถ้อืหุ้นล่วงหน้า	15	วนัก่อนวนัประชุม	พร้อม
กับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม	ดังนี้

1.	 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1.1	 กรณผีูถ้อืหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	ให้แสดงเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ซ่ึงปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ	 เช่น	 บัตรประจ�าตัวประชาชน	 บัตรประจ�าตัวข้าราชการ	 ใบขับขี่	
หรือหนังสือเดินทาง

1.2	 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน

•	 หนงัสอืมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน	และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

•	 ส�าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ	1.1	
ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�าเนาถูกต้อง

•	 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ	ดังรายละเอียดข้อ	1.1	ข้างต้น

2.	 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

2.1	 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง	ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้

•	 เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ	1.1	ข้างต้น

•	 ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซ่ึงรบัรองส�าเนาถกูต้อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล	และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม	มีอ�านาจกระท�า
การแทน

2.2	 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

•	 หนงัสอืมอบอ�านาจตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมซ่ึงได้กรอกข้อความถกูต้อง
ครบถ้วน	และลงลายมอืช่ือผูม้อบอ�านาจและรบัมอบอ�านาจ

•	 ส�าเนาภาพถ่ายหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนติบุิคคลของผู้ถอืหุ้นซ่ึงรบัรองส�าเนาถกูต้อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล	 และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือ
มอบอ�านาจมีอ�านาจกระท�าการเช่นนั้น

•	 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ	1.1	ข้างต้น

3.	 กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้น�าความในข้อ	1	 และข้อ	2	 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซ่ึงมิได้มี
สัญชาติไทย	 หรือซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี	 ท้ังนี้ภายใต ้
ข้อบังคับต่อไปนี้
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•	 หนงัสอืรบัรองการเป็นนติบุิคคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยส่วนราชการ	ของประเทศ
ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่	หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้	ทั้งนี้	จะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ากัด
อ�านาจในการลงลายมือชื่อ	และสถานที่ตั้งส�านักงานใหญ่

•	 เอกสารท่ีมไิด้มต้ีนฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจดัท�าค�าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม	
และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�าแปล

•	 ในกรณีส�าเนาเอกสารที่ต้องมีการรับรองและเป็นเอกสารที่จัดท�าขึ้นในต่างประเทศต้องมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค

2.2 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันท้ังผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 รายย่อย	 และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มี
การปฏบัิติใดๆท่ีมีลกัษณะเป็นการจ�ากดัสทิธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้อืหุ้น	ผูถ้อืหุ้นทุกคนย่อมมีสทิธเิข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม	

บริษัทก�าหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม	2	ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่า
การประชุมจะเสร็จสิ้น	โดยในปี	2560	บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ณ	ห้องบอลรูม	โรงแรม	เดอะ	แกรนด ์
โฟร์วิงส์	 คอนเวนช่ัน	 ตั้งอยู่เลขท่ี	333	 ถนนศรีนครินทร์	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	 
ซ่ึงเป็นท่ีตัง้อยู่ในท�าเลท่ีผูถ้อืหุ้นสามารถเดนิทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพยีงพอท่ีจะรองรบัจ�านวนผูถ้อืหุ้น			
นอกจากนียั้งอ�านวยความสะดวกในการเดนิทางโดยบริษัทได้จดัรถรบัส่ง	ณ	สถานรีถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลงิค์หัวหมาก

บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล	 ต้อนรับและอ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียน	และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ	

-	ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง	

-	บริษัทได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระท่ีต้องลงคะแนนเสียง	 เพื่อให้
กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและรวดเร็ว	บรษัิทจะเกบ็บัตรลงคะแนนเฉพาะกรณท่ีีผูถ้อืหุ้น
ไม่เห็นด้วยหรอืงดออกเสยีง	และได้ให้เลขานกุารบริษัทแจ้งจ�านวนคะแนนเสยีงและสดัส่วนของคะแนนท่ีได้ลงมติ
ท้ังเห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระ	 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�าหรับ
กรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก�าหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ต้องการ

-	ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

-	ผูถ้อืหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงท่ีมีอยู่ท้ังหมด		เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้		แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

2.4   การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน

บริษัทได้ก�าหนดมาตรการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	 โดยการจ�ากัดจ�านวน
บุคคลท่ีจะทราบข้อมูล	และน�าระบบการเข้ารหัสมาใช้เพือ่ป้องกนัการเข้าถงึของบุคคลภายนอก	และก�าหนดระดบั 
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การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ	ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ	และตามข้อก�าหนดของ
จรรยาบรรณยังได้ห้ามมิให้กรรมการ	ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัทน�าข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ประโยชน์ส่วนตน
หรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ	และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้รหิารทราบหน้าท่ีในการรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของบรษัิท
ทั้งของตนเอง	คู่สมรส	และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่อง 
มาจากการซื้อ	ขาย	โอน	รับโอนหลักทรัพย์ภายใน	3	วันท�าการนับแต่วันที่เกิดรายการตามมาตรา	59	 เพื่อให้
เป็นตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.	 ท่ี	 สจ.12/2552	 เร่ืองการจัดท�าและเปิดเผยรายงานการถือ 
หลกัทรพัย์ลงวนัท่ี	10	พฤษภาคม	2552	รวมท้ังบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	
พ.ศ.	2535	 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว	 กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้ 
ส�านักเลขานุการบริษัททราบ	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	นอกจากนั้นบริษัทยังก�าหนดให้มีการรายงาน
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

2.5 การได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษัท

บรษัิทปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัโดยผูถ้อืหุ้นมีสทิธไิด้รบัข่าวสารและเข้าถงึข้อมูลของบรษัิท
ได้ตามท่ีเปิดเผยผ่านช่องทางตดิต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกนั	รวมท้ังจะได้รับการปฏบัิตอิย่างเหมาะสม	และได้รบั
ข้อมูลเพียงพอตามช่องทางต่างๆ	ดังนี้

•	 โทรศัพท์		 :			 66-2-3260831

•	 โทรสาร	 :	 66-2-3260837

•	 Website		 :	 www.kulthorn.com

•	 E-Mail	 :	 kkc@kulthorn.com

•	 จดหมาย	 :	 ส�านักกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 	 	 	 	 	 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)

	 	 	 	 	 	 126	นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

	 	 	 	 	 	 ซอยฉลองกรุง	31	แขวงล�าปลาทิว

	 	 	 	 	 	 เขตลาดกระบัง	กรุงเทพฯ	10520

ติดต่อคณะกรรมการ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ข้อแนะน�า 
อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้	ดังนี้

- จดหมายอิเลคโทรนิกส์

กรรมการบริษัท			 :		 kkc-bod@kulthorn.com					

คณะกรรมการตรวจสอบ		 :		 kkc-auditcom@kulthorn.com
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- จดหมายธรรมดา  

คณะกรรมการบริษัท		 :					 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31

	 	 	 	 	 ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร

			 	 	 	 	 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ		 :			 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31	

	 	 	 	 	 ถนนฉลองกรุง		แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร		

	 	 	 	 	 10520

เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารและข้อมูลจดหมายอิเลคโทรนิกส์เพื่อน�าส่งถึงคณะ
กรรมการบริษัท	หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง	และ	จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ	ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส	ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผลก�าไร	ความส�าเร็จในระยะ
ยาวให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี	บริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	
ลกูค้า	คูแ่ข่ง	คูค้่า	เจ้าหนี	้ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อม	โดยได้ก�าหนดแนวปฏบัิตท่ีิครอบคลมุถงึสทิธแิละผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง	การจัดให้มีช่องทางส�าหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะอันเป็นประโยชน์	 และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้	 ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ
บรษัิทส�าหรบักรรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน	และได้เผยแพร่คูมื่อดงักล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบรษัิท	(www.kulthorn.com)

บรษัิทก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม	โดยก�าหนดสทิธขิองผูมี้ส่วน
ได้เสยีตามกฎหมาย	และถอืเป็นข้อตกลงระหว่างกนั	ห้ามไม่ให้กระท�าใดๆท่ีเป็นการละเมิดสทิธขิองผู้มีส่วนได้เสยี	โดย
ไม่ปรากฎว่ามีการกระท�าใดๆที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี	2560		

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้ถือหุ้น	 จึงได้ก�าหนดแนวปฏิบัติโดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันต่อผู้ถือหุ้น	ดังนี้

1.	 เปิดเผยผลประกอบการ	ฐานะการเงนิ	พร้อมข้อมลูสนบัสนนุท่ีถกูต้องตามจริง	ตามท่ีตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดแก่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จ�าเป็นในการประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน

2.	 ด�าเนนิธรุกจิด้วยความซ่ือสตัย์สจุรติและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุ้นและตดัสนิใจด�าเนนิการใด	ๆ 		ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

3.				สร้างความเจรญิเตบิโตอย่างมีคณุภาพและม่ันคงด้วยการท�างานท่ีมีประสทิธภิาพและผลประกอบการ
ที่ดี	เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
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4.				ก�ากบัดแูลการด�าเนนิงาน	เพือ่ให้ม่ันใจว่า	บรษัิทมีการบรหิารจดัการและสถานะทางการเงนิท่ีถกูต้อง
เหมาะสม	เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2.  นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า	จึงได้ก�าหนด
แนวการปฏิบัติต่อลูกค้า	ดังนี้

1.		 จ�าหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

2.				ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า	 โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง	 อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ	ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

3.			 จัดให้มีกระบวนการท่ีสามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการน�าสินค้าไปใช้	 หรือการให้บริการท่ีไม่
เหมาะสมเพื่อให้บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และน�าข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

4.			จัดให้มีการบริการหลังการขายเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ

5.				มุง่มัน่ท่ีจะจดัหา	พฒันา	และผลติสนิค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพือ่สนองความต้องการ
ของลูกค้า

6.				รักษาความลับของลูกค้า	ไม่น�าข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ

7.				สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	 ในอันท่ีจะเสริมสร้างและธ�ารงรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า 
กับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป

3. นโยบายการปฎิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้

คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�าเร็จทางธุรกิจท่ีส�าคัญ	 บริษัทจึงได้ก�าหนด 
แนวปฏิบัติที่ให้ความเสมอภาคและค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	ดังต่อไปนี้

1.	 การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังนี้

-	มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน

-	มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า

-	จัดท�าสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและเจ้าหนี้

-	จดัให้มรีะบบการจัดการและตดิตามเพือ่ให้ม่ันใจว่ามีการปฏบัิตติามเงือ่นไขของสญัญาอย่างครบถ้วน

-	จ่ายเงินให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ตรงเวลา	ตามเงื่อนไขของการช�าระเงินที่ตกลงกัน

2.			 ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด

3.				หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้	บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบ																

						ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

4.				พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและเจ้าหนี้	และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

5.				ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ	ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้าและเจ้าหนี้

6.				ไม่กระท�าการที่เป็นเท็จ	หรือหลอกลวงให้คู่ค้าและเจ้าหนี้เข้าใจผิด
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4. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน

พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการ
ด�าเนนิกจิการ	บรษัิทจึงให้ความส�าคญัด้วยการดแูลและปฏบัิตท่ีิเป็นธรรมท้ังในด้านโอกาส	ผลตอบแทน	การแต่ง
ตัง้	โยกย้าย	ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ	และสวสัดกิารต่างๆท่ีพงึจะได้รับซ่ึงมีคณะกรรมการสวสัดกิารดแูลสทิธิ
ของพนักงาน	โดยก�าหนดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

1.		 ดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังานให้มคีวามปลอดภยัต่อชีวติและทรพัย์สนิอยู่เสมอ

2.				จัดให้มีสวัสดิการท่ีเหมาะสม	 เช่น	 ค่ารักษาพยาบาล	 การประกันชีวิต	 การตรวจสุขภาพประจ�าป	ี
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม	 การจัดให้มี
รถรับส่ง	การจัดให้มีสถานที่ออกก�าลังกาย	(Fitness	Center)	เป็นต้น

3.		 หลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	 ท่ีไม่เป็นธรรม	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อความม่ันคงในหน้าท่ีการงานของ
พนักงาน

4.			 ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ	ศักดิ์ศรี	และสิทธิส่วนบุคคล

5.		 ก�าหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานอย่างเป็นธรรม	ตามสภาพตลาด	การแข่งขันทางธรุกจิ	ลกัษณะของงาน	
ผลการปฏิบัติงาน	และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว

6.		 การแต่งตั้งและโยกย้าย	 รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�าด้วยความสุจริตใจ	
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น

7.	 ให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน	 โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลาย
รูปแบบ	เช่น	การจัดสัมมนา	ฝึกอบรม	อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

8.	 เปิดโอกาสให้พนกังานเสนอแนะหรอืร้องทุกข์เกีย่วกบัการท�างาน	ซ่ึงข้อเสนอแนะหรอืข้อร้องทุกข์ดัง
กล่าว	จะได้รบัการพจิารณาอย่างจรงิจงั	และก�าหนดวธิกีารแก้ไข	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน

บริษัทได้ให้ความส�าคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยก�าหนดนโยบาย ดังนี้

1.	 บริษัทจะด�าเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต	 และสุขอนามัย
ของพนักงาน

2.		 บริษัทจะด�าเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ	อัคคีภัย	และความ
เจ็บป่วยอันเนือ่งจากการท�างาน	ตลอดจนรกัษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้ปลอดภยัต่อพนกังาน
รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตส�านึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

3.	 บริษัทจะมุ่งม่ันพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามข้อก�าหนดของกฎหมาย

4.	 บรษัิทจะให้การสนบัสนนุทรพัยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการด�าเนนิการตามข้อก�าหนดของ
กฎหมาย	โดยมุง่ม่ันในการพฒันาทรพัยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจติส�านกึในด้านความปลอดภยั
และสุขอนามัยของพนักงาน
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5.	 บรษัิทถอืว่าความปลอดภยัและสขุอนามัยของพนกังานเป็นสิง่ส�าคญัย่ิง	เป็นหน้าท่ีและความรบัผดิชอบ
ของผู้บริหาร	 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	 และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อก�าหนด 
ของกฎหมาย

รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้

•	 กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ประกันสุขภาพ	ประกันอุบัติเหตุ	ประกันชีวิตหมู่

•	 เงินโบนัสเดือน	เบี้ยขยัน	และเงินพิเศษต่างๆ		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส�าหรับพนักงานทุกคน

•	 เงินช่วยเหลือต่างๆ	เช่น	เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ	เงินช่วยเหลือกรณีสมรส	ของเยี่ยมพนักงาน
กรณี		เจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาล	และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

•	 การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�าปี	 และการตรวจเฉพาะทางในกรณีท่ีสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานอาจมีผลต่อสุขภาพ	จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด	24	ชั่วโมง

•	 รถรับ-ส่งพนักงาน	ชุด	UNIFORM	และรองเท้า	สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงาน	และจัดให้
มีการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค	บริโภคราคาถูก

•	 สิทธิในการลา	เช่น	ลางานศพบุพการี	ลากิจ	ลาป่วย	ลาพักผ่อน	ลาคลอด	ลาบวช		และอื่นๆ

•	 จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ	 เพื่อน�ามาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท�างานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้ก�าหนดไว้	ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ	การท�างาน
เป็นทีม	และความเป็นผู้น�า

•	 กิจกรรมท�าบุญตักบาตรในวันปีใหม่	กิจกรรมรณรงค์	เมาไม่ขับ	ในช่วงเทศกาลต่างๆ	กิจกรรม
สรงน�้าพระในวันสงกรานต์

•	 โครงการ	ลด	ละ	เลกิ	การสบูบุหร่ี	โครงการโรงงานสขีาว	โดยมีการจดัอบรมและประชาสมัพนัธ์
เรื่องการตรวจหาสารเสพติด

•	 โครงการ	5ส	โครงการ	KAIZEN	โครงการแบ่งปันความรู้	และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย

5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทด�าเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม	จึงก�าหนดหลักปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม

2.	 ไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า	ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย

3.	 ไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน	หรือคู่แข่งทางการค้า

6. นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์

•	 บริษัทได้ค�านึงถึงความส�าคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้	ความสามารถ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ	 บริษัทได้ท�าการตรวจสอบเพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่างๆ	
ท่ีถกูน�ามาใช้ในบรษัิทจะต้องไม่มกีารละเมิดทรพัย์สนิทางปัญญาของผูอ้ืน่โดยเดด็ขาด

•	 บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ	ผิดกฎหมาย	ในการท�างาน
ให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
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•	 พนกังานท่ีปฏบัิตงิานโดยใช้คอมพวิเตอร์ของบริษัท	จะต้องปฏบัิตติามข้อก�าหนดจากเจ้าของลขิสทิธิ
และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น

•	 พนักงานจะต้องไม่น�าผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ท�างานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรอืผูอ่ื้น	โดยไม่ได้รบัความยินยอมจากบรษัิท	และพนกังานจะต้องส่งมอบทรพัย์สนิทางปัญญา
คืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด	ๆ	เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน

•	 ก่อนท่ีจะมกีารน�าเอาผลงานการคดิค้นหรอืข้อมูลใดๆ	มาใช้ในการปฏบัิตงิานให้กบับรษัิทนัน้	พนกังาน
จะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลท่ีน�ามานั้น	 เป็นสิ่งท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย	และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

7. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

บรษัิทตระหนกัอยูเ่สมอว่า	บรษัิทอยูร่อดและเจรญิเตบิโตได้กด้็วยอาศยัสงัคมและส่วนรวม	ดงันัน้เพ่ือธ�ารง
รักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี	บริษัทจึงยึดแนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน	 หรือสิ่งของแก่กิจกรรมท่ีธ�ารงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและวฒันธรรมอันดงีาม	ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนกิชนท่ีดีในการให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

2.	 ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา	 การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ	 ความสามารถทางด้าน
กีฬา	ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

3.	 ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน	 ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	
อย่างสม�่าเสมอ

4.	 ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หรือข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

8. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชน

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง	บริษัทได้ก�าหนด
แนวทางปฏิบัติ	ดังนี้

1.	 ปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสื่อและ
กิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง

2.	 สร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือ	กับองค์กร	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ตลอดจนผู้น�าชุมชนใน
หลากหลายระดับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

3.	 มอบสิ่งปลูกสร้าง	 วัสดุอุปกรณ์	 ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์	 เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความ
ปลอดภัยของชุมชน

4.	 ระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจ�าเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ	ตามความจ�าเป็นของเหตุการณ์

9.   การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกิจส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทาง
ปฏิบัติ	ดังนี้
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1.		 ด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	มาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย	และ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�าหนดของกฎหมาย	หรือข้อบังคับต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง

2.			 ใช้ทรัพยากรต่างๆ	เช่น	วัตถุดิบ	เงินทุน	บุคลากรและพลังงาน	ฯลฯ	อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สม

3.		 ส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	 อย่างต่อเนื่อง	 
รวมท้ังให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ	 และด�าเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท

4.	 ส่งเสริมให้ความรู้	และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร	เรื่องสิ่งแวดล้อม	เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่งาน

10. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการได้ให้ความส�าคญัต่อการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยีในการเสริมสร้างผลการด�าเนนิงานของ
บริษัท	 เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ	 โดยการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
อย่างเพยีงพอและโปร่งใส	การจัดให้มีช่องทางส�าหรบัให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถส่งความคดิเห็น	หรอืข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้	 โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือแจ้งติดต่อตามท่ีอยู่ 
ท่ีได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)	 ในส่วนของ	 “ติดต่อเรา”	 และสามารถติดต่อกับคณะ
กรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท	 เพื่อให้ข้อแนะน�าอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับบริษัทได้		ดังนี้

- จดหมายอิเลคโทรนิกส์

กรรมการบริษัท	 		 :		 kkc-bod@kulthorn.com					

คณะกรรมการตรวจสอบ		 :		 kkc-auditcom@kulthorn.com

- จดหมายธรรมดา  

คณะกรรมการบริษัท		 :					 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31

	 	 	 	 	 ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร		 
	 	 	 	 	 	 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ		 :			 บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	เลขที่	126	ซอยฉลองกรุง	31

	 	 	 	 	 ถนนฉลองกรุง	แขวงล�าปลาทิว	เขตลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร		 
	 	 	 	 	 	 10520

11. การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานแจ้งเบาะแส

บริษัทยึดถือการปฎิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท	ช่วยกัน
สอดส่องดูแล	หากพบการกระท�าใดๆ	ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล	ผิดจรรยาบรรณ	ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ
บรษัิท	ผดิกฎหมาย	หรอือาจก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บริษัท	ซ่ึงพนักงานบรษัิทจะได้รบัทราบวธิกีารแจ้งเบาะแส	
และการปกป้องพนกังานผูแ้จ้งเบาะแสดงักล่าวตามท่ีระบุในคูมื่อระเบียบข้อบังคบัการท�างาน	และสือ่ประชาสมัพันธ์
ของบริษัทในระบบ	Intranet	 และพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดดังกล่าวแก่บริษัทได	้ โดยส่งเรื่อง
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พร้อมเอกสารและ/หรือ	หลักฐานทีม่ีให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน
ทรพัยากรมนุษย์ของบรษิทั	โดยท�าได้ทัง้น�าสง่ด้วยตนเองหรอืสง่ทางไปรษณย์ี	หรอืกลอ่งรบัข้อร้องเรยีน	โดยขอ
ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสอบถาม	และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม	หากไม่มี
การระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์จะตรวจสอบวิเคราะห์	
และหากพบว่ามีมูลความจริง	 ก็จะน�าเร่ืองดังกล่าวเข้าท่ีประชุมโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและ
พิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

ท้ังนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส	 โดยจะไม่มีการเปิดเผยช่ือผู้แจ้งแก่ผู้ใดท้ังสิ้น	 จะทราบเพียง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเท่านั้น		
12. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการด�าเนินงานและประกอบธุรกิจ

- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน	เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน	ในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ดังนี้

1.	 ไม่แสวงหาโอกาสหรือใช้ข้อมูลท่ีได้จากการเป็นกรรมการ	 ผู้บริหารหรือพนักงานไปหาผลประโยชน	์	
ส่วนตน	หรือท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือท�าธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

2.	 ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบรษัิทหรอืให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอืน่
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

3.				หลีกเลี่ยงการท�ารายการทีเ่กี่ยวโยงกับตนเองทีอ่าจก่อให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั

4.				บริษัทจะด�าเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระท�ากับบุคคลภายนอก	ในกรณีที่กรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ
พนกังานได้มีการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกบับรษัิท	และกรรมการ	ผูบ้รหิาร	หรอืพนกังานผูน้ัน้ต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

5.	 ระหว่างท่ีปฎิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว	 ผู้บริหารหรือพนักงานจะ
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดท้ังสิ้น	 ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์	ข้อมูลการเงิน	การปฏิบัติงาน	ข้อมูลธุรกิจ	แผนงานในอนาคตของบริษัท		เป็นต้น

6.			 เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�าดับขั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม

คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนและน�า
เสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท		เพือ่รบัทราบถงึรายการท่ีมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการท่ีเกีย่ว
โยงกนั	ซ่ึงคณะกรรมการบรษัิทจะท�าการพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ	และปฏบัิตติามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยราคาและเงือ่นไขเสมือนท�ารายการกบับุคคลภายนอกซ่ึงเป็นไป
ตามปกติธุรกิจ	 และเปิดเผยรายละเอียด	 มูลค่ารายการ	 คู่สัญญา	 เหตุผลและความจ�าเป็นไว้ในรายงาน
ประจ�าปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	ตลอดจนในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงนิ	เมือ่มีการพจิารณาส�าหรบัรายการท่ีเกีย่วโยงกนั	กรรมการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องไม่อยู่ในท่ีประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติท้ังในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ 
การประชุมผู้ถือหุ้น
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บริษัทปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ดังนี้

•	 ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร	 ซ่ึงเข้าข่ายบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามค�านิยามของส�านัก
คณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบรษัิทท่ีเกีย่วโยงกนั

•	 ทุกครั้งท่ีมีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม	่ ส�านักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม	 “รายงานการมี
ส่วนได้เสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร”	เพือ่ให้ผูบ้รหิารท่ีได้รบัแต่งตัง้ใหม่ให้ข้อมลูพร้อมลงนาม
รบัรองความถกูต้องของข้อมูล	และหากภายหลงัมีการเปลีย่นแปลงข้อมูล	ผู้บริหารจะต้องจดัส่ง
แบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล	

- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ	 และผู้บริหาร	 แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม	ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	ระมัดระวัง	และรอบคอบ	เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีทุกกลุม่บรษัิทจงึก�าหนดจรรยาบรรณเพือ่ใช้เป็นแนวทางการปฏบัิตสิ�าหรับ
กรรมการและผู้บริหาร	ดังนี้

1.	 ด�าเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์	ยุติธรรม	โปร่งใสและมีคุณธรรม

2.			 ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ	เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

3.				ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย	กฎเกณฑ์	และข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ

4.				มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ	และการกระท�าที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง

5.				ปฏิบัติหน้าท่ี	 โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท	 เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.				ไม่มีผลประโยชน์	หรอืส่วนได้เสยีในกจิการท่ีกระท�ากบับรษัิทหรอืในกจิการท่ีมีลกัษณะเป็นการแข่งขัน
กับบริษัท	ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

7.				รกัษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสยีไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง	ซ่ึงอาจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย

8.				ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบรษัิทหรอืให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอ่ืน
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

- จรรยาบรรณของพนักงาน

บริษัทได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติส�าหรับมาตรฐานความประพฤติท่ีดีและจรรยาบรรณของพนักงาน	
โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่	 ซ่ึงจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�างานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ	ดังนี้

1.				ต้องอุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย

2.				ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทก�าหนด

3.	 ต้องเคารพและปฏิบัติตามค�าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและค�าแนะน�าโดยชอบของผู้บังคับบัญชา	 
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
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4.				ต้องปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท

5.				ต้องรักษาเวลาท�างานและมาปฏิบัติงานโดยสม�่าเสมอ

6.				ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

7.				ต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม

8.				รกัษาข้อมูลท่ีเป็นความลบัของบรษัิทและผู้มีส่วนได้เสยีไม่ให้ร่ัวไหลไปยังบุคคลท่ีไม่เกีย่วข้อง	ซ่ึงอาจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย

9.				ไม่ใช้ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของตนในการซ้ือขายหุ้นของบรษัิทหรอืให้ข้อมลูภายในแก่บุคคลอืน่
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

- ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา 

จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ	 จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติท่ีก�าหนดไว้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง
ทุกกรณี	ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น	ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น	เพื่อการ
ชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมต่อไป

- นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�านัล หรือประโยชน์อื่นใด

การรบัหรอืการให้ตามประเพณแีละศลีธรรมจรรยา	เพือ่แสดงออกถงึความกตญัญูกตเวที	หรอืเป็นการรกัษา
สมัพนัธภาพทางธรุกจิโดยปกต	ิเป็นสิง่อนัพึงปฏบัิตติามความเหมาะสม	อย่างไรกต็าม	การให้ของขวญั	ทรพัย์สนิ	
ของก�านัล	 หรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เหมาะสมย่อมจะท�าให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน	 หรือมีพันธะต่อกัน	
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฎิบัติหน้าท่ี	 และอาจท�าให้บริษัทเสียประโยชน์ในท่ีสุด	 ซ่ึงบริษัทไม่
สนับสนุนการกระท�าดังกล่าว	โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฎิบัติไว้		ดังนี้

1.		 การรบัหรอืการให้ทรพัย์สนิหรอืประโยชน์อืน่ใด	อันอาจสร้างการจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไม่ชอบธรรม

-	พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงิน	ทรัพย์สิน	สิ่งของ	หรือประโยชน์อื่นใด	กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อ		
ชักน�า	หรือละเว้นการกระท�าที่ไม่ถูกต้อง

-	การรบัของขวญั	หรอืทรพัย์สนิ	ควรเป็นการรบัทรพัย์สนิหรอืประโยชน์โดยธรรมจรรยา	ไม่เป็นการ
รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย	และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย

-	การใช้จ่ายส�าหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ	 และการใช้จ่ายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้	แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล

-	การให้ของขวัญ	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท้ังในประเทศไทย	 และ 
ต่างประเทศ	ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น

2.	 การรับหรือการให้ของขวัญ	ของที่ระลึก

-	ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคา
ไม่มาก	และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
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-	ไม่รับ	 หรือให้ของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 ท่ีอาจท�าให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด	 
โดยไม่เป็นธรรมในการปฎิบัติหน้าที่	หากจ�าเป็นต้องรับของขวัญ	ของที่ระลึก	ที่มีค่าเกินปกติวิสัย
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ	ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น

-		เก็บรักษาหลักฐานการช�าระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ	ของที่ระลึก	เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง

-	กรณีท่ีรับมอบหมาย	 หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก	 
อาจรบัเงนิ	สิง่ของ	หรอืของขวญัตามหลกัเกณฑ์หรอืมาตรฐานท่ีหน่วยงานภายนอกนัน้ก�าหนดไว้

3.	 การท�าธุรกรรมกับภาครัฐ

-	เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่	หรือหน่วยงานของรัฐให้ด�าเนินการอย่างถูกต้อง	ตรงไปตรงมา

-	ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย	 กฎเกณฑ์	 หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ	 ในแต่ละท้องถิ่น	 ที่อาจมี
เงื่อนไข	ขั้นตอน	หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน

-	ให้ปฏบัิตติามกฎหมายของแต่ละประเทศ	หรอืท้องถิน่ท่ีเกีย่วข้องกบัการว่าจ้างพนกังานของรัฐ	ท้ัง
ในกรณว่ีาจ้างเพือ่มาเป็นท่ีปรกึษา	หรอืเป็นพนกังานของบรษัิท	โดยเงือ่นไขการว่าจ้างต้องโปร่งใส
และเหมาะสม

- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน	พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระท�าการใดๆ	หรือส่งเสริม
ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด	ดังนี้

1.	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

-	บริษัท	ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน	โดยถือเป็นความลับ	ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

-	การเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท�าได้เม่ือได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล

-	บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น

2.	 การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค

-	บรษัิทปฏบัิตต่ิอพนกังานทุกคนด้วยความเสมอภาค	ไม่เลอืกปฏบัิต	ิไม่ว่าจะเป็นในเรือ่งของเช้ือชาติ	
สัญชาติ		ภาษา	ศาสนา	เพศ	อายุ	และการศึกษา

-	พนกังานต้องปฏบัิตต่ิอกนัด้วยความเคารพ	ให้เกยีรตซ่ึิงกนัและกนัประพฤตตินเหมาะสมกบัหน้าท่ี
การงานตามระเบียบข้อบังคบัของบรษัิทและตามขนบธรรมเนยีบประเพณ	ีโดยไม่สร้างความเสือ่มเสยี
ต่อภาพลักษณ์บริษัท

-	บรษัิทให้โอกาสพนกังานในการแสดงความสามารถอย่างเตม็ท่ี		โดยก�าหนดผลตอบแทนท่ีเหมาะสม
ตามระเบียบของบริษัท	และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรม
ในระยะสั้นและระยะยาว

-	การด�าเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ	ต้องด�าเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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-	ในการปฏบัิตหิน้าท่ีพึง่หลกีเลีย่งการแสดงความคดิเห็นเกีย่วข้องกบัความแตกต่างทางกายและจติใจ	
เชื้อชาติ	สัญชาติ	ภาษา	ศาสนา	เพศ	อายุ	การศึกษา	หรือเรื่องอื่นใดที่อาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง

-	ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการท�างานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระท�าที่ไม่เป็นธรรม

-	ให้เกียรติ	และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ	ทั้งข้อมูลทางการเงิน	ข้อมูลทั่วไปที่ส�าคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจ		
และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง	ครบถ้วน	เพียงพอ	สม�่าเสมอ	ทันเวลา	อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน		และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท	รวมทั้งทิศทาง
การด�าเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต	โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง	ๆ 	เพื่อให้ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ	ได้แก่	ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เว็บไซต์ของบริษัท	
(www.kulthorn.com)	รายงานประจ�าปี	การแถลงข่าว	และการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน
ในแต่ละโอกาส

คณะกรรมการบรษัิทได้ดแูลให้มกีารปฏบัิตติามกฎหมาย	ข้อบังคบั	และระเบยีบท่ีเกีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมลู
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด	ทั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้ด�าเนินการต่าง	ๆ	เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้

• แนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก 

ก�าหนดแนวทางปฏิบัติที่ให้ยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	เพื่อใช้ปฏิบัติ	ดังนี้

-	บรษัิทให้การปฏบัิตต่ิอทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัและสม�า่เสมอ	ภายใต้กรอบการปฏบัิตงิานท่ีก�าหนด
ไว้โดยหลกีเลีย่งการปฏบัิตอัินไม่ถกูต้อง	หรอืสถานการณ์ท่ีท�าให้เกดิความขัดแย้งทางผลประโยชน์

-	การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องมีความชัดเจน	 ถูกต้อง	 โปร่งใส	 น่าเชื่อถือ	 ตรงไปตรงมา	 และ
สามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง	ชัดเจน	เข้าใจง่าย	และทันเวลา

-	การให้ข่าวสารของบริษัทต้องม่ันใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท	
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า	ผู้ถือหุ้น	และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

-	การปฏิบัติหน้าที่	ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ	พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติ
ภายใต้ระเบียบข้อก�าหนดจรรยาบรรณของพนักงาน

• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย

-	รายงานประจ�าปี		(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)

คณะกรรมการบรษัิทได้จดัให้มกีารจดัท�ารายงานประจ�าปีท่ีแสดงข้อมูลถกูต้อง	ครบถ้วน	ตาม
ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความชัดเจน	 เพียงพอท่ีแสดงให้เห็นการ
ด�าเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา	 เช่น	 โครงสร้างขององค์กร	 ลักษณะการประกอบธุรกิจ	
ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 โครงสร้างคณะกรรมการ	 รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่
ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นต้น
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-	เว็บไซต์ของบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมลูผ่านทางเวบ็ไซต์	เป็นอีกช่องทางหนึง่ท่ีสะดวก
รวดเรว็ซ่ึงผูถ้อืหุ้นและผูท่ี้มส่ีวนได้เสยีท่ีเกีย่วข้องสามารถเข้าถงึข้อมูลได้ง่าย	มคีวามเท่าเทียมกนั
ในการรับทราบข้อมูลและน่าเช่ือถือ	 ดังนั้น	 คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ	
เพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)	 ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 ดังเช่น	
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ	 จริยธรรมธุรกิจ	 ข่าวท่ีบริษัทเผยแพร่งบการเงิน	 รวมท้ังรายงาน
ประจ�าปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	เป็นต้น	ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้

-	นักลงทุนสัมพันธ์

บรษิทัตระหนักดีว่าข้อมลูของบริษทัทัง้ทีเ่กี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน	ลว้นมผีลตอ่
กระบวนการตดัสนิใจของผูล้งทุนและผูม้ส่ีวนได้เสยีของบรษัิท		ซ่ึงฝ่ายจดัการได้ให้ความส�าคญักบั
การเปิดเผยข้อมลูท่ีครบถ้วน		ตรงต่อความเป็นจริง	เชือ่ถอืได้	สม�า่เสมอ	ทันเวลา	และเป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ีส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์			และตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทยก�าหนด	 ซ่ึงฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความส�าคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น	
เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มาก	 บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงาน
ข้ึนเฉพาะ	แต่ได้มอบหมายให้นายชนะชัย	กลุนพฤกษ์	ซ่ึงเป็นผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ท�าหน้าท่ี
ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน	 ผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่เว็บไซต์		www.kulthorn.com	โทรศัพท์		0	2326	0831-6		
โทรสาร	0	2326	0837,	E-mail	:	chanachai@kulthorn.com

• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน 

-	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท	 บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบ	 รวมท้ังการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

-	ค่าตอบแทนกรรมการ	บรษัิทได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบรษัิทในระดบัท่ีเหมาะสม	เทียบเคยีง
ได้กบัอุตสาหกรรมเดยีวกนั	และเพยีงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคณุสมบัตท่ีิต้องการไว้ได้	กรรมการ
ท่ีได้รบัมอบหมายหน้าท่ีและความรบัผิดชอบเพิม่ข้ึนในคณะอนกุรรมการต่าง	ๆ 	จะได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบเพิ่มข้ึน	 ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบ้ืองต้น	 แล้วน�าข้อมูลท่ีได้เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อ
พิจารณาก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ	 ท้ังนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�าปี	(แบบ56-1)
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• การเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท	 เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	 และสารสนเทศ
ทางการเงินท่ีปรากฎในรายงานประจ�าปี	 งบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย	โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ	และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�า	 รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ	สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา	มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินอีกด้วย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ารงรักษาไว้ซ่ึงระบบควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคีวามถกูต้อง	ครบถ้วน	และเพยีงพอท่ีจะด�ารงไว้ซ่ึงทรพัย์สนิ	และเพือ่ให้ทราบ
จุดอ่อน	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือด�าเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ	ในการนี้คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ	 ซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน	 รวมท้ังได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง 
ดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงปรากฎอยู่ในรายงานประจ�าปี	 นอกจากนั้น	 คณะ
กรรมการบรษัิทยังได้จดัท�ารายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงนิไว้ในรายงาน
ประจ�าปี	(Annual	Report)	ของบริษัทด้วย	

• การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�าคัญ

-	รายงานการท�าธรุกรรมท่ีมข้ีอตกลงทางการค้าท่ัวไประหว่างกรรมการ	ผูบ้รหิารหรอืบุคคลท่ีมคีวาม
เกีย่วข้องกบับรษัิทและบรษัิทย่อย	(ขนาดรายการตัง้แต่	1	ล้านบาท)	ให้ท่ีประชุมคณะกรรมการบรษัิท
ทราบทุกไตรมาส		

-	ก�าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิทกระท�าโดยคณะกรรมการของบริษัทท่ีประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ 
ท่ีมีคณุสมบัตหิลากหลายในด้านทักษะ	ประสบการณ์	ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กบับรษัิท	โดยได้รบัการ
แต่งตั้งจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซ่ึงสามารถอุทิศเวลามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวมและมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท	 โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาท
หน้าท่ีความรบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจดัการอย่างชัดเจนท่ีสามารถสร้างความมัน่ใจต่อบุคคลภายนอก
ได้เป็นอย่างดี

โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการด�าเนินงานและประกอบธุรกิจ	 ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี	19	 กุมภาพันธ์	2557	 เป็นต้น	 
ซึ่งได้เผยแพร่บน	Website	ของบริษัท
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คณะกรรมกำรชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย	 ได้แก่	 คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท	มีจ�านวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า	5	คน	ปัจจุบันมี
กรรมการจ�านวนรวม	15	คน	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการและกรรมการอื่น	ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด	โดยมีจ�านวน	5	คน	นอกจากนั้นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท

1.	 มีคุณสมบัติท่ีไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้องตลอดจนข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท

2.		 เป็นผู้ท่ีไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีสภาพ 
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

3.	 มภีาวะผูน้�า	วสิยัทัศน์	และมคีวามเป็นอิสระในการตดัสนิใจ	เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท	และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม

4.		 เป็นผู้ที่มีความรู้	ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ	ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

5.	 เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต

6.	 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

วาระการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการบริษัท	 ได้ก�าหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 คือ	 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งจ�านวน		 
1	 ใน	3	 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการที่ออกจากต�าแหน่ง
ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้	 โดยได้รับมติเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิทมีบทบาทในการก�ากบัดแูลให้การบรหิารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ทีจ่ะกอ่ให้เกดิประโยชนส์ูงสุดแกผู่ถ้ือหุน้	โดยค�านงึถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นได้เสียทกุฝ่าย		ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง	 ไม่ด�าเนินการใดๆ	 ท่ีเป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ
บริษัท	และบริษัทในเครือ	โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ	ความระมัดระวัง	และ
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ความซื่อสัตย์สุจริต	ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การด�าเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัท	
มติคณะกรรมการ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ตลอดจนกฎหมาย	หลักเกณฑ์	ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย	และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	โดยครอบคลุมเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

1.	 ปฏบัิตหิน้าท่ีด้วยความรบัผดิชอบ	ความระมดัระวงั	และความซ่ือสตัย์สจุรติ	เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 ตลอดจนมติคณะกรรมการ	 และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น	 
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.	 ก�าหนดนโยบายและทิศทางการด�าเนินงานของบริษัทรวมทั้งก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3.	 พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�าปี	และการลงทุนของบริษัท

4.	 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการบริษัท	กรรมการตรวจสอบ	และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ	 รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท	 กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อน�าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5.	 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลระบบบริหาร	 และระบบการควบคุมภายใน 
ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้	 โดยน�าเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนท่ีจะเสนอ 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6.	 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่	 และเลขานุการบริษัทรวมท้ังพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่	

7.	 จัดให้มีการท�างบแสดงฐานะการเงิน	และงบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ณ	วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว	 เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ในการ
ประชุมสามัญประจ�าปี	เพื่อพิจารณาอนุมัติ

8.	 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม	 ท่ีเสนอโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ	ก่อนน�าเสนอต่อท่ีประชมุผูถ้อืหุ้น	ในการประชุมสามญัประจ�าปี		เพือ่พจิารณา
อนุมัติ

9.	 จดัให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิทท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร	 รวมท้ัง 
ดแูลไม่ให้เกดิปัญหาความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคมุภายในและการบรหิาร
ความเสี่ยง

10.	ก�ากับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 เพื่อให้เชื่อม่ันว่าบริษัทได้มี
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด

11.	มีหน้าท่ีในการแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้าถงึการมีส่วนได้เสยีของตนเองหรือบุคคลท่ีเกีย่วข้อง
ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อมในสญัญาใดๆ	หรอืการท�าธรุกรรมใดๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบับรษัิท	หรอืบรษัิทย่อย

12.	มีหน้าท่ีในการแจ้งให้บรษัิททราบ		ในท่ีประชุมกรรมการบรษัิทเกีย่วกบัการถอืหลกัทรัพย์หรอืการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
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บริษัทได้พิจารณาถึงความส�าคัญต่อการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ฐานะกรรมการบรษัิท	จงึได้ก�าหนดจ�านวนบรษัิทท่ีกรรมการไปด�ารงต�าแหน่งไม่ให้มากจนเกนิไป		โดย
กรรมการบริษัท	ควรด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน	5	บริษัท		ทั้งนี้ไม่นับรวม
บริษัทย่อยของบริษัท

ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ

1.	 การแยกต�าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบรษัิทมบีทบาทส�าคญัในการก�ากบัดแูลกจิการเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบริษัทและ 
ผูถ้อืหุ้นโดยรวม	ดงันัน้เพือ่ให้เกดิความสมดลุในอ�านาจการด�าเนนิงาน	บรษัิทได้แยกต�าแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน	โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน

2.	 การถ่วงดุลของกรรมการ

บรษัิทมกีรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารซ่ึงเป็นกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ท้ังหมด	หรอืจ�านวน	5	คน	ท่ีมคีวามเป็นอิสระอย่างแท้จรงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสมัพนัธ์
ทางธุรกิจ	 หรือความสัมพันธ์อ่ืนใด	 โดยมีส่วนร่วมในการก�ากับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง	 เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและเพื่อให้เกิดความสมดุล
ในอ�านาจการด�าเนินงาน

3.	 บทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท	ประธานกรรมการ	และกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

1.	 รับผิดชอบในฐานะผู้น�าของคณะกรรมการบริษัทในการก�ากับ	 	 ติดตาม	 	 ดูแลการบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ	ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�าหนดไว้

2.	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท	และผู้ถือหุ้นของบริษัท

3.	 เป็นผู้ลงคะแนนเสียงช้ีขาดในกรณีท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 มีการลงคะแนนเสียง	 และ
คะแนนเสียง	2	ฝ่ายเท่ากัน

บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่

บรษัิทได้มกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรบัผดิชอบของฝ่ายจดัการ	ไว้อย่างชัดเจน	โดยมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้น�าคณะผู้บริหารของบริษัท	ในการบริหารจัดการ	โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ	
ดังนี้

1.	 บริหารจัดการและควบคุมดูแลด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท	 
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	นโยบาย	ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท

2.	 พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ	และน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส�าหรับโครงการที่มีมูลค่ามากกว่าอ�านาจที่ได้รับมอบหมาย

3.	 มีอ�านาจในการท�านิติกรรมผูกพันบริษัท	ตามขอบเขตที่ก�าหนด	

4.	 การด�าเนินการใดๆ	ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ	 และ/หรือ	 มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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การมอบหมายอ�านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่นัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการ
มอบอ�านาจช่วงท่ีท�าให้กรรมการผูจ้ดัการใหญ่หรอืผูร้บัมอบอ�านาจจากกรรมการผูจ้ดัการใหญ่สามารถอนมัุติ
รายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 มีส่วนได้เสีย	 หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน ์
ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท	 หรือบริษัทย่อยของบริษัท	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย	
และหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัท	 พิจารณาอนุมัติไว้	 โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และหรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม 
ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	หรอื
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด

การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย  

เพื่อก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายท่ีก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ		
คณะกรรมการบริษัท	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท	 
ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ	 ท่ีส�าคัญต่อบริษัทตามท่ีได้รับมอบหมายและได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเพื่อท�าหน้าท่ีสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ		
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ	จะต้องเป็นกรรมการอิสระท่ีได้รบัการสรรหาและคดัเลอืกโดยคณะกรรมการ
บริษัท	 เพื่อเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ	 ซ่ึงคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องมีจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน

คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1.	 กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

2.	 กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ	 โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัท
ย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ	
(Collective	decision)

3.	 ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	และบริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	เฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน

4.	 กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5.	 มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิ
ท่ีได้รบัมอบหมาย	ท้ังนีต้้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย	1	คน	ท่ีมีความรู้และประสบการณ์
เพยีงพอท่ีจะสามารถท�าหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถอืของงบการเงนิได้	โดยบริษัทต้อง
ระบไุว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจ�าปี	(Annual	Report)	
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ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติดังกล่าว	 และกรรมการตรวจสอบรายนั้น 
ต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบท่ีต้องส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		

กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง 3 ป ี 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1.	 สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2.	 สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมและ 
มีประสิทธิผล	 และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ 
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3.	 สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4.	 พิจารณา	 คัดเลือก	 เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท	 รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5.	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

6.	 พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ท้ังนี้เพื่อให้ม่ันใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัท	 
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

8.	 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบ	 หากพบหรอืมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรอืการกระท�า
ดังต่อไปนี้	 	 ซ่ึงอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานของ
บริษัท	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อด�าเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

(ก)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ข)	 การทุจริต	หรือมีสิ่งผิดปกติ		หรือมีความบกพร่องที่ส�าคัญในระบบการควบคุมภายใน

(ค)	 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	หากคณะกรรมการบริษัท		
หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ีก�าหนด	 กรรมการตรวจ
สอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�าดังกล่าวต่อส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9.	 สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

10.	 รายงานการด�าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชมุคณะ
กรรมการบริษัท

11.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือบุคคลท่ี
เหมาะสมด�ารงต�าแหน่งดงักล่าวตามแต่จะเห็นสมควรท�าหน้าท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยให้มหีน้า
ที่จัดเตรียมการประชุมรวมทั้งจัดท�ารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	 ตลอดจนการประสานงานให้มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 ผู้ลงทุน	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้	เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดท้ังสิ้นในทุกกรณี	 	 และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าท่ีรายงานผลการตรวจ
สอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ

ท้ังนี้ในการปฏบัิตหิน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น		คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษัิท
โดยตรง		และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก		โดย
ในปี	2560	ได้ท�าการประชุมรวม	12	ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ	 	 	 	 	 	 จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1.		ว่าที่ร้อยตรีสามารถ		เมฆะวนิชย์กุล*	 ประธานกรรมการตรวจสอบ		 	 12/12

2.		นายธวัชชัย		จรณะกรัณย์	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	 	 12/12

3.		นายผดุง		เตชะศรินทร์*	 	 กรรมการตรวจสอบ	 	 	 12/12	 	
	 *		เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�าหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 เพื่อส่งเสริมหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย	และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ	ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท	

1.	 คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน					

1.1	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 และ
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	

1.2	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	พจิารณาคดัเลอืกกรรมการท่านใดท่านหนึง่เพือ่
เสนอแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ

1.3	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	ประกอบด้วยกรรมการจ�านวนไม่น้อยกว่า	3	คน	
และอย่างน้อย	1	คน	ต้องเป็นกรรมการอิสระ	ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
ควรเป็นกรรมการอิสระ
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2.	 วาระการด�ารงต�าแหน่ง

2.1	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	โดยกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพ้นต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตัง้จากคณะกรรมการ
บริษัทได้อีก

2.2	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(1)	 ครบก�าหนดวาระ

(2)	 พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท

(3)	 ลาออก

(4)	 ตาย

(5)	 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

	2.3	 เมื่อกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ	ให้คณะกรรมการ
บริษัท	 แต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทน	 โดยอยู่ในต�าแหน่งเพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน

3.	 ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ

3.1	 ก�าหนดหลกัเกณฑ์	การสรรหาและคดัเลอืกบุคคลท่ีสมควรได้รบัการเสนอรายช่ือเป็นกรรมการ
บริษัทและและบริษัทย่อย	ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย

3.2	 ด�าเนนิการ	สรรหา	คดัเลอืกบุคคล	เสนอชือ่เป็นกรรมการบรษัิทและบรษัิทย่อย	ผูบ้รหิารระดบัสงู
ของบริษัทและบริษัทย่อย

3.3	 ก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน	กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย	ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทและบริษัทย่อย

3.4	 ก�าหนด	นโยบาย	แนวทาง	การบริหารงานบุคคล	เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

3.5	 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4.	 การประชุม

4.1	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะต้องจดัให้มีหรอืเรยีกประชุมตามท่ีเห็นสมควร
โดยอาจเชญิฝ่ายจัดการ	หรือผูบ้รหิาร	หรือพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง	หรอืผูท้ีเ่หน็สมควร
มาร่วมประชุมให้ความเห็น	หรือส่งเอกสาร	ข้อมูลตามที่ได้เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�าเป็น

4.2	 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท้ังหมด	 จึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม

	4.3	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นประธานท่ีประชุม	 ในกรณีท่ีประธาน
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม	หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้	ให้
กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม	 เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
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4.4	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนได้เสยีในเรือ่งท่ีพจิารณาเรือ่งใด	มิให้ออกเสยีง
ลงคะแนนในเรือ่งนัน้ๆ		ยกเว้นกรณกีารพจิารณาก�าหนดค่าตองแทนให้แก่คณะกรรมการบรษัิท
ทั้งคณะ

4.5	 ในการออกเสียง	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง	 คนละ	 
1	 เสียง	 และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์	 ในกรณีที่การลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน	
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีก	1	เสียง	เพื่อเป็นการชี้ขาด

5.	 การรายงาน

ให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน	ต่อคณะกรรมการบริษัท

ท้ังนี้ในการปฏบัิตหิน้าท่ีดงักล่าวข้างต้น		คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีความรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง	 และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�าเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก		โดยในปี	2560	ได้ท�าการประชุมรวม	4	ครั้ง

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	 	 				จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1.	 นายสมลักษณ์	เจียมธีระนาถ	 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 4/4

2.	 นายธวัชชัย		จรณะกรัณย์	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	 4/4

3.	 พลต�ารวจเอกปทีป	ตันประเสริฐ	กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	 4/4

4.	 นายไพบูลย์	บุญเพิ่มวิทยา	 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	 	 4/4

กำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ

คุณสมบัติกรรมการอิสระ (ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	0.5	 ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 
บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	ทั้งนี้	ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�า	
หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	
ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		

3.	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเป็นบิดา	
มารดา	คูส่มรส	พีน้่อง	และบุตร	รวมท้ังคูส่มรสของบุตร	ของผู้บริหาร	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคมุ	
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท		บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือ
ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 
รวมท้ังไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุ้นท่ีมนียั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธรุกจิกบับรษัิท	
บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		

ความสมัพันธ์ทางธรุกจิตามวรรคหนึง่	รวมถงึการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกตเิพ่ือประกอบ
กิจการ		การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ	หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม	 ค�้าประกัน	 การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน	 รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	ตั้งแต่
ร้อยละ	3	ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่	20	ล้านบาทขึ้นไป		แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัท	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบ
บัญชีซ่ึงมผีูส้อบบัญชขีองบรษัิท	บรษัิทใหญ่	บรษัิทย่อย	บรษัิทร่วม	ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่	หรอืผู้มีอ�านาจควบคมุ
ของบริษัทสังกัดอยู่		เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ		

6.	 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวิชาชีพใดๆ	ซ่ึงรวมถงึการให้บรกิารเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรอืท่ีปรกึษา
ทางการเงิน	 ซ่ึงได้รับค่าบริการเกินกว่า	2	 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า	2	ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

7.	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือ	 
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	 พนักงาน	 
ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงนิเดอืนประจ�า	หรอืถอืหุ้นเกนิร้อยละ	1	ของจ�านวนหุ้นท่ีมีสทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทอ่ืน
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย	

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัท	

	ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม	ข้อ	1	ถึง	9	แล้ว	กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท	บริษัทใหญ่				บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท		 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	(Collective	decision)	ได้โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 	 นอกจากนี้	 	 กรณีที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนหรือคณะกรรมการ
ก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ได้มปีระกาศปรบัปรงุหรือผ่อนปรนหลกัเกณฑ์คณุสมบัตกิรรมการอสิระ	ก็ให้ถอืปฏบัิติ
ตามได้ภายหลังต่อไป		
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การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร

บรษัิทได้มกีารแต่งคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เป็นผูท้�าหน้าท่ีสรรหา	คดัเลอืกและเสนอบุคคล
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ	 กรรมการบริษัท	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยพร้อมท้ังพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 และน�าเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท	เพื่อพิจารณาอนุมัติ	รวมทั้งกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ		
จะด�าเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ	 และน�าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท	 เพื่อ
พจิารณาก่อนท่ีจะน�าเสนอท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นเพ่ือพจิารณาต่อไป	โดยการแต่งตัง้กรรมการแต่ละรายต้องได้รบัคะแนนเสยีง
เห็นชอบเกนิกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง	โดยผู้ถอืหุ้นแต่ละคนจะ
ต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้	 แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพยีงใดไม่ได้	ท้ังนีส้�าหรบัการเลอืกตัง้กรรมการอิสระ	จะด�าเนนิการสรรหาคดัเลอืกบคุคลท่ีมคีณุสมบัตคิรบ
ถ้วนตามคุณสมบัติของกรรมการอิสระท่ีคณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้	 ซ่ึงสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการอิสระ	นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถอืหุ้นเพือ่อนมุตั	ิเช่นกนั	เพือ่ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษัิท	ในการตรวจสอบการด�าเนนิงานหรอืพจิารณา
เรื่องต่างๆ	ที่ส�าคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย	

บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ�าเป็นและความส�าคัญของการสืบทอดต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 ในกรณีที่มีต�าแหน่ง
ผูบ้รหิารว่างลง	บรษัิทได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าท่ีสรรหา	คดัเลอืก	และเสนอ
บุคคลเข้าด�ารงต�าแหน่งผู้บริหารระดับสูง	 โดยบริษัทได้ท�าการคัดเลือกบุคคลท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีในต�าแหน่งผู้บริหารดัง
กล่าวและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�าแหน่งได้ในอนาคต	 ท้ังนี้เพื่อสร้างความเช่ือม่ันให้กับนัก
ลงทุน		ผู้ถือหุ้น	ตลอดจนพนักงานว่าการด�าเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	2/2559	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2559	ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ	ของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว

กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง	7	แห่งในสัดส่วนร้อยละ	100	บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบริษัทเพื่อ

เป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือ	ผู้มีอ�านาจควบคุม	ในบริษัทย่อยทุกแห่งในการท�าหน้าที่ควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�าเนินงานของบริษัทย่อย	 ตามขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้รหิารในการก�าหนดนโยบายท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ		ก�าหนดระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ	 และ	 ก�ากับดูแลท่ีมีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน	 การท�ารายการ
ระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง	 การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของ
บรษัิทย่อย	ให้ครบถ้วนถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ท่ีเกีย่วข้องกบัการเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการในลกัษณะดงักล่าว
ข้างต้นในท�านองเดยีวกนักบัหลกัเกณฑ์ของบริษัท	และมีการตรวจตดิตามผลการปฏบัิตโิดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท	และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์	ในเงินลงทุนของบริษัท
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กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บรษัิทมกีารดแูลเรือ่งการใช้ข้อมลูภายในตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีด	ีโดยได้ก�าหนดไว้เป็นลายลกัษณ์อักษร

ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงานท่ีต้องใช้ปฏิบัต	ิ 
โดยสรุปนโยบายส�าคัญดังนี้

1.	 	 บริษัทได้ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศท่ีเกี่ยวข้องของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ท่ีก�าหนดให้กรรมการ	และผู้บรหิาร	มีหน้าท่ีรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครองหลกั
ทรพัย์	ต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา	59	แห่งพระราชบัญญัตหิลกั
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	ภายใน	3	วัน	นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์	และ
ให้แจ้งให้เลขานกุารบรษัิทรบัทราบเพือ่จดัท�าบันทึกการเปลีย่นแปลงและสรุปจ�านวนหลกัทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล	 เพื่อน�าเสนอให้แก่กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป	 นอกจากนั้นยังได้แจ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดดังกล่าวด้วย

2.			 บรษัิทมข้ีอก�าหนดห้ามเปิดเผยความลบัท่ีเกีย่วข้องกบักจิการของบริษัท		หรือน�าข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ	เพือ่ตนเองและ/หรอืผูอ่ื้นโดยมิชอบ	การไม่ปฏบัิตติามข้อก�าหนดดงักล่าวถอืเป็นการกระท�าผดิวนิยั
ของบริษัทหากคนใดที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�าคัญจะได้รับโทษ

ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1.	 ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี	(audit	fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี	ให้แก่

-	 ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	-	บาท

-	 ส�านักงานสอบบัญชีท่ีผู้สอบบัญชีสังกัด	 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ	 ส�านักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด	ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	4,655,000	บาท

2.	 ค่าบริการอื่น	(non-audit	fee)

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอ่ืน	 ซ่ึงได้แก่	 ค่าตรวจสอบและการปฏิบัติตามเงื่อนไข	 
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน	ให้แก่

-	 ผูส้อบบัญชีของบรษัิทและบรษัิทย่อยในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมามีจ�านวน		-		บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอนั
เกิดจากการตกลงที่ยังไม่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม		-	บาท	

-	 ส�านกังานสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีสงักดั	บุคคลหรอืกจิการท่ีเกีย่วข้องกบัผูส้อบบัญชีและส�านกังานสอบบัญชี
ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	320,000	บาท	และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงิน	-	บาท

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในเรื่องอื่น ๆ
-	ไม่มี	-
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นโยบำยภำพรวมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
บริษัทได้ด�าเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่พื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ	ตามนโยบายในการก�ากับดูแลกิจการ

ท่ีด ีและให้ความส�าคญักบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม	จงึได้ก�าหนดกรอบการด�าเนนิงานความรับผดิชอบต่อสงัคมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของบริษัท	 โดยค�านึงถึงการด�าเนินการในกระบวนการธุรกิจ	(In	process)	 ได้แก่	 การออกแบบผลิตภัณฑ	์ 
การจัดหาวัตถุดิบ	 กระบวนการผลิตท่ีค�านึงถึงผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 รวมท้ังการด�าเนินการด้านพนักงาน	 
การสร้างเสรมิศกัยภาพการท�างานและการคุม้ครองด้านสงัคมและความปลอดภยัของพนกังาน	และการค�านงึถงึการด�าเนนิงาน 
นอกกระบวนการธุรกิจ	(After	process)	หรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	เพื่อให้การด�าเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมด�าเนินการควบคู่กับการด�าเนินงานในบริษัทที่ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ดังนี้	

1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสินค้า	 เป็นการด�าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมท่ีมีผลกระทบจากตัวสินค้า 
ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้บริการ	วัตถุดิบ	 เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต	 รวมทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้บริโภคเป็นส�าคัญ

2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกระบวนการผลิต เป็นการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและ
วิธีการด�าเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิผลที่ดี	เช่น	การบริหารจัดการ
กระบวนการผลติให้ได้ตามท่ีกฎหมายก�าหนดและเป็นไปตามข้อก�าหนดต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้อง	และการบรหิารจดัการ
ทรัพยากรในกระบวนการผลิต	 เช่น	 การก�าจัดของเสีย	 การบ�าบัดน�้าเสีย	 เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบ 
ต่อชุนชนใกล้เคียง

3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม	 เป็นการด�าเนินงานท่ีบริษัทให้ความส�าคัญในกิจกรรมหลังจาก
กระบวนการผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม		จึงได้ก�าหนดกรอบการด�าเนินงาน	เพื่อตอบแทนและคืนก�าไรให้กับ
สังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

4. ความรบัผดิชอบต่อสงัคมด้านพนกังาน	เป็นการด�าเนนิงานท่ีมุ่งสร้างเสริมศกัยภาพ	ความเช่ียวชาญในการปฎบัิติ
งานของพนกังานขององค์กร	ให้สอดคล้องกบัทิศทางการด�าเนนิธรุกจิ	รวมท้ังการคุม้ครองทางสงัคม	สภาพแวดล้อม
และการคุ้มครองสุขภาพ	ความปลอดภัยในการท�างานให้กับพนักงาน

นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	;	CSR)	 

เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท	เช่น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	ชุมชน	องค์กรภาครัฐฯ
และอื่นๆ	และใช้เป็นแนวปฎิบัติ	ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล	 เคารพกฎระเบียบของสังคม	แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม	 เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฎิบัติ
ตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง	ด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดการ
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้

2. การต่อต้านการทุจรติคอร์รปัช่ัน	 บรษัิทด�าเนนิกจิการในแนวทางท่ีไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการทุจรติคอร์รปัช่ัน 
ทุกรูปแบบ

ความรับผิดชอบต่อสังคม 
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3. การเคารพสทิธมินษุยชน	บรษัิทให้ความส�าคญัต่อการเคารพสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและปฎบัิตต่ิอ
พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม	 ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น	 เชื้อชาติ	 ศาสนา	 วัฒนธรรม	
ความคิดเห็นส่วนบุคคล	และสิทธิพื้นฐานอื่นๆ	รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก

4. การปฎิบัติต่อแรงงาน	 บริษัทค�านึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน	 ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�างานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก�าหนด	 ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร 
ด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน	 สวัสดิการ	 และความก้าวหน้าในอาชีพ	 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	 บริษัทให้ความส�าคัญต่อผู้บริโภคโดยด�าเนินกิจกรรมและปฎิบัติงานทางการตลาด 
ที่เป็นธรรม	เพื่อตอบสนองความต้องการ	ความพึงพอใจของลูกค้า	ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า	รับข้อ
เสนอแนะในการใช้สนิค้าและบรกิาร	เพือ่ให้เกดิความพงึพอใจอย่างสงูสดุและคงไว้ซ่ึงความต้องการใช้สนิค้าของ
บริษัทตลอดไป

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 บริษัทด�าเนินกิจการในแนวทางท่ีมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมท่ีมีได้ตาม
มาตรฐานและข้อก�าหนดต่างๆ	 โดยปฎิบัติอย่างจริงจัง	 เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมท้ัง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม	 บริษัทได้ด�าเนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่วมและสร้างกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง	 ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพร้อมท้ังสร้างเครือข่ายกับ 
ผู้มีส่วนได้เสียในการด�าเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 จากพันธกิจ	 ข้อท่ี	5	 
ในเรื่อง	 “ด�าเนินธุรกิจในแนวทางท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเจริญเติบโตอย่างย่ังยืน”	 ประกอบ 
ค่านิยมของกิจการท่ีระบุ	 “คุณภาพมาก่อน	 ไม่รับ	 ไม่ท�า	 ไม่ส่งของเสีย”	 เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ 
ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว	 และมุ่งม่ันในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง	 เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเป็น
นวัตกรรม

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	 นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน	 ผลก�าไร	 ความส�าเร็จในระยะยาว 

ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี	บริษัทจึงได้ก�าหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ได้แก่	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ลูกค้า	คู่แข่ง	คู่ค้า	
เจ้าหนี	้หน่วยงานราชการและองค์กรท่ีเกีย่วข้อง	ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดล้อมท่ีได้รบัผลกระทบจากการท�าธรุกจิของบรษัิท	
โดยได้ก�าหนดแนวปฎบัิตท่ีิครอบคลมุถงึสทิธแิละผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนได้เสยีพงึได้รับอย่างท่ัวถงึ	การจดัให้มีช่องทางส�าหรบั
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์	 และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่ายได้	 ซ่ึงบริษัท 
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทส�าหรับกรรมการ	ผู้บริหาร	 และพนักงาน	ที่ใช้ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง	
และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)
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กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานและการปฏิบัติงานในแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี

โดยตระหนักว่าการท่ีบริษัทมีระบบบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 จะเป็นส่วนส�าคัญท่ีท�าให้ผู้ถือหุ้น	 
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเช่ือมั่นและม่ันใจต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 ดังนั้นคณะกรรมการ	 จึงได้จัดให้มี 
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบรษิทัทีเ่ป็นลายลักษณอ์กัษรทีส่อดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนปี	2549	 และปี	2555	 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 เพื่อให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนกังานของบรษัิท	ได้ยดึถอืปฏบัิติในการด�าเนนิงานให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้	บนแนวทางของการด�าเนนิ
ธุรกิจท่ียึดม่ันในความถูกต้องและโปร่งใสรวมท้ังเป็นการปลูกฝังให้พนักงานท้ังองค์กรมีความตระหนักและมีจิตส�านึก 
ในจริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจซึง่แสดงให้เหน็ถึงมาตรฐานการจัดการทีด่ี	ทีเ่สริมสรา้งความแขง็แกรง่และเติบโตอย่างยัง่ยนื
แก่บริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม

โดยมีหน่วยงานเลขานกุารบรษัิท	ท�าหน้าท่ีดแูลให้บรษัิท	กรรมการและผูบ้รหิารปฏบัิติให้ถกูต้องตามกฎข้อบังคบัต่างๆ	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ส�านักคณะกรรมการ	 ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ากดั	รวมท้ังข้อก�าหนดกฎหมายอ่ืนๆท่ีเกีย่วข้อง	โดยสามารถดรูายละเอียดเพิม่เตมิได้ท่ี	เร่ืองการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดี	ที่เว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)	

กำรปฏิบัติและกิจกรรมทำงด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บรษัิทมีการด�าเนนิงานและบรหิารธรุกจิโดยยึดมัน่ในจรรยาบรรณ	โดยคณะกรรมการบรษัิทได้จดัท�าคูมื่อจรยิธรรม
ของบริษัท	 ผู้บริหารและพนักงาน	 ท่ีใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติท่ีดี	 ในการด�าเนินธุรกิจอย่าง 
เป็นธรรมต่อผูเ้กีย่วข้องท้ังภายในและภายนอกองค์กร	รวมท้ังการปฏบัิตต่ิอผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี	อันได้แก่	ผูถ้อืหุ้น	ลกูค้า	
คู่ค้า	คู่แข่งทางการค้า	 เจ้าหนี้	พนักงาน	ชุมชนและสิ่งแวดล้อม	หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสร้าง
ความมั่งคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 และยั่งยืนให้กับองค์กรโดยได้เปิดเผยคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)

บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 จรรยาบรรณ	ความโปร่งใส	 โดยมุ่งเน้นการด�าเนินธุรกิจตามหลัก
จรรยาบรรณในทุกด้าน	และสอดคล้องกบัหลกัการนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ	 เพือ่น�าไปสูก่ารเป็นองค์กรธรรมาภบิาล 
และยงัไดก้�าหนดการก�ากับดแูลกิจการทีด่ีในหมวด	“การค�านงึถึงบทบาทของผูม้สีว่นได้เสีย	(Roles	of	Stakeholders)”	
เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	 ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท	 สร้างผลตอบแทนแก่ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม	และพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน	

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

บริษัทมีนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�าคัญกับ
การควบคุมภายในโดยตระหนกัถงึความเสยีหายจากการทุจรติคอร์รปัช่ันท้ังภายในและภายนอกองค์กร	ซ่ึงในการด�าเนนิ
งานจะไม่ยอมรบัและไม่ยอมให้เกดิขึน้	จงึก�าหนดให้ทุกหน่วยงานต้องก�าหนดการควบคมุภายในส�าหรบัการด�าเนนิงาน	
รวมท้ังปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับของบริษัท	 และได้ก�าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ	 ผู้บริหาร	 และ
พนักงานในจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน	 โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท	(www.kulthorn.com)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักส�าคัญในการด�าเนินงานขององค์กรซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้

1.	 ผูบ้รหิารพงึปฏบัิตหิรอืควบคมุให้พนกังานปฏบัิตติามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด

2..	 ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟัง 
ข้อเสนอแนะของพนักงาน

3.	 ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ	 และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนษุย์	และหลกีเลีย่งการด�าเนนิการใดๆ	ท่ีไม่เป็นธรรม	ซ่ึงอาจคกุคามและสร้างความกดดนั
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

4.	 ผู้บริหารพึงรักษาความลับ	 โดยผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ	 โดย 
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย

5.	 พนักงานพึงรักษาความลับ	 โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ	 โดย 
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย	และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ	ที่ผู้มีอ�านาจ
สั่งการยังไม่อนุญาต

การปฏิบัติต่อพนักงานและดูแลด้วยความเสมอภาค

1.	 บริษัทให้ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน	ที่มีความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน

2.	 ผู้บริหารพึงให้โอกาสแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอในการได้รับการพัฒนาความรู้	ความสามารถ

3.	 บริษัทมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	ของพนักงานอย่างทั่วถึง	และปกป้องความเสียหาย
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทค�านึงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน	 และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม	 
ตามกฎหมายและข้อก�าหนดท่ีเกีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนและการจ้างงาน	โดยมีแนวทางในการปฏบัิตต่ิอพนกังาน	ดงันี้

1.	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ	และให้โอกาสแก่พนักงาน
ได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่าเสมอ

2.	 บริษัทให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากพนักงานทุกคนตามพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

3.	 บริษัทได้จัดการสภาพการท�างานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ	บริหารธุรกิจในแนวทางที่ค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อม	 และจัดสถานท่ีท�างานซ่ึงปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ	 หรือหากมี	 
จะท�าการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

4.	 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนด	 กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด	 ทั้งในเรื่องการจ้างแรงงานเด็ก	 การจ้าง
แรงงานต่างด้าว	เป็นต้น

5.	 บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติต่อการจ้างแรงงาน	 สวัสดิการ	
สุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน
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จ�านวนพนักงานทั้งสิ้นในปี 2560 จัดเป็นดังนี้

จ�านวนพนักงานโดยรวม	1,986	คน	(พนักงานบริษัท	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

-		ชั่วโมงการท�างานของพนักงาน	 	 					 8			 ชั่วโมงต่อวัน

การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท�างานของลูกจ้าง

บริษัทให้ความส�าคัญกับความคุ้มครองทางสังคมและการคุ้มครองสภาพการท�างานของลูกจ้างเป็นส�าคัญ 
โดยก�าหนดให้ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด	 ด�าเนินการบริหารค่าตอบแทนและจัดหา
สวัสดิการแก่พนักงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม	 และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน	เพื่อตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ	

สวัสดิการส�าหรับพนักงาน

คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญท่ีบริษัทตระหนักถึง	 จึงได้จัดสวัสดิการต่างๆ	 ให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสมท่ีเทียบเท่ากันท้ังพนักงานรายวันและพนักงานประจ�า	 และปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่าง 
ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้

1. สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�างาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน	 และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�างาน	 ส�าหรับ
พนักงานที่มาปฏิบัติงาน	เพื่อจูงใจและเป็นก�าลังใจให้กับพนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

2. สวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัติเหตุ

บรษัิทจดัให้มีสวสัดกิารเงนิรางวัลการลดอบัุตเิหตใุนลกัษณะงานท่ีต้องใช้ความระมดัระวงัเป็นพเิศษส�าหรับ
พนักงานปฏิบัติงาน	เพื่อจูงใจและเป็นก�าลังใจให้กับพนักงาน	โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน

3. โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม

บริษัทจัดท�าประกันสุขภาพกลุ่ม	เนื่องจากสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งส�าคัญต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้
พนักงานเกิดความมั่นใจในการท�างาน
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4. กองทุนประกันสังคม

บรษัิทด�าเนนิงานจดัท�ากองทุนประกนัสงัคมส�าหรบัพนกังานเพือ่ได้รบัความสะดวกและม่ันใจกบัหลกัประกนั
สุขภาพ

5.  กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บรษัิทและพนกังานบรษัิทได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทุนส�ารองเลีย้งชีพข้ึนตามพระราชบัญญัตกิองทุนส�ารองเลีย้ง
ชีพ	พ.ศ.	2530	โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ	3-7	ของเงินเดือน	
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพนี้	 บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ในปรเทศไทย	และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท

6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้กับพนักงาน	เช่น	 
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต	เงินช่วยเหลือกรณีบุตรคนแรก	ของเยี่ยมไข้พนักงาน

7. ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหยัด

บริษัทจัดบริการข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี	 และจัดให้มีร้านอาหารส�าหรับจ�าหน่ายอาหารใน
ราคาประหยัด	เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ	ค่าอาหารส�าหรับพนักงาน

8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน

บรษัิทจดัให้มเีครือ่งแบบพนกังานส�าหรบัพนกังานทุกระดบั	ปีละ	2	ชุด	เพือ่ช่วยเร่ืองค่าใช้จ่ายของพนกังาน	 
อีกทั้งเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท

9. คลินิกสุขภาพ

บรษัิทสนบัสนนุให้พนกังานมสีขุภาพท่ีด	ีและถกูสขุลกัษณะ	จงึจดัให้มีคลนิกิสขุภาพสปัดาห์ละ	1	คร้ัง	โดย
มีแพทย์มาประจ�าที่คลินิกสุขภาพ

10. รถ รับ-ส่งพนักงาน

บรษัิท	มนีโยบายให้พนกังานเดนิทางมาท�างานโดยสวสัดภิาพและปลอดภยัในชีวิตและทรพัย์สนิ	โดยจดัรถ
รบัส่ง	10	เส้นทาง	ให้พนกังานส�าหรบัเดนิทางมาท�างานและส่งพนกังานกลบัถงึท่ีพกัโดยสวสัดภิาพ	โดยมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

11. วันหยุดพักผ่อนประจ�าปีและหยุดพักผ่อนเพิ่มพิเศษตามอายุการท�างาน

บริษัท	มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจ�าปี	เพื่อพักผ่อนหรือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามกฎหมาย	
อีกท้ังบรษัิทจดัให้มวีนัหยุดพกัผ่อนประจ�าปีเพิม่พเิศษ	0-4	วนัต่อปี	โดยมีระเบียบและหลกัเกณฑ์การปฏบัิตอิย่าง
ชัดเจน

12. เงินรางวัลอายุงาน

บรษัิท	มนีโยบายให้เงนิรางวลัอายุงาน	เพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจ	ส�าหรบัพนกังานท่ีปฏบัิตงิานร่วมกบับรษัิท
ครบ	10,	20,	30	ปี	โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน

13. เงินรางวัลส�าหรับพนักงานที่เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต

บริษัท	มีนโยบายให้เงินรางวัลส�าหรับพนักงานที่เสียสละ	ทุ่มเท	แรงกายแรงใจ	ในการสนับสนุนกิจกรรม
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เพิ่มผลผลิต	เพื่อให้องค์กรผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ	คุณภาพ	ปลอดภัย	ได้แก่	คณะท�างาน	5ส,	คณะท�างาน	
Lean	&	Kaizen,	 คณะท�างานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย,	 คณะท�างานอนุรักษ์พลังงาน,	 คณะกรรมการ
สวัสดิการ,	คณะท�างานตรวจสอบภายใน	โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างชัดเจน

14. ของขวัญ  ของเยี่ยมไข้

บริษัท	มีนโยบายให้มีสวัสดิการส�าหรับพนักงานที่เจ็บป่วย	คลอดบุตร	สมรส	โดยจัดสรรของขวัญเยี่ยมไข้		
ของขวัญสมรส	ของขวัญบุตรแรกเกิด	ตามเงื่อนไขของบริษัทที่ก�าหนด

15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

บริษัท	 ส่งเสริมให้พนักงานได้มีที่อยู่อาศัย	 โดยท�า	MOU	 ให้พนักงานสามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้	 	2	
ธนาคาร	ได้แก่	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	(อัตราดอกเบี้ย	ตามเงื่อนไขธนาคาร/
บริษัทก�าหนด)

16. สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้ 

บรษัิทเปิดช่องทางให้กบัพนกังานเพือ่การออมเงนิ	ซ่ึงจดัตัง้สหกรณ์ออมทรพัย์	กลุธรเคอร์บ้ี	เพือ่ให้พนกังาน
เป็นสมาชิก	(อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.5	ต่อปี	ค�านวณแบบลดต้นลดดอก	และมีเงินปันผลให้กับสมาชิก)

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาธุรกิจ	 บริษัทจึงให้ความส�าคัญในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน	เช่น	การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และการแข่งขัน	ตลอด
ระยะเวลาท่ีผ่านมาบรษัิทมกีารจัดท�าแผนงานฝึกอบรมประจ�าปีให้กบัพนกังานโดยพจิารณาจดัท�าแผนการฝึกอบรมจาก
ข้อก�าหนดมาตรฐานสากล	 ข้อก�าหนดของกฎหมาย	 และหลักสูตรจากความต้องการของพนักงาน	 เพื่อน�ามาพัฒนา
ทักษะ	ความรูค้วามสามารถในการท�างานให้เหมาะสมกบัต�าแหน่งของงานในแต่ละระดบั	โดยส่วนงานทรพัยากรมนษุย์
มีหน้าที่วิเคราะห์ความจ�าเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม	โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นหมวดที่ส�าคัญ	ดังนี้

1. พัฒนาความรู้และทักษะ

-	 การสร้างจิตส�านึก

-	 การบริหารจัดการ

-	 ความรู้ทักษะเฉพาะงาน

2. การเพิ่มผลผลิต

-	 บริหารการผลิต

3. ข้อมูลที่ส�าคัญขององค์กร

-	 เป้าหมายแผนธุรกิจของบริษัท

-	 การปฏิบัติตามข้อก�าหนด

4. ข้อมลูท่ีมีการเปลีย่นแปลง	ได้แก่	การเปลีย่นแปลงระเบียบปฏบัิต	ิการเปลีย่นแปลงระบบวธิกีารท�างาน	เทคโนโลยี	
การปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการท�างาน	 การน�าเทคโนโลยีใหม่มาใช้	 การปรับโครงสร้างการบริหาร	 การ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่	การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ	สังคม
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ส�าหรับในปี 2560 บริษัทมีการด�าเนินการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนี้

-	 การอบรมภายใน	(In-house)		 	 จ�านวน		44		หลักสูตร

-	 การอบรมภายนอก	(Public)					 	 จ�านวน		91		หลักสูตร

-	 ระดับพนักงานปฏิบัติการ	 	 	 จ�านวน		68		หลักสูตร

-	 ระดับหัวหน้างาน	 	 	 	 จ�านวน		54		หลักสูตร

-	 ระดับผู้บริหาร	 	 	 	 จ�านวน		23		หลักสูตร

ส�าหรับในปี 2560 บริษัทมีการด�าเนินการฝึกอบรมรายหลักสูตรตามหมวดที่ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้

1. หมวดสร้างจิตส�านึก

	 มาตรฐาน	5ส

	 เทคนิคการตรวจประเมิน	5ส	

	 การเป็นผู้ประสานงานและหลักการตรวจ	5ส	

	 Kaizen	Office

	 Basic	Kaizen

	 การสร้างจิตส�านึก	“อนุรักษ์พลังงาน”	

	 การดับเพลิงขั้นต้น	(ตามกฎหมาย)	

	 ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	ส�าหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า	

	 การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างาน

	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	

	 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม	

	 การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย		

	 การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย	

	 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน	

	 การฝึกซ้อมดับเพลิง	อพยพหนีไฟ

	 ก�าจัดพฤติกรรมเสี่ยง		สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย	

	 การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการท�างาน		

	 คูปองอาชีพเสริมรายได้ให้กับพนักงาน	

	 คูปองอาชีพเสริม	(การท�าดอกไม้จันทน์)	

	 ส่งเสริมการออกก�าลังกาย	และหลักการโภชนาการ	
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2. หมวดการบริหารจัดการ

	 Visual	Control	

	 เทคนิคการลดต้นทุน

	 CEO	Innovation	Forum	2017

	 ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน

	 แหล่งที่มาระบบนิวแมตริกส์และระบบการจัดเตรียม		(การอนุรักษ์พลังงาน)

	 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน		(ภาคปฏิบัติ)	

	 ความรู้เกี่ยวกับเอกสารในระบบการจัดการ

	 Risk	Management	&	Internal	Control

	 Internal	Auditor

	 การต่อต้านทุจริต-การท�างานร่วมกันเพื่อน�าไปสู่ความส�าเร็จ

	 Compliance	and	Compliance	Audit

	 การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ	Systematic	Audit

	 กฎกระทรวงในการบริหารจัดการและด�าเนินการด้านความปลอดภัย

	 คณะกรรมการด้านความปลอดภัย	(คปอ.)

	 จป.หัวหน้างาน	(ตามกฎหมาย)

	 จป.บริหาร	(ตามกฎหมาย)

	 การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ

	 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน

	 การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ

	 จะประกอบกิจการโรงงานอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายโรงงาน

	 Training	needs	ตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน

	 สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและเตรียมความพร้อมก่อนวันเกษียณอายุ

	 การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ

	 พรบ.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน

	 การประเมินค่างาน

	 การประเมินอัตราก�าลังคน

	 แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต

	 การตั้งค�าถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม

	 โครงการส�ารวจค่าจ้างและสวัสดิการ	ปี	2560/2561

	 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
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	 HR	Sharing	:	Innovation	for	Thailand	4.0

	 8	Sub	types	&	Nine	Levels	of	Development	Work	Shop

	 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

	 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์

	 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 สิทธิประโยชน์ตาม	พรบ.	การส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

	 Be	a	hero	your	employee

	 ประเด็นแรงงานต่างด้าวท�าอย่างไรให้ถูกตามกฎหมาย

	 รายงานผลการส�ารวจค่าจ้าง,	สวัสดิการปี	2560/2561

	 การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังงานใน	Social	Media

	 นวัตกรรมแห่งปัญญาเพิ่มคุณค่าแห่งมนุษย์	4.0

	 กฎหมายแรงงานที่		HR	ต้องรู้

	 ขุมทองขยะหมื่นล้าน

	 กฎว่าด้วยการก�าเนิดสินค้า	(Rules	of	Origin)

	 การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล

	 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

	 เข้ารับการประเมินขอรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานครูฝึก

	 กลยุทธ์การท�าสัญญาการค้าระหว่างประเทศ

	 K-Business	Negotiation	Skills	

	 โครงการ	Tisco	Smart		Retirement

	 Thailand	Kaizen	Award	2017	

	 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

	 การอบรม	กฎระเบียบ	ข้อบังคับการท�างาน		

3. หมวดความรู้ทักษะเฉพาะงาน

	 เทคนิคการเขียน	CAR

	 การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

	 ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ		(ตามกฎหมาย)

	 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

	 นวัตกรรมในการตรวจน�้ามัน	(Oil	&	Grease)	ที่ปนเปื้อน

	 การใช้ระบบอนุมัติ	อนุญาตทางอิเล็คทรอนิกส์	e-PP	ใหม่

	 ค�าวิฉัยค่าจ้างเพื่อค�านวณส่งเงินสมทบ
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	 ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น	(เครน)	[ตามกฎหมาย]

	 ทบทวนปั้นจั่น	(เครน)	[ตามกฎหมาย]

	 Calibration

	 ความเข้าใจในข้อก�าหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	ISO/IEC	17025	:	2005

	 การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

	 การจัดการสารเคมีในสถานประกอบการ

	 การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�าหรับอุตสาหกรรมเคมี

	 ACC	(Eurament	cg	–	18)	&	Gwp	Executive	Seminar

	 การสอบกลับได้ของผลการวัดทางเคมี

	 นวัตกรรมเครื่องมือและการตรวจสอบมาตรฐานห้อง	Clean	room

	 การชั่งน�้าหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

	 มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและตู้แอร์

	 ANSYS	Mechanical	CFD	system	package

	 งบการเงินและการจัดการวิเคราะห์งบการเงิน

	 เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย

	 เตรียมความพร้อมส�าหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

	 Power	Your	database	Performance	wite	Pure	Storage

	 เจาะลึกการตีความ	ISBP.745	E

	 Strategic	Risk	Forum	2017

	 The	new	way	to	optimize	it	investment	

	 เทคนิคการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

	 เจาะประเด็นเอกสารรับ-จ่าย	Update	ตามกฎหมาย

	 บัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับสินค้าที่นักบัญชีต้องระวัง

	 การอ่านและวิเคราะห์งบการเงิน

	 เรียนรู้	Microsoft	Office	365	(Excel	,Outlook)

	 การเชื่อมแก๊ส	(การเชื่อมประสาน	Brazing)

	 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

	 แนวทางการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ไทยหลังเปิดเสรีโลจิสติกส์

	 มฝร.	ช่างควบคุม	PLC

	 ทดสอบ	มฝร.	PLC	

	 การจัดซื้อมืออาชีพ
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	 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์	(RMTS-2011)

	 วิธีการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ	IC	on	line	system

	 รับฟังความเห็นมาตรฐานฝีมือแรงงาน	สาขาช่างแมคคาทรอนิกส์

	 Train	the	trainer	:	Productivity	

	 การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด	

	 ที่ปรึกษาด้านแรงงานสัมพันธ์	

4. หมวดบริหารการผลิต

	 พื้นฐานวิธีการใช้เครื่องมือคุณภาพ	(7	tools)	เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของปัญหาทางด้านคุณภาพ

	 TPM:	Total	Productive	Maintenance

	 Control	chart	and	GR	&	R

	 Training	robot	tending	(Con-Rodaw)

	 การวิเคราะห์การประกอบชิ้นส่วนทางกลด้วยเทคนิค

	 โครงการพัฒนาระบบขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบเครื่องจักร

	 การปรับปรุงระบบสายพานล�าเลียงให้เป็นระบบอัตโนมัติ

	 ความรู้พื้นฐานน�้ามันคอมเพรสเซอร์

	 Theory	sound	and	vibration

	 การทดสอบและวิเคราะห์เชิงป้องกันการสึกหรอในงานอุตสาหกรรม

	 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

	 การบ�ารุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous	Maintenance)	TPM

	 การวางแผนการควบคุมการผลิต

	 วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

	 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิประโยชน์ส�าหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร

	 นวัตกรรม	Air	compressor	แห่งอนาคต

	 การเพิ่มผลิตภาพ		

การประเมินผลพนักงาน

บรษัิทมกีารประเมินผลการปฏบัิตงิานของพนกังาน	ท่ีสอดคล้องกบัแผนงานของบริษัท	ท่ีช่วยสนบัสนนุการบรหิาร
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ	ซึ่งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน	จุดเด่น	จุด
ด้อย	พฤตกิรรมของพนกังานรวมท้ังแนวทางการพฒันาทักษะให้กบัพนกังานต่อไป	โดยบริษัทมีหลกัเกณฑ์การประเมนิ
ปีละ	2	ครั้งทุกๆ	6	เดือน	ตามระยะเวลาเข้ามาปฏิบัติงานหรือรอบปีของพนักงาน	เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่
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ขอบเขตให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย 

บริษัทจึงก�าหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับของ
องค์กร	รวมถึงบุคคลภายนอก	ปฏิบัติไว้ดังนี้	

1.	 ด�าเนนิธรุกจิของบรษัิทเป็นไปตามกฏหมายและข้อก�าหนดอืน่	ๆ 	ท่ีองค์กรเห็นชอบซ่ึงเกีย่วข้องกบัลกัษณะ
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

2.	 ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	อย่างเป็นกระบวนการและมีความสมัพันธ์กนัอย่างเป็นระบบ	ซ่ึงจะท�าให้บรษัิทสามารถ
บริหารงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและอนาคตตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการก�าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีสามารถวัดผลได้	 รวมท้ังมีการทบทวน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

3.	 บรษัิทให้ความส�าคัญต่อการปรบัปรงุและป้องกนัการบาดเจบ็,	การเจบ็ป่วยตลอดจนสขุอนามยัของพนกังาน	
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

4.	 ค�านึงถงึการใช้พลงังานของผลติภณัฑ์	การเลอืกใช้วัตถดุบิให้มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อยท่ีสดุ	ลดความ
สูญเปล่าทรัพยากรท่ีใช้ในกระบวนการ	 อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง	 
รวมทั้งป้องกัน	ควบคุมมลภาวะ	และจัดการของเสียที่เกิดจากการด�าเนินการของกระบวนการ

5.	 บริษัทจัดให้มีการทบทวนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา	 และเม่ือมีความจ�าเป็น 
เร่งด่วนในระบบการจัดการบรหิารคณุภาพ	ระบบการจดัการอาชีวอนามัยและความปลอดภยั	และระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม

6.	 อบรมปลกูจติส�านกึบุคลากรภายในและภายนอกท่ีเกีย่วข้องภายใต้การควบคมุของบริษัทได้ปฏบัิตติามระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

7.	 เผยแพร่นโยบายอาชีวอนามยัความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมให้บุคคลผู้เกีย่วข้องกบับริษัทเพือ่น�านโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง	ตลอดจนพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วไปที่สนใจ

บรษัิทได้ด�าเนนิการให้สถานท่ีท�างาน	มคีวามปลอดภยัและถกูหลกัอาชีวอนามยั	เพือ่ลดปัญหาอุบัตเิหตแุละปัญหา
สขุภาพส�าหรบัการท�างานของพนกังาน	ตลอดจนบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาปฎบัิตงิาน	โดยมีแนวทางการด�าเนนิงานด้าน						
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ดังต่อไปนี้

1.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน	 และบุคคล
ภายนอก

2.	 จัดท�าระเบียบปฏิบัติ	 การวางแผนด�าเนินการ	 และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูล
ข่าวสารท่ีเพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน	 เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร 
วิธีการท�างาน	หรือโรคภัยต่างๆ

3.	 ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ในเรื่องความอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 อย่างเคร่งครัด 
รวมถงึได้น�ามาตรฐานและแนวปฏบัิตท่ีิเป็นสากลในด้านการจดัการเกีย่วกบัอาชีวอนามยัและความปลอดภยั	
มาบังคับใช้ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นออกมาบังคับใช้
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4.	 พยายามป้องกันอุบัติเหตุ	การบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�างาน	ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของพนักงานทุกคน	 รวมท้ังจะขจัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการด�าเนินงาน 
ทางธุรกิจ

5.	 ผูบั้งคบับัญชามหีน้าท่ีก�าหนดหรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคมุไม่ให้เกดิอบัุตเิหตแุละปัญหา
สขุอนามยัจากการท�างานให้กบัพนกังานและผู้เกีย่วข้อง	รวมท้ังจดัให้มีการประเมินและวเิคราะห์ความเสีย่ง	
รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงที่พนักงานสัมผัสในแต่ละงาน	

6.	 น�าระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	 ISO	14001:	2004	 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย	OHSAS	18001	:	2007	 เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและกระบวนการของบริษัท	 
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Interested	Party)	เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะด�าเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ชุมชน	และรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ

นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว	ในการด�าเนินงานของบริษัท	ยังได้มีการจัดให้มี	คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว	
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ซ่ึงเป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน	 ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคน	โดยมีบทบาทหน้าที่	ดังนี้	

1.	 พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภยัในการท�างาน	รวมท้ังความปลอดภยันอกการท�างานเพ่ือ
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ	 การประสบอันตราย	 การเจ็บป่วย	 หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญอัน
เนื่องจากการท�างาน	หรือความไม่ปลอดภัยในการท�างานเสนอต่อผู้บริหาร

2.	 รายงานและเสนอแนะมาตรการ	 หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท�างาน	และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�างานต่อผู้บริหาร	เพื่อความปลอดภัยในการ
ท�างานของพนักงาน	ผู้รับเหมา	และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท

3.	 ส่งเสริม	สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัท

4.	 พจิารณาข้อบังคบัและคูม่อืความปลอดภยัในการท�างาน	รวมท้ังมาตรฐานด้านความปลอดภยัในการท�างาน
ของบริษัทและเสนอต่อผู้บริหาร

5.	 ส�ารวจความปลอดภัยในการท�างาน	 และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายท่ีเกิดขึ้นในบริษัทอย่างน้อย
เดือนละ	1	ครั้ง

6.	 พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน	รวมถงึโครงการหรือแผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความ
เห็นต่อผู้บริหาร

7.	 พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อก�าหนด	รวมถึงสรุปกฎหมาย	แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน�าไปปฏิบัติ

8.	 วางระบบการรายงานสภาพการท�างานที่ไม่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติ

9.	 ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ	หรือเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ	ที่เสนอต่อผู้บริหาร

10.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	รวมทั้งระบุปัญหา	อุปสรรค	และข้อเสนอแนะ	ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ	1	ปี	เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร

11.	 ประเมินผลการด�าเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�างานของบริษัท

12.	 อื่นๆ	ตามผู้แทนนายจ้างมอบหมายสั่งการ



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มห�ชน) 107

รวมถึงได้จัดไห้มีบุคลกรท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ตามกฎหมายและมีจ�านวน
มากกว่ากฎหมายก�าหนดในบางกลุ่ม	สรุปได้นี้

1.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	จ�านวน	39	คน

2.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	ระดับวิชาชีพ	จ�านวน	3	คน

3.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	ระดับบริหาร	จ�านวน	53	คน

4.	 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	ระดับหัวหน้างาน	จ�านวน	75	คน

5.	 หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย	จ�านวน	1	คน

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน

บริษัทได้ก�าหนด	บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	ในด้านความปลอดภัยในการท�างานเพื่อให้พนักงานทุก
คนได้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของของตนในฐานะลูกจ้างท่ีจะต้องร่วมมือกับบริษัทซ่ึงเป็นนายจ้าง	 ตามพระ
ราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2554	และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการท�างานอื่น	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 จึงก�าหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน	 ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ดังต่อไปนี้	

1.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อม 
ในการท�างาน	พ.ศ.	2554	และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีปฏิบัติตามสัญลักษณ์เตือนอันตราย	 และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ที่บริษัทติดประกาศไว้โดยเคร่งครัด

3.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีช่วยดูแลให้มีสภาพการท�างานและสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีปลอดภัยและ 
ถูกสุขลักษณะ	มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	จิตใจ	และสุขภาพอนามัย	

4.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท่ีบริษัทจัดข้ึน	 เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและด�าเนินการ
ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าท�างาน	 
เปลี่ยนงาน	เปลี่ยนสถานที่ท�างาน	หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์

5.	 พนกังานทุกคน	ต้องปฏบัิตงิานตามคูมื่อ	มาตรฐานการปฏบัิตงิาน	กฎระเบียบข้อบังคบัด้านความปลอดภยั
ในการท�างาน	รวมถึงข้อแนะน�าสอนงานจากหัวหน้างาน

6.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีให้ความร่วมมือกับบริษัทในการด�าเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย	 
อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 อาทิเช่น	 กิจกรรม	KYT	 หรือกิจกรรมปลูกจิตส�านึก 
ด้านความปลอดภัยอื่นๆ	ที่บริษัทก�าหนดขึ้น

7.	 พนักงานทุกคน	 มีหน้าท่ีแจ้งข้อบกพร่องของสภาพการท�างานหรือการช�ารุดเสียหายของของอาคาร	 
สถานท่ี	เครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	หรอือุปกรณ์	ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองหรอือาจจะเกดิอนัตรายในการ
ท�างาน	ต่อหัวหน้างาน	จป.วิชาชีพ	หน่วยงานความปลอดภัย	หรือผู้บริหาร	โดยมิชักช้า	เพื่อด�าเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย

8.	 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลท่ีบริษัทจัดให้ตามสภาพและ
ลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท�างาน	 และดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	
ทั้งนี้หากพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ฯ	ดังกล่าวขณะท�างาน	 ให้หัวหน้างาน	หรือ	 จป.วิชาชีพ	หรือ
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หน่วยงานความปลอดภัย	 สั่งให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานทันทีจนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ฯ	 พร้อมท้ังมีบท
ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท

9.	 หากพนักงานจงใจกระท�าการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบัติงานหรือหยุดกระบวนการผลิต	 ซ่ึงส่ง 
ผลกระทบสร้างความเสียหายท้ังต่อตัวพนักงานเองและต่อบริษัท	 จะมีบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ 
การท�างานขั้นสูงสุด

10.	 พนักงานทุกคนมีหน้าที่	แจ้งการประสบอันตราย	บาดเจ็บ	เจ็บป่วย	หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�าคาญอัน
เนื่องจากการท�างาน	ต่อหัวหน้างานทันทีโดยมิชักช้า

ในปี	2560	 บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามโครงการอบรมตามนโยบาย
คุณภาพ	เพื่อให้พนักงานมีความรู้	ความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุในการท�างาน	โดยมีรายชื่อหลักสูตร	ดังนี้

หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย

1.	 คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

2.	 ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ

3.	 ความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานส�าหรับลูกจ้างทั่วไป	ลูกจ้างเข้าท�างานใหม่	
ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน	และลูกจ้างระดับบริหาร

4.	 การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย

5.	 คนงานควบคุมก๊าซ

6.	 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	

7.	 ผู้ควบคุมประจ�าหม้อน�้า	หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน�าความร้อน	

8.	 ผู้บังคับปั้นจั่น	ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น	ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

9.	 การดับเพลิงขั้นต้น

10.	 ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า	ส�าหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป

1.	 การสร้างจิตส�านึกความปลอดภัยในการท�างานของพนักงานสัญชาติไทยและต่างชาติ

2.	 การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย	การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	ในหน่วยงาน

3.	 ความปลอดภัยในการท�างานหนา้จอคอมพวิเตอร์	การถนอมรกัษาดวงตา	การบริหารกลา้มเนื้อตาและการ
ป้องกันตาบอด

4.	 การวิเคราะห์ความปลอดภัย	แบบ	KYT	และการสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

5.	 การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน

6.	 เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัย	(Kaizen)

7.	 Risk	Management	&	Internal	Control
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นอกจากการอบรมให้ความรูด้้านความปลอดภยั	อาชวีอนามัยและความปลอดภยัในการท�างานแล้วคณะกรรมการ
ยังจัดให้มีกิจกรรมท่ีจะส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทราบด้วยการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเรือ่งความปลอดภยั	รวมถงึจดัให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้เหตฉุุกเฉินเป็นประจ�าทุกปี	เพือ่เป็นการเตรยีมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน	 และจัดให้พนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานท่ีศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ความปลอดภัยในการท�างานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี	 ท่ีกระทรวงแรงงาน	
จ�านวน	7	ครั้ง	และเยี่ยมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา	จ�านวน	1	ครั้ง

ผลจากการด�าเนินงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2560

จากการที่บริษัทได้ด�าเนินงานตาม	 นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	 ที่บริษัทได้ก�าหนดขึ้น	
ในปี	 พ.ศ.	2560	 บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�าเนินงานไว้อย่างต่อเนื่อง	 เช่นค่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการท�างาน	 โดยมีผลลัพธ์ท่ีได้จากการด�าเนินงานท่ีมีการควบคุมค่าผลลัพธ์อัตราความรุนแรงในการประสบ
อันตรายจากการท�างานลดลง	ดังนี้

ค่าความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในปี 2558-2560 

ปี พ.ศ.
ผลอัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย

(วัน/ล้านชั่วโมงการท�างาน)
จ�านวนวันหยุดงานที่สูญเสีย (วัน)

2558 119.75 791

2559 54.71 314

2560 33.79 183

การรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน

ในการปฏิบัติงานบริษัทจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย	(Morning	Talk)	ทุกๆ	วันก่อนการท�างาน	เพื่อให้พนักงาน
ในส่วนปฏบัิตงิานและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ	และแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเดน็ท่ีเกีย่วข้องกบัการท�างาน
และประเด็นอ่ืนๆ	 ท่ีเป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานและการปฏิบัติงาน	 นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทาง	Intranet	ซึ่งรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงาน	เอกสารแบบฟอร์ม
ท่ีจ�าเป็น	 เพือ่อ�านวยความสะดวกกบัพนกังาน	 รวมท้ังบอร์ดประชาสมัพนัธ์ท้ังส่วนกลางและแต่ละหน่วยงาน	 นอกจากนี้
พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนเร่ืองต่างๆ	 โดยน�าส่งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้อง
เรียนที่จัดตั้งไว้ให้	ณ	แต่ละจุด	เพื่อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนมายังผู้บริหาร

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญที่บริษัทได้ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงเป็นอย่างมาก	บริษัทได้พัฒนาการ
ด�าเนนิงานจนได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ	ISO	9001:2008,	ISO	14001:2004,	OSHAS	18000:2007,		ISO	17025:2005	
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน	UL,	CCC,	SASO,	TUV	Mark,	 IEC,	 IRAC	 และมอก.ของกระทรวง
อุตสาหกรรม	ท่ีให้ความส�าคญักบัความพงึพอใจของลกูค้า	โดยบรษัิทมุ่งมัน่ท่ีจะออกแบบพัฒนา	ผลติ	และจดัจ�าหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส�าหรับเครื่องท�าความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามข้อก�าหนดต่างๆ	และกฎหมาย	เพื่อให้สินค้า
มีคุณภาพ	ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด	และชดเชยต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ
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กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค

บรษัิทให้ความส�าคญัต่อกระบวนการผลติ	รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีค�านงึถงึความปลอดภยัของผูบ้รโิภค	เริม่ตัง้แต่การ
เลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตและการบริการท่ีมีคุณภาพโดยผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและการให้บริการต่างๆ	 ต้องผ่านการ
ตรวจประเมินและได้รบัการคดัเลอืกตามระบบท่ีก�าหนดในเบ้ืองต้นรวมถงึการตรวจตดิตามและประเมินเป็นรายปีในภาย
หลัง	โดยในปี	2560	ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�าการประเมินผู้ขาย		ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�านวน	228	รายของหมวด
การด�าเนินงานส่งมอบคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลเป็นค่าเฉลี่ยในระดับ	96%	ของเป้าหมาย

กระบวนการผลติของบรษัิทมีมาตรฐานมีความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค	โดยมีระบบควบคมุคณุภาพตลอดกระบวนการ
ผลิต	 โดยเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า	(Incoming	 
Inspection)	 ก่อนน�าเข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูป	 จนถึงการประกอบข้ันสุดท้ายเป็นสินค้าส�าเร็จรูป	 มีการควบคุม
คุณภาพ	(Quality	Control)	ทุกขั้นตอนส�าคัญของการผลิต	และท�าการตรวจสอบขั้นสุดท้าย	(Final	Inspection)	ก่อน
การส่งมอบถึงผู้บริโภค	 โดยทุกขั้นตอนมีการด�าเนินการอย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบตาม
ข้ันตอนในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001:2008	 และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน	ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค

การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูป

บรษัิทให้ความส�าคญักบัผลติภณัฑ์ท่ีผ่านกระบวนการผลติจนครบถ้วนก่อนไปสูผู้่บรโิภค	ด้วยการตรวจและทดสอบ
ผลติภณัฑ์ให้มีความถกูต้อง	ตรงตามความต้องการของลกูค้าและผูบ้รโิภค	ด้วยขัน้ตอนและกระบวนการท่ีละเอียดครบ
ถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต	 เพื่อให้เป็นไปตามระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน	 
ISO	9001:2008

การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค

บรษัิทได้รบัการรบัรองมาตรฐานบรหิารคณุภาพ	ISO	9001:2008	มีกระบวนการจดัการข้อร้องเรยีนของผู้บริโภค
เป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน

ประเภทของข้อร้องเรียน

1.	 สินค้าไม่ได้คุณภาพ	หรือไม่เป็นไปตามข้อก�าหนด	(Specification)	ที่ลูกค้าต้องการ	ได้แก่	รูปร่าง	ลักษณะ	
คุณสมบัติ	เงื่อนไขอื่นๆ	

2.	 การส่งมอบสนิค้าไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดของการส่งมอบ	ได้แก่	ส่งมอบสนิค้าไม่ตรงตามก�าหนดเวลา	ส่ง
มอบสินค้าผิดประเภท	ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า	ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามจ�านวนที่สั่งซื้อ	สินค้า
เกิดความเสียหาย	เนื่องจากการขนส่ง

3.	 บริการก่อน-หลังการขาย	 ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า	 เช่น	 การให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์	การให้บริการเอกสาร	ข้อมูล	ที่ลูกค้าต้องการ	

โดยช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า	มีดังนี้

-	 ลูกค้าร้องเรียนทางวาจา/ค�าพูด	ผ่านทางโทรศัพท์	การสนทนา

-	 ลูกค้าร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร	ผ่านทางอีเมล์	โทรสาร
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บริษัทก�าหนดขั้นตอนการร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า	ดังนี้

1.	 พนักงานขายของบริษัทรับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว

2.	 ฝ่ายขายบันทึกข้อร้องเรียนในแบบบันทึก	(Customer	Quality	Complaint)	และส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นผุป้ระสานงานกลางส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	วเิคราะห์สาเหต	ุแนวทางแก้ไขและป้องกนั
ปัญหา	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน	7	วันท�าการ	(ยกเว้น
กรณีเร่งด่วนให้ตอบภายใน	3	วัน)

3.	 กรณีไม่สามารถหาข้อสรุปของสาเหต	ุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ได	้ ฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็น 
ผู้ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อหาข้อสรุปบันทึกในข้อร้องเรียน

4.	 หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องพจิารณาวิเคราะห์สาเหตแุนวทางการแก้ไข	และป้องกนัแล้วน�าส่งข้อร้องเรียนให้ฝ่าย
ประกนัคณุภาพเพือ่ตรวจตดิตามก�าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกนัปัญหาพร้อมท้ังแจ้งแนวทางดงักล่าวให้
ฝ่ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ

การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค

บริษัทก�าหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า	 โดยจัดท�าแบบส�ารวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า	(Customer	Satisfaction	Suruey)	และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปีละ	2	ครั้ง	โดยมีขั้นตอนการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าดังนี้

1.	 เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริการลูกค้า	 มีหน้าท่ีเก็บข้อมูลผลส�ารวจท่ีประกอบด้วยคะแนนผลส�ารวจ	 ค�าชมเชย	 
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแบบฟอร์ม	“คะแนนการส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า”	

2.	 ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าเรียกประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและร่วมทบทวน
แบบส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น	โดยมีหัวข้อหลักที่ส�ารวจดังนี้

1.	 คุณภาพสินค้า

2.	 เงื่อนไขการขายและการส่งมอบ

3.	 การให้บริการและตอบสนองลูกค้า

ผลการให้คะแนนแบ่งออกเป็น	5	ระดับ		ดังนี้

A	 	 =	 Excellent	 หรือ	5	คะแนน

B	 	 =	 Satisfied		 หรือ	4	คะแนน

C	 	 =	 Fair							 หรือ	3	คะแนน

D	 	 =	 Poor	 		 หรือ	2	คะแนน

E	 	 =	 Dissatisfied		 หรือ	1	คะแนน

ในปี	2560	ผลการส�ารวจความพงึพอใจของลกูค้ามีคะแนนเฉลีย่รวม	82%	จากเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ต้องมากกว่า
หรือเท่ากับ	90%	ทั้งนี้เป็นผลจากการติดต่อสื่อสารในบางเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน
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การสื่อสารที่เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้บริโภค

บริษัทได้สร้างช่องทางสื่อสารส�าหรับผู้บริโภค	 เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ผูบ้รโิภคทีค่วรทราบ	ปรากฏในเวบ็ไซต์ของบรษิทั	(www.kulthorn.com)	รวมทัง้การตพีมิพ์เบอร์โทรศพัท์		
02-326-0831	และอีเมล์	(email	:	kkc@kulthorn.com)	บนเอกสารสิ่งพิมพ์	รวมทั้งลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร
เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว	 และประชาสัมพันธ์ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค

6.   การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

บริษัทได้น�าระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	(OHSAS	18001	&	ISO	14001)	เข้า
มาใช้ในการบรหิารจดัการด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัในการท�างานขององค์กร	โดยมีตวัแทนฝ่ายบรหิาร	(MR)	
เป็นผู้ก�ากับดูแล	มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ	(Management	System	Committee	:	MSC)	เป็นผู้พิจารณา
ทบทวนผลการด�าเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 มีแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานที่ก�ากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย	โดย
มีการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	คือ	

•	 ด�าเนินการจัดท�าและทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัย	และความปลอดภัย	และสิ่งแวดล้อม

•	 จัดท�าแผนการประเมินความสอดคล้อง	และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย	อาชีวอนามัย									
และสิ่งแวดล้อม

•	 ตรวจวัด	และจัดท�ารายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท

•	 การตรวจสอบความปลอดภยั	และประชมุเพือ่หาแนวทางการป้องกนัแก้ไขของคณะกรรมการความปลอดภยั		
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

•	 กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�างาน		การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	และการอนุรักษ์พลังงาน

•	 การด�าเนินการตามมาตรฐาน	ISO	14001	และ	OHSAS	18001

การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต

เนื่องจากบริษัทได้ท�าธุรกิจประเภทการผลิต	 ซ่ึงอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ	 ในเรื่องของการ
จัดการเศษวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว	 บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยมีการรวบรวม	 จัดเก็บ	 และน�าไป
บ�าบัด/ก�าจัดอย่างถูกสุขลักษณะ	 เริ่มตั้งแต่การขออนุญาต	 การรายงานผลให้หน่วยงานที่ก�ากับดูแลได้รับทราบ	 อาทิ	
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 กรุงเทพมหานคร	 เป็นต้น	 โดยมีการด�าเนินงานท่ี
ส�าคัญ	คือ

•	 คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต	เพื่อแยกของเสียที่มีมูลค่า	หรือของเสียที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่	
(Recycle)	เพือ่จ�าหน่ายให้กบัผูป้ระกอบการรบับ�าบัด/ก�าจดัท่ีได้รับอนญุาต	เป็นการเพิม่มูลค่าของเสยี	และ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

•	 ขออนุญาตน�าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจ�าปี	ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

•	 แจ้งการขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเมื่อมีการขนส่งไปบ�าบัด/ก�าจัด	ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล
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•	 แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว	 ส�าหรับผู้ก่อก�าเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้ว			
(สก.3)	ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแล

•	 ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้	เช่น	เศษอาหารจากโรงอาหาร	น�ามาหมักใช้ท�าเป็นปุ๋ยน�้า
ชีวภาพ	(ปุ๋ย	EM)	ส�าหรับใช้รดน�้าต้นไม้ในโรงงาน

•	 รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีก�าจัด		ประจ�าปี	2560

รายการ ปริมาณ (ตัน) วิธีก�าจัด

1.	ลามิเนต	(เศษเหล็กจากการปั๊ม) 14,386.83 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

2.	เศษเหล็กจากการเจาะ	กลึง	ไส 2,049.77 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

3.	เศษเหล็กหล่อ 1,763.56 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

4.	เศษหินเจียรปนเปื้อน 385.49 ท�าเชื้อเพลิงผสม

5.	เศษเหล็กเหนียว 158.23 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

6.	สเตเตอร์เสีย		 144.59	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

7.	กากตะกอนจากระบบบ�าบัดน้�าเสีย		 141.94	 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	
เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

8.	กระดาษ	กล่อง	(บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารอันตราย) 126.27	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

9.	ถังเหล็กใช้งานแล้ว	(ถังใส่น้�ามันต่าง) 107.45	 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

10.	เศษผ้าปนเปื้อนน้�ามัน		 77.68	 ท�าเชื้อเพลิงผสม

11.	ตะกอนจากการคลีน		 75.94	 ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียร
หรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

12.	น้�ามันใช้แล้วจากกระบวนการผลิต		 69.96	 ท�าเชื้อเพลิงผสม

13.	น้�ามันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว 60.53	 ท�าเชื้อเพลิงผสม

14.	ขี้เตาอลูมิเนียม		 38.38	 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

15.	ลวดทองแดง		 38.23	 1.	คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ	
2.	น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

16.	เศษพลาสติก(บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารอันตราย) 37.72	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

17.	อลูมิเนียมหนา		 35.48	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

18.	จุกยางปนเปื้อนสีจาการจุ่ม		 26.19	 ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียร
หรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

19.	กากตะกอนฟอตเฟส		 22.99	 ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียร
หรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
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รายการ ปริมาณ (ตัน) วิธีก�าจัด

20.	เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ	การ	เจียร	การกลึง 13.39	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

21.	อลูมิเนียมชิ้นด�า		 10.35	 น�ากลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ

22.	อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว		 6.86 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

23.	โฟมเสีย 6.14 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

24.	สารดูดความชื้น	(silica	gel)		 3.15 ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล	

เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น

25.	พลาสติกปนเปื้อน 2.81	 ท�าเชื้อเพลิงผสม

26.	บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก		 2.12	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

27.	Coil	condensing		 0.81	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

28.	หลอดไฟเสื่อมสภาพ		 0.69	 ฝังกลบอย่างปลอดภัย	เมื่อท�าการปรับเสถียร

หรือท�าให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

29.	ชิ้นส่วนถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว		 0.57	 คัดแยกประเภทเพื่อจ�าหน่ายต่อ

การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพน�้าทิ้ง

บริษัทจัดให้มีระบบบ�าบัดน�้าเสียด้วยกระบวนการทางเคมี	(Chemical	Treatment	Wastewater)	ที่มีมาตรฐาน
ภายในโรงงาน	เพือ่บ�าบัดน�า้เสยีท่ีเกดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรมต่างๆ	ของบรษัิท	โดยได้ด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่าง
น�า้ท้ิงภายหลงัผ่านการบ�าบัด	ณ	บ่อเฝ้าระวงัคณุภาพน�า้	(Inspection	Manhole)		เพ่ือตรวจวดัและวเิคราะห์ค่าคณุภาพ	
(Parameter)	ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดในปัจจบัุน1	ก่อนระบายออกสูร่ะบบรวบรวมน�า้เสยีส่วนกลาง
ของนคิมอุตสาหกรรมลาดกระบัง	เพือ่ส่งไปรบัการบ�าบัดข้ันสดุท้ายยงัระบบบ�าบัดน�า้เสยีส่วนกลางของนคิม	ก่อนระบาย
สูแ่หล่งน�า้ธรรมชาตต่ิอไป		ซ่ึงผลการตรวจวดัและวเิคราะห์คณุภาพน�า้ท้ิงของบริษัท	ในปี	2560	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมายทุกค่า	ดังปรากฎในตารางที่	1
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้าทิ้ง ประจ�าปี 2560  

ล�าดับ ค่าคุณภาพ หน่วย
เกณฑ์

มาตรฐาน
ผลตรวจวัด

เฉลี่ย
ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

1 ความเป็นกรดและด่าง	(pH) - 	 5.5	–	9.0 7.43

2 ของแข็งละลายน้�าทั้งหมด	
(Total	Dissolved	Solids	หรือ	TDS)

(mg/l) 	 ≤	3,000	 784.17 73.96%

3 ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด	
(Total	Suspended	Solids)

(mg/l) 	 ≤	200	 33.50 83.25%

4 บีโอดี	(Biochemical	Oxygen	Demand) (mg/l) 	 ≤	500	 45.34 90.65%

5 ซีโอดี	(Chemical	Oxygen	Demand) (mg/l) 	 ≤	750	 167.75 77.63%

6 น้�ามันและไขมัน	(Fat	Oil	&	Grease) (mg/l) 	 ≤	10	 3.15 96.85%

7 สังกะสี	(Zinc) 
 

(mg/l) 	 ≤	5	 0.16 96.80%

8 โครเมียมเฮกซะวาเลนท์	(Hexavalent	Chromium) (mg/l) 	 ≤	0.25 0.01 96.00%

9 โครเมียมไตรวาเลนท์	(Trivalent	Chromium) (mg/l) 	 ≤	0.75	 0.01 98.67%

10 ทองแดง	(Copper) (mg/l) 	 ≤	2	 0.03 98.50%

11 นิกเกิล	(Nickel) (mg/l) 	 ≤	1	 0.07 93.00%

12 แมงกานีส	(Manganese)	 (mg/l) 	 ≤	5	 0.30 94.00%

1ประกาศการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ี	76/2560	เรือ่ง	ก�าหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน�า้เสยีลงสูร่ะบบบ�าบัดน�า้เสยีส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม	ลงวันที่	13	กรกฎาคม	2560
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 2. ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ท�างานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย

บริษัท	 มีการส�ารวจข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและสารเคมีท่ีมีการจัดเก็บไว้ในสถานท่ีเก็บรักษา	 
โดยน�าข้อมูลมาจัดท�าทะเบียนรายช่ือสารเคมีและจ�าแนกประเภทสารเคมีอันตราย	 เพื่อก�าหนดมาตรฐานการท�างาน
เกี่ยวกับการสารเคมีของลูกจ้าง	 ซ่ึงบริษัทจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย 
ในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอันตรายเป็นประจ�าทุกปี	 ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
ปี	2560	อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�าหนดในปัจจุบัน2	ทุกค่า	ดังปรากฎในตารางที่	2

ตารางท่ี 2  ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานท่ีท�างานและสถานท่ีเก็บ 
  รักษาสารเคมีอันตราย ประจ�าปี 2560

ล�าดับ รายการตรวจวัด หน่วย
เกณฑ์

มาตรฐาน
ผลตรวจวัด

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

1 อะซีโตน	(Acetone) ppm 			≤	1,000	 0.02 99.99%

2 กรดอะครีลิค	(Acrylic	acid) ppm 			≤	2	 0.03 98.5%

3 แคลเซียม	ออกไซด์	(Calcium	oxide) mg/m3 			≤	5	 0.39 92.2%

4 เบนซีน	(	Benzene) ppm 			≤	1	 <	0.03 97.1%	

5 บอเรทส์เตตรา	เกลือโซเดียม-แอนไฮดรัส
	(Borates,	tetra,	sodium	salt	-	anhydrous)

mg/m3 			≤	1	 0.18 82%

6 บอเรทส์เตตรา	เกลือโซเดียม-เดคะไฮเดรท
(Borates,	tetra,	sodium	salt	-decahydrate)

mg/m3 			≤	5	 0.64 87.2%

7 2-บิวทอกซีเอทธานอล	(2-Butoxyethanol) ppm 			≤	50	 0.03 99.94%

8 คาร์บอน	มอนอกไซด์	(Carbon	monoxide) ppm 			≤	50	 11.88 76.24%

9 ไซโคลเฮกเซน	(Cyclohexane) ppm 			≤	300	 <	0.03 99.99%

10 ไซโคลเฮกซาโนน	(Cyclohexanone) ppm 			≤	50	 0.01 99.98%

11 2-เอทธอกซีเอทธานอล	(เซลโล	โซล์ฟ)	
(2-Ethoxyethanol	(Cellosolve))

ppm 			≤	200	 <	0.01 99.99%

12 2-เอทธอกซีเอทธิล	อะซีเตท	(เซลโลโซล์ฟอะซีเตท)	
(2-Ethoxyethyl	acetate	(Cellosolve	acetate))

ppm 			≤	100	 0.03 99.97%

13 เอทธิลีน	ไกลคอล	(Ethylene	glycol) mg/m3 			≤	100	 0.11 99.89%

14 กรดฟอร์มิค	(Formic	acid) ppm 			≤	5	 0.05 99%

15 ไฮโดรเจน	คลอไรด์		(Hydrogen	chloride) ppm 		≤	5	 0.03 99.4%

16 ไฮโดรเจน	ฟลูออไรด์ในรูปของฟลูออรีน	
(Hydrogen	fluoride)

ppm 			≤	3	 0.03 99%

2ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	เรื่อง	ขีดจ�ากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย	ลงวันที่	3	สิงหาคม	2560
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ล�าดับ รายการตรวจวัด หน่วย
เกณฑ์

มาตรฐาน
ผลตรวจวัด

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

17 ไอโซโพรพิล	แอลกอฮอล์	(ไอพีเอ)	
(Isopropyl	alcohol	(IPA))

ppm 			≤	400	 <	0.20 99.95%

18 ตะกั่วอนินทรีย์ในรูปของตะกั่ว		(Lead	inorganic) mg/m3 			≤	0.05	 0.001 98%

19 นอร์มอล-เฮกเซน	(n-Hexane) ppm 			≤	500	 1.99 99.6%

20 นิเกิล	-	โลหะและสารประกอบที่ไม่ละลายในรูปของ
นิเกิล	(Nickel	(metal	and	insoluble	compound,	
as	Ni))

mg/m3 			≤	1	 0.01 99%

21 นิเกิล	–สารประกอบที่ละลายได้ในรูปของนิเกิล
(Nickel	(Soluble	compound,	as	Ni))

mg/m3 			≤	1	 0.04 96%

22 กรดไนตริค	(Nitric	acid) ppm 			≤	2 0.03 98.5%

23 กรดฟอสฟอริค	(Phosphoric	acid) mg/m3 			≤	1	 0.07 93%

24 ซิลิกา	คริสตัลลีน	-	แอลฟา-ควอร์ซอนุภาคขนาด
เล็กที่	อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้
(Silica,	crystalline	(alpha-quartz,	respirable	
dust))

mg/m3 			≤	0.025	 0.002 92%

25 โซเดียม	ไฮดรอกไซด์	(Sodium	hydroxide) mg/m3 			≤	2	 0.33 83.5%

26 กรดซัลฟูริก	(Sulfuric	acid) mg/m3 			≤	1	 0.07 93%

27 ฟูมของสังกะสีออกไซด์	(Zinc	oxide	fume) mg/m3 			≤	5	 0.09 98.2%

28 อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ได้	(Respirable	dust)

mg/m3 			≤	5	 0.29 94.2%

3. สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

บริษัท	มีการน�าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต	เพื่อลดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกสู่
ภายนอก	และมีการเฝ้าระวังโดยตรวจวัดและวิเคราะห์สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปีละ	2	ครั้ง	ซึ่งผล
การตรวจวัดและวิเคราะห์ประจ�าปี	2560	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก�าหนดในปัจจุบัน3	 ทุกค่า	 ดังปรากฏ 
ในตารางที่	3	
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประจ�าปี 2560

ล�าดับ รายการตรวจวัด หน่วย
เกณฑ์

มาตรฐาน
ผลตรวจวัด

เฉลี่ย
ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

1 ฝุ่นละออง	
(Total	Suspended	Particulate)

mg/m3 ≤	240	 3.23 98.65%

≤	300	 0.98 99.67%

≤	320	 1.69 99.47%

≤	400	 1.20 99.7%

2 ซัลเฟอร์ไดออกไซด์														
(Sulfur	dioxide)				

ppm ≤	500	 1.38 99.72%

≤	60	 1.38 97.7%

3 ออกไซด์ของไนโตรเจน	
(Oxides	of	nitrogen)			

ppm ≤	200	 3.87 98.07%

4 คาร์บอนมอนอกไซด์	
(Carbon	monoxide)

ppm ≤	690	 115.33 83.26%

≤	870	 1.09 99.87%

5 กรดก�ามะถัน	(Sulfuric	acid) ppm ≤	25	 0.95 96.20%

6 ไซลีน	(Xylene)				 ppm ≤	200	 <	0.002 99.99%

7 ทองแดง	(Copper)									 mg/m3 ≤	24	 0.009 99.96%

8 ตะกั่ว	(Lead)	 mg/m3 ≤	24	 <	0.002 99.99%

4. ระดับเสียง 

บริษัท	 จัดให้มีการตรวจวัดสภาวะการท�างานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการเป็นประจ�าทุกปี	 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างท่ีได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ	 โดยด�าเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงตามที่กฎหมายก�าหนดในปัจจุบัน4	ดังนี้

4.1	 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�างาน	8	ชั่วโมง	ตรวจวัดทั้งหมด	จ�านวน	33	พื้นที่	ผลการตรวจวัด	
มีระดับเสียงต�่ากว่า	85	เดซิเบลเอ	จ�านวน	15	พื้นที่	และมีระดับเสียงตั้งแต่		85	เดซิเบลเอขึ้นไป	จ�านวน	
18	 พื้นท่ี	 ท้ังนี้ในสภาวะการท�างานท่ีมีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�างาน	8	 ช่ัวโมงตั้งแต่	85	 
เดซิเบลเอขึ้นไป	บริษัทได้จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่ลูกจ้างท�างาน	ดังนี้

1)	 ติดป้ายเตือนระดับเสียงพร้อมแผนผังแสดงจุดที่มีเสียงดังเกิน	85	เดซิเบล

2)	 ติดป้ายให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	

3ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	ก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน	พ.ศ.	2549	ลงวันที่	4	 ธันวาคม	
2549
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3)	 จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	 เพื่อลดระดับเสียงท่ีสัมผัสในหูให้ลูกจ้างสวมใส ่
ในขณะปฏิบัติงาน

4)	 จัดท�าโครงการเสียงดังเป็นภัย	ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ

4.2	 ระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก	ตรวจวัดทั้งหมด	จ�านวน	33	พื้นที่	ผลการตรวจวัดมี
ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

5. ระดับความร้อน

บรษัิทมีการตรวจวดัสภาวะการท�างานเกีย่วกบัระดบัความร้อนภายในสถานประกอบกจิการเป็นประจ�าทุกปี	ตาม
ที่กฎหมายก�าหนดในปัจจุบัน4		โดยปี	2560	ด�าเนินการตรวจวัดทั้งหมด	จ�านวน	36	พื้นที่	ผลการตรวจวัด	มีค่าความ
ร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	จ�านวน	27	พื้นที่	และมีค่าความร้อนเกินมาตรฐาน	จ�านวน	7	พื้นที่	แบ่งตามลักษณะงาน
ได้แก่

1)	 ลักษณะงานเบา	มีระดับความร้อนเกิน	34	องศาเซลเซียส	จ�านวน	1	พื้นที่

2)	 ลักษณะงานปานกลาง	มีระดับความร้อนเกิน	32	องศาเซลเซียส	จ�านวน	4	พื้นที่

3)	 ลักษณะงานหนัก	มีระดับความร้อนเกิน	30	องศาเซลเซียส	จ�านวน	3	พื้นที่

ซ่ึงในสภาวะการท�างานท่ีมีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน	 บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุงสภาวะการท�างานและมี
มาตรการควบคุมความร้อนในพื้นที่ที่ลูกจ้างท�างาน	ดังนี้

1)	 หมุนเวียนการท�างานของพนักงานทุก	2	ชั่วโมง

2)	 แก้ไขและปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงาน

3)	 ติดตั้งวัสดุดูดซับความร้อนที่เพดาน	และผนัง	

6. วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว

บริษัทมีการก�ากับดูแลการด�าเนินการจัดการวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วท่ีน�าออกนอกโรงงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	การก�าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	พ.ศ.	2548	โดย	ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่น�าออกนอกโรงงานประจ�าปี	2560	ดังปรากฎในตารางที่	4	

ตาราง ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่น�าออกนอกโรงงาน ปี 2560

รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ปริมาณ (ตัน) ประเภทโรงงานผู้บ�าบัดหรือก�าจัด5

ของเสียอันตราย 				868.10	 	 60,101	และ106

ของเสียไม่อันตราย 	18,926.01 	 59,	64,	101,	105	และ	106

4กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร	จัดการ	และด�าเนินการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานเกี่ยว
กับความร้อน	แสงสว่าง	และเสียงพ.ศ.	2559	ลงวันที่	17	ตุลาคม	2559
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7. ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ	ISO	14001	:2001	 เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
บริษัท	จัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อด้านสิ่งแวดล้อม	ส่งผลให้ตลอด
ปี		2560	บริษัทไม่ได้รับแจ้งร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากชุมชนรอบข้างหรือโรงงานรอบข้าง	

8. หลักสูตรอบรมด้านสิ่งแวดล้อม 

ในปี	2560	บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้พนักงานมีความรู้และความเข้าใจด้านสิ่งสิ่ง
แวดล้อม	โดยมีรายชื่อหลักสูตร	ดังนี้

1)	 โครงการ	5ส

2)	 โครงการ	Lean	&	Kaizen

3)		 การสร้างจิตส�านึก	“อนุรักษ์พลังงาน”

4)		 ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน

5)		 แหล่งที่มาระบบนิวเเมตริกส์และระบบการจัดเตรียม	(การอนุรักษ์พลังงาน)

6)		 การสร้างจิตส�านึกด้านสิ่งแวดล้อม

7)		 ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

8)		 การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล

9)		 นวัตกรรมในการตรวจวัดน�้ามัน	(Oil	&	Grease)	ที่ปนเปื้อนในน�้าเสีย

การอนุรักษ์พลังงาน

นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท	 กุลธรเคอร์บ้ี	 จ�ากัด(มหาชน)	 ด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิต	 และจ�าหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูส�าหรบัเครือ่งท�าความเย็นและระบบปรับอากาศ	ตลอดจนการด�าเนนิธรุกจิรบัจ้างผลติสนิค้า
ท่ีเกี่ยวกับอุปกรณ์ช้ินส่วนของเครื่องท�าความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน	 
จึงก�าหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน	 เพื่อลดความสูญเปล่าใน
การใช้พลังงาน	 การน�ากลับมาใช้ใหม่	 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต	 ตลอดจนมุ่งเน้นการ
สร้างจิตส�านึกแก่พนักงานทุกระดับ	ดังต่อไปนี้

1.	 บรษัิทจะด�าเนนิการและพฒันาระบบการจดัการพลงังานอย่างเหมาะสม		โดยก�าหนดให้การอนรุกัษ์พลงังาน
เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานของบรษัิท	เพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมายรวมถงึข้อก�าหนดอ่ืนๆ	ท่ีเกีย่วข้อง

2.	 บริษัทจะด�าเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใช้ในโรงงานและ
ส�านักงาน	

5กฎกระทรวง	(พ.ศ.	2535)	ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535	และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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3.	 บริษัทมีความมุ่งม่ันและเจตจ�านงค์ท่ีจะปฎิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงานทุกประการ

4.	 บริษัทก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของ	 เจ้าของ	 ผู้บริหารทุกระดับ	 และ
พนกังาน	รวมถงึลกูจ้างและผูท่ี้เข้ามาปฎบัิตงิานในโรงงานทุกคน	ท่ีต้องร่วมมือในการปฎบัิตติามมาตรการ
หรือแผนอนุรักษ์พลังงานที่ก�าหนดอย่างเคร่งครัด	

5.	 เจ้าของ	ผู้บริหารทุกระดับ	พนักงาน	และคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานต้องร่วมมือกันทบทวนและ
ปรบัปรงุ	นโยบาย	แนวทาง	เป้าหมาย	รวมถงึมาตรการหรอืแผนการอนรุกัษ์พลงังาน	เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป

6.	 บริษัทจะก�าหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด�าเนินการตามวิธีการจัดการ
พลังงาน

การแต่งตั้งคณะท�างานด้านการจัดการพลังงานและอ�านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ

เพื่อให้การจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ	 สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง	
ว่าด้วยการก�าหนดมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร	 จึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�างานด้านการจัดการพลังงาน	ประกอบด้วย	ประธาน	ที่ปรึกษา	เลขานุการและคณะท�างาน	จ�านวนรวมทั้งสิ้น	39	คน	
ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติในวงกว้างและครบทุกพื้นที่

อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน

1.	 ด�าเนนิการจดัการพลงังานให้สอดคล้องกบันโยบายอนรัุกษ์พลงังาน	และวธิกีารจดัการพลงังานขององค์กร

2.	 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	 ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฎิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน	และวิธีการจัดการพลังงาน	รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมหรืออื่นๆ	เพื่อสร้างจิตส�านึกของ
บุคลากรขององค์กร

3.	 ควบคุม	ดูแล	ให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน

4.	 รายงานผลการอนรุกัษ์และการจดัการพลงังานตามนโยบายอนรุกัษ์พลงังานและวธิกีารจดัการพลงังานให้ผู้
บริหารสูงสุดทราบ

5.	 เสนอแนะเกี่ยวกับการก�าหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหาร
สูงสุดพิจารณา

6.	 สนับสนุนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ

แสงสว่าง 913,334.70 3.59%

ปรับอากาศส�านักงาน 327,034.11 1.29%

ท�าความเย็น 4,326,570.35 17.00%

การผลิต 13,204,128.00 51.90%

อัดอากาศ 3,715,676.33 14.74%

อื่นๆ 2,957,155.21 11.48%

รวม 25,443,898.70 100.00%

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2558 - 2560

ปี
ปริมาณผลผลิต

(หน่วย)

ปริมาณพลังงานที่ใช้ ค่าการใช้พลังงาน
จ�าเพาะ (SEC)
(เมกะจูล/หน่วย)

ไฟฟ้า ความร้อน 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) (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

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า 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

-	 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
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-	 กิจกรรม	VSD	cooling	pump	อาคาร	25	ปี	ตั้งแต่	สิงหาคม	2560	–	ตุลาคม	2560	เงินลงทุน	
167,000	บาท	ลดค่าใช้จ่ายได้	528,660	บาท

-	 กิจกรรม	ลดลมรั่วทั้งองค์กร	ตั้งแต่	กันยายน	2560	–	พฤศจิกายน	2560	เงินลงทุน	6,511	บาท	
ลดค่าใช้จ่ายได้	99,792	บาท

-	 กิจกรรม	 เดินท่อไอน�้าแทนการใช้	Gas	burner	 ไลน์	Single	wash	ตั้งแต่	พฤศจิกายน	2559	–	
มกราคม	2560	เงินลงทุน	288,900	บาท	ลดค่าใช้จ่ายได้	392,123	บาท

2.	 เพิ่มความสว่างให้พื้นที่

-	 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

-	 กิจกรรม	เปลี่ยน	LED	T5	16W	120	หลอด	ตั้งแต่	พฤษภาคม	2560	–	มิถุนายน	2560	เงินลงทุน		
44,400	บาท	ลดค่าใช้จ่ายได้	55,598	บาท

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ปี 2560

การลดใช้พลังงาน 

-	 กิจกรรม	 เดินท่อไอน�้าแทนการใช้	Gas	burner	 ไลน์	Single	wash	ตั้งแต่	พฤศจิกายน	2559	–	
มกราคม	2560	เงินลงทุน		288,900	บาท	ลดค่าใช้จ่ายได้	392,123	บาท

การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ�าปี 2560

1.	 ฝึกอบรมหลักสูตร	 “ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน”	 เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบอากาศอัดและ
วธิกีารประหยัดพลงังานเบ้ืองต้นเกีย่วกบัระบบอากาศอดั	จ�านวนผูเ้ข้าอบรม	39	คน	ในเดอืนเมษายน	2560

2.	 ฝึกอบรมหลักสูตร	 “การสร้างจิตส�านึกอนุรักษ์พลังงาน”	 เพื่อสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงให้
ความรู้พนักงาน	และกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักถึงการใช้พลังงาน	 โดยเน้นพนักงานระดับปฏิบัติ
งานเป็นหลัก	จ�านวนผู้เข้าอบรม	76	คน	ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม	2560

3.	 ส่งทีมพนกังานเข้าร่วมฝึกอบรมหลกัสตูร	“การประเมินศกัยภาพการอนรุกัษ์พลงังาน(ภาคปฏบัิต)ิ”	ส�าหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน	จ�านวน	3	คนในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน	2560	จัดโดย	กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)

4.	 เพิ่มหลักสูตร	“การอนุรักษ์พลังงาน”	ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เริ่มตั้งแต่	กรกฎาคม	2560	เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน

5.	 คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานจ�านวน	20	 คน	 ในเดือนพฤศจิกายน	2560	 	 ศึกษาดูงานระบบการ
จัดการพลังงานบริษัท	ชไนเดอร์	อิเล็คทริค	จ�ากัด	ณ	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ซึ่งได้รับรางวัล	Thailand	
Energy	Award	ประเภทโรงงานควบคุม	ปี	2559	(2016)
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6.	 กิจกรรม	 “ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวัน”	 โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตรวจหาพ้ืนท่ีสิ้นเปลือง
พลังงานและท�ารายงานส่งหน่วยงานเจ้าของพื้นท่ีแก้ไข	 เพ่ือกระตุ้นจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงานแก่
พนักงานโดยมีพนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม	500	คน

7.	 กจิกรรม	“Energy	Morning	talk”	เพือ่ประชาสมัพนัธ์ข่าวสารด้านพลงังานให้พนกังานทุกระดบั	โดยมีจ�านวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	1,800	คน

8.	 กิจกรรม	“ลดลมรั่วทั้งองค์กร”	กิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม	ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวันซึ่งจัด
ขึน้ในเดอืนกันยายน-ธันวาคม	2560	โดยให้พนักงานฝ่ายผลติจ�านวน	1,300	คนเข้ามีส่วนรว่มในการแก้ไข
จุดท่ีลมรั่วน�าโดยหัวหน้างานท่ีเป็นคณะท�างานด้านการจัดการพลังงาน	 สามารถลดค่าไฟในระบบอากาศ
อัดได้มากกว่า	170,000	บาท

การเผยแพร่การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพ่ือให้พนกังานทุกคนรบัทราบและเข้าร่วมด�าเนนิการตามแผนและกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิการอนรุกัษ์พลงังานของ
องค์กร	ได้ด�าเนินการเผยแพร่ดังต่อไปนี้

-	 ติดประกาศ		ณ	สถานที่ในอาคารหลัก	ซึ่งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย

-	 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจ�านวน	550	คน

-	 ทีวีประชาสัมพันธ์	11	จุดทั่วโรงงาน

-	 กิจกรรม	Energy	Morning	talk

   

รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมบริเวณโรงอาหารและหน้าห้องประชุมใหญ่
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รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การเผยแพร่แผนกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      

รูปการเผยแพร่แผนกิจกรรมฯ	โดยทีวีประชาสัมพันธ์
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รูปการเผยแพร่แผนกิจกรรมฯ	โดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

รูปการเผยแพร่แผนกิจกรรมฯ	ผ่านกิจกรรม	Energy	Morning	Talk
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กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานปี 2560

   

																	LED	Street	Light	 	 	 LED	T8

             

เปลี่ยนชิลเลอร์อาคาร	25	ปี

      

VSD	cooling	pump
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การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานปี 2560

     

อบรมทฤษฎีลมอัดและเทคนิคการประหยัดพลังงาน

อบรมการสร้างจิตส�านึกการอนุรักษ์พลังงาน
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คณะท�างานฯ	ศึกษาดูงานบริษัทชไนเดอร์	อิเล็คทริค	ณ	นิคมอุตสาหกรรมบางปู

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2560
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รูปกิจกรรม	Energy	Morning	Talk	ครบทุกหน่วยงานทั้งองค์กร

      

รูปกิจกรรมลดลมรั่วทั้งองค์กร

7.   การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

นอกจากบรษัิทจะด�าเนนิงานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมในกระบวนการผลติแล้ว	ภายใต้ปณธิานของคณุสรุพร		
สิมะกุลธร	ประธานกรรมการ	(กรรมการผู้จัดการใหญ่ปี	พ.ศ.	2523-2555)	และคุณสุธี	สิมะกุลธร	กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่	ที่ว่า	“ท�ามาหาได้แล้ว	ต้องดูแลสังคม	ดูแลครอบครัว”		

ในปี	2560	บรษัิทได้ให้การสนบัสนนุและด�าเนนิงานการร่วมพฒันาชมุชนและสงัคม	โดยมีกจิกรรมเพือ่ประโยชน์
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(After	Process)	ในด้านต่างๆ	เช่น

1.	 โครงการบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็กแรกเกิด	(Infant	Incubator)	ให้กับ	8	โรงพยาบาล	รวม	10	ตู้

2.		 โครงการ	“สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน”

3.			 โครงการ	 “เปิดบ้านรับแขก”	 เปิดโอกาสให้สถานศึกษา	 ชุมชน	 และหน่วยงาน	 เข้าเยี่ยมชมการประกอบ
กิจการของบริษัท	และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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4.	 โครงการ	“เคารพพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรามาธิบดี”

5.	 โครงการ	 “จิตอาสาเฉพาะกิจ	 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรามาธิบดี”

6.	 กิจกรรม	“คูปองอาชีพเสริม	ท�าดอกไม้จันทน์	”	เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

7.	 กิจกรรม	“อิ่มบุญสุขใจปลอดภัยวันสงกรานต์”

8.	 โครงการ	“เล้าไก่เพื่ออาหารกลางวันและการเรียนรู้”	ณ	โรงเรียนวัดราษฎ์บ�ารุง

9.	 กิจกรรม	“KKC	ร่วมใจเทียนพรรษา”	ณ	วัดบึงบัว	เขตลาดกระบัง	กทม.

10.	 ร่วมกิจกรรม	“รวมพลังสามัคคีท�าดีเพื่อพ่อ”	ณ	โรงเรียนวัดโรงเข้	จังหวัดสมุทรสาคร

11.	 กิจกรรม	“บริจาคโลหิต”	เป็นประจ�าทุก	3	เดือน	โดยรถรับบริจาคโลหิตของศูยน์บริการโลหิตแห่งชาติ

12.	 กิจกรรม	“มุมพักรักการอ่าน”

13.	 ร่วมกิจกรรม	“กัณฑ์เทศน์มหาชาติ”	ณ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		

14.	 ร่วมกิจกรรม	 “ตักบาตรประจ�าปีส�านักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง”	 และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม	
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่

15.	 ร่วมกิจกรรม	 “แข่งขันฟุตซอล	 อุตสาหกรรม”	 เพื่อให้ผู้ประกอบการ	 ประชาชน	 และเยาวชน	 ห่างไกล 
ยาเสพติดและสารต้องห้ามทั้งปวง

16.	 ร่วมกจิกรรม	“HW	Net	Forum”	ครัง้ท่ี	3	ร่วมกบัสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า	อิเลก็ทรอนกิส์	และโทรคมนาคม
ไทย

15.	 ร่วมกิจกรรม	“เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยนักธุรกิจไทย	ครั้งที่		4”

17.	 กิจกรรม	“จิตอาสากุลธรลอกคลองระบายน�้า”	ณ	ล�าคลองบึงบัว	ร่วมกับส�านักงานเขตลาดกระบัง	และการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

19.	 โครงการ	 “สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา	 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ”	 ให้กับสถานศึกษาและ
ชุมชนรวม	10	แห่ง

20.	 กิจกรรม	“กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กุลธร”	ณ	สนามฟุตบอล	D-SOCCER	

21.	 กิจกรรม	“สีข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”	ณ	แปลงนาทุ่งโพธิ์	อ�าเภอนาดี	จังหวัดปราจีนบุรี

22.	 กิจกรรม	“กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน”	ครั้งที่	1	ต้นกล้าฟุตบอล	ณ	เทศบาลบางจัก	จังหวัดอ่างทอง

23.	 กจิกรรม	“กลุธรเพือ่สงัคมและชมุชน”	คร้ังท่ี	2	ตามรอยพระราชาปลกูป่าเพือ่แผ่นดนิ	ณ	อ�าเภอนาด	ีจงัหวดั
ปราจีนบุรี

24.	 กิจกรรม	“กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน”	ครั้งที่	3	ฟิสเนสเพื่อน้องและชุมชน	โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม	
จังหวัดฉะเชิงเทรา

25.	 กจิกรรม	“จติอาสากลุธรเคอร์บ้ี”	แจกอาหารเครือ่งดืม่	เกบ็ขยะ	ณ	บรเิวณท้องสนามหลวง		เพือ่ร่วมบ�าเพญ็
กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

26.	 กิจกรรม	“ท�าบุญถนนหลานหลวง”	ร่วมกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณ
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27.	 ร่วมกิจกรรม	“แข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์”	กต.ตร.	สถานีต�าตรวจนครบาลฉลองกรุง

28.	 ร่วมกิจกรรม	“แข่งขันกอล์ฟ”	ชมรมกอล์ฟชาวแรงงาน	กรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน

29.	 กิจกรรม	 “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก”	 สถานรับเลี้ยงเด็ก	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิ	 
เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว	(ฟอร์เด็ก)

30.	 กิจกรรม	“ส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีม”	ครั้งที่	1	บริจาครถวีลแชร์กับโครงการปันฝัน	

31.	 กิจกรรม	 “ส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีม”	 ครั้งท่ี	2	 บริจาคอาหารและเครื่องใช้ของเด็ก	 ณ	 มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต	จังหวัดปทุมธานี

32.	 กิจกรรม	“ส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีม”	ครั้งที่	3		บริจาคสิ่งของ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลมานีย์

33.	 กจิกรรม	“ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัเป็นทีม”	คร้ังท่ี	4	บรจิาคสิง่ของ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ก่อนวยัเรียนชมุชน
วัดสุทธาโภชน์

34.	 กิจกรรม	“ส่งเสริมการท�างานร่วมกันเป็นทีม”	ครั้งที่	5	บริจาคสิ่งของ	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท�านบ

35.	 กจิกรรม	“ส่งเสรมิการท�างานร่วมกนัเป็นทีม”	ครัง้ท่ี	6	ทอดกฐนิ	ณ	วดัโพธิช์ยั	หลวงพ่อพระใส,	วดัผาตากเสือ้,	
วัดป่าภูก้อน

8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

จากแนวทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีก�าหนดเป็นพันธกิจ	 ข้อท่ี	5	 ในเรื่อง	 “ด�าเนินธุรกิจในแนวทางท่ี 
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	 และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”	 ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุไว้เป็นอันดับแรก	
คือ	 “คุณภาพมาก่อน	 ไม่รับ	 ไม่ท�า	 ไม่ส่งของเสีย”	 เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว	 
และมุ่งม่ันในการคดิพฒันาปรบัปรงุผลติภณัฑ์	และกระบวนการท�างานอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่ให้เกดิการเปลีย่นแปลงท่ีเป็น
นวัตกรรม	ท่ีจะช่วยให้องค์กรเตบิโตได้อย่างม่ันคงและย่ังยืนพร้อมต่อการแข่งขันท่ีจะเกดิข้ึนในอนาคต	กจิกรรมท่ีสร้าง
นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้

1. กิจกรรม Kaizen 

เริ่มปี	2551-ปัจจุบัน		มีจ�านวน	4,065	เรื่อง	ลดต้นทุนได้	77.46		ล้านบาท	ซึ่งได้ด�าเนินการในเรื่องที่เกี่ยว
กับคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	ความปลอดภัย	พลังงาน	กระบวนการท�างาน	การเพิ่มผลผลิต	ลดต้นทุนและกิจกรรม		
5	ส

2. การส่งผลงานเข้าประกวด

บริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม	Kaizen	 ท่ีจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญ่ีปุ่นและได้รับ
รางวัลดังนี้
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ปี รางวัลที่ได้รับ ชื่อผลงาน

2552 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม ผลงานเรื่อง		Chamfer	รูน้�ามัน	Crank	Shaft	AZ

2553 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม ผลงานเรื่อง	เครื่องเจาะ	Crank	case	CA

2556 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท	Golden	Award ผลงานเรื่อง	แขนกลคนไม่ต้อง	(เครื่อง	Transfer	stator	AW)

2557 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท		Bronze	Award	
(Kaizen	for	Office)

ผลงานเรื่องเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น

2558 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท	Golden	Award ผลงานเรื่อง	เครื่องดัดท่อ	Shock	Loop	AZ

2558 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท	Silver	Award ผลงานเรื่อง	เครื่องเจาะ	Piston	Pin	AZ

2559 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท	Silver	Award ผลงานเรื่อง	เครื่องเชื่อมท่อ	Discharge	Muffler	AW

2560 รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท	Golden	Award ผลงานเรื่อง	Chamfer	Piston	Pin	Hole	:	AW

รางวัล
Golden	Award

รางวัล
Silver	Award

   

รางวัล
Golden Award

รางวัล
Silver Award
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3. กรณีศึกษาเด่นๆ 

3.1	 สิ่งแวดล้อม

1.	 กรณีศึกษา	“ดักก่อน”	จัดท�าตัวดักน�้าที่ไหลปนมากับเศษเจียร	เมื่อน�้าไหลก็จะลงไปตามรางที่
จัดท�าลงสู่ถังน�้ายา

	3.2	 เพิ่มคุณภาพและผลผลิต

1.	 กรณีศึกษา	 “ไม่ต้องดัด”	น�าสกรูหัวจม	M10	มายึดติดกับชุด	Stamp	Code	ด้านบนเพื่อกด 
ไม่ให้ปลายของ	KEB	321-1	อยู่คงที่ไม่มีการบิดตัวจากเดิม

2.	 กรณีศึกษา	“เพิ่มความเร็ว”		Die	ตัวเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถติดตั้งกับเครื่อง	Press	200	ตัน
ได้จัดท�า	Plate	ยึดใต้	Die	โดยการน�า	Plate	เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน	มาท�าการคว้านรูเพื่อใช้ส�าหรับ
ให้ชิ้นงานออก	และ	เจาะรูยึด	Plate	เข้ากับ	Die	

3.	 กรณีศึกษา	 “ปรับ	SET	 ง่าย”	 เนื่องจาก	Fixture	 มีระยะในการปรับ	Adjust	 น้อยมากท�าให ้
เสียเวลาในการปรับ	Set	ได้ท�าการออกแบบ	Fixture	ใหม่โดยท�าร่อง	Slot	รู	เพื่อให้มีระยะใน
การปรับ	Adjust

	3.3	 ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร

1.	 กรณีศึกษา	 “ดูดให้หมด”	ปรับปรุงท่อดูดน�้ามันใหม่	 โดยลดขนาดท่อลงและเพิ่มความยาวท่อ
ให้ยาวขึน้และใช้ตวัเกลยีวเป็นตวัอัดท่อดนักบัพืน้ถงัให้เป็นแอ่งเพือ่ให้น�า้มันไหลมารวมกนัท�าให้
สามารถดูดน�้ามันได้จนหมดถัง	ลดต้นทุนลงได้	2,035,756	บาท/ปี

2.	 กรณีศึกษา	“เหล็ก	1	แผ่น=คน	1	คน”	ชุด	Expander	ฟอร์มขดลวดข้างล่างด้านในของ	Stator	
AW	ไม่		สามารถขยายฟอร์มขดลวดได้	เนื่องจากแผ่น	Plate	ชุดล่างมีความสูงมากกว่าฟอร์ม
ลวดด้านล่าง	Stator	ได้ท�าการลดความสูงของ	Plate		ลง	เพื่อให้ชุดขยายฟอร์มลวดด้านล่าง
เบ่งฟอร์มลวดถึง	สามารถลดต้นทุนลงได้		400,000	บาท/ปี	และ	ลดคนได้	1	คน

3.	 กรณศีกึษา	“ใช้งานเพิม่ได้อีก”	เนือ่งจากแปรงปัดของทางหน่วยงาน	Valve	Plate	จะมีการถอด
เปลี่ยนออกเพื่อเปลี่ยนใหม่	 เพราะไม่สามารถปัดชิ้นงานได้	 จึงออกแบบหัวน็อตใหม่	 ให้เป็น
ลักษณะจมลงไปให้เสมอกับแป้นของแปรงปัดพอดีสามารถลดต้นทุนลงได้	216,000	บาท/ปี

	3.4	 กิจกรรม	5ส

-    กิจกรรมธงสีรักษาพื้นท่ี	 เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์ต้องการให้แต่ละพื้นท่ีในโรงงานรักษา
สภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก	5ส	 อย่างต่อเนื่องโดยวัดผลเป็นคะแนนจากการ
ตรวจพื้นท่ีของคณะกรรมการ	5ส	 และผู้บริหารโดยใช้ธงสีเป็นสัญญาลักษณ์	 ธงเขียวพ้ืนท่ีดี
เยี่ยม	ธงเหลืองพื้นที่ดีปานกลาง	ธงส้มพื้นที่ต้องปรับปรุงด่วน

-     กจิกรรมปรบัปรงุอย่างต่อเนือ่ง	เป็นโครงการท่ีมวีตัถปุระสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีกจิกรรมปรบัปรงุ
ด้วยหลัก	5ส	2	เรื่องต่อหนึ่งเดือนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแนวความคิดพัฒนากระบวนการ			
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-    โครงการเปิดบ้านรับแขก	 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์	 เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	5ส	ระหว่าง
บริษัททั้งภาครัฐและเอกชน

-			 เพื่อรับรองเสนอแนะจากผู้เข้าเยี่ยมชมน�าไปปรับปรุง

-			 เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในกิจการ	5ส

-     โครงการณรงค์การท้ิงขยะแยกประเภท	 เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้มีการ 
คัดแยกประเภทขยะทั่วไป	เช่น	ขวดแก้ว	ขวดพลาสติก

-	 ผลที่ได้รับ	สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะได้	ขายได้ราคา

-	 น�าเงินช่วยเหลือชุมชน	(ชุมชนวัดบึง	 จัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน	 จัดกิจกรรมวันเด็ก) 
“เงินสนับสนุนกิจกรรม”

- โครงการ Big Cleaning โรงอาหาร	เป็นโครงการท่ีมีวตัถปุระสงค์เพือ่ความสะอาดของโรงอาหาร	
สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในเรื่องสุขอนามัย		

-	 เพื่อสร้างจิตอาสาให้กับพนักงาน

-    โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง”	เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดบริเวณหน้าบริษัท

-	 เพื่อสร้างจิตส�านึกและวินัยในการทิ้งขยะของพนักงาน

- โครงการ 1วัด 5ส สร้างสุข 	 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	5ส	สู่สังคมภายนอก 
โดยร่วมกับชุมชน	ท�า	5ส	กับวัดปลูกศรัทรา	เขตลาดกระบัง

- โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริษัทต่างๆ	 เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์	 เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และน�าแนวคิดใหม่ๆ	มาปรับใช้ในกิจกรรม	5ส	ของบริษัท	KKC

ประธาน	5ส,	ผู้จัดการฝ่ายผลิต	ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน	จัดส่งทีมพนักงานจิตอาสากว่า	40	คน

ร่วมเก็บขยะท�าความสะอาดบริเวณริมถนนตลอดแนวรั้วหน้าบริษัท
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4.			การน�าปรัชญา	TQM	(Total	Quality	Management),	LEAN	มาใช้ในการปรับปรุง	ช่วยท�าให้เกิดความคิด

สร้างสรรค์จากการร่วมระดมความคดิเห็นของหลายหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง	 ในลกัษณะของ	Cross	functional	
เพื่อประโยชน์ในการท�างานร่วมกัน

5.			น�านวัตกรรมความคิดที่ได้มาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้น�าไปท�าประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ	

-	 มีการเผยแพร่ความรู้แบ่งปันในรูปแบบของ	Knowledge	management	&	Sharing	ที่พนักงานทุก
คนสามารถเข้าค้นหาเรียนรู้ได้ในระบบ	Intranet	ของบริษัท

-	 บริษัทได้น�าเสนอวิถีการท�างานขององค์กรด้วยหลักการ	 “KK	Innovation”	 เพ่ือน�าไปปฏิบัติให้เกิด
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ	ดังนี้

I-Improvement	 การน�าเคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรบัปรุงและเพิม่ผลติภาพมาใช้ในการท�างานและ 
	 	 	 พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

N-Norm	 	 การสร้างบรรทัดฐานของการท�างาน	และเป็นแบบอย่างที่ดีส�าหรับบุคลากร

N-New	Product	 การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
	 	 	 ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

O-Opportunity	 การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน	 เรียนรู ้และพัฒนาตัวเองและองค์กร	 
	 	 	 การเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอเรื่องราวดีๆ	ต่อองค์กร	การแข่งขัน	และการ 
	 	 	 น�าเสนอผลงานต่างๆ

V-Value	 	 การน�ากจิกรรมต่าง	ๆ 	มาสร้างให้เกดิเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนในองค์กร

A-Attitude	 	 การสร้างทัศนคตท่ีิดต่ีอการท�างานในหน้าท่ีรบัผดิชอบ	ทัศนคตท่ีิดต่ีอองค์กร

T-Technology	 มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร

E-Ethic	 การปลูกฝังความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการท�างานต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร
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-	 สร้างแนวทางด�าเนนิงานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการ	โดยการจดัการความรู้ท่ีได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้หรือ	KM	Process	7	ขั้นตอน	ดังนี้

1.	 การบ่งชี้ความรู้	เป็นการก�าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้

2.	 การสร้างและแสวงหาความรู้	 วิเคราะห์สภาพปัญหา	 เป็นการรวบรวมความรู้จากผู้เช่ียวชาญ	 
ผู้เกี่ยวข้อง	และมีประสบการณ์กับความรู้ในกระบวนการนั้น

3.	 การจัดการความรู ้ให้เป็นระบบ	 มีการจัดเก็บองค์ความรู ้ในคู ่มือการปฏิบัติงาน	 (Work	 
Instruction)

4.	 การประมวลและกลั่นกรองความรู้	ให้ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง	และมีการ 
น�าความรู้ที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ	และติดตามผลการปฏิบัติ

5.	 การเข้าถึงความรู้	 เผยแพร่กระบวนการท�างานท่ีได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท�างาน 
ท่ีถูกต้อง	 ติดประกาศในพื้นท่ีปฏิบัติงาน	 จัดท�าศูนย์การเรียนรู้	 และมุมความรู้ให้พนักงาน 
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์

6.	 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้	 การฝึกอบรมท่ีหน้างาน	 พร้อมกับให้พนังงานปฏิบัติงาน 
ที่ถูกต้อง	ช่วยเหลือให้ค�าปรึกษาแนะน�าโดยหัวหน้างาน

7.	 การเรียนรู้	 มีการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานว่าได้น�าความรู้มาใช้ปฏิบัติงานหรือไม่	
โดยก�าหนดแผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการท�างาน
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สรุปควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัทเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่	5/2560	 เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2560	 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง	5	คนและ

กรรมการตรวจสอบท้ัง	3	คน		เข้าร่วมประชุมด้วย		คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคมุภายในของบริษัท
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังพิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	สรุปได้ว่า	จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ	5	องค์ประกอบ		
คอื	การควบคมุภายในองค์กร	การประเมนิความเสีย่ง	การควบคมุการปฏบัิตงิาน	ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมูล		
และระบบการติดตาม	 คณะกรรมการเห็นว่า	 ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม	 
โดยบรษัิทได้จดัให้มีบุคลากรอย่างเพยีงพอท่ีจะด�าเนนิการตามระบบได้อย่างมีประสทิธภิาพรวมท้ังมีระบบควบคมุภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย 
จากการท่ีกรรมการหรือผู้บริหารน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ	 รวมถึงการท�าธุรกรรมกับบุคคลท่ีอาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว		และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญในการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก�าหนด

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบในกรณีที่มีควำมเห็นแตกต่ำงไปจำกควำมเห็นของคณะ
กรรมกำรบริษัท  หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน

-	ไม่มี	-

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือน	 กุมภาพันธ์	2544	 ได้แต่งตั้งนางสาววิมล	 เจือกโว้น	 ให้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์	2544		เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา	16	ปี	และได้เข้ารับการอบรมในหลกัสตูรต่างๆ	ท่ีเกีย่วข้องกบัการปฏบัิติ
งานด้านตรวจสอบภายในซ่ึงก�าหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	 และได้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายในของบรษัิทต่อเนือ่งเป็นเวลา	16	ปี	ซ่ึงมคีวามเข้าใจในกจิกรรมและการด�าเนนิงานของบรษัิทเป็นอย่างด	ี	จงึเห็น
ว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแูลให้หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีวฒุกิารศกึษา		ประสบการณ์	การอบรมท่ีเหมาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

ทั้งนี้	การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง		ถอดถอน	โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภาย
ในปรากฎในเอกสารแนบ	3

เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทก�าหนด		ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานก�ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ชื่อ	–	นามสกุล	 	 :	 นางสาววิมล		เจือกโว้น

ต�าแหน่ง	 	 	 :	 ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน

สัญชาติ	 	 	 :	 ไทย	 	 	

อายุ		 	 								 :					 54		ปี

จ�านวนหุ้นสามัญที่ถือ							 :			 ไม่มี

การศึกษา	 	 							 :					 -	ปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการบัญชี		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

																														 	 -	ปริญญาโท		การจัดการ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การอบรมหลักสูตร	 	 :						 -	การตรวจสอบภายในตามท่ีก�าหนดโดยสมาคมผูส้อบภายในแห่งประเทศไทย

																																			 -	 การก�ากับดูแลกิจการ,	 การบริหารการผลิต,	 กฎหมายแรงงานต่างๆ, 
	 	 	 	 	 การบริหารจัดการ,	 ความปลอดภัยในการท�างานประดับบริหาร,	 ระบบ 
	 	 	 	 	 การควบคุมคุณภาพต่าง,	 การบริหารเชิงนโยบาย,	 การจัดท�าแผนปฎิบัติ,	 
	 	 	 	 	 มาตรฐานการบัญชี	เป็นต้น

ประสบการณ์																	:			 2544	-	ปัจจุบัน	 ผู้จัดการส�านักงานตรวจสอบภายใน	บมจ.	กุลธรเคอร์บี้

	 	 	 	 	 2532	–	2544	 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน		บริษัท	เงนิทุนเฟรสิท์ 
	 	 	 	 	 	 	 ซิตี้	อินเวสเมนท์	จ�ากัด
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ในระหว่างปีบรษัิทมรีายการธรุกจิท่ีส�าคญักบับรษัิทย่อยและบริษัทท่ีเกีย่วข้องกนั	(โดยมผีูถ้อืหุ้นและ/หรือกรรมการบรษัิท
ร่วมกัน)	 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือและขายสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์	โดยบรษัิทมีนโยบายในการท�ารายการธรุกจิดงักล่าวในราคาเทียบเคยีงกบัราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่นไข
โดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจซึ่งรายการธุรกิจ		โดย
มีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายละเอียดประกอบดังแสดงในตารางต่อไปนี้

(ในปี	2560	ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องน�าเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการท�ารายการตามข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุป

(หน่วย:	ล้านบาท)

      ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ
กิจการ

นโยบายการก�าหนดราคา

2560 2559 2560 2559

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)

ซื้อสินค้า - - 1,334 1,182 ราคาตลาด

ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก - - 147 207 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

เงินปันผลรับ - - 151 144 ตามอัตราที่ประกาศจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย - - 31 28 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	0.25	-	5.80	ต่อปี	

ดอกเบี้ยรับ - - 7 7 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	3.25	-	5.80	ต่อปี	

รายได้อื่น - - 14 13 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าเช่ารับ - - 3 3 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ขายสินทรัพย์ถาวร - - - 61 ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ค่าใช้จ่ายอื่น - - 2 1 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก 576 591 290 323 ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ซื้อสินค้า 68 70 68 68 ราคาตลาด

ค่าเช่าจ่าย 14 19 - 5 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ค่าใช้จ่ายอื่น 10 14 8 8 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายได้อื่น 1 1 1 1 ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

รายการระหว่างกัน
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ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                  

บริษัทย่อย - - 54,799 41,453

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 113,337 105,827 49,332 49,762

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 113,337 105,827 104,131 91,215

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน                  

บริษัทย่อย - - 254,112 341,275

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน) 16,920 26,356 12,199 17,956

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน 16,920 26,356 266,311 359,231
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เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	
2559	และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์	จ�ากัด 156,000 - (43,000) 113,000

รวม 156,000 - (43,000) 113,000

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2559

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย

บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด 23,500 - (23,500) -

บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด 615,000 - - 615,000

รวม 638,500 - (23,500) 615,000
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญา 
ดังกล่าว	ดังนี้

	(หน่วย:	พันบาท)

2560 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด - 137

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 137

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด 55,414 73,701

บริษัท	กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่	จ�ากัด 61,519 160,914

บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด 4,221 6,629

บริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด 3,953 7,282

บริษัท	กุลธรเมททัลโปรดักส์	จ�ากัด 12,870 -

บริษัท	กุลธรวิจัยและพัฒนา	จ�ากัด 12,229 -

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 150,206 248,526

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และ	2559	บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร	ดังต่อไปนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45 44 21 21

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1 2 1 1

รวม 46 46 22 22
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันส�าหรับปีบัญชี	2560	สิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	และมีความ
เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว	เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า	รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท	และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น	ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ

รายการระหว่างกนัดงักล่าวนีส้ามารถสร้างประโยชน์สงูสดุให้กบับรษัิทได้จากข้อได้เปรยีบในเชิงแข่งขันทางธรุกจิ
ที่มีต้นทุนด�าเนินการที่ต�่ากว่าอันเป็นผลจากการด�าเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันส�าหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใกล้เคียงกัน

ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

ในการท�ารายการระหว่างกัน	 กรณีท่ีบริษัทมีรายการซื้อ/ขาย	 สินค้าและบริการระหว่างกันได้ก�าหนดให้ใช้ราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาดที่คิดกับบุคคลภายนอก	กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว	บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า
หรือบริการกับราคาภายนอก	ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน	เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัท	 นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการท�ารายการระหว่าง
กนัท่ีส�าคญั	และการเปิดเผยรายการระหว่างกนัทุกรายไตรมาสในท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท	เพือ่ดแูลไม่ให้เกดิความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตสุมผลและมอัีตราผลตอบแทนท่ียตุธิรรม	อย่างไรกต็ามเนือ่งจากรายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้ส่วนใหญ่
เป็นรายการที่ด�าเนินไปตามธุรกิจปกติ	ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการท�ารายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน	ดัง
นั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	 โดยบริษัทยังคงยึดถือ
ความสมเหตุสมผลและค�านึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
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ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุป     
สรุปผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน

- งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

	หน่วย	:	บาท	

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

รายได้        

รายได้จากการขายและบริการ 			9,263,906,664	 			8,665,887,862	 			10,544,381,527	

รายได้อื่น

			รายได้จากการขายเศษซาก 				245,008,234 				168,902,584 				219,144,543

			ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 					17,932,338			      -        -   

			ดอกเบี้ยรับ 							1,066,996	 							1,176,163	 							868,433	

			อื่นๆ 		31,600,867	 		15,849,356	 		6,523,111	

รวมรายได้    9,559,515,099    8,851,815,965    10,770,917,614

ต้นทุนขายและบริการ    9,013,230,998    8,011,603,678    9,747,455,660 

ก�าไรขั้นต้น 250,675,666 654,284,184 796,925,867 

อัตราก�าไรขั้นต้น 2.71% 7.55% 7.56%

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการขาย 126,060,082	 87,154,720	 162,835,271	

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 436,483,830	 446,764,644	 391,993,086	

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน - 11,860,450	 18,194,757	

รวมค่าใช้จ่าย 562,543,912	 545,779,814	 573,023,114	

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล (16,259,811)	 							294,432,473	 450,438,840	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 	(183,168,544) 	(186,841,093) 	(210,801,814)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 	(199,428,355)	 	107,591,380	 		239,637,026	

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 26,675,354 (44,288,515) 	(27,257,833)

ก�าไรส�าหรับปี (172,753,001)	 		63,302,865	 	212,379,193	

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงค่างบการเงินที่เป็น 
เงินตราต่างประเทศ

         
	319,986	

          
5,136,721	

          
3,595,627	

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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	หน่วย	:	บาท	

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

			(23,500,125)     - 	(30,662,151)																													

ผลกระทบของภาษีเงินได้
ก�าไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษีเงินได้

3,460,330
(20,039,795)

-
-

4,731,850
(25,930,301)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี 						(19,719,809)	 							5,136,721 						(22,334,674)

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี (192,472,810)	 68,439,586	 190,044,519	

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาทต่อหุ้น) (0.144) 0.053 0.191

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก	(หุ้น) 1,200,000,000 1,200,000,000 1,112,329,000

งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

หน่วย	:	บาท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

สินทรัพย์    

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 225,680,509 316,890,747 173,031,297

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1,852,121,489 1,834,931,629 2,083,897,699

สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน

2,122,406,144
25,536,722
48,143,025

2,327,112,970
12,676,416
53,047,960

2,437,768,790
-

80,147,540

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 28,400,410 22,226,018 84,198,796

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,302,288,299 4,566,885,740 4,859,044,122

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ 2,794,237,664 3,019,407,338 3,192,293,839

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

127,457,129
73,352,003

83,230,429
77,383,052

79,929,341
85,529,647

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,995,046,796 3,180,020,819 3,357,752,827

รวมสินทรัพย์ 7,297,335,095 7,746,906,559 8,216,796,949
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หน่วย	:	บาท

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3,029,785,282 2,801,694,296 3,660,060,111

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 879,098,264 1,003,573,813 1,138,199,528

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 200,000,000 200,000,000 263,200,000

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 102,275,964 107,704,954 156,862,954

รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,211,159,510 4,112,973,063 5,218,322,593

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนดภายในหนึ่งปี 600,000,000 800,000,000 -

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	–	สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึ่งปี

63,830,759 125,689,955 186,930,692

ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอื่นๆ 196,851,990 170,277,895 162,017,694

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 860,682,749 1,095,967,850 348,948,386

รวมหนี้สิน 5,071,842,259 5,208,940,913 5,567,270,979

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน(หุ้นสามัญ)	1,200,000,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

ช�าระเต็มมูลค่า(หุ้นสามัญ)	1,200,000,000	หุ้น	
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท

1,200,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน

700,000,000
207,897,949

700,000,000
207,897,949

700,000,000
-

ก�าไรสะสมจัดสรรแล้ว	-	ส�ารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000

ก�าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 8,345,246 321,138,042 437,835,087

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (10,750,359) (11,070,345) 191,690,883

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,225,492,836 2,537,965,646 2,649,525,970

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 7,297,335,095 7,746,906,559 8,216,796,949
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-  งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558

	หน่วย	:	บาท	

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (199,428,355) 107,591,380   239,637,026

รายการปรับกระทบยอดก�าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด�าเนินงาน

			ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย

			ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์

473,054,831

4,646,262	

494,203,314

- 

567,050,179

973,535	

			ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 14,810,362	 30,413,106	 				277,163	

			การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 	30,203,130 	17,232,199 	41,735,069

			ก�าไรสุทธิจากการจ�าหน่ายและตัดจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและ	 

			อุปกรณ์

			โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย

(245,468)

-

3,670,647

2,000,000

			(763,887)

1,280,000

			ตัดจ�าหน่ายภาษีหัก	ณ	ที่จ่าย

			รายได้เงินปันผล

2,008,820

(6,018)		

841,102

(4,523)		

1,455,209

(6,293)		

			ค่าตัดจ�าหน่ายดอกเบี้ย 10,214,628	 14,438,367	 15,590,420	

			ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

			รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

			ดอกเบี้ยรับ

14,066,845

(953,370)

(1,066,996)	

17,503,950

-

(1,176,163)

9,843,144

-

- 

			ขาดทุน	(ก�าไร)	จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 832,368 14,607,582 	(39,448,504)

			ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 162,981,868 157,795,834 180,599,729

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี้สินด�าเนินงาน 511,118,907 859,116,795 1,018,222,790

สินทรัพย์ด�าเนินงาน	(เพิ่มขึ้น)	ลดลง

			ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (57,115,828)	 260,624,139	 105,898,154

			สินค้าคงเหลือ 174,503,696	 93,423,621	 180,801,176

			สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 16,766,334	 50,080,601	 33,366,733	

			สินทรัพย์อื่น (159,436)	 1,230,305	 (227,251)	
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	หน่วย	:	บาท	

 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

หนี้สินด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	(ลดลง)   

			เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น (114,267,363)	 (133,623,738)				 (347,253,919)			

			หนี้สินหมุนเวียนอื่น (5,746,452)	 (35,846,203)	 1,929,476

เงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน 525,099,858 1,095,005,520 992,737,159

		เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

		ดอกเบี้ยรับ

		จ่ายดอกเบี้ย

(10,992,876)

1,066,996

(162,131,324)

(9,243,749)

1,176,163

(158,178,285)

(9,211,172)

-

	(181,190,411)

		จ่ายภาษีเงินได้ 	(45,352,153) 	(76,757,406) (26,507,777)

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด�าเนินงาน 307,690,501	 852,002,243 775,827,799

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ซื้อที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์ (267,227,564) (331,543,738) (229,975,148)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายที่ดิน	อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลรับ

1,293,214
11,568,990

6,018

5,413,947
-

4,523

1,127,123
-

6,293

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (254,359,342) (326,125,268) (228,841,732)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชี	เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก

			สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น	(ลดลง) (246,739,501) (875,347,947) (94,631,952)

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร - - 35,650,000	

ช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

(200,000,000)
-

(263,200,000)
1,000,000,000

(371,500,000)
-

เงินสดรับจาการเพิ่มทุน - - 400,000,000	

เงินสดจ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน 	(77,964,041) 	(83,782,250) 	(85,198,346)

จ่ายเงินปันผล (119,966,189) (179,957,197) (499,871,727)

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน (151,190,729) (402,287,394) (615,552,025)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) 6,649,332 20,269,869 (7,665,197) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (91,210,238) 143,859,450 (76,231,155)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 316,890,747	 173,031,297	 249,262,452	

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 225,680,509 316,890,747 173,031,297 

-  งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558 (ต่อ)
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13.2  อัตรำส่วนทำงกำรเงินของบริษัท  
ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(Liquidity	Ratio)

อัตราส่วนสภาพคล่อง 1.02	เท่า 1.1	เท่า 0.93	เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว 				0.49	เท่า 0.52	เท่า 0.43	เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 0.07	เท่า 0.18	เท่า 0.13	เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า 5.06	เท่า 4.64	เท่า 5.19	เท่า

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 71	วัน 		78	วัน 69	วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าถัวเฉลี่ย 3.77	เท่า 3.17	เท่า 3.66	เท่า

ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย 			96	วัน 		114	วัน 			98	วัน

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ 9.57	เท่า 7.48	เท่า 7.43	เท่า

ระยะเวลาช�าระหนี้ 				38	วัน 			48	วัน 48	วัน

Cash	Cycle 						129	วัน 144	วัน 119	วัน

               

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)

อัตราก�าไรขั้นต้น 2.71	% 7.55		% 7.56		%

อัตราก�าไรสุทธิ (1.86)	% 0.72		% 1.97		%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (7.76)	% 2.49		% 8.02		%

            

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน (Efficiency Ratio)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (2.37)	% 0.82		% 2.58		%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 9.95	% 17.60		% 22.92		%

อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน 1.27	เท่า 1.11	เท่า 1.25		เท่า
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.28	เท่า 2.05		เท่า 2.10		เท่า

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย 3.18	เท่า 6.87		เท่า 5.43		เท่า

อัตราส่วนความสามารถช�าระภาระผูกพัน 1.16	เท่า 1.39		เท่า 1.13		เท่า

อัตราการจ่ายเงินปันผล 											*			%		 									**				%									 					***				%				

*	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท	ครั้งที่	1/2561	เมื่อวันที่	21	กุมภาพันธ์	2561	มีมติให้น�าเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	39/2561	วันที่	25	เมษายน	2561	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี	2560	ในอัตราหุ้น
ละ	0.05	บาท(ห้าสตางค์)	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสมของกิจการที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	20	ของก�าไร	โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	24	พฤษภาคม	2561

**	 ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	38/2560		เมื่อวันที่	20	เมษายน	2560	มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ
ปี	2559	ในอัตราหุ้นละ	0.10	บาท(สิบสตางค์)	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสม
ของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	20	ของก�าไร	โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	18	พฤษภาคม	
2560

***	 ทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	37/2559		เมื่อวันที่	23	เมษายน	2559	มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�าหรับ
ปี	2558	ในอัตราหุ้นละ	0.15	บาท(สิบห้าสตางค์)	ส�าหรับหุ้นสามัญจ�านวน	1,200,000,000	หุ้นโดยจ่ายจากก�าไรสะสม
ของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	25	ของก�าไร	โดยมีก�าหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่	18	พฤษภาคม	
2559
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ภำพรวมธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกท่ีด�าเนินธุรกิจเจริญเติบโต 

อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีท่ี	35	 โดยในระยะแรกบริษัทได้รับเทคโนโลยีมาจาก	Tecumseh	 และ	Sanyo	 
ซ่ึงเป็นผูผ้ลติระดบัช้ันน�าของโลก	จากนัน้บรษัิทได้ท�าการปรบัเปลีย่นและพฒันาผลติภณัฑ์อย่างต่อเนือ่งโดยหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาของตนเองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทกุลธรพรีเมียร์	ซึ่งผลิตภัณฑ์
โดยรวมของบริษัทมีขนาดของ	Displacement	 ค่อนข้างกว้างครอบคลุมความต้องการของตลาดท่ีใช้กับเครื่องท�า 
ความเย็น	 เช่น	ตู้เย็น	ตู้แช่	ตู้ท�าน�้าเย็น	ตู้เย็นเชิงพาณิชย์	 และเครื่องปรับอากาศ	จึงท�าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม		

จากการที่บริษัทด�าเนินธุรกิจในสถานะผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�าเร็จรูป	เช่น	ตู้เย็น	ตู้ท�า
น�้าเย็น	 ตู้แช่	 และเครื่องปรับอากาศเพื่อจ�าหน่ายแข่งขันกับลูกค้าซ่ึงเป็นปัจจัยหลักท่ีสนับสนุนให้บริษัทสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถจ�าหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกราย	โดยในปี	2560	มียอด
ขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจ�านวนรวม	2.44	ล้านเครื่อง	ซึ่งแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็น
ดังนี้

-	 ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ	35	ซึ่งจ�าหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น	และตู้แช่ระดับชั้นน�าในประเทศ
หลายรายได้แก่	Toshiba,	Mitsubishi,	Sanden,	Haier,	Hitachi	และอื่นๆ

-	 ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสดัส่วนร้อยละ	65		ซ่ึงจ�าหน่ายให้แก่ผู้ผลติตูเ้ยน็	ตูแ้ช่และ	เครือ่งปรบัอากาศ
ระดับชั้นน�าในภูมิภาคต่างๆ	ของโลกได้แก่	South	East	Asia	(AEC	Countries),	Europe	&	America,	
Middle	East,	East	Asia,	South	Asia,	Africa,	Australia	และ	New	Zealand	ซ่ึงรายการค้าโดยเกอืบท้ังหมด
ใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบัุนปรมิาณการบรโิภคในตลาดต่างประเทศส�าหรับเครือ่งท�าความเย็นและเครือ่ง
ปรบัอากาศมีส่วนเพิม่ข้ึนอย่างต่อเนือ่งจากความต้องการของประชากรในเขตพ้ืนท่ีท่ีได้รบัผลกระทบของสภาวะโลกร้อน
ท่ีมีความรนุแรงมากข้ึนทุกปีและประชากรท่ีมกี�าลงัซ้ือของกลุม่ประเทศท่ีมีสภาพเศรษฐกจิเจรญิเตบิโตในหลายๆ	พืน้ท่ี
ของโลก	แต่ในทางกลบักนัปรมิาณการบรโิภคของกลุม่ลกูค้าเดมิบางพืน้ท่ีมีจ�านวนท่ีลดลงเช่นกนัเนือ่งจากยังคงได้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกจิท่ีฟ้ืนตวัไม่ชัดเจน	และถงึแม้ว่าสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยของปี	2560	สามารถฟ้ืน
ตวัได้บ้างแต่ความต้องการของตลาดในประเทศนัน้มีจ�านวนลดลงจากปีก่อนเนือ่งจากภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคง
ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าท่ีมีมูลค่าต�า่ให้ก�าลังซ้ือและการบริโภคของประชากรมีน้อยลงและบางส่วนเป็นผลจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ	

การด�าเนนิธรุกจิผลิตและจ�าหนา่ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิดผนึกในปีกอ่นๆจนถึงปัจจบุนัยงัคงมกีาร
แข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากข้ึนในด้านคุณภาพและราคาขายท่ีถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กท่ีใช้กับตู้เย็น	 ตู้แช่	 ตู ้ท�าน�้าเย็นในครัวเรือน	 เนื่องจากมีผู้ผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกระดับช้ันน�าหลายรายท่ีเป็นรายใหญ่ของโลกท่ีมีก�าลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณ
ความต้องการโดยรวมของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ผลิตในประเทศจีนท่ีมีก�าลังการผลิตโดยรวมมากท่ีสุดท่ีใช้
กลยุทธ์ด้านราคาขายที่ถูกกว่าเป็นหลักในการแข่งขัน

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ
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จากนโยบายการด�าเนินธุรกิจของบริษัทท่ีมุ่งเน้นน�าเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ท่ีมีคุณภาพและ 
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า	รวมถึงราคาที่แข่งขันได้		จึงด�าเนินการในแนวทางดังนี้

-	 ท�าการพฒันามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาดในด้านคณุภาพ	
ประสิทธิภาพ	และประหยัดพลังงาน	

-	 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�าความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

-	 พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนต�่าลง

ในการด�าเนินธุรกิจมีตัวแปรส�าคัญต่าง	 ๆ	 ท่ีส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตและจ�าหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์		ดังนี้

-	 ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติที่มีผลต่อการบริโภคในครัวเรือน

-	 ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ท�าความเย็นและถนอมอาหารเพื่อด�ารงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน

-	 ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศท่ีมีผลต่อก�าลังซ้ือภาคครัวเรือน
ส�าหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศ	ตู้เย็น	และเครื่องท�าความเย็นต่างๆ

-	 ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องราคา	คุณภาพ	ประสิทธิภาพ	การประหยัด
พลังงานและการใช้สารท�าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์	

-	 ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง	และเหล็กซึ่งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน�้ามัน

-	 ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย	ณ.	ระดับขนาดก�าลังการผลิตที่ต่างกันมาก

-	 ประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจท่ีท�าให้เกิดต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายด�าเนินการโดยรวมท่ีต�่าลงอย่าง 
ต่อเนื่อง

-	 ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-	 ราคาขายที่แข่งขันได้ในแต่ละตลาด

ผลกำรด�ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร
(1)	 รายได้จากการขายและบริการ

ยอดการขายและบริการในปี	2560	 มีมูลค่ารวม	9,263.91	 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี	2559	 ท่ีม ี
ยอดการขายและบรกิารมลูค่ารวม	8,665.89	ล้านบาท	เป็นมูลค่าท่ีเพิม่ข้ึน	598.02	ล้านบาทหรอืเพิม่ขึน้ในอัตรา
ร้อยละ	6.90	 ซ่ึงเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี	2560	 ท่ีขยายตัวได้บ้างแต่ภาค
เกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าท่ีมีมูลค่าต�่า	 นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลก 
ท่ีฟ้ืนตวัได้บ้างในประเทศอเมรกิา	กลุม่ประเทศยโุรป	และญ่ีปุ่น	และผลการแข่งขนัลดราคาขายท่ีรุนแรงมากจาก
ผู้ผลิตในประเทศจีนท�าให้ยอดขายของบริษัทส�าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กท่ีใช้กับตู้เย็นในครัวเรือน 
มียอดขายในปี	2560	ลดลงจากปี	2559	ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�านวนเครื่อง	แต่บริษัทยังคงสามารถขายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดท่ีใหญ่ข้ึนท่ีใช้กบัตูเ้ย็นเชงิพาณชิย์และเครือ่งปรับอากาศได้มากข้ึนกว่าปี	2559	ท้ังเป็นมูลค่า
เงินและจ�านวนเครื่องรวมท้ังยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะท่ีเพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้บริษัทมียอดขายท่ีเป็น
มูลค่าเงินโดยรวมของปี	2560	มากกว่าปี	2559	แต่ยอดรวมของปริมาณการขายเป็นจ�านวนเครื่องของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ลดลงจากปี	2559	ในอัตราร้อยละ	10.75
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(2)	 อัตราก�าไรขั้นต้น

ในปี	2560	มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	2.71	ซึ่งลดลงจากปี	2559	ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ	7.55	ซึ่งเป็น
ผลจากราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี	2560	ได้ปรับสูงขึ้นสูงกว่าราคาปี	2559	ตามภาวะตลาด
โลกในอัตราประมาณโดยฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	25	และมากกว่าร้อยละ	20	ตามล�าดับ	 รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน 
เงนิตราสกลุบาทเทียบกบัดอลลาร์แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัปีก่อนในอตัราเฉลีย่ประมาณร้อยละ	3.80		และการปรบั
ลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด	

(3)	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

-	 ค่าใช้จ่ายในการขาย	ในปี	2560	มีค่าใช้จ่ายการขายเป็นจ�านวนเงิน	126.06	ล้านบาท	เปรียบเทียบ
กับปี	2559	ที่เป็นจ�านวนเงิน	87.15	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	38.91	ล้านบาท	โดยยอดเงินที่เพิ่มมีจ�านวน
ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายรับประกันสินค้าและค่า	Commission	จากการขาย

-	 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ในปี	2560	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ�านวนเงิน	436.48	 ล้านบาท	 
เปรียบเทียบกับปี	2559	ที่เป็นจ�านวนเงิน	446.76	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ใกล้เคียงกัน

-	 ก�าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นในปี	2560	มีผลเป็นก�าไรจ�านวน	17.93	ล้านบาท	ส่วนปี	2559	
มีผลเป็นขาดทุนจ�านวน	11.86	ล้านบาท	เป็นผลจากการบริหารเงินตราต่างประเทศของรายการซื้อ
วัตถุดิบทองแดงและเหล็กจากต่างประเทศและการขายส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศของเงินสกุล
บาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาท่ีสามารถจัดการได้ดีถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทท่ี 
แข็งค่าขึ้น

(4)	 รายได้อื่น

รายได้จากการขายเศษซากในปี	2560	 มีรายได้จากการขายเศษซากเป็นจ�านวนเงิน	245.01	 ล้านบาท	 
เพิ่มขึ้นจากปี	2559	 ที่มียอดรายได้	168.90	 ล้านบาท	 เป็นจ�านวนเงิน	76.11	 ล้านบาท	 หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา 
ร้อยละ	45.06	เป็นผลจากราคาขายเศษซากทองแดงและเหลก็ในปี	2560	เพิม่สงูกว่าปี	2559	เป็นมูลค่าส่วนใหญ่
และมีผลจากปริมาณการใช้วัตถุดิบทองแดงและเหล็กมีจ�านวนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	

(5)	 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี	2560	มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจ�านวนเงิน	183.17	ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี	2559	ที่มีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเป็นจ�านวนเงิน	186.84	ล้านบาท	ซึ่งเป็นจ�านวนเงินที่ใกล้เคียงกัน	

ผลกำรด�ำเนินงำนและควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรโดยสรุป
สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี	2560	ยังคงขยายตวับ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคง

ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าท่ีมีมูลค่าต�่าท�าให้ก�าลังซ้ือและความต้องการบริโภคมีน้อยลง	 นอกจากนี้ภาวะ
เศรษฐกจิของโลกโดยรวมยงัคงฟ้ืนตวัไม่ชัดเจนคงมีเพยีงสหรัฐอเมริกา	กลุม่ประเทศยุโรปและญ่ีปุ่นท่ีฟ้ืนตวับ้าง
ไม่มากนักและยังคงมีผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยายตัวลดลงในอัตราใกล้เคียงเดิมที่	6-7%	ท�าให้
การบรโิภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตวัได้ไม่ดเีท่าท่ีควร	อีกท้ังการแข่งขันลดราคาขายท่ีรนุแรงมากจากผูผ้ลติ
ในประเทศจีนท�าให้บริษัทต้องปรับลดราคาขายตามการแข่งขันและส่งผลให้ยอดขายของบริษัทส�าหรับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี	2560	ลดลงจากปี	2559	ทั้งเป็นมูลค่าเงินและ
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จ�านวนเครื่อง	 แต่บริษัทยังคงสามารถขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดท่ีใหญ่ข้ึนท่ีใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์และ
เครื่องปรับอากาศได้มากขึ้นกว่าปี	2559	ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�านวนเครื่อง

รวมท้ังยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะท่ีเพิม่มากข้ึนเป็นผลให้บรษัิทมียอดขายท่ีเป็นมลูค่าเงนิโดยรวม
ของปี	2560	มากกว่าปี	2559	ในอัตราร้อยละ	6.90	แต่ยอดรวมของปริมาณการขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็น
จ�านวนเครื่องลดลงจากปี	2559	ในอัตราร้อยละ	10.75

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีปัจจัยส�าคัญที่ส่งกระทบต่อผลประกอบการ	ดังนี้

-	 ราคาของต้นทุนวตัถดุบิเหลก็และทองแดงในปี	2560	ได้ปรับสงูข้ึนตามภาวะตลาดโลกซ่ึงเพิม่สงูกว่า
ราคาปี	2559	ในอัตราประมาณโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	25	และร้อยละ	20	ตามล�าดับ

-	 อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ในปี	2560	 โดยเฉลี่ยแข็งค่าสูงกว่าปี	2559	 
ในอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ	3.80

-	 การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน	 ซ่ึงมี
ความได้เปรียบจากก�าลังการผลิตและขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก

ผลกระทบจากปัจจยัทางธรุกจิท่ีส�าคญัต่างๆดงักล่าวท�าให้บรษัิทมีผลประกอบการเป็นขาดทุนจ�านวน	172.75	
ล้านบาท	โดยที่อัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2560	มีเพียง	2.71%	ซึ่งลดลงจากปี	2559	ที่มีอัตราก�าไรขั้นต้น	7.55%	

ท้ังนี้ฝ่ายบริหารได้ก�าหนดให้ด�าเนินการในแนวทางต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจให้
มีมากขึ้นส�าหรับการด�าเนินงานในปี	2561	ดังต่อไปนี้

-	 เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าให้แข่งขันได้	

-	 ปรับกระบวนการบริหารงานขายท่ีสร้างมูลค่าให้ได้มากข้ึนเพื่อชดเชยกับราคาขายท่ีลดลงจากภาวะ
การแข่งขัน

-	 มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานให้เกิดผลโดยเร็ว

-	 เร่งพัฒนาและออกสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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การบริหารจัดการที่เป็นผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน 

1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น      

(หน่วย:	พันบาท)	

ปี	2560 ปี	2559 ปี	2558

ลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 84,980 4.59	% 74,499 	4.06	% 74,481 	3.57	%

ค้างช�าระ

น้อยกว่า	3	เดือน	 21,629 1.17	% 21,214 1.16	% 25,818 1.24	%

3	-	6	เดือน 94 0.01	% 370 0.02	% 6,336 0.30	%

มากกว่า	6	เดือน 5,466 0.30	% 8,583 0.47	% 3,539 0.17	%

รวม 112,169 6.06	% 104,666 5.70	% 110,174 5.28	%

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - - - - -

รวมลูกหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,	
สุทธิ 112,169 6.06	% 104,666 5.70	% 110,174 5.28	%

ลูกหนี้การค้า	-	อื่น	ๆ

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ 1,336,041 72.14	% 1,324,810 72.20	% 1,451,682 69.66	%

ค้างช�าระ

น้อยกว่า	3	เดือน	 279,145 15.07	% 302,412 16.48	% 480,641 23.07	%

3	-	6	เดือน 8,723 0.47	% 33,560 1.83	% 21,828 1.05	%

มากกว่า	6	เดือน 66,978 3.62	% 93,428 5.09	% 25,492 1.22	%

รวม 1,690,887 91.29	% 1,754,210 95.60	% 1,979,643 95.00	%

หัก	:	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (54,635) (2.95	%) (39,825) (	2.17	%) (9,412) (	0.45	%)

รวมลูกหน้ีการค้า	-	กิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกัน,	
สุทธิ 1,636,252 88.34	% 1,714,385 93.43	% 1,970,231 94.55	%

รวมลูกหนี้การค้า	–	สุทธิ 1,748,421 94.40	% 1,819,051 99.13	% 2,080,405 99.83	%

ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1,168 0.06	% 1,161 0.06	% 1,153 0.06	%

ลูกหนี้อื่น	–	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 10,757 0.58	% 6,467 0.35	% 2,340 0.11	%

เงินจ่ายล่วงหน้า 91,775 4.96	% 8,253 0.45	% - -

รวมลูกหนี้อื่น 103,700 5.60	% 15,881 0.87	% 3,493 				0.17	%

รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 1,852,121 100	% 1,834,932 		100	% 2,083,898 100	%
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รายละเอียดลูกหนี้การค้าของบริษัทสามารถจัดกลุ่มตามอายุของหนี้ได้ดังตารางข้างต้นนี้

ฝ่ายบริหารของบรษัิทและบรษัิทย่อยก�าหนดให้มนีโยบายและวธิกีารในการควบคมุสนิเชือ่ท่ีเหมาะสม	ดงันัน้บรษัิท
และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็นสาระส�าคัญจากการให้สินเช่ือ	 นอกจากนี	้ 	 การให้สินเช่ือของ
บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนือ่งจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมีฐานของลกูค้าท่ีหลากหลายและมอียู่จ�านวนมาก
รายซ่ึงลูกหนี้เกือบท้ังหมดเป็นลูกค้าช้ันดีและส�าหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ท�าประกันความเสี่ยงคุ้มครองการไม่
จ่ายช�าระจ�านวนหนึ่งจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายจากลูกค้าในมูลค่าที่เป็นสาระส�าคัญ

จ�านวนคงเหลือที่แตกต่างกันในแต่ละปีนั้นเป็นผลจากยอดขายและในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก
หนี้ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากลูกหนี้แต่ละราย		โดยในปี	2560	นี้
มผีลการบันทึกประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูเพิม่ข้ึนจากปี	2559	ซ่ึงเป็นผลจากการขายสนิค้าให้กบัลกูค้าต่างประเทศ
รายหนึ่ง	

บรษัิทมีรายการธรุกจิท่ีส�าคญักบับรษัิทย่อยและบรษัิทท่ีเกีย่วข้องกนั	(โดยมผีูถ้อืหุ้นและ/หรอืกรรมการบรษัิทร่วม
กัน)	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อและขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์	โดยบริษัทมีนโยบายในการท�ารายการธุรกิจดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตาม
เงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจและ
รายการธุรกจิท่ีเกดิขึน้ได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหว่างกนัทุกรายไตรมาส
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2.   สินค้าคงเหลือ  มีรายละเอียดดังข้อมูลนี้

(หน่วย:	พันบาท)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

ราคาทุน

สินค้าส�าเร็จรูป 696,350 30	% 803,847 32	% 1,063,052 41	%

งานระหว่างผลิต 457,312 20	% 460,260 19	% 460,517 18	%

วัตถุดิบ 1,150,035 50	% 1,168,906 47	% 1,016,435 40	%

สินค้าระหว่างทาง 578 - 45,766 2	% 32,199 1	%

รวม 2,304,275 100	% 2,478,779 100	% 2,572,203 100	%

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า (181,869) 7.89% (151,666) 6.12% (134,434) 5.23 %

สินค้าคงเหลือสุทธิ 2,122,406 2,327,113 2,437,769

บรษัิทด�าเนนิการสัง่ซ้ือวตัถดุบิจากผูผ้ลติหลายรายท่ีมีศกัยภาพในการผลติสนิค้าท่ีมีคณุภาพทัดเทียมกนัสามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ปริมาณการสั่งซ้ือเป็นผลจากการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปท่ีได้ค�านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ	 ท่ี
เกี่ยวข้อง	และบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างรัดกุม		

สินค้าส�าเร็จรูป	 สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน	(ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน)	 หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า	ราคาทุนของสินค้าส�าเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ	
ค่าแรงทางตรง	และค่าโสหุ้ยในการผลิต	และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นโดยค�านึงถึงภาวะตลาดและสภาพของ
สินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น

ในระหว่างปีปัจจุบัน	บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้
รับโดยปรับลดราคาทุนเป็นจ�านวน	30.2	ล้านบาท	โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย	
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3.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์  มีรายละเอียดดังตารางข้อมูลนี้

หน่วย	:	พันบาท

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
โรงงาน

เครื่องจักร อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ราคาทุน:

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

ซื้อเพิ่ม - 425 13,176 7,050 6,027 4,536 192,761 223,975

โอนและตัดจ�าหน่าย - 13,356 75,031 37,083 1,676 (3,684) (136,610) (13,148)

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - 10,885 18,525 - 490 357 - 30,257

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 349,728 1,856,531 7,697,379 1,212,452 186,398 139,826 245,862 11,688,176

ซื้อเพิ่ม - 77 13,386 8,655 5,806 7,143 301,773 336,840

โอนและตัดจ�าหน่าย - 81,874 66,987 30,572 3000 (1,983) (199,707) (19,257)

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - 	(17,522) (29,921) - (757) 	(559) - 	(48,759)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 349,728 1,920,960 7,747,831 1,251,679 194,447 144,427 347,928 11,957,000

ซื้อเพิ่ม - 636 2,518 8,548 6,288 15 230,186 248,191

โอนและตัดจ�าหน่าย - 167,483 17,230 23,529 (1,218) 3,904 (244,073) (33,145)

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - (5,987) (10,271) - (258) (183) (507) (17,206)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 349,728 2,083,092 7,757,308 1,283,756 199,259 148,163 333,534 12,154,840

ค่าเสื่อมราคาสะสม: 

ณ	วันที่	1	มกราคม	2558 - 1,033,380 5,623,362 1,023,856 141,544 107,427 - 7,929,569

โอนและตัดจ�าหน่าย - - (31) (495) (3,734) (7,243) - (11,503)

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - 4,867 14,341 - 400 285 - 19,893

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 82,688 390,261 55,474 16,548 11,462 - 556,433

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 - 1,120,935 6,027,933 1,078,835 154,758 111,931 - 8,494,392

โอนและตัดจ�าหน่าย - - (2,924) - (453) (4,694) - (8,071)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 82,508 325,039 50,225 14,702 10,741 - 483,215

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - (8,665) (23,658) - (642) (468) - (33,433)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 - 1,194,778 6,326,390 1,129,060 168,365 117,510 - 8,936,103

โอนและตัดจ�าหน่าย - - (28,144) (364) (3,589) - - (32,097)

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี - 89,817 301,357 49,347 11,094 10,508 - 462,123

แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย - (3,152) (8,126) - (226) (159) - (11,663)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - 1,281,443 6,591,477 1,178,043 175,644 127,859 - 9,354,466
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หน่วย	:	พันบาท

ที่ดิน ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
โรงงาน

เครื่องจักร อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่อง
ตกแต่ง

ติดตั้งและ
อุปกรณ์
ส�านักงาน

ยานพาหนะ งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

ค่าเผื่อการด้อยค่า:

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558 - - (973) - - - (517) (1,490)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2559 - - (973) - - - (517) (1,490)

เพิ่มขึ้นระหว่างปี - - (4,646) - - - - (4,646)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560 - - (5,619) - - - (517) (6,136)

มูลค่าสุทธิตามบัญชี

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

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน	 อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ 
ด้อยค่าของสินทรัพย์	(ถ้ามี)	

ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้

ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารโรงงาน - 	 10,	20	 ปี

เครื่องจักร - 	 5,	8,	10,	15	 ปี

อุปกรณ์โรงงาน - 	 5	 ปี

เครื่องตกแต่ง	ติดตั้ง	และอุปกรณ์ส�านักงาน - 	 3,	5,	10	 ปี

ยานพาหนะ - 	 5	 ปี

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ค�านวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน	

ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง	

บริษัทตัดรายการที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์	ออกจากบัญชี	เมื่อจ�าหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 รายการผลก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์	 จะรับรู้ใน
ส่วนของก�าไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี	จ�านวนประมาณ	627	ล้านบาท	(2559	:	752	
ล้านบาท)	(เฉพาะบริษัท:	306	ล้านบาท	2559:	404	ล้านบาท)	ไปจดจ�านองและวางเป็นประกันไว้กับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อ
ค�้าประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงิน	
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บริษัทและบริษัทย่อยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน	3	แห่งว่าบริษัทและบริษัทย่อย
จะไม่น�าสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน	สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยไปจ�าหน่ายจ่ายโอน	จ�านอง	จ�าน�าหรือก่อ
ภาระผกูพันใดๆ	เว้นแต่เป็นการให้หลกัประกนัภายใต้สญัญาสนิเช่ือร่วม	(Syndicated	loan)	ในการช�าระหนี้ให้แก่กลุม่สถาบัน
การเงิน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�านวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว	แต่ยัง
ใช้งานอยู่	มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�านวนเงินประมาณ	5,839.4	ล้านบาท	(2559:	
5,128.2	ล้านบาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องจักร	ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภาย
ใต้สัญญาเช่าการเงิน	โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�านวนเงิน	116.5	ล้านบาท	(2559:	153.5	ล้านบาท)

4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้	

(หน่วย:	พันบาท)

บริษัท ทุนเรียกช�าระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน
เงินปันผลท่ีบริษัทฯ                      

รับระหว่างปี

2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559

(ร้อยละ) (ร้อยละ)

บริษัท	กุลธรเคอร์บี ้
เฟาน์ดรี่	จ�ากัด 575,000 575,000 100 100 739,999 739,999 100,050 143,750

บริษัท	กุลธรพรีเมียร์	จ�ากัด	 1,260,000 1,260,000 100 100 1,936,751 1,936,751 - -

บริษัท	กุลธร	สตีล	จ�ากัด 400,000 400,000 100 100 399,999 399,999 50,000 -

บริษัท	กลุธรแมททีเรียลส ์
แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด 650,000 650,000 100 100 540,630 540,630 - -

บริษัท	กุลธรวิจัยและพัฒนา	
จ�ากัด 12,500 - 100 - 12,500 - - -

รวม 3,629,879 3,617,379 150,050 143,750

หัก	:	ค่าเผื่อการด้อยค่าของ	 
			เงินลงทุนในบริษัทย่อย (783,007) (783,007) - -

เงินลงทุนในบริษัทย่อย-สุทธิ	 2,846,872 2,834,372 150,050 143,750

เมื่อวันที่	24	กุมภาพันธ์	2559	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่	1/2559	มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในบริษัท	กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์	จ�ากัด	ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ	100	ของทุนจดทะเบียน	เป็น
จ�านวน	200	ล้านบาท	(2	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	จากทุนจดทะเบียนเดิม	450	ล้านบาท	(4.5	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	
100	บาท)	เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�านวน	650	ล้านบาท	(6.5	ล้านหุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท)	โดยบริษัทได้ช�าระเงินเพิ่ม
ทุนทั้งหมดจ�านวน		200	ล้านบาทในวันที่	17	พฤษภาคม	2559	และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2559	
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เมื่อวันที่	14	ธันวาคม	2559	ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ	บริษัท	กุล
ธรวิจัยและพัฒนา	จ�ากัด	เพื่อด�าเนินธุรกิจท�าการและรับท�าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้า	และการผลิตสินค้า
ต่างๆ	โดยมีสดัส่วนการถอืหุ้นในอัตราร้อยละ	100	โดยมีทุนจดทะเบยีนจ�านวน	50	ล้านบาท	แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	500,000	
หุ้น	มูลค่าหุ้นละ	100	บาท	และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่	13	มกราคม	2560	บริษัท	กุลธรวิจัย
และพัฒนา	จ�ากัด	ได้เรียกช�าระค่าหุ้นเป็นครั้งแรกร้อยละ	25	ของทุนจดทะเบียน	โดยบริษัทได้ช�าระค่าหุ้นจ�านวน	12.5	ล้าน
บาท	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2560

5.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  (งบการเงินรวม) เป็นดังนี้

	 	 	 	 (หน่วย:	พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี)

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

เงินเบิกเกินบัญชี 7.12	-	7.13 5,627 14,900 24,452

เงินกู้ยืมระยะสั้น 3.25	-	4.78 974,500 545,689 767,849

ทรัสต์รีซีท 3.85	-	4.49 1,674,341 1,434,558 1,786,424

เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต 4.25	-	5.66 375,317 806,547 1,081,335

รวม 3,029,785 2,801,694 3,660,060

ในปี	2559	บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	3	แห่ง	เพื่อรับวงเงินสินเชื่อเพื่อ
การด�าเนินงาน	สินเชื่อเพื่อการค�้าประกัน	และสินเชื่อส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้นเป็นจ�านวน	5,625	ล้านบาท	
และ	35	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา	ภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นนี้	บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆรวม
ถงึการด�ารงอตัราส่วนหนีท่ี้มภีาระดอกเบ้ียต่อก�าไรก่อนหักดอกเบ้ีย	ภาษี	ค่าเสือ่มราคาและค่าตดัจ�าหน่าย	รายการพเิศษและ
รายการท่ีไม่ใช่เงนิสดส�าหรบังบการเงนิรวมไม่เกนิ	5:1	และอตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้นส�าหรบังบการเงนิรวมไม่เกนิ	
2.75:1	ตลอดจนต้องไม่น�าสนิทรพัย์ของบรษัิทและบริษัทย่อย	ท้ังท่ีมีอยู่เดมิและท่ีจะได้มาใหม่ในอนาคตไปจ�าหน่ายจ่ายโอน	
จ�านอง	จ�าน�าหรอืกอ่ภาระผกูพนัใดๆ	เว้นแต่กรณนี�าไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสนิเชือ่ร่วม	(Syndicated	loan)	ในการช�าระหนี้
ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว
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6. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  มีรายละเอียดดังนี้

									(หน่วย:	พันบาท)

ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 10,790 18,028 18,487

เจ้าหนี้การค้า	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 638,096 724,386 823,633

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 6,130 7,948 11,656

เจ้าหนี้อื่น	-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 138,716 153,318 173,195

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 380 -

ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,954 2,288 2,737

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย-	กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 82,412 97,226 108,491

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 879,098 1,003,574 1,138,199

ในปี	2560	มียอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นจ�านวนเงิน	879.10	ล้านบาท	ในขณะที่จ�านวนคงเหลือของปี	2559	
มีเป็นจ�านวน	1,003.57	ล้านบาท		เป็นผลจากการบริหารงานจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

บริษัทมีรายการธุรกิจท่ีส�าคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน	(โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัทร่วมกัน)	
ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการซ้ือและขายสินค้าท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทท่ีเป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์	โดยบรษัิทมีนโยบายในการท�ารายการธรุกจิดงักล่าวในราคาเทียบเคยีงกบัราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่นไข
โดยมีสญัญาทางการค้าระหว่างบรษัิทกบับรษัิทเหล่านัน้กนัอย่างชัดเจนและเป็นไปตามปกตธิรุกจิ	และรายการธรุกจิท่ีเกดิข้ึน
ได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ

7. เงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้

		 	 	 	 (หน่วย	:	พันบาท)

ปี 2560 ปี 2559  ปี 2558

เงินกู้ยืมระยะยาว 		800,000 1,000,000 	263,200

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (200,000) (200,000) (263,200)

เงินกู้ยืมระยะยาว	-	สุทธิจากส่วนที่ถึง	ก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 600,000 800,000 -  
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ในเดือนธันวาคม	2559	บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�าสัญญาสินเชื่อ	(Credit	Facility	Agreement)	กับสถาบันการเงิน	
3	แห่ง	เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	2,000	ล้านบาท

ในระหว่างเดือนธันวาคม	2559	บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาแล้วจ�านวน	1,000	ล้านบาท	โดยเงินกู้ยืมดัง
กล่าวมีก�าหนดจ่ายช�าระคืนภายในปี	2564	โดยแบ่งจ่ายช�าระคืนเป็นรายไตรมาส	ไตรมาสละ	50	ล้านบาท	รวม	20	งวด	โดย
เริ่มช�าระคืนเงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนมีนาคม	2560

เงนิกูยื้มดงักล่าวคดิอัตราดอกเบ้ียซ่ึงอ้างอิงจากอัตราดอกเบ้ีย	THBFIX	+3%	โดยมกี�าหนดช�าระดอกเบ้ียเป็นรายเดอืน

ภายใต้สัญญาเงินกู้นี้	 บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	 ๆ	 รวมถึงการด�ารงอัตราส่วนหนี้ท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�าหรับงบ
การเงินรวมไม่เกิน	5:1	และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับงบการเงินรวมไม่เกิน	2.75:1	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2559	บริษัทและบริษัทย่อยสามารถด�ารงอัตราส่วนและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ได้

ในเดือนธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสืออนุมัติการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินบางประการ	รวมไป
ถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ด�ารงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	
รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง	3	แห่ง	ณ	วัน
ที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ	ที่ระบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้ได้		
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นค�้าประกันโดยการจดจ�านองท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย	 ใน
ระหว่างปี	2560	บริษัทได้ท�าสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน

8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

(หน่วย:	พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560 2559 2560 2559

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 134,800 212,770 9,413 23,588

หัก:	ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย (9,154) (19,375) (480) (1,446)

รวม 125,646 193,395 8,933 22,142

หัก:	ส่วนที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี (61,815) (67,705) (6,438) (13,165)

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	-	สุทธิจากส่วนที่															
ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 63,831 125,690 2,495 8,977
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บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการด�าเนินงานของกิจการโดยมี
ก�าหนดการช�าระค่าเช่าเป็นรายเดือน	อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ	3	ถึง	5	ปี

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 68 67 135 7 3 10

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ 
ตดับัญชี																																																																																																																																											 (6) (3) (9) (1) - (1)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 62 64 126 6 3 9

(หน่วย:	ล้านบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม

ผลรวมของจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า 78 134 212 14 10 24

ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ 
ตัดบัญชี																																																								 (10) (9) (19) (1) (1) (2)

มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินขั้นต่�าที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า 68 125 193 13 9 22

9. ส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

เงินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติ
งานครบก�าหนดระยะเวลา

ในปี	2560	ยอดคงเหลือของการส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	มีเป็นจ�านวนเงิน	196.85	ล้านบาท	
ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่สูงกว่าปี	2559	ที่มียอดคงเหลือเป็นจ�านวนเงิน	170.28		ล้านบาท
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สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุน
ในป	ี2559	 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน	3	 แห่ง	 เพื่อรับ

วงเงินสินเชื่อเพื่อการด�าเนินงาน	สินเชื่อเพื่อการค�้าประกัน	และสินเชื่อส�าหรับการป้องกันความเสี่ยง	รวมทั้งสิ้น
เป็นจ�านวน	5,625	ล้านบาท	และ	35	ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา		

ต่อมาเม่ือวันท่ี	16	ธนัวาคม	2559	บรษัิทและบรษัิทย่อยได้เข้าท�าสญัญาสนิเช่ือ	(Credit	Facility	Agreement)	
กับสถาบันการเงิน	3	แห่ง	เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน	2,000	ล้านบาท	เงินกู้ยืมดัง
กล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย	THBFIX	+3%	โดยมีก�าหนดช�าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

รายละเอียดดงักล่าวข้างต้นนีเ้ป็นแนวทางด�าเนนิการหลกัท่ีส�าคญัในการบรหิารจดัการทางการเงนิโดยองค์
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยท่ีจะช่วยเสริมความม่ันคงทางการเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงานและลดภาระดอกเบ้ีย
เงินกู้	รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	มียอดคงเหลือรวมเป็นจ�านวนเงิน	3,830	
ล้านบาท

1.	 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด�าเนินงาน	เป็นดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี												 316,890,747

บวก			เงินสดสุทธิจากกิจการด�าเนินงาน	
											-	ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยน
													แปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน	
											-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน	
											-จ่ายดอกเบี้ย		
											-จ่ายภาษีเงินได้	และอื่นๆ																								

	307,690,501
     

		512,185,903
	13,980,951

(162,131,324)	
(56,345,029)																						

หัก		เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(1)				 									(254,359,342)

หัก		เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	
										-เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น	
										-จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	
										-จ่ายเงินปันผล	
										-เงินจ่ายช�าระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน					

(151,190,729)
246,739,501

(200,000,000)
		(119,966,189)

							(77,964,041)												

บวก		ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มข้ึน																																																														 6,649,332

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี																																																																						 225,680,509

หมายเหตุ:	 (1)	 รวมผลการซ้ือเครื่องจักร	 อุปกรณ์โรงงาน	 และเครื่องจักรระหว่างรอการใช้งานของ 
	 	 	 โครงการท่ีได้รับการส่งเสรมิการลงทุนจาก	BOI	ท่ีจ่ายลงทุน	เป็นจ�านวนเงนิรวม	241.26	 
	 	 	 ล้านบาท	
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จากข้อมูลการเปลีย่นแปลงของแหล่งเงนิทุนท่ีมาและใช้ไปจากการด�าเนนิงานดงักล่าวข้างต้น	บริษัทยังคงมีสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างเพียงพอต่อการด�าเนินงาน	 ซ่ึงสามารถช�าระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก�าหนดและ	 ณ	 สิ้นปีบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีคงเหลือเป็นจ�านวนเงิน	225.68	ล้านบาท

2.	 รายจ่ายลงทุน	(Capital	Expenditure)

ในปี	2560	บริษัทได้จ่ายลงทุน	ดังนี้

วัตถุประสงค์

-	เครื่องจักรและอุปกรณ์ 2.52				ล้านบาท -	เพื่อปรับปรุงการผลิต

-	อุปกรณ์โรงงาน 8.55				ล้านบาท -	เพื่อปรับปรุงการผลิต

-	เครื่องจักรและอุปกรณ์			 
		รอการใช้งาน

230.19				ล้านบาท -	เพื่อขยายก�าลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก	BOI

รวม 241.26				ล้านบาท

โดยจ�านวนเงินที่จ่ายลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้	เงินสดรับจากการเพิ่ม
ทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

3.	 ความสามารถในการช�าระหนี้และการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม

ในเดอืนธนัวาคม	2560	บรษัิทและบรษัิทย่อยได้รบัหนงัสอือนมัุตกิารผ่อนผนัเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ	
รวมไปถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ด�ารงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�าไรก่อนหักดอกเบี้ย	ภาษี	ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�าหน่าย	รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2560	จากเจ้าหนี้
สถาบันการเงินทั้ง	3	แห่ง

ดังนั้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2560	บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง	ๆ 	ที่ระบุในหนังสือ
ผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้ได้		จึงไม่มีผลที่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ยืมเมื่อทวงถามทันที

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล

-ไม่มี-

ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต

-ไม่มี-
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มุมมองของผู้บริหำร
ผลจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของโลกยังคงฟ้ืนตวัในบางพืน้ท่ีท้ังในปี	2559	และปี	2560	และสภาพเศรษฐกจิโดยรวม

ของประเทศไทยในปี	2560	 ท่ีขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าท่ีมีมูลค่าต�่า
ท�าให้ก�าลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง	ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีก�าลังการผลิตรวมกันมากที่สุดของโลก
ต้องการได้จ�านวนการขายให้มากเพียงพอต่อก�าลังผลิตท่ีมีอยู่จึงเสนอราคาท่ีปรับลดลงอย่างต่อเนื่องท�าให้การแข่งขันด้าน
ราคาขายจะยังคงรนุแรงมากขึน้ทุกปีโดยฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเลก็ท่ีใช้กบัตูเ้ย็นในครัวเรือนซ่ึงมีผลกระทบอย่าง
มากท�าให้บริษัทต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น				

ด้วยเหตุท่ีมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีโอกาสทางการตลาดท่ีดีและยังคงน่าดึงดูดใจส�าหรับผู้
ประกอบการท้ังหลาย	 เนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือนส�าหรับสินค้าเคร่ืองท�าความเย็นในครัวเรือนและเครื่อง
ท�าความเย็นเชิงพาณิชย์	 และเครื่องปรับอากาศยังคงมีจ�านวนเพิ่มข้ึนทุกปีซ่ึงเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนและก�าลังซื้อของ
ประชากรโลกที่มีมากขึ้นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ในบางพื้นที่ของโลกฟื้นตัวได้บ้าง	จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบยังคงด�าเนินธุรกิจไปในแนวทางท่ีมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาท้ังตลาดภายในและต่าง
ประเทศ	ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า		

ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด�าเนินการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบเนื่องไป		จึงได้
ก�าหนดแนวทางด�าเนินการที่สามารถเสริมสร้างการแข่งขันที่ดีและครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ	ดังนี้

1.	 เร่งการขยายตลาดเดมิและเพิม่ตลาดใหม่โดยน�าเสนอผลติภณัฑ์และเงือ่นไขท่ีตอบสนองความต้องการของตลาด

2.	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตอบสนองทุกความต้องการที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน

3.	 มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆท่ีมีคุณภาพดีมากข้ึน	 มีต้นทุนท่ีต�่าลงและลดการใช้พลังงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด	และตอบรบักบัการรกัษาสิง่แวดล้อมท่ีเกีย่วข้องกบัสารท�าความเยน็ท่ีใช้ในอุตสาหกรรม

4.	 มุ่งเน้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผลเร็วและต่อเนื่อง

5.	 บริหารการจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งให้สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้ง	Productivity	ของ
กระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

6.	 บริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสินเช่ือระยะสั้นและสัญญาสินเชื่อ	(Credit	Facility	
Agreement)	ที่เป็นสินเชื่อร่วมส�าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน	3	แห่ง	ที่ได้ลงนามกับธนาคารกสิกร
ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	และธนาคารไอซีบีซี	(ไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)		

7.	 บริหารผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	โดยท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า		

ด้วยแนวทางด�าเนินการเพื่อรักษาความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นบริษัทมีความเช่ือม่ันว่าจะ
สามารถสร้างความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมาย

	“ผูล้งทุนสามารถศกึษาข้อมลูข้างต้นของบรษัิทท่ีออกหลกัทรพัย์เพิม่เตมิได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี	(แบบ	
56-1)	ของบริษัทที่แสดงไว้ใน	www.sec.or.th	หรือที่เว็บไซต์	www.kulthorn.com”
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คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จ�ากัด	(มหาชน)	ประกอบด้วยกรรมการอิสระ	3	ท่าน	ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ	ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล	เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ	 นายธวัชชัย	 จรณะกรัณย์	 และนายผดุง	 เตชะศรินทร์	 เป็นกรรมการตรวจสอบและมีผู้บริหารกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 	 ซ่ึงสอดคล้องกับข้อก�าหนดและแนวทางปฏิบัติตามท่ีส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)	และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	(ต.ล.ท.)ได้ก�าหนดไว้

ในรอบปี	2560	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม	12	ครั้ง	 	กรรมการตรวจสอบทั้ง	3	ท่าน		 ได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัท	 	 ท้ังนี้ได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท		ได้ทราบเป็นประจ�าทุกไตรมาส		ซึ่งพอสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้		

1 การสอบทานรายงานทางการเงิน		คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระส�าคัญของงบการ
เงินรายไตรมาส	 งบการเงินส�าหรับปี	2560	 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้
สอบบัญชี	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ประกาศใช้อยู่	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้	นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการของบรษัิทฯเข้าร่วม	เพือ่สอบทานความเป็นอิสระและรบัฟังข้อคดิเห็นและข้อสงัเกต
ของผู้สอบบัญชีด้วย

2   สอบทานและทบทวนความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคมุภายใน	คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะ
สมและมีประสทิธผิล	ซ่ึงครอบคลมุไปถงึบรษัิทย่อยด้วย	ได้มกีารพจิารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจ
สอบประจ�าปี	 สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน	ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่
ให้ไว้อย่างต่อเนือ่งโดยไม่พบข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส�าคญั	คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯและบริษัทย่อย
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม

3   การบริหารความเสี่ยง	 จากการสอบทานพบว่าบริษัท	 มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ	 มีการ
ประชุมเพือ่ก�าหนดมาตรการในการปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัมิให้เกดิปัญหาหรือลดผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนต่อการด�าเนนิ
ธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

4  สอบทานการท�ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน	์ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานการท�ารายการระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนในรอบปี	2560	 ให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผล	 เพื่อให้ม่ันใจได้ว่ารายการดัง
กล่าวเป็นรายการท่ีเป็นไปตามเงือ่นไขในทางธรุกจิปกตเิป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท	ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ 
ใดๆ	 มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเพียงพอ	 ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ก.ล.ต.)

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
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5   การก�ากับดูแลกิจการท่ีด	ี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ	 รวมท้ังกฎหมายอ่ืนท่ีส�าคัญและ
เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้		

6  การประเมินผลการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมนิผล
การปฏิบัติงานของตนเองในรอบปี	2560	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามที่	ก.ล.ต.	ได้เสนอแนะ
ไว้	จากผลการประเมนิดงักล่าว	คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบัิตหิน้าท่ีอย่างมปีระสทิธผิลและเป็นไปตามขอบเขต	
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

7   การแต่งตัง้ผูส้อบบัญชี	คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท	
เพื่อขออนุมัติต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท	 แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ	 สุรเทพินทร์	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	 
เลขทะเบียน	4604	และ/หรือ	นางสาวสาธิดา	รัตนานุรักษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4753	และ/หรือ	
นายวิชาติ	โลเกศกระวี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	4451	แห่งบริษัทส�านักงานอีวาย	จ�ากัด	เป็นผู้สอบ
บัญชีประจ�าปี	2561	อีกวาระหนึ่ง	 ในอัตราค่าบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นเงินรวม	1,700,000	
บาท		ปรบัเพิม่ข้ึนจากปีก่อน	310,000	บาท	ด้วยเหตผุลว่ามปีรมิาณงานและความรบัผดิชอบท่ีต้องสอบทานและ
ตรวจสอบมากขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่

คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติงานตามภาระกิจท่ีได้รับมอบหมาย	 ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากฝ่ายบรหิาร	ได้เชิญผูส้อบบัญชมีาหารอืเพือ่ขอทราบข้อคดิเห็นและหรอืข้อสงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในด้านบัญชี
และการเงิน	ซึ่งไม่พบเรื่องที่ผิดปกติและเป็นสาระส�าคัญ

วันที่	9	มีนาคม	2561

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

                                          

(ว่าที่ร้อยตรีสามารถ	เมฆะวนิชย์กุล)

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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คณะกรรมการบริษัท	 กุลธรเคอร์บ้ี	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ก�าหนดให้จัดท�างบการเงิน	 เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด�าเนินงานของบริษัท	ประจ�าปี	2560	ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน	 จ�ากัด	 พ.ศ.	2535	 พระราชบัญญัติการบัญชี	 พ.ศ.	2543	 รวมถึงประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 
เรื่องหลักเกณฑ์	 	 เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน	 และผลการด�าเนินงานของบริษัทท่ี 
ออกหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่อการเป็น
ผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ�าปี	2560	 
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นจากการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปด้วยการ
พจิารณาอย่างระมดัระวงัรอบคอบ	สมเหตผุลและประมาณการท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธรุกจิรวมท้ังมีการเปิดเผยข้อมูลท่ีส�าคญั
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน	เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไปอย่างโปร่งใส

นอกจากนัน้บรษัิทก�าหนดให้มแีนวทางปฏบัิตงิานเพือ่รองรับความเสีย่งและมีระบบการควมคมุภายในท่ีดแีละเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า	 การบันทึกข้อมูลทางบัญชีท่ีแสดงผลของการด�าเนินงานมีความถูกต้อง 
ครบถ้วน	และเพยีงพอต่อการรกัษาไว้ซ่ึงทรพัย์สนิของบริษัทและสามารถป้องกนัการทุจริตหรือการด�าเนนิการท่ีผดิปกตอิย่าง
มีสาระส�าคัญ

ในการนีค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทซ่ึงประกอบด้วยกรรมการอสิระ	ได้ท�าหน้าท่ีดแูลรับผดิชอบเกีย่วกบัคณุภาพ
ของรายงานทางการเงนิ	และประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน	ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้แล้ว

คณะกรรมการบรษัิทมคีวามเห็นว่า	ระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลได้ว่า	 งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุด	 วันที่	31	ธันวาคม	2560	มีความ 
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

                   

 

                                          
	 		 		(นายสุรพร	สิมะกุลธร)	 	 	 	 	(นายสุธี	สิมะกุลธร)

	 	 			ประธานกรรมการ	 	 	 									กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) �ึ� ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ

เปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุประกอบ

งบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีที�สําคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงินขา้งตน้นี� แสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานและกระแส     

เงินสดสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 

กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามที�ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ได้กล่าวไวใ้นวรรค 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก

กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที�กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนที�

เกี�ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณอื�น�ตามที�ระบุใน

ขอ้กาํหนดนั�นดว้ย ขา้พเจา้เชื�อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที�ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใชเ้ป็นเกณฑ์ใน

การแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร��องส�าคัญในการตรว�สอบ  

เรื�องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื�องต่าง� ที�มีนยัสําคญัที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ

ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื�องเหล่านี�มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน

โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั�งนี�  ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื�องเหล่านี�   

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผิดชอบที�ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   

งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ �ึ� งไดร้วมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกบัเรื�องเหล่านี�ดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้

รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี�ยงจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริง

อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวธีิการตรวจสอบของขา้พเจา้ �ึ� งไดร้วมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื�องเหล่านี�

ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 
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เรื�องสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวธีิการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเรื�องมีดงัต่อไปนี�  

การรับรู้รายได้ 

เน��องจากรายไดเ้ป็นจาํนวนเงินที�มีสาระสําค�ัและมีผลกระทบอยา่งมากต่องบการเงิน โดยกลุ่มบริษทัมีรายการ

ขายกบัลูกคา้เป็นจาํนวนมากทั�งในและต่างประเทศ และเน��องจากส�านการ�์การแข่งขนัในอุตสาหกรรมการผลิต

และจาํหน่ายคอมเพรสเ�อร์ที�รุนแรงขึ�นอีกทั�งการให้ความสนใจรักษ์สิ�งแวดล้อมที�มากขึ�นในปัจจุบนั ดงันั�น 

ขา้พเจา้จึงใหค้วามสนใจเป็นพิเศษต่อการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของ

กลุ่มบริษทัที�เกี�ยวข้องกบัวงจรรายได้ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเข้าใจและเลือกตวัอย่างมาสุ่ม

ทดสอบการปฏิบติัตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยา่งรายการขายเพื�อตรวจสอบการรับรู้รายได้

วา่เป� นไปตามเงื�อนไขในการขาย และสอดคลอ้งกบันโยบายการรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั สุ่มตรวจสอบเอกสาร

ประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหวา่งปีและช่วงใกลสิ้�นรอบระยะเวลาบญัชี สอบทานใบลดหนี� ที�กลุ่มบริษทั

ออกภายหลงัวนัสิ�นรอบระยะเวลาบญัชี  และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายได ้เพื�อตรวจสอบความผิดปกติ

ที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  

ค่าเ�ื�อการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

การประมาณการมูลค่าสุทธิที�คาดวา่จะไดรั้บของสินคา้คงเหลือตามที�เปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขอ้ 5 และขอ้ 9 ตอ้งอาศยัดุลยพินิจของฝ่ายบริหารค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการ

ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือสําหรับสินคา้ที�มีมูลค่าสุทธิที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุน และสินคา้ที�ล้าสมยัหรือ

เสื�อมสภาพ �ึ� งขึ�นอยูก่บัการวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกบัวงจรอายุของสินคา้ ความผนัผวนของราคาวตัถุดิบ 

การแข่งขนัทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม �ึ� งอาจทาํให้เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าของค่าเผื�อ

การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

ขา้พเจา้ได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกบัการประเมินค่าเผื�อการ

ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยการสอบถามผูรั้บผิดชอบ ทาํความเขา้ใจและเลือกตวัอยา่งมาสุ่มทดสอบการ

ปฏิบติัตามการควบคุมที�กลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวิธีการและขอ้สมมติที�ฝ่ายบริหาร

ใชใ้นการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือดงันี�    
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• ทาํความเขา้ใจเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความ

สมํ�าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงักล่าว และเหตุผลสําหรับการรับรู้ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ

แบบเฉพาะเจาะจง 

• วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื�อนไหวของสินคา้คงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่ม

สินคา้ที�มีขอ้บ่งชี�วา่มีการหมุนเวยีนของสินคา้ที�ชา้กวา่ปกติ  

• วิเคราะห์เปรียบเทียบจาํนวนเงินสุทธิที�กิจการไดรั้บจากการขายสินคา้ภายหลงัวนัที�ในงบการเงินกบัราคา

ทุนของสินคา้คงเหลือ 

• พิจารณาผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจริงจากการขายและการตดัจาํหน่ายสินคา้คงเหลือออกจากบ�ัชีที�เกิดขึ�นใน

ระหวา่งปีเปรียบเทียบกบัค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือที�บนัทึกไว ้ณ สิ�นปีก่อน  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจาํนวน 783 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการตามที�

กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 10 การพิจารณาค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนดงักล่าวเป็นประมาณ

การทางบ�ัชีที�สําค�ัที�ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างสูงในการคาดการณ์ผลการดาํเนินงานในอนาคตของ

บริษทัยอ่ย รวมถึงการกาํหนดอตัราคิดลดและสมมติฐานที�สําค�ั �ึ� งทาํให้เกิดความเสี�ยงเกี�ยวกบัมูลค่าเงินลงทุน

ในบริษทัยอ่ย  

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาเกี�ยวกบัการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อยของฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดย

การทาํความเขา้ใจกระบวนการพิจารณาแบบจาํลองทางการเงินที�ฝ่ายบริหารเลือกใช ้นอกจากนี�  ขา้พเจา้ไดท้าํการ

ทดสอบขอ้สมมติที�สําค�ัที�ใช้ในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากบริษทัย่อย

ดงักล่าวที�จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัฯ โดยการเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่าวกบัแหล่งขอ้มูลภายในและ

ภายนอกของบริษทัฯ และเปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกบัผลการดาํเนินงานที�เกิดขึ�นจริงเพื�อ

ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารในการประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะไดรั้บในอนาคตดงักล่าว 

และพิจารณาอตัราคิดลดที�ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยการวิเคราะห์ตน้ทุนถวัเฉลี�ยของเงินทุนและขอ้มูล

อื�น�ของบริษทัฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคาํนวณประมาณการกระแสเงินสดที�คาดวา่จะไดรั้บ

ในอนาคตตามแบบจาํลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติที�สาํค�ั  
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ข้อมูลอ��น 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น �ึ� งรวมถึงขอ้มูลที�รวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง

งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีที�แสดงอยูใ่นรายงานนั�น� �ึ� งคาดวา่จะถูกจดัเตรียมให้กบัขา้พเจา้ภายหลงั

วนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี�  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ขอ้สรุปในลกัษณะการให้ความ

เชื�อมั�นในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอื�นนั�น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอื�นนั�นมี

ความขดัแยง้ที�มีสาระสําคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ที�ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรือไม่ หรือ

ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เมื�อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามที�กล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที�

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสื�อสารเรื�องดงักล่าวให้ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลทราบเพื�อให้มี

การดาํเนินการแกไ้ขที�เหมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้ม�หน้า����นการก�ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี� �ดยถูกตอ้งตามที�ควรตามมาตร�านการ

รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกบัการควบคุมภายในที�ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื�อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินที�ปรา�จากการแสดงข้อมูลที�ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื�อง 

การเปิดเผยเรื� องที�เกี�ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื�องในกรณีที�มีเรื� องดงักล่าว และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับ

กิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั�งใจที�จะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยุดดาํเนินงานหรือไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได ้

ผูมี้หน้าที�ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที�ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ

เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ�� งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื�อมั�น

ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ

พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัที�มีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริต

หรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื�อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้่ารายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ

รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน

เหล่านี�  

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ยง                                 

ผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปนี�ดว้ย 

• ระบุและประเมินความเสี�ยงที�อาจมีการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงิน 

ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง

ต่อความเสี�ยงเหล่านั�น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็นเกณ�์ในการแสดง

ความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี�ยงที�ไม่พบขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัซ�� งเป็นผลมาจาก

การทุจริตจะสูงกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื�องจากการทุจริตอาจเกี�ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั�งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที�ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริง

หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายในที�เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื�อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื�อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี

ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที�ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง

บญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งที�ผูบ้ริหารจดัทาํ 
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• สรุปเกี�ยวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับกิจการที�ดาํเนินงานต่อเนื�องของผูบ้ริหาร 

และสรุปจากหลกั�านการสอบบญัชีที�ไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญัที�เกี�ยวกบัเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที�อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริษัทในการ

ดาํเนินงานต่อเนื�องหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งให้

ขอ้สังเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งในงบการเงิน หรือหาก

เห็นวา่การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นที�เปลี�ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้

ขึ�นอยูก่บัหลกั�านการสอบบญัชีที�ไดรั้บจนถึงวนัที�ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม 

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื�องได ้

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื�อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง 

ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกตอ้งตามที�ควรหรือไม่ 

• รวบรวมเอกสารหลกั�านการสอบบญัชีที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี�ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการ

หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อ

การกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลในเรื�องต่าง� �ึ� งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที�ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที�มีนยัสําคญัที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที�มีนยัสําคญัในระบบการ

ควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้คาํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวขอ้ง

กบัความเป็นอิสระและไดสื้�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแลเกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ทั�งหมดตลอดจนเรื�องอื�น�ึ� ง

ขา้พเจา้เชื�อว่ามีเหตุผลที�บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที�

ขา้พเจา้ใชเ้พื�อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเรื�องทั�งหลายที�สื�อสารกบัผูมี้หนา้ที�ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื�องต่าง � ที�มีนยัสําคญัที�สุดในการ

ตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื�องสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื�องเหล่านี� ไว ้

ในรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื� องดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือใน

สถานการณ์ที�ยากที�จะเกิดขึ�น ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื�อสารเรื� องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการ

กระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูมี้

ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื�อสารดงักล่าว 
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ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบงานสอบบญัชีและการนาํเสนอรายงานฉบบันี�  

 

 

 

สาธิดา รัตนานุรักษ ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 

บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

กรุงเทพฯ:  21 กุมภาพนัธ์ 2561 
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งบแสดงฐานะการเงิน

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 225,680,509        316,890,747        149,225,357         251,942,913        

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 8 1,852,121,489     1,834,931,629     1,032,477,488      1,061,528,303     

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                          -                          113,000,000         156,137,389        

สินคา้คงเหลือ 9 2,122,406,144     2,327,112,970     1,184,681,542      1,402,491,219     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 25,536,722          12,676,416          16,088,185           5,486,427            

ภาษีซื�อรอเรียกคืน 48,143,025          53,047,960          37,067,852           34,282,042          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 28,400,410          22,226,018          7,920,607             5,632,439            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 4,302,288,299     4,566,885,740     2,540,461,031      2,917,500,732     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                          -                          2,846,872,497      2,834,372,497     

ที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 11 2,794,237,664     3,019,407,338     1,265,389,656      1,322,220,886     

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 12 -                          -                          -                            -                          

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื�น 13 71,080,189          75,270,674          27,855,299           27,367,880          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 127,457,129        83,230,429          62,129,682           33,375,736          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 2,271,814            2,112,378            1,225,628             991,649               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,995,046,796     3,180,020,819     4,203,472,762      4,218,328,648     

รวมสินทรัพย์ 7,297,335,095     7,746,906,559     6,743,933,793      7,135,829,380     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท กุลธรเคอร์บี� จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

� วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วน�อง�ู้ถอืหุ้น

หนี�สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�น

   จากสถาบนัการเงิน 14 3,029,785,282     2,801,694,296     1,509,334,100      1,269,636,302     

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 15 879,098,264        1,003,573,813     754,951,333         988,146,520        

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6 -                          -                          765,206,054         887,025,617        

ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวที�ถ�งกาํหนดชาํระ

   ภาย�นหน��งปี 16 200,000,000        200,000,000        200,000,000         200,000,000        

ส่วนของหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถ�งกาํหนด

   ชาํระภาย�นหน��งปี 17 61,815,273          67,705,489          6,437,770             13,164,875          

เงินปันผลคา้งจ่าย 882,112               848,301               878,070                844,260               

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,120,428            6,844,585            -                            -                          

หนี� สินหมุนเวยีนอื�น 18 38,458,151          32,306,579          35,095,549           14,860,337          

รวมหนี�สินหมุนเวยีน 4,211,159,510     4,112,973,063     3,271,902,876      3,373,677,911     

หนี�สิน�ม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระ

   ภาย�นหน��งปี 16 600,000,000        800,000,000        600,000,000         800,000,000        

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก

   ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภาย�นหน��งปี 17 63,830,759          125,689,955        2,495,287             8,976,981            

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 19 196,851,990        170,277,895        94,773,359           81,801,126          

รวมหนี�สิน�ม่หมุนเวยีน 860,682,749        1,095,967,850     697,268,646         890,778,107        

รวมหนี�สิน 5,071,842,259     5,208,940,913     3,969,171,522      4,264,456,018     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท กุลธรเคอร�บี� จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

� วนัที� 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินรวม



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มห�ชน) 183

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

� วนัท�� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

   ทุนจดทะเบียน

      หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,200,000,000     1,200,000,000     1,200,000,000      1,200,000,000     

   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

      หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 1,200,000,000     1,200,000,000     1,200,000,000      1,200,000,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 700,000,000        700,000,000        700,000,000         700,000,000        

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 207,897,949        207,897,949        -                            -                          

กาํไรสะสม

   จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 20 120,000,000        120,000,000        120,000,000         120,000,000        

   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 8,345,246            321,138,042        754,762,271         851,373,362        

องค�ประกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้ (10,750,359)        (11,070,345)        -                            -                          

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,225,492,836     2,537,965,646     2,774,762,271      2,871,373,362     

รวมหน��สินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 7,297,335,095     7,746,906,559     6,743,933,793      7,135,829,380     

-                          -                          -                            -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน��งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท กุลธรเคอร�บ�� จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม



รายงานประจำาปี 2560184

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 
(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กาํไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 6, 23 9,263,906,664     8,665,887,862     5,290,665,085      4,945,268,351     

รายไดอ้ื�น

   รายไดจ้ากการขายเศษซาก 6 245,008,234        168,902,584        176,195,810         112,863,995        

   ดอกเบี�ยรับ 6 1,066,996            1,176,163            8,004,166             7,892,075            

   เงินปันผลรับ 6, 10 6,018                   4,523                   150,055,946         143,754,523        

   กาํไรจากอตัราแลกเปลี�ยน 17,932,338          -                          2,015,655             -                          

   อื�น � 31,594,849          15,844,833          23,046,154           21,205,931          

รวมรายได้ 9,559,515,099     8,851,815,965     5,649,982,816      5,230,984,875     

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 6 9,013,230,998     8,011,603,678     5,236,065,523      4,583,216,317     

ค่าใชจ่้ายในการขาย 126,060,082        87,154,720          73,635,583           38,290,680          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 436,483,830        446,764,644        202,646,653         209,969,238        

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี�ยน -                          11,860,450          -                            6,681,267            

รวมค่าใช้จ่าย 9,575,774,910     8,557,383,492     5,512,347,759      4,838,157,502     

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (16,259,811)        294,432,473        137,635,057         392,827,373        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (183,168,544)      (186,841,093)      (127,766,953)        (125,344,996)      

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (199,428,355)      107,591,380        9,868,104             267,482,377        

ภาษีเงินได้ 22 26,675,354          (44,288,515)        26,173,046           (22,504,019)        

กาํไร(ขาดทุน)สําหรับปี (172,753,001)      63,302,865          36,041,150           244,978,358        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��น:

�����������������������������������������������������

ผลต่างของอตัราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

    ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ 319,986               5,136,721            -                            -                          

รายการที�จะถกูบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 319,986               5,136,721            -                            -                          

��������������������������������������������������������

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั

   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 19 (23,500,125)        -                          (15,233,141)          -                          

หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 3,460,330            -                          2,580,900             -                          

รายการที�จะไม่ถกูบนัทึกในส่วนของกาํไร

   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (20,039,795)        -                          (12,652,241)          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ��นสําหรับปี (19,719,809)        5,136,721            (12,652,241)          -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี (192,472,810)      68,439,586          23,388,909           244,978,358        

กาํไรต่อหุ้นขั�นพ��น�าน 24

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของผูถ้ือหุน้ของบริษทั� (0.144)                 0.053                   0.030                    0.204                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กุลธรเคอร�บี� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มห�ชน) 185

งบกระแสเงินสด

สําหรับ�� สิ�นสุดวนัท�� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี (199,428,355)      107,591,380        9,868,104             267,482,377        

รายการปรับกระทบยอดกาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดาํเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 473,054,831        494,203,314        209,526,239         219,206,477        

   ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 4,646,262            -                          -                            -                          

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 14,810,362          30,413,106          2,619,771             7,821,505            

   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุท�ิที�จะไดรั้บ (โอนกลบั) 30,203,130          17,232,199          (8,177,552)            31,533,219          

   กาํไรจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ (246,023)             (82,647)               (73,613)                 (786,688)             

   ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 555                      3,753,294            -                            -                          

   โอนสินทรัพยถ์าวรไปเป็นค่าใชจ่้าย -                          2,000,000            -                            2,000,000            

   ตดัจาํหน่ายภาษีหกั � ที�จ่าย 2,008,820            841,102               -                            224,841               

   รายไดเ้งินปันผล (6,018)                 (4,523)                 (150,055,946)        (143,754,523)      

   ดอกเบี�ยตดัจาํหน่าย 10,214,628          14,438,367          966,368                1,947,107            

  สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,066,845          17,503,950          4,375,332             8,299,960            

   รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล (953,370)             -                          (953,370)               -                          

   ดอกเบี�ยรับ (1,066,996)          (1,176,163)          (8,004,166)            (7,892,075)          

   ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริง 832,368               14,607,582          (111,818)               7,441,805            

   ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย 162,981,868        157,795,834        122,947,540         115,351,406        

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี� สินดาํเนินงาน 511,118,907        859,116,795        182,926,889         508,875,411        

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (57,115,828)        260,624,139        16,468,722           211,857,120        

   สินคา้คงเหลือ 174,503,696        93,423,621          225,987,229         4,880,570            

   สินทรัพยห์มุนเวยีนอื�น 16,766,334          50,080,601          (5,073,978)            26,916,281          

   สินทรัพยอ์ื�น (159,436)             1,230,305            (233,979)               556,500               

หนี� สินดาํเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (114,267,363)      (133,623,738)      (228,111,332)        (172,835,059)      

   หนี� สินหมุนเวยีนอื�น (5,746,452)          (35,846,203)        8,101,496             (26,512,225)        

เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 525,099,858        1,095,005,520     200,065,047         553,738,598        

   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (10,992,876)        (9,243,749)          (6,636,240)            (4,413,670)          

   ดอกเบี�ยรับ 1,066,996            1,176,163            8,063,483             8,427,514            

   จ่ายดอกเบี�ย (162,131,324)      (158,178,285)      (122,331,209)        (117,062,839)      

   จ่ายภาษีเงินได้ (45,352,153)        (76,757,406)        (16,088,186)          (53,989,902)        

เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดําเนินงาน 307,690,501        852,002,243        63,072,895           386,699,701        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท กุลธรเคอร�บ�� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย



รายงานประจำาปี 2560186

ส�าหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 

(หน่วย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์ และสินทรัพย�์ม่มีตวัตน (267,227,564)      (331,543,738)      (160,374,853)        (203,489,317)      

เงินสดรับจากการจาํหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์ 1,293,214            5,413,947            82,128                  65,876,200          

เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 11,568,990          -                          11,568,990           -                          

เงินปันผลรับ 6,018                   4,523                   150,055,946         143,754,523        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัลดลง -                          -                          43,137,389           57,438,360          

เงินสดจ่ายเพิ�มเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (12,500,000)          (200,000,000)      

เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมลงทุน (254,359,342)      (326,125,268)      31,969,600           (136,420,234)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั�นจาก

   สถาบนัการเงินเพิ�มขึ�น(ลดลง) 246,739,501        (875,347,947)      258,200,867         (917,825,376)      

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเพิ�มขึ�น(ลดลง) -                          -                          (121,819,563)        267,737,862        

ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (200,000,000)      (263,200,000)      (200,000,000)        (263,200,000)      

เงินสดจ่ายชาํระหนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน (77,964,041)        (83,782,250)        (14,175,166)          (17,676,984)        

เงินสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                          1,000,000,000     -                            1,000,000,000     

จ่ายเงินปันผล (119,966,189)      (179,957,197)      (119,966,189)        (179,957,197)      

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (151,190,729)      (402,287,394)      (197,760,051)        (110,921,695)      

�ลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ�มข��น 6,649,332            20,269,869          -                            -                          

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ�มข��น(ลดลง)สุทธิ (91,210,238)        143,859,450        (102,717,556)        139,357,772        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 316,890,747        173,031,297        251,942,913         112,585,141        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 225,680,509        316,890,747        149,225,357         251,942,913        

ข้อมูลเพิ�มเตมิเกี�ยวกบักระแสเงินสด

1)  รายการกิจกรรมลงทุนซึ�ง�ม่เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินสด

      เจา้หนี�จากการซื�อสินทรัพยถ์าวร 5,004,812            17,160,352          2,606,313             9,790,222            

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซึ�ง�ม่เกี�ยวขอ้งกบักระแสเงินสด

      เงินปันผลคา้งจ่าย 882,112               848,301               878,070                844,260               

      การซื�อสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -                          7,812,501            -                            3,575,501            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กุลธรเคอร�บี� จ�ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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    1 
 

บริษัท กุลธรเคอร์บ�� จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

�ําหรับป� �ิ�น�ุดวันท�� 31 ธันวาคม 2560  

1. ข้อมูลทั�ว�ป 

 บริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซึ�งจดัตั�งและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย ธุรกิจ

หลกัของบริษทัฯคือการผลิตและจาํหน่ายคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษทัฯอยูที่� เลขที� 

126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาํปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพฯ 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�กาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 

2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัที� 11 ตุลาคม 

2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที�บริษทัฯใช้เป็นทางการตามก�หมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี�  

 งบการเงินนี�ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอื�นในนโยบายการบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั กุลธรเคอร์บี�  จาํกดั (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี�

เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซึ� งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปนี�   

  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ การถือหุ้น 

   2560 2559 

  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยที�ถือหุ้นโดยบริษทัฯ    

บริษทั กุลธรเคอร์บี� เ�าน์ดรี�  จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเหล็กหล่อเพื�อเป็นชิ�นส่วนของ

อุตสาหกรรมเครื�องเยน็และยานยนต ์

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จาํกดั                               ผลิตและจาํหน่ายคอมเพรสเซอร์ลูกสูบเพื�อเป็น

ชิ�นส่วนของอุตสาหกรรมเครื�องเยน็ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธร สตีล จาํกดั                               ตดัและแปรรูปโลหะแผน่สาํหรับใชใ้นการผลิต

คอมเพรสเซอร์ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์

คอนโทรลส์ จาํกดั 

ผลิตและจาํหน่ายลวดทองแดงอาบนํ� ายาและ 

เครื�องควบคุมอุณหภูมิสาํหรับ

เครื�องปรับอากาศและตูเ้ยน็ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรวิจยัและพฒันา จาํกดั ทาํการและรับทาํการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

เกี�ยวกบัสินคา้ และการผลิตสินคา้ต่างๆ  

ไทย 100 - 



รายงานประจำาปี 2560190

 

    2 
 

 
  จดัตั�งขึ�น อตัราร้อยละของ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ การถือหุน้ 

   2560 2559 

  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทัยอ่ยที�ถือหุน้ทางตรงและทางออ้มโดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด ์คอนโทรลส์ จาํกดั   

บริษทั กุลธรเมททลั โปรดกัส์ จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายชิ�นส่วนโลหะอัดขึ� นรูป และ

รับจา้งเจาะ กลึง และชุบเคลือบผวิโลหะ 

ไทย 100 100 

บริษัท ซูโจว กุลธร แมกเนทไวร์ 

จาํกัด (ถือหุ้นโดย Phelps Dodge 

Suzhou Holdings, Inc.) 

ผลิตและจาํหน่ายลวดทองแดงอาบนํ� ายา จีน 100 100 

 ข) บริษทัฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี

ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที�เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั�งการกิจกรรมที�

ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

ค) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที�บริษทัฯมีอาํนาจใน

การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที�บริษทัฯสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น 

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชน้โยบายการบญัชีที�สาํคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ� งจดัตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยนถวัเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็น

รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัที�มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออกจากงบ

การเงินรวมนี�แลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บังคบัใช้ใน�� �ั��ุบัน 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซึ� งมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการให้

แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มี

ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท����ม���บังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซึ� งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับ

งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ�นเพื�อให้มีเนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเกี�ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษทัย่อยเชื�อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเมื�อนาํมาถือปฏิบติั 

4. น�ยบายการบั�ช�ท����าค�ั 

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เมื�อบริษทัฯไดโ้อนความเสี�ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคญัของความเป็น
เจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซื้�อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
สาํหรับสินคา้ที�ไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้ค่าบริการ 

รายไดค่้าบริการรับรู้เมื�อไดใ้หบ้ริการแลว้ โดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน  

ด�กเบ� �ยรับ 

ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณ�ค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที�แทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื�อบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ

คล่องสูงซึ�งถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัที�ไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิก

ใช ้

4.3 ลูกหนี�การค้า 

ลกูหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญสําหรับผล

ขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี� ไม่ได ้ซึ� งโดยทั�วไปพิจารณาจากประสบการณ์

การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุนี�   

4.4 สินค้าคงเหลอื 

สินคา้สําเร็จรูป สินคา้ระหว่างผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเขา้ก่อนออกก่อน) หรือ

มูลค่าสุทธิที�จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ� ากว่า ราคาทุนของสินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต

ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุย้ในการผลิต  

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

เมื�อไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั�นออกไป 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยที�แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซื�อหลงัสุด ณ สิ�นวนัทาํการ

สุดทา้ยของปี  

บริษทัฯใชว้ิธีถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็นอีกประเภทหนึ�ง บริษทัฯจะปรับมูลค่า

ของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายติุธรรม ณ วนัที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่างระหว่าง

ราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็น

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของผูถ้ือหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน 

เมื�อมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ�งตอบแทนสุทธิที�ไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก

บนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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4.6 ที��ิน ����ร����ุ��ร�์ ����่��ส���มร��� 

ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและค่าเผื�อ

การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี�  

ส่วนปรับปรุงที�ดินและอาคารโรงงาน -  10, 20 ปี 

เครื�องจกัร -  5, 8, 10, 15 ปี 

อุปกรณ์โรงงาน -  5 ปี 

เครื�องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํนกังาน -  3, 5, 10 ปี 

ยานพาหนะ -  5 ปี 

  ค่าเสื�อมราคาของส่วนที�คาํนวณจากราคาทุนรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

  ไม่มีการคิดค่าเสื�อมราคาสาํหรับที�ดินและงานระหว่างก่อสร้าง  

บริษทัฯตดัรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เมื�อจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ไดรั้บ

ประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการ

จาํหน่ายสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเมื�อบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั�นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า

ยติุธรรมของสินทรัพยน์ั�น ณ วนัที�ซื�อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�ไดม้าจากการอื�น บริษทัฯจะบนัทึก

ตน้ทุนเริ�มแรกของสินทรัพยน์ั�นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ�มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดง

มูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอด

อายกุารใหป้ระโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื�อมี

ขอ้บ่งชี� ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและ

วิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิ�นปีเป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที�มีอายกุารใหป้ระโยชนจ์าํกดัมีดงันี�  

      อายกุารใหป้ระโยชน ์

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 
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4.8 ค่าความนิยม  

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเริ�มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน �ึ�งเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที�สูงกว่ามูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที�ไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวม

ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนที�สูงกว่านี� เป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหกัค่าเผื�อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ

นิยมทุกปีหรือเมื�อใดกต็ามที�มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น  

เพื�อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ

ใหก้บัหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสด)ที�คาดว่าจะไดรั้บ

ประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วย

ของสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อให้เกิดเงินสด) หาก

มูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ไดใ้นอนาคต 

4.9 สํารองการรับประกนัสินค้า 

สํารองการรับประกนัสินคา้ประมาณขึ�นโดยพิจารณาจากค่าใชจ่้ายการรับประกนัสินคา้ที�เกิดขึ�นจริงและ

คาํนวณขึ�นเป็นสัดส่วนต่อยอดตน้ทุนขายและจาํนวนสินคา้ที�ยงัอยูใ่นระหว่างการรับประกนั 

4.10 รายการธุรกจิกบับุคค��ร�อกจิการ���เก��ยว�้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที�มีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจากนี� บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจการที�มีสิทธิออก

เสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม�ึ�งทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯที�มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ  

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าเครื�องจกัรและอุปกรณ์ที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยที์�เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินที�ตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า 

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหนี� สินระยะยาว ส่วนดอกเบี�ยจ่ายจะบนัทึก

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยที์�ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื�อม

ราคาตลอดอายุการใชง้านของสินทรัพยที์�เช่าและจะจดทะเบียนโอนเป็นของบริษทัฯและบริษทัย่อยเมื�อ

ผอ่นชาํระเรียบร้อยแลว้  
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 สัญญาเช่าทรัพยสิ์นที�ความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่า

ถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที�ใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินที�ใช้

ในการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั�น 

 รายการที�เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ สินทรัพย์

และหนี� สินที�เป็นตวัเงินซึ�งอยูใ่นสกลุเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลี�ยน ณ 

วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอตัราแลกเปลี�ยนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและ

อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยอ์ื�นหากมีขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการ

ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเมื�อมูลค่า

ที�คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่าจะ

ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่

ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการกระแสเงิน

สดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลด

ก่อน�าษีที�สะทอ้นถึงการประเมินความเสี�ยงในส�าพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความ

เสี�ยงซึ�งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์�กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ

ขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซึ� งสะทอ้น

ถึงจาํนวนเงินที�กิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการ

จาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่าง

เป็นอิสระในลกัษณะของผูที้�ไม่มีความเกี�ยวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีข้อบ่งชี� ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยที์�รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บ

คืนของสินทรัพยน์ั� น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที�รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื�อมีการ
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชก้าํหนดมูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบ�ัชีของสินทรัพยที์�เพิ�มขึ�นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า

ตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบ�ัชีที�ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์น
งวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไป
ยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั�นแสดงดว้ยราคาที�ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที�เกิน

กว่ามูลค่าตามบ�ัชีที�ควรจะเป็นถือเป็นการตีราคาสินทรัพยเ์พิ�ม 

4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ���������������������������� 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นค่าใชจ่้ายเมื�อ
เกิดรายการ 

 ��������������������������������� ���������������������������������� 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนักงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยและพนักงานของบริษทัย่อยไดร่้วมกันจดัตั�งกองทุน
สาํรองเลี�ยงชีพ �ึ� งประกอบดว้ยเงินที�พนกังานจ่ายสะสมและเงินที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็น

รายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเลี� ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินที�
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีที�เกิดรายการ 

 โครงการ���ร�โ��น����ง��ก�ากงาน ������ร�โ��น�ร����า����น��ง�น�กงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที�ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนกังานอื�นๆ �ึ� งบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าว

เป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสําหรับพนกังาน นอกจากนั�น บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ไดแ้ก่ โครงการเงินรางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนด
ระยะเวลา 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน และ

โครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื�นของพนกังาน โดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้�Projected 
Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี�ยวชา�อิสระไดท้าํการประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น 

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื�นของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน  
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4.15 ปร��า�การ�นี��ิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินไวใ้นบญัชีเมื�อภาระผกูพนั�ึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์

ในอดีตไดเ้กิดขึ�นแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผกูพนันั�นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั�นไดอ้ยา่งน่าเชื�อถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนที�คาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของ

รัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณ�ที์�กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชั�วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพยแ์ละหนี� สิน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�เกี�ยวขอ้งนั�น 

โดยใชอ้ตัราภาษีที�มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับัญชีของผลแตกต่างชั�วคราวที�ต้องเสียภาษีทุก

รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี รวมทั�งผล

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าที�มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ที�บริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี

กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทาง

ภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชน้ั�น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบญัชีทุกสิ�นรอบ

ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯ

และบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั�งหมดหรือ

บางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้หากภาษีที�เกิดขึ�น

เกี�ยวขอ้งกบัรายการที�ไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถ้ือหุน้  
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4.17 ตราสารอนุพนัธ์ 

สั��า���อ�าย��ินตราต่า��ร����ล่ว��น�า  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้สําหรับ

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ยงัไม่ครบกาํหนดเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน 

 สั��า�ลก��ล��ยนอตัราดอก����ย 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบี�ยที�ไดรั้บจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ย

เป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาที�จะตอ้งจ่ายเพื�อโอน

หนี� สินให้ผูอื้�นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการที�เกิดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซื้�อและผูข้าย (ผูร่้วมใน

ตลาด� ณ วนัที�วดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวดัมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่า

ดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มีตลาดที�มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือหนี� สินที�มีลกัษณะ

เดียวกนัหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณ

มูลค่ายุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลที�

สามารถสังเกตไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด  

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมที�ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินในงบการเงิน

แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอื�นที�สามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มลูเกี�ยวกบักระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น  

 ทุกวนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินความจาํเป็นในการโอนรายการระหว่าง

ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�ถืออยู ่ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวดั

มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดขึ�นประจาํ 
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5. การใช้ดุล��นิิ��ล�ปร��าณการ�าง�ัญช����ส�าคญั 

ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการ

ประมาณการในเรื�องที�มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี� ส่งผล

กระทบต่อจาํนวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลที�แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที�

เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที�ประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการที�สําคญัมี

ดงันี�  

 สัญญาเช่า  

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยได้

โอนหรือรับโอนความเสี�ยงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยที์�เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเ�ื�อหน��สงสั���สูญของลูกหน�� 

ในการประมาณค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญของลกูหนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลกูหนี�แต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี� ที�

คงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น เป็นตน้ 

 ค่าเ�ื�อการลดลงของ�ูลค่าสินค้าคงเหลอื 

 ในการประมาณค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสินคา้คงเหลือแต่ละรายการ โดยคาํนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของ

สินคา้ที�เป็นอยูใ่นขณะนั�น 

 ค่าเ�ื�อการด้อ�ค่าของเงินลง�ุน 

 บริษทัฯจะตั� งค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวไดล้ดลงอย่างมี

สาระสาํคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเมื�อมีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่า การที�จะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวได้

ลดลงอยา่งมีสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั�นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ���ดิน อาคาร�ล�อุปกรณ์�ล�ค่าเสื�อ�ราคา 

 ในการคาํนวณค่าเสื�อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้

ประโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์

และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น 

 นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ

บนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 

ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต�ึ� ง

เกี�ยวเนื�องกบัสินทรัพยน์ั�น  
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 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั�วคราวที�ใชห้ักภาษี

และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ไดใ้ชเ้ม��อมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพยีง

พอที�จะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชั�วคราวและขาดทุนนั�น ในการนี� ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่า

บริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไร

ทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 สํารองการรับประกนัสินค้า 

 ในการประมาณการสํารองการรับประกนัสินคา้ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ

ค่าใชจ่้ายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยคาํนึงถึงค่าใชจ่้ายที�เกิดขึ�นจริงในอดีตและจาํนวนสินคา้ที�อยู่ในระหว่างการ

รับประกนั 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ �ละผลประโยชน์ระยะยา�อ��นของ

พนักงาน 

 หนี� สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว

อ��นของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั �ึ� งตอ้งอาศยัขอ้สมมติ�านต่าง ๆในการ

ประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�นเงินเด�อนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลี�ยนแปลง

ในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรก��ก��ก��การ����ก��ย�����ก�� 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจที�สาํคญักบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ซ�� งส่วนใหญ่

เกี�ยวเนื�องกบัการซื�อและขายสินคา้ รายการธุรกิจดงักล่าวเป� นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเก��ต์ามที�ตกลง

กนัระหว่างบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซ�� งเป� นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุป

ไดด้งันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย 

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ซื�อสินคา้ - - 1,334 1,182 ราคาตลาด 

ขายสินคา้และบริการและขายเศษซาก - - 147 207 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

เงินปันผลรับ - - 151 144 ตามอตัราที�ประกาศจ่าย 

ดอกเบี�ยจ่าย - - 31 28 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.25 - 5.80 ต่อปี  

ดอกเบี�ยรับ - - 7 7 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 - 5.80  ต่อปี  

รายไดอื้�น - - 14 13 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

ค่าเช่ารับ - - 3 3 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

ขายสินทรัพยถ์าวร - - - 61 ราคาที�ตกลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายอื�น - - 2 1 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายการธุรกิจกับบริษทัท��เก��ยว�้องกัน    

ขายสินคา้และบริการและขายเศษซาก 576 591 290 323 ราคาเทียบเคียงกบัราคาตลาด 

ซื�อสินคา้ 68 70 68 68 ราคาตลาด 

ค่าเช่าจ่าย 14 19 - 5 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

ค่าใชจ่้ายอื�น 10 14 8 8 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดอื้�น 1 1 1 1 ราคาที�ตกลงร่วมกนัตามที�ระบุไวใ้นสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงันี�   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหน��การ�้าแล�ลูกหน��อ��น - กิ�การท�� เก��ยว�้องกัน                  

(หมายเหตุ 8)     

บริษทัยอ่ย - - 54,799 41,453 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั(มีกรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 113,337 105,827 49,332 49,762 

รวมลูกหน��การ�้าแล�ลูกหน��อ��น - ก�ิการท��เก��ยว�้องกนั 113,337 105,827 104,131 91,215 

เ�้าหน��การ�้าแล�เ�้าหน��อ��น - กิ�การท�� เก��ยว�้องกัน

(หมายเหตุ 15)     

บริษทัยอ่ย - - 254,112 341,275 

บริษทัที�เกี�ยวขอ้งกนั(มีกรรมการ/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 16,920 26,356 12,199 17,956 

รวมเ�้าหน��การ�้าแล�เ�้าหน��อ��น - ก�ิการท��เก��ยว�้องกนั 16,920 26,356 266,311 359,231 

เงินให้กู้ย�มร�ย��ั�นแล�เงินกู้ย�มร�ย��ั�นกบัก�ิการท��เก��ยว�้องกนั 

ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั� นและเงินกู้ยืมระยะสั� นระหว่างบริษัทฯและบริษทัย่อย ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื�อน�หวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� เพิ�มขึ�น ลดลง ณ วนัที� 

 31 ธนัวาคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

เงินให้กู้ย�มร�ย��ั�นแก่บริษัทย่อย     

บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จาํกดั 156,000 - (43,000) 113,000 

รวม 156,000 - (43,000) 113,000 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที� เพิ�มขึ�น ลดลง ณ วนัที� 

 31 ธนัวาคม 2559 ระหวา่งปี ระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2560 

เงินกู้ย�มร�ย��ั�น�ากบริษัทย่อย     

บริษทั กุลธรเมททลัโปรดกัส์ จาํกดั 23,500 - (23,500) - 

บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จาํกดั 615,000 - - 615,000 

รวม 638,500 - (23,500) 615,000 
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 เมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัทาํสัญญาบริหารสภาพคล่อง (Cash Sweep) 

โดยมอบหมายใหธ้นาคารพาณิชยแ์ห่งหน��งโอนเงิน�ากธนาคารคงเหลือจากบญัชีของบริษทัฯและบริษทัย่อย

มายงับญัชีที�ระบุไว ้ เพื�อวตั�ุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทัภายใตห้ลกัเกณฑ์และ

เงื�อนไขที�ระบุในสัญญา 

 ในการโอนเงินแต่ละครั� งจากบญัชีหน��งไปยงัอีกบญัชีหน��งจะ�ือเป� นการกูย้มืเงินระหว่างกนั โดยคิดดอกเบี�ย

ตามที�ตกลงร่วมกนัไวใ้นสัญญา 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีเงินใหกู้ย้มืระยะสั�นและเงินกูย้ืมระยะสั�นตาม

สัญญาดงักล่าว ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

เงินให้กู้��มระ�ะ���นแก่ก�ิการท��เก���ว�้องก�น   

บริษทั กลุธรเมททลัโปรดกัส์ จาํกดั - 137 

รวมเงินให้กู้��มระ�ะ���นแก่ก�ิการท��เก���ว�้องก�น - 137 

   

เงินกู้��มระ�ะ���น�ากก�ิการท��เก���ว�้องก�น   

บริษทั กลุธรพรีเมียร์ จาํกดั 55,414 73,701 

บริษทั กลุธรเคอร์บี� เ�านด์รี�  จาํกดั 61,519 160,914 

บริษทั กลุธร สตีล จาํกดั 4,221 6,629 

บริษทั กลุธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จาํกดั 3,953 7,282 

บริษทั กลุธรเมททลัโปรดกัส์ จาํกดั 12,870 - 

บริษทั กลุธรวิจยัและพฒันา จาํกดั 12,229 - 

รวมเงินกู้��มระ�ะ���น�ากก�ิการท��เก���ว�้องก�น 150,206 248,526 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์

พนกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 45 44 21 21 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 2 1 1 

รวม 46 46 22 22 
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�าระ���า�ระก�นก�บก�ิการที�เกี�ย����งก�น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระจากการคํ� าประกนัให้กบักิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัตามที�กล่าวไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ้ 28.4 

7. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 2,832 3,627 2,368 3,123 
เงินฝากธนาคาร 222,849 313,264 146,857 248,820 

รวม 225,681 316,891 149,225 251,943 

 � วนัที� 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยม์ีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี (2559:            

ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี) 

8. ลูก�นี�การ��าและลูก�นี����น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 84,980 74,499 53,258 48,665 
คา้งชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  21,629 21,214 22,193 12,208 
3 - 6 เดือน 94 370 - 1,307 
6 - 12 เดือน 242 3,842 - 3,416 

มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 5,224 4,741 - - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั  112,169 104,666 75,451 65,596 

ลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 1,336,041 1,324,810 789,056 796,783 
คา้งชาํระ     

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  279,145 302,412 123,802 152,827 
3 - 6 เดือน 8,723 33,560 3,433 7,099 
6 - 12 เดือน 1,376 19,290 - 15 

มากกวา่ 12 เดือนขึ�นไป 65,602 74,138 7,888 15,596 

รวม 1,690,887 1,754,210 924,179 972,320 

หกั : ค่าเ�ื�อหนี�สงสัยจะสูญ (54,635) (39,825) (10,859) (8,240) 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 1,636,252 1,714,385 913,320 964,080 

รวมลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 1,748,421 1,819,051 988,771 1,029,676 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนี� อื�น     
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 1,168 1,161 28,680 25,619 
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 10,757 6,467 7,477 3,477 

เงินจ่ายล่วงหนา้ 91,775 8,253 7,549 2,756 

รวมลูกหนี� อื�น 103,700 15,881 43,706 31,852 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 1,852,121 1,834,932 1,032,477 1,061,528 

9. สินค้าคงเหลอื 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 696,350 803,847 (113,431) (92,060) 582,919 711,787 

งานระหวา่งผลิต 457,312 460,260 (21,958) (19,430) 435,354 440,830 

วตัถุดิบ 1,150,035 1,168,906 (46,480) (40,176) 1,103,555 1,128,730 

สินคา้ระหวา่งทาง 578 45,766 - - 578 45,766 

รวม 2,304,275 2,478,779 (181,869) (151,666) 2,122,406 2,327,113 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให้เป็น

มูลค่าสุทธิที�จะไดร้ับ สินคา้คงเหลือ-สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคา้สาํเร็จรูป 331,347 466,472 (38,588) (30,802) 292,759 435,670 

งานระหวา่งผลิต 305,999 321,876 (4,279) (13,124) 301,720 308,752 

วตัถุดิบ 618,762 652,854 (28,559) (35,678) 590,203 617,176 

สินคา้ระหวา่งทาง - 40,893 - - - 40,893 

รวม 1,256,108 1,482,095 (71,426) (79,604) 1,184,682 1,402,491 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือให้เป็นมูลค่า

สุทธิที�จะไดรั้บเป็นจาํนวน 30.2 ลา้นบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ�งของตน้ทุนขาย (เฉพาะของบริษทัฯ: กลบั

รายการปรับลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเป็นจาํนวน 8.2 ลา้นบาท โดยนาํไปหักจากมูลค่าของสินคา้คงเหลือที�

รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในระหว่างปี) (2559: บนัทึกการปรับลดราคาทุนของสินคา้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะ

ไดรั้บเป็นจาํนวน 17.2 ลา้นบาทในงบการเงินรวม และ 31.5 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ)  
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเ�พาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�   

    (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

เ งิ น ปั น ผ ล ที� บ ริ ษั ท ฯ   

รับระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท  กุลธรเคอ ร์บี�

เ�าน์ดรี� จาํกดั 575,000 575,000 100 100 739,999 739,999 100,050 143,750 

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ 

จาํกดั  1,260,000 1,260,000 100 100 1,936,751 1,936,751 - - 

บ ริ ษัท  กุ ล ธ ร  ส ตี ล 

จาํกดั 400,000 400,000 100 100 399,999 399,999 50,000 - 

บริษทั กลุธรแมททีเรียลส์

แอนด์คอนโทรลส ์

จาํกดั 650,000 650,000 100 100 540,630 540,630 - - 

บริษัท กุลธรวิจัยและ

พฒันา จาํกดั 12,500 - 100 - 12,500 - - - 

รวม     3,629,879 3,617,379 150,050 143,750 

หกั : ค่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (783,007) (783,007) - - 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ  2,846,872 2,834,372 150,050 143,750 

 เมื�อวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ 2559 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษทัฯครั� งที� 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ�มทุน                 

จดทะเบียนในบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จาํกดั ��� งเป็นบริษทัย่อยที�บริษทัฯถือหุ้นร้อยละ 

100 ของทุนจดทะเบียน เป็นจาํนวน 200 ลา้นบาท (2 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 

450 ลา้นบาท (4.5 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 650 ลา้นบาท (6.5 ลา้นหุ้น 

มูลค่าหุน้ละ 100 บาท) โดยบริษทัฯไดช้าํระเงินเพิ�มทุนทั�งหมดจาํนวน  200 ลา้นบาทในวนัที� 17 พฤษภาคม 

2559 และบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ�มทุนกบักระทรวงพา�ิชยเ์มื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2559  

 เมื�อวนัที� 14 ธันวาคม 2559 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั�งบริษทัย่อยแห่งใหม่ชื�อ 

บริษทั กุลธรวิจยัและพฒันา จาํกดั เพื�อดาํเนินธุรกิจทาํการและรับทาํการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเกี�ยวกบั

สินคา้ และการผลิตสินคา้ต่างๆ โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 50 

ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และไดจ้ดทะเบียนจดัตั� งบริษทักับ

กระทรวงพา�ิชยเ์มื�อวนัที� 13 มกราคม 2560 บริษทั กุลธรวิจยัและพฒันา จาํกดั ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเป็นครั� ง

แรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นจาํนวน 12.5 ลา้นบาท เมื�อวนัที� 26 มกราคม 

2560 
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11. ที��ิน �าคาร�ล��ุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

     เครื�องตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง   ติดตั�งและ    

  ที�ดินและอาคาร  อุปกรณ์ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ที�ดิน โรงงาน เครื�องจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน:         

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 349,728 1,856,531 7,697,379 1,212,452 186,398 139,826 245,862 11,688,176 

ซื�อเพิ�ม - 77 13,386 8,655 5,806 7,143 301,773 336,840 

โอนเขา้ (โอนออก) - 81,874 73,073 30,572 3,507 7,644 (196,772) (102) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (6,086) - (507) (9,627) (2,935) (19,155) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - (17,522) (29,921) - (757) (559) - (48,759) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 349,728 1,920,960 7,747,831 1,251,679 194,447 144,427 347,928 11,957,000 

ซื�อเพิ�ม - 636 2,518 8,548 6,288 15 230,186 248,191 

โอนเขา้ (โอนออก) - 167,483 46,384 23,922 2,372 3,904 (244,065) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (29,154) (393) (3,590) - (8) (33,145) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - (5,987) (10,271) - (258) (183) (507) (17,206) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 349,728 2,083,092 7,757,308 1,283,756 199,259 148,163 333,534 12,154,840 

ค่า�ส���มราคาส�สม:          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - 1,120,935 6,027,933 1,078,835 154,758 111,931 - 8,494,392 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 82,508 325,039 50,225 14,702 10,741 - 483,215 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (2,924) - (453) (4,694) - (8,071) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - (8,665) (23,658) - (642) (468) - (33,433) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - 1,194,778 6,326,390 1,129,060 168,365 117,510 - 8,936,103 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 89,817 301,357 49,347 11,094 10,508 - 462,123 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (28,144) (364) (3,589) - - (32,097) 

ผลต่างจากการแปลงค่า

งบการเงิน - (3,152) (8,126) - (226) (159) - (11,663) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 1,281,443 6,591,477 1,178,043 175,644 127,859 - 9,354,466 

ค่า�����การ����ค่า:          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - - (973) - - - (517) (1,490) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - - (973) - - - (517) (1,490) 

เพิ�มขึ�นระหว่างปี - - (4,646) - - - - (4,646) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - - (5,619) - - - (517) (6,136) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:         

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 349,728 726,182 1,420,468 122,619 26,082 26,917 347,411 3,019,407 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 349,728 801,649 1,160,212 105,713 23,615 20,304 333,017 2,794,238 

ค่า�ส���มราคาส�า�รับปี:         

ปี 2559 (จาํนวน 453 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใ�จ่้ายในการบริหาร)   483,215 

ปี 2560 (จาํนวน 432 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใ�จ่้ายในการบริหาร)   462,123 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     เครื�องตกแต่ง    

  ส่วนปรับปรุง   ติดตั�งและ    

  ที�ดินและอาคาร  อุปกรณ์ อุปกรณ์  งานระหว่าง  

 ที�ดิน โรงงาน เครื�องจกัร โรงงาน สาํนกังาน ยานพาหนะ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 221,024 625,420 3,581,429 809,164 87,602 64,296 116,560 5,505,495 

ซื�อเพิ�ม - - - 175 1,957 4,691 201,010 207,833 

โอนเขา้ (โอนออก) - 8,862 28,214 18,608 2,876 7,644 (66,204) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (70,508) - - - (9,134) (2,085) (81,727) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 221,024 563,774 3,609,643 827,947 92,435 67,497 249,281 5,631,601 

ซื�อเพิ�ม - - - 2,271 3,496 - 143,045 148,812 

โอนเขา้ (โอนออก) - 165,337 15,405 20,787 1,781 - (203,310) - 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,124) - (2,273) - (8) (3,405) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 221,024 729,111 3,623,924 851,005 95,439 67,497 189,008 5,777,008 

ค่า�ส���มราคาส�สม          

ณ วนัที� 1 มกราคม 2559 - 367,120 2,865,574 750,304 75,768 52,196 - 4,110,962 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 25,459 154,170 23,945 6,666 5,204 - 215,444 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (12,775) - - - (4,251) - (17,026) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 - 379,804 3,019,744 774,249 82,434 53,149 - 4,309,380 

ค่าเสื�อมราคาสาํหรับปี - 29,667 141,847 24,437 4,333 5,350 - 205,634 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (1,124) - (2,272) - - (3,396) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 - 409,471 3,160,467 798,686 84,495 58,499 - 4,511,618 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี          

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 221,024 183,970 589,899 53,698 10,001 14,348 249,281 1,322,221 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 221,024 319,640 463,457 52,319 10,944 8,998 189,008 1,265,390 

ค่า�ส���มราคาส�า�รับ�ี       

ปี 2559 (207 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  215,444 

ปี 2560 (199 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  205,634 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํที�ดินพร้อมสิ�งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี จาํนวนประมาณ 627 ลา้นบาท 

(2559: 752 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 306 ลา้นบาท 2559: 404 ลา้นบาท) ไปจดจาํนองและวางเป็นประกนั

ไวก้บักลุ่มสถาบนัการเงินเพื�อคํ�าประกนัเงินกูย้มืที�ไดรั้บจากกลุ่มสถาบนัการเงินเหล่านั�น ตามที�กล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 16 

นอกจากนี�  บริษทัฯและบริษทัย่อยมีเงื�อนไขตามขอ้ตกลงวงเงินสินเชื�อหมุนเวียนกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง       

ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่นําสินทรัพย์ที�เป็นที�ดิน สิ� งปลูกสร้างและเครื� องจักรของบริษัทฯและ         

บริษทัย่อยไปจาํหน่าย จ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือก่อภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่เป็นการให้หลกัประกนัภายใต้

สัญญาสินเชื�อร่วม (Syndicated loan) ในการชาํระหนี� ให้แก่กลุ่มสถาบนัการเงินดงักล่าว ตามที�กล่าวไวใ้น

หมายเหตุ 14 
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ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน�� งซ�� งตัดค่าเส��อมราคา

หมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส��อมราคาสะสมของสินทรัพยด์ังกล่าวมีจาํนวนเงิน

ประมาณ 5,839.4 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 3,498.2 ลา้นบาท) (2559: 5,128.2 ลา้นบาท ในงบการเงินรวม

และ 3,107.7 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษทัฯ) 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหล�อของเคร��องจกัร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ�� ง

ไดม้าภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 116.5 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 

53.1 ลา้นบาท) (2559: 153.5 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและ 80.3 ลา้นบาท ในงบการเงินเฉพาะของ              

บริษทัฯ) 

12. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกจิ 

      

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ   37,620 37,620 

หกั: ค่าเ���อการดอ้ยค่าสะสม (37,620) (37,620) 

มูลค่าสุทธิ - - 

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ�� งไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 

แสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

ง บ ก า ร เ งิ น

เฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560:   

ราคาทุน 151,444 71,029 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (80,364) (43,174) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 71,080 27,855 

   

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559:   

ราคาทุน 144,796 66,650 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (69,525) (39,282) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 75,271 27,368 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2560 และ 2559 แสดงไดด้งันี�  

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 75,271 82,187 27,368 28,653 

ซื�อเพิ�มในระหวา่งปี 6,880 4,412 4,379 2,478 

โอนจากสินทรัพยถ์าวร (หมายเหตุ 11) - 102 - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (10,932) (10,988) (3,892) (3,763) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (139) (442) - - 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 71,080 75,271 27,855 27,368 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู�����ะ�ะ�ั�น��ก���บันก��เงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 

อัต ร า ด อ ก เ บี� ย

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

เงินเบิกเกินบญัชี 7.12 - 7.13 5,627 14,900 - - 

เงินกูย้มืระยะสั�น 3.25 - 4.78 974,500 545,689 714,500 250,689 

ทรัสตรี์ซีท 3.85 - 4.49 1,674,341 1,434,558 686,134 468,571 

เจา้หนี�แพคกิ�งเครดิต 4.25 - 5.66 375,317 806,547 108,700 550,376 

รวม  3,029,785 2,801,694 1,509,334 1,269,636 

 ในปี 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดล้งนามในสัญญาสินเชื�อระยะสั�นกบัสถาบนัการเงิน 3 แห่ง เพื�อรับวงเงิน

สินเชื�อเพื�อการดาํเนินงาน สินเชื�อเพื�อการคํ�าประกนั และสินเชื�อสาํหรับการป้องกนัความเสี�ยง รวมทั�งสิ�นเป็น

จาํนวน 5,625 ลา้นบาท และ 35 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใตส้ัญญาสินเชื�อระยะสั�นนี�  บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยจะตอ้งป�ิบติัตามเงื�อนไขต่างๆรวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนี� ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกาํไรก่อนหักดอกเบี�ย 

ภาษ ีค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�ไม่ใช่เงินสดสาํหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 

และอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้สาํหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนตอ้งไม่นาํสินทรัพย์

ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ทั�งที�มีอยูเ่ดิมและที�จะไดม้าใหม่ในอนาคตไปจาํหน่ายจ่ายโอน จาํนอง จาํนาํหรือ

ก่อภาระผกูพนัใดๆ เวน้แต่กรณีนาํไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเชื�อร่วม (Syndicated loan) ในการชาํระหนี�

ใหแ้ก่กลุ่มสถาบนัการเงินดงักล่าว 
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15. เ�้า�น��การ�้า��ะเ�้า�น���ื�น 
     (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 10,790 18,028 261,219 322,591 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 638,096 724,386 361,663 492,946 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 6,130 7,948 2,569 33,999 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 138,716 153,318 81,096 93,550 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - 2,523 2,641 

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 2,954 2,288 1,749 1,015 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 380 - - 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 82,412 97,226 44,132 41,405 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น 879,098 1,003,574 754,951 988,147 

16. เงินกู้ยมืระยะยาว  

     (หน่วย: พนับาท) 

  

งบการเงินรวมและ                  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2560 2559 

เงินกูย้มืระยะยาว   800,000 1,000,000 

หกั: ส่วนที�ถ�งกาํหนดชาํระภายในหน��งปี   (200,000) (200,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกาํหนด

ชาํระภายในหน��งปี   600,000 800,000 

 ในเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาสินเชื�อ (Credit Facility Agreement) กบั

สถาบนัการเงิน 3 แห่ง เพื�อรับวงเงินสินเชื�อร่วมสาํหรับเงินกูย้มืระยะยาวจาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

 ในระหวา่งเดือนธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยาวตามสัญญาแลว้จาํนวน 1,000 ลา้นบาท โดย

เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายชาํระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายชาํระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 

ลา้นบาท รวม 20 งวด โดยเริ�มชาํระคืนเงินกูไ้ตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560 

 เงินกูย้มืดงักล่าวคิดอตัราดอกเบี�ย��� งอา้งอิงจากอตัราดอกเบี�ย THBFIX +3% โดยมีกาํหนดชาํระดอกเบี�ยเป็น

รายเดือน 
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 ภายใตส้ัญญาเงินกูนี้�  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดาํรงอตัราส่วนหนี�

ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกาํไรก่อนหกัดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�

ไม่ใช่เงินสดสาํหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอตัราส่วนหนี� สินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นสําหรับงบการเงิน

รวมไม่เกิน 2.75:1 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถดาํรงอตัราส่วนและปฏิบติัตาม

เงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุในสัญญาเงินกูไ้ด ้

 ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บหนังสืออนุมติัการผ่อนผนัเงื�อนไขทางการเงินบาง

ประการ รวมไปถึงอนุมติัผอ่นผนัการไม่ดาํรงอตัราส่วนหนี� ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกาํไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�ไม่ใช่เงินสดสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 

2560 จากเจา้หนี�สถาบนัการเงินทั�ง 3 แห่ง 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุในหนงัสือผ่อน

ปรนและสัญญาเงินกูไ้ด ้

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินขา้งตน้คํ� าประกนัโดยการจดจาํนองที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยสําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวบางส่วนตามที�

กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 30 

17. �������������������������� 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน 134,800 212,770 9,413 23,588 

หกั: ดอกเบี�ยรอตดัจ่าย (9,154) (19,375) (480) (1,446) 

รวม 125,646 193,395 8,933 22,142 

หกั: ส่วนที�ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี (61,815) (67,705) (6,438) (13,165) 

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที�               

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 63,831 125,690 2,495 8,977 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินเพื�อเช่าเครื�องจกัรและยานพาหนะใชใ้นการดาํเนินงานของ

กิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป� นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมี�าระผกูพนัที�จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

ทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 68 67 135 7 3 10 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ

ตดับญัชี                                                                                                                                               (6) (3) (9) (1) - (1) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ง

จ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 62 64 126 6 3 9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่าย

ทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 78 134 212 14 10 24 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ

ตดับญัชี                                                                                                                     (10) (9) (19) (1) (1) (2) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ง

จ่ายทั�งสิ�นตามสญัญาเช่า 68 125 193 13 9 22 

18. ���������ุ���������� 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สาํรองการรับประกนัสินคา้ 21,219 13,500 20,932 12,687 

รายไดร้อการรับรู้ 10,616 - 10,616 - 

อ��น � 6,623 18,807 3,548 2,173 

รวม 38,458 32,307 35,096 14,860 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน��� งเป� นเงินชดเชยพนกังานเมื�อออกจากงานและเงิน

รางวลัการปฏิบติังานครบกาํหนดระยะเวลาแสดงไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลัการ

ปฏิบัติงานครบกําหนด

ระยะเวลา รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 165,737 157,677 4,541 4,341 170,278 162,018 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  12,536 12,338 879 860 13,415 13,198 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 4,463 4,193 113 113 4,576 4,306 

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ - - 77 - 77 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  - - 14 - 14 - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (4,015) - (4,015) - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น :       

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั       

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ 19,480 - - - 19,480 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  (3,716) - - - (3,716) - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 7,736 - - - 7,736 - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (10,609) (8,471) (384) (773) (10,993) (9,244) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 195,627 165,737 1,225 4,541 196,852 170,278 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

โครงการผลประโยชน์

หลงัออกจากงาน 

โครงการเงินรางวลัการ

ปฏิบัติงานครบกําหนด

ระยะเวลา รวม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 77,260 73,574 4,541 4,341 81,801 77,915 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน :       

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,259 5,295 879 860 6,138 6,155 

ตน้ทุนดอกเบี�ย 2,048 2,032 113 113 2,161 2,145 

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ - - 77 - 77 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  - - 14 - 14 - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - - (4,015) - (4,015) - 

ส่วนที�รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น :       

ขาดทุน(กําไร)จากการประมาณการตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั       
ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติด้าน

ประชากรศาสตร์ 9,740 - - - 9,740 - 

ส่วนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติทาง

การเงิน  (1,913) - - - (1,913) - 

ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ 7,406 - - - 7,406 - 

ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหวา่งปี (6,252) (3,641) (384) (773) (6,636) (4,414) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 93,548 77,260 1,225 4,541 94,773 81,801 

 ค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2560 2559 2560 2559 

ตน้ทุนขาย 10,268 13,657 2,991 6,146 

ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 3,799 3,847 1,384 2,154 

รวมค่าใชจ่้ายที�รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 14,067 17,504 4,375 8,300 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น

จาํนวนประมาณ 15.3 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 8.6 ลา้นบาท) (2559: จาํนวน 10.7 ลา้น

บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวน 6.6 ลา้นบาท)  
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ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ� าหนกัในการจ่ายชาํระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2559: 13 ปี งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 13 ปี) 

สมมติ�านที�สาํค�ัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งันี�  

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อตัราคิดลด  2.7 2.9 2.7 2.9 

อตัราการขึ� นเงินเดือนในอนาคต 

(ขึ�นกบัช่วงอาย)ุ 5.0 - 7.0 5.0 - 8.0 5.0 - 7.0 5.0 - 8.0 

 ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สาํค�ัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว

ของพนกังาน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (14.0) 16.0 (6.7) 7.7 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  15.3 (13.7) 7.4 (6.6) 

 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% เพิ�มขึ�น 1% ลดลง 1% 

อตัราคิดลด  (12.1) 13.8 (5.7) 6.5 

อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  13.0 (11.7) 6.1 (5.5) 
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20. สํารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร

กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน�� งไวเ้ป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี

หลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลได ้ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรร

สาํรองตามกฎหมายไวค้รบถว้นแลว้ 

21. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายที�สาํคญัดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

วตัถุดิบและวสัดุสิ�นเปลืองใชไ้ป 9,894,669 7,263,269 5,159,159 3,318,093 

การเปลี�ยนแปลงในสินคา้สําเร็จร�ปและงานระหว่าง

ทาํลดลง 110,445 259,462 151,002 83,936 

เงินเดือน ค่าแรงและผลประ�ยชน�อื�นของพนกังาน 1,058,793 999,417 519,684 514,390 

ค่าเสื�อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 473,055 494,203 209,526 219,207 

ขาดทุน(กาํไร)จากอตัราแลกเปลี�ยน (17,932) 11,860 (2,016) 6,681 

ค่าเช่าจ่าย 33,564 36,256 5,888 9,108 

22. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 14,091 47,852 - 25,645 

ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั�วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั�วคราว (40,766) (3,564) (26,173) (3,141) 

ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้ที��สดงอยู่ใน                

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (26,675) 44,288 (26,173) 22,504 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้�เกี�ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 

31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งันี�   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที�เกี�ยวกบัผลขาดทุนจาก

การประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยั (3,460) - (2,581) - 

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบัค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล (199,428) 107,591 9,868 267,482 

     

อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20, 25% 20, 25% 20% 20% 

กาํไร(ขาดทุน)ทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

คูณอตัราภาษี (41,367) 21,518 1,974 53,496 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหตุ 23) (16,630) (14,386) - (4,318) 

เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ยที�ไดรั้บสิทธิ     

   ยกเวน้ภาษี - - (30,011) (28,751) 

ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 8,105 11,383 4,864 4,813 

ค่าใชจ่้ายที�มีสิทธิหกัไดเ้พิ�มขึ�น (15,700) (18,106) (756) (3,696) 

ขาดทุนสุทธิที�มีสิทธิมาหกัตามก�หมาย (848) (84) - - 

อ��น � (4,757) 2,153 (2,244) 960 

รวม (29,830) (19,040) (28,147) (30,992) 

ผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่รับรู้ 44,522 41,810 - - 

ค่าใ ช้จ่าย(รายได้ )�า��เง�นได้ท�� �สดง� ยู่ใน                     

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (26,675) 44,288 (26,173) 22,504 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 11,953 8,696 2,172 1,648 

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 35,831 29,672 14,285 15,921 

สาํรองการรับประกนัสินคา้ 3,604 2,261 3,547 2,098 

สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 39,937 27,856 19,483 13,709 

รายไดร้อการรับรู้ 2,123 - 2,123 - 

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ 20,520 - 20,520 - 

อื�น � 13,489 14,745 - - 

รวม 127,457 83,230 62,130 33,376 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 768.7 ลา้นบาท (2559: 

599.5 ลา้นบาท) ที�บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เนื�องจากบริษทัฯ

และบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจไม่มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนาํ

ขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชข้า้งตน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้

 ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงัไม่ไดใ้ชมี้จาํนวนเงิน 871.3 ลา้นบาท �ึ�งจะทยอยสิ�นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์

ภายในปี 2565 
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23. การส่งเสริมการลงทุน 

23.1 บริษทัฯได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มี

สาระสาํคญัดงันี�   

 บตัรส่งเสริมเลขที� 
 1987(2)/2554 

1. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตคอมเพรสเซอร์สําหรับ
เ ค ร�� อ ง ป รั บ อ า ก า ศ แ ล ะ
เคร��องทาํความเยน็ 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ  
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บ

การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมี
กาํหนดเวลา 5 ปี 

 ในกรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้นํา
ผลขาดทุนประจําปีที� เ กิดขึ� นในระหว่างเวลานั� นไปหักออกจากกําไรสุทธิภายหลัง
ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพน้
กาํหนดเวลานั�น  

ตั�งแต่วนัที�  
1 กรกฎาคม 2556  
�ึงวนัที�  
1 กรกฎาคม 2561 

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตั�ุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพ��อ
ใชใ้นการผลิตเพ��อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั� งแรก 

ไดรั้บ 

2.3 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับเคร�� องจักรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอด
ระยะเวลาที�ไดรั้บการส่งเสริม 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ซึ� งไดรั้บยกเวน้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ��อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที�ผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

3. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 1 กรกฎาคม 2556 

ทั�งนี�  บริษทัฯตอ้งป�ิบติัตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

รายไดจ้ากการขายของบริษทัฯทั�งหมดสําหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2560 มีจาํนวนประมาณ 5,291 

ลา้นบาท (2559: 4,945 ลา้นบาท) เป็นรายไดจ้ากการผลิตและขายซึ� งไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนเป็น

จาํนวนประมาณ 809 ลา้นบาท (2559: 856 ลา้นบาท) 
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23.2 บริษทั กลุธรเคอร์บี� เ�านด์รี�  จาํกดั �ึ� งเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับผลิตภณั�ที์�กาํหนดแต่

ละประเภทภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสาํคญัดงันี�   

  บตัรส่งเสริมเลขที� บตัรส่งเสริมเลขที� 

 2127(2)/2548 60-0092-1-00-1-0 

1. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ�นส่วนเหลก็หล่อ ผลิตชิ�นส่วนเหลก็หล่อ 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการ

ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนัที�

เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 ในกรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที�ไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สามาร�นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นใน

ระหวา่งเวลานั�นไปหักออกจากกาํไรสุทธิภายหลงัระยะเวลาไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัที�

พน้กาํหนดเวลานั�น 

ตั� งแต่วันที�  8 กรกฎาคม 

2555  

�ึ ง วัน ที�  7 ก ร ก ฎ า ค ม 

2563 

- 

2.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการ
ประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํหนดเวลา 5 ปี 

 ในกรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลให้นาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหว่างเวลา

นั�นไปหักออกจากกาํไรสุทธิภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้กาํหนดเวลา

นั�น 

- ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริม

การลงทุน �ึ�งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ��อ

เสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผ�ไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.4 ได้รับยกเวน้อากรขาเขา้สําหรับเคร�� องจกัรตามที�คณะกรรมการ

พิจารณาอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 8 กรกฎาคม 2555 ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตอ้งป�ิบติัตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 

23.3 บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จาํกดั �ึ� งเป็นบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดสําหรับบตัรส่งเสริมที�

ยงัมีสิทธิพิเศษที�สาํคญัเหล�ออย�ด่งันี�  
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 บตัรส่งเสริมเลขที� 

 2167(2)/2550 

1. เพื�อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตคอมเพรสเซอร์สําหรับ

ต�เ้ยน็และเครื�องทาํความเยน็ 

2. สิทธิประ�ยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�

ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที�ดินและทุน

หมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปีนบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

 ในกร�ีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที�ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ให้สามารถนาํผลขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหว่างเวลานั�นไปหักออกจากกาํไร

สุทธิภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี 

นบัแต่วนัที�พน้กาํหนดเวลานั�น 

ตั�งแต่วนัที� 14 มกราคม 2551 

ถึงวนัที� 13 มกราคม 2559 

2.2 ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งนําเงินปันผลที�ได้รับจากกิจการส่งเสริมการลงทุน ซึ� งได้รับ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนว�เพื�อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที�ผ� ้

ไดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดรั้บจากการลงทุนในอตัรา

ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ  

มีกําหนด 5 ปี นับจากวันที�

พน้กาํหนดระยะเวลาตาม 2.1 

2.4 ไดรั้บอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ่้ายดงักล่าว

นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั�น 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่

วันที� เ ริ� มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการ 

2.5 ไดรั้บอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรือก่อสร้างสิ�งอาํนวยความสะดวกร้อย

ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหกัค่าเสื�อมราคาตามปกติ  

ไดรั้บ 

2.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุ ดิบและวัสดุจ ํา เป็นที�ต้องนําเข้ามาจาก

ต่างประเทศเพื�อใชใ้นการผลิตเพื�อการส่งออก 

เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วนั

นาํเขา้ครั� งแรก 

2.7 ไดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละ 75 ของอตัราปกติสําหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจาํเป็น

ที�นาํเขา้มาใชใ้นการผลิตเพื�อจาํหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนันาํเขา้

ครั� งแรก 

ไดรั้บ 

2.8 ได้รับยกเวน้อากรขาเข้าสําหรับของที�ผ�ไ้ด้รับการส่งเสริมนําเข้ามาเพื�อส่งกลับ

ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นบัแต่วนันาํเขา้ครั� งแรก 

ไดรั้บ 

3. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 14 มกราคม 2551 

  

ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเงื�อนไขต่าง � ที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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23.4 บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จาํกดั ��� งเป็นบริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับ

ผลิตภณั�์ที�กาํหนดแต่ละประเภทภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสาํคญัดงันี�  

 บตัรส่งเสริมเลขที� 

 1204(2)/2551 

1. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ลวดโลหะอาบนํ� ายา

ประเภท 5.3 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากการประกอบกิจการที�

ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุน

หมุนเวยีนเป็นระยะเวลา 6 ปี นบัแต่วนัที�เริ�มมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการ 

ตั�งแต่วนัที� 10 มกราคม 2555 

��งวนัที� 9 มกราคม 2561  

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตั�ุดิบและวสัดุจาํเป็นที�ตอ้งนาํเขา้มาจาก

ต่างประเทศ เพ��อใชใ้นการผลิตเพ��อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที�

นาํเขา้ครั� งแรก 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร��องจกัรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมติั

ตลอดระยะเวลาที�ไดรั้บการส่งเสริม 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน ���ง

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมคาํนวณเพ��อเสียภาษีเงินไดต้ลอด

ระยะเวลาที�ผ�ไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

3. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิ 10 มกราคม 2555 

 ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตอ้งป�ิบติัตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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23.5 บริษทั กุลธรเมททลัโปรดกัส์ จาํกดั �ึ� งเป็นบริษทัยอ่ย ไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีสําหรับผลิตภณัฑ์ที�กาํหนด

แต่ละประเภทภายใตพ้ระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมติัของคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสาํคญัดงันี�  

 บตัรส่งเสริมเลขที� 

 1797(2)/2549 1968(2)/2550 

1. เพ��อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ ผลิตชิ�นส่วนเหลก็ทุบและ

ผลิตภณัฑผ์งโลหะ  

        อดัขึ�นรูป 

ชุปแขง็ 

2. สิทธิประโยชน์สาํคญัที�ไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับกาํไรสุทธิที�

ไดจ้ากการประกอบกิจการที�ไดรั้บการส่งเสริมรวมกนั

ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและ

ทุนหมนุเวยีนมีกาํหนดระยะเวลา 8 ปี 

 ในกรณีที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหวา่งเวลาที�

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหส้ามารถนาํผล

ขาดทุนประจาํปีที�เกิดขึ�นในระหวา่งเวลานั�นไปหกั

ออกจากกาํไรสุทธิภายหลงัระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลมีกาํหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัที�

พน้กาํหนดเวลานั�น 

ตั�งแต่วนัที� 4 พฤษภาคม 

2549 ถึงวนัที� 3 พฤษภาคม 

2557 

ตั�งแต่วนัที� 25 มิถุนายน 

2550 ถึงวนัที� 24 มิถุนายน 

2558 

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับวตัถุดิบและวสัดุจาํเป็น

ที�ตอ้งนาํเขา้มาจากต่างประเทศ เพ��อใชใ้นการผลิตเพ��อ

การส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนันาํเขา้ครั� งแรก 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.3 ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเคร��องจกัรตามที�

คณะกรรมการพิจารณาอนุมติัสาํหรับเคร��องจกัรที�ผลิต

ตั�งแต่ปี  

ปี 2538 ปี 2539 

2.4 ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการที�ไดรั้บ

การส่งเสริมการลงทุน �ึ�งไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลไปรวมคาํนวณเพ��อเสียภาษีเงินไดต้ลอด

ระยะเวลาที�ผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้

นิติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. วนัที�เริ�มใชสิ้ทธิตามบตัรส่งเสริม 4 พฤษภาคม 2549 25 มิถุนายน 2550 

 ทั�งนี�  บริษทัยอ่ยตอ้งป�ิบติัตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมการลงทุน 
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24. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไร(ขาดทุน)สําหรับปีที�เป็นของผู�ื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ยจาํนวน�วัเฉลี�ย�่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที�ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 กาํไร(ขาดทุน)         
สาํหรับปี 

จาํนวนหุน้สามญั             
�วัเฉลี�ย�่วงนํ� าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
งบการเงินรวม       
กาํไรต่อหุ้นข��น���น�าน       

กาํไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็นของผู�ื้อหุน้ของ
บริษทัฯ (172,753) 63,303 1,200,000 1,200,000 (0.144) 0.053 

งบการเงินเฉพาะกิจการ       
กาํไรต่อหุ้นข��น���น�าน       

กาํไรส่วนที�เป็นของผู�ื้อหุน้ของบริษทัฯ 36,041 244,978 1,200,000 1,200,000 0.030 0.204 

25. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ข้อมูลส่วนงานดาํเนินงานที�นําเสนอนี� สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯที�จัดทาํให้ผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดด้านการดาํเนินงานและได้รับการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน 

 เพื�อวตั�ุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม

ประเภทของผลิตภณัฑ ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที�รายงานทั�งสิ�น 4 ส่วนงาน ดงันี�  

1. คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ 

2. ลวดอาบนํ�ายา 

3. เหล็กแผน่และเหล็กแผน่แปรรูป 

4. ชิ�นส่วนเหล็กหล่อ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที�รายงานขา้งตน้ 

 ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื�อวตั�ุประสงคใ์น

การตดัสินใจเกี�ยวกับการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ

ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยร์วมซึ� งวดัมูลค่า

โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน  

 การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหวา่งส่วนงานที�รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชีสําหรับ

รายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก  
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ขอ้มูลเกี�ยวกบัเขตภมิูศาสตร์  

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอกกาํหนดขึ�นตามส�านที�ตั�งของลกูคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 

 2560 2559 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก    

ประเทศไทย 5,593,938 5,480,552 

ฮ่องกง 2,381,771 1,650,106 

จีน 294,375 226,640 

อินโดนีเซีย 46,112 160,051 

ซาอุดิอาระเบีย 50,142 54,237 

ประเทศอื�น� 897,569 1,094,302 

รวม 9,263,907 8,665,888 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื�องมือทางการเงิน 

และสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี)   

ประเทศไทย 2,692,950 2,900,640 

จีน 174,640 196,150 

รวม 2,867,590 3,096,790 

ขอ้มูลเกี�ยวกบัลกูคา้รายใหญ่ 

ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงินประมาณ 2,383.2 

ลา้นบาท และ 1,416.0 ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ ส่วนงานลวดอาบ

นํ� ายา และส่วนงานชิ�นส่วนเหล็กหล่อ (ปี 2559 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จาํนวนสองราย เป็นจาํนวนเงิน 

1,643.1 ลา้นบาท และ 990.8 ลา้นบาท ซึ�งมาจากส่วนงานคอมเพรสเซอร์แบบลกูสูบและอุปกรณ ์ส่วนงานลวด

อาบนํ�ายาและส่วนงานชิ�นส่วนเหลก็หล่อ) 

26. กองทุ�����อง�����ง��� 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบญัญติักองทุนสํารอง

เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 7 ของ

เงินเดือน กองทุนสาํรองเลี�ยงชีพนี�บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเมื�อ

พนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อย

รับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน 20.6 ลา้นบาท (2559: 20.2 ลา้นบาท) และเฉพาะบริษทัฯเป็น

จาํนวน 8.7 ลา้นบาท (2559: 8.4 ลา้นบาท) 
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27. เงินปันผล 

 

เงินปันผล 

 

อนุมติัโดย 

 

เงินปันผลจ่าย 

(ลา้นบาท) 

เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

(บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2558 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

23 เมษายน 2559  180 0.15 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2559  180 0.15 

    

เงินปันผลประจาํปี 2559 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเมื�อวนัที� 

20 เมษายน 2560 120 0.10 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2560  120 0.10 

28. ภาระผู��นั�ละ�น���ิน����า�เ��ิ���น 

28.1 ภาระผู��นัเ�������ัรา���า��� า��ุน 

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 บริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัรายจ่ายฝ่ายทุนจาํนวน 102.2 ลา้นบาท (2559: 

0.4 ลา้นบาท) ที�เกี�ยวขอ้งกบัการซื�อเครื�องจกัรและอุปกรณ์ 

28.2 ภาระผู��นัเ�������ั�ั��าเ��า��าเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการเช่าที�ดิน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานกังาน 

อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�น

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานดงันี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 23.3 30.2 - 5.1 

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 9.1 26.3 - 3.4 
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28.3 ภาระผู�����������������า����ร��ารระ�ะ�า� 

ก) ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผกูพนัเกี�ยวกบัสัญญาบริการที�

จะตอ้งจ่ายในอนาคตดงัต่อไปนี�  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 15.6 8.5 5.1 2.8 

มากกว่า 1 ปี 5.9 0.1 3.0 - 

ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเกี�ยวเนื�องกบัสัญญาค่าตอบแทนจากการขายแก่ตวัแทนจาํหน่าย 

โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยต้องจ่ายค่านายหน้าตามอตัราที�ระบุในสัญญาหรือตามอตัราที�ตกลง

ร่วมกนั 

28.4 �าร���า�ระ��� 

ก) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทั กลุธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จาํกดั มีหนี� สินอื�น

ที�อาจเกิดขึ�นจากการคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อของบริษทั �ูโจว กุลธรแมกเนทไวร์ จาํกดั แก่สาขาใน

ต่างประเทศของธนาคารแห่งหนึ�งจาํนวน 60 ลา้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่าประมาณ 305 ลา้นบาท (2559: 

60 ลา้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่าประมาณ 313 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 มีหนงัสือคํ�าประกนั�ึ� งออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อยเหลืออยู่

เป็นจาํนวนเงินประมาณ 67.3 ลา้นบาท (2559: 78.8 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.3 ลา้นบาท 

(2559: 19.7 ลา้นบาท)) �ึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ

และบริษทัย่อย �ึ� งประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัเพื�อคํ� าประกนัการใชไ้ฟฟ้าจาํนวน 65.9 ลา้นบาท 

(2559: 77.3 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 8.2 ลา้นบาท (2559: 19.6 ลา้นบาท)) และอีกจาํนวน 1.4 

ลา้นบาท (2559: 1.4 ลา้นบาท) เพื�อคํ�าประกนัอากรการนาํเขา้และอื�น� (เฉพาะของบริษทัฯ: 0.1 ลา้นบาท 

(2559: 0.1 ลา้นบาท)) 
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28.5 คดีฟ้องร้อง 

  ในระหวา่งปี 2559 บริษทัยอ่ยแห่งหน�� งในต่างประเทศถูกบริษทัแห่งหน�� ง�้องร้องให้ชดเชยค่าเสียหายจาก

การส่งสินคา้ล่าช้า เนื�องจากการประทว้งหยุดงานของพนกังานของบริษทัยอ่ยในช่วงเดือนกนัยายน 2557 

ต่อมาเมื�อวนัที� 1 สิงหาคม 2560 ศาลทอ้งถิ�นได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัย่อยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษทั

ดงักล่าวเป็นจาํนวนทั�งสิ�นประมาณ 1.8 ลา้นเรนมินบิ ปัจจุบนั คดีดงักล่าวเป็นอนัสิ�นสุด และ ณ วนัที� 31 

ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยไดจ่้ายชดใชค้่าเสียหายดงักล่าวทั�งจาํนวนแลว้  

29. ล�าด�������องมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า

ยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม ดงันี�   

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

��ี��ิ��ี�ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

ตราสารอนุพนัธ์   

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 1.6 1.6 

��ี��ิ��ี�เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม   

สัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ย 3.4 3.4 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

 ระดบั 2 ระดบั 2 

��ี��ิ��ี�ว�ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม   

ตราสารอนุพนัธ์   

สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 0.4 0.1 
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30. �������������������� 

30.1 ������������������������� 

เครื�องมือทางการเงินที�สําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี�บบัที� 107 

“การแสดงรายการและการเปิดเ�ยขอ้มูลสําหรับเครื�องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น เงินกูย้ืมระยะสั�น และเงินกูย้ืมระยะ

ยาว บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งกบัเครื�องมือทางการเงินดงักล่าวและมีนโยบายการ

บริหารความเสี�ยงดงันี�  

 ���������������������������� 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงดา้นการใหสิ้นเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกบัลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเสี�ยงนี�โดยการกาํหนดใหมี้นโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื�อที�เหมาะสม ดงันั�นบริษทัฯ

และบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายที�เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี�   การให้

สินเชื�อของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนื�องจากบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกค้าที�

หลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที�บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้

สินเชื�อคือมูลค่าตามบญัชีของลกูหนี�และลกูหนี�อื�นที�แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

�������������������������� 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเสี�ยงจากอตัราดอกเบี�ยที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงิน

เบิกเกินบญัชี เงินกูย้มืระยะสั�น และเงินกูย้มืระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการ

เงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี� ยที�ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที��ึ� งใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจุบนั นอกจากนี�  บริษทัฯไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยเพื�อลดความเสี�ยงจากอตัรา

ดอกเบี�ย  

� วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�สาํคญัสามารถจดัตามประเ�ทอตัรา

ดอกเบี� ย และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�มีอตัราดอกเบี� ยคงที�สามารถแยกตามวนัที�ครบ

กาํหนด หรือ วนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ �หากวนัที�มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้

ดงันี�             
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี  ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 207 19 226 0.10 - 0.63 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 1,852 1,852 - 

 - - 207 1,871 2,078  

�น��สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 3,024 - 6 - 3,030 3.25 - 7.13 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 879 879 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 62 64 - - 126 2.55 - 13.38 

เงินกูย้มืระยะยาว  - - 800 - 800 THBFIX+3%    

 3,086 64 806 879 4,835  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี  ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 291 26 317 0.10 - 0.63 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 1,835 1,835 - 

 - - 291 1,861 2,152  

�น��สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยมืระยะสั�น

จากสถาบนัการเงิน 2,787 - 15 - 2,802 3.24 - 7.38 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 1,004 1,004 - 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน 68 126 - - 194 2.55 - 13.38 

เงินกู ้ยืมระยะยาว - ส่วนที�ถึงกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี - - 1,000 - 1,000 THBFIX+3%    

 2,855 126 1,015 1,004 5,000  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี  ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 147 2 149 0.37 - 0.63 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 1,032 1,032 - 
เ งิ น ใ ห้ กู ้ ยื ม ร ะ ย ะ สั� น แ ก่ กิ จ ก า ร ที�

เกี�ยวขอ้งกนั 113 - - - 113 4.25 - 5.80 

 113 - 147 1,034 1,294  
�น��สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั� น
จากสถาบนัการเงิน 1,509 - - - 1,509 3.25 - 4.78 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 755 755 - 
เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 765 - - - 765 0.25 - 5.80 
หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน   6 3 - - 9 2.65 - 7.70 

เงินกูย้มืระยะยาว  - - 800 - 800 THBFIX+3%    

 2,280 3 800 755 3,838  
 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 อตัราดอกเบี�ยคงที� อตัราดอกเบี�ย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตัรา  ดอกเบี�ย 

 1 ปี ถึง 5 ปี  ราคาตลาด ดอกเบี�ย รวม ที�แทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 251 1 252 0.37 - 0.63 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - - - 1,062 1,062 - 

เ งิ น ใ ห้ กู ้ ยื ม ร ะ ย ะ สั� น แ ก่ กิ จ ก า ร ที�

เกี�ยวขอ้งกนั 156 - - - 156 3.25 - 5.80 

 156 - 251 1,063 1,470  

�น��สินทางการเงิน       
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสั� น

จากสถาบนัการเงิน 1,270 - - - 1,270 3.24 - 5.20 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - - - 988 988 - 

เงินกูย้มืระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั 887 - - - 887 0.25 - 5.80 

หนี� สินตามสญัญาเช่าการเงิน   13 9 - - 22 5.02 - 7.70 
เงินกู ้ยืมระยะยาว - ส่วนที�ถึงกําหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี - - 1,000 - 1,000 THBFIX+3% 

 2,170 9 1,000 988 4,167  
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 ���������������������������� 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเสี�ยงจากอตัราแลกเปลี�ยนที�สําคญัอนัเกี�ยวเนื�องจากการซื�อหรือขายสินคา้ที�

เป็นเงินตราต่างประเทศ  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงันี�  

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน        

 สินทรัพยท์าง หนี� สิน   สินทรัพยท์าง หนี� สิน  

สกุลเงิน การเงิน ทางการเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 17 10 15 2 32.5146 32.8472 

เยน - 3 - 1 0.2860 0.2936 

ยโูร - 0.1 - 0.1 38.6607 39.3938 

เรนมินบิ - - - 8 4.9518 5.0771 

 

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราแลกเปลี�ยน 

 สินทรัพยท์าง หนี� สิน   สินทรัพยท์าง หนี� สิน  

สกุลเงิน การเงิน ทางการเงิน การเงิน ทางการเงิน อตัราซื�อ อตัราขาย 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 17 27 15 18 35.6588 36.0025 

เยน - 2 - 0.1 0.3046 0.3113 

ยโูร - 0.2 - 0.1 37.3791 38.1362 

เรนมินบิ - - - 9 5.0831 5.2165 

สัญญา���อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ�� งมีอายสุัญญา�ม่เกินหน��งปี คงเหลือดงันี�  

 � วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินรวม 

   วนัที�ครบกาํหนด อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย ตามสญัญา จาํนวนที�ซื�อ จาํนวนที�ขาย 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.4 7.6 3 มกราคม                

29 มิถุนายน 2561 
32.98 - 33.27 32.32 - 33.17 

 



รายงานประจำาปี 2560236

 

    48 
 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงินรวม 

   วนัที�ครบกาํหนด อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย ตามสญัญา จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.9 7 มีนาคม               21 

มิถุนายน 2560 
- 34.68 - 35.80 

      
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัที�ครบกาํหนด อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย ตามสญัญา จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.4 7.6 3 มกราคม -                         

29 มิถุนายน 2561 
32.98 - 33.27 32.32 - 33.17 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2559 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   วนัที�ครบกาํหนด อตัราแลกเปลี�ยนตามสญัญาของ 

สกลุเงิน จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย ตามสญัญา จาํนวนที��ื�อ จาํนวนที�ขาย 

 (ลา้น) (ลา้น)  (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา - 0.6 19 - 21 มิถุนายน 

2560 
- 35.66 - 35.80 

สัญญาแลก��ล������ั�า��ก�����  

 เมื�อวนัที� 2 พฤศจิกายน 2560 บริ�ทั�ไดท้าํสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยกบัธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน�� ง 

สําหรับเงินกูย้ืมระยะยาวจาํนวน 850 ลา้นบาท เพื�อเปลี�ยนการคาํนวณดอกเบี� ยจากอตัราดอกเบี� ยลอยตวั 

THB-THBFIX-Reuters บวกร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอตัราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.65 ต่อปี ��� งคาํนวณจากยอด

คงเหลือของเงินตน้ตามตารางที�ตกลงกนั   

 ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี� ยมีมูลค่ายุติธรรมตํ�าลงเมื�อ

เทียบกบัวนัที�ทาํสัญญาเป็นจาํนวน 3.4 ลา้นบาท 

 มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอตัราดอกเบี�ยคาํนวณโดย�ชอ้ตัราที�กาํหนดโดยสถาบนัการเงินเสมือน

วา่ไดย้กเลิกสัญญานั�น ณ วนัที��นงบแสดงฐานะการเงิน 
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30.2 มูลค่ายุต�ธรรม�อ��คร��อ�ม�อ�า��าร���น 

เนื�องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลง

ตามอตัราตลาดหรือมีอตัราดอกเบี� ยคงที�ใกล้เคียงกับอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัฯและบริษทัย่อยจึง

ประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดง

ฐานะการเงิน 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงันี�  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม

2559 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม

2560 

ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม

2559 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุน ขาดทุน 

ตราสารอนุพนัธ์     

สญัญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (1.6) (0.4) (1.6) (0.1) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเครื�องมือทางการเงินตามหลกัเกณ�ด์งันี�  

ก) สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที�จะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั� น ได้แก่ เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี� และเงินให้กูย้ืมระยะสั� น เจา้หนี� และเงินกูย้ืมระยะสั� น แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินกู้ยืมระยะยาวที�จ่ายดอกเบี� ยในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี� ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ค) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายติุธรรมซึ�งคาํนวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ

แบบจาํลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซึ� งขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็น

ขอ้มูลที�สามาร�สังเกตไดใ้นตลาดที�เกี�ยวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปลี�ยนทนัที อตัราแลกเปลี�ยนล่วงหนา้

ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบี�ย เป็นตน้ บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ไดค้าํนึง�ึงผลกระทบของความเสี�ยงดา้นเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตรา

สารอนุพนัธ์ 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 
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31. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที�สําคัญของบริษทัฯ คือ การจัดให้มี�ึ� งโครงสร้างทางการเงินที�

เหมาะสมและการดาํรงไว�ึ้�งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

 บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหนี� สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื�อใหส้อดคลอ้ง

กบัเงื�อนไขในสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน �ึ� งตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนของ

งบการเงินรวมใหไ้ม่เกิน 2.75 ต่อ 1  

 ทุนของบริษทัฯเพื�อใช้ในการคาํนว�อตัราส่วนทางการเงินดังกล่าว ประกอบดว้ยส่วนของผูถื้อหุ้นบวก

ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจริงในสินคา้คงเหลือ อตัราแลกเปลี�ยน และตราสารอนุพนัธ์ที�ไม่ไดเ้กิดขึ�นจริงในงบ

การเงินรวม 

 ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯไม่ไดเ้ปลี�ยนแปลงวตัถุประสงค ์นโยบาย หรือ

กระบวนการในการบริหารจดัการทุน 

32. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  

 เมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2561 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริษทัฯครั� งที� 1/2561 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล

สาํหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกาํไรสะสมของกิจการที�เสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ในอตัราหุ้นละ 0.05 

บาท สาํหรับหุน้สามญัจาํนวน 1,200 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 60 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที� 

24 พฤษภาคม 2561 อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถ้ือ

หุน้ประจาํปีของบริษทัฯ �ึ� งจะจดัขึ�นในวนัที� 25 เมษายน 2561 

33. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูรั้บมอบอาํนาจของบริษทัฯเมื�อวนัที� 21 กมุภาพนัธ์ 2561 
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