รายงานประจำ�ปี

2560

Leading Manufacturer in reciprocating
compressor for refrigeration and
air conditioning products

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
เพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก

พันธกิจ

1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ
ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
2   มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน
และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
3   เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
4   เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
5   ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม “

- BEST”

1 คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ ไม่ส่งของเสีย
2 เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
3    ท�ำงานแบบมีส่วนร่วม
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สารบัญ
02 สารจากประธาน
03 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
04 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
06 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
07 พัฒนาการแห่งความยั่งยืน
09 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
10 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
28 ปัจจัยความเสี่ยง
30 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ
34 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
36 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
37 โครงสร้างการจัดการ
43 ประวัติคณะกรรมการ
60 การก�ำกับดูแลกิจการ
93 ความรับผิดชอบต่อสังคม
138 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
140 รายการระหว่างกัน
146 ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
153 การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
170 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
172 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
174 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
181 งบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2560 ที่ผ่านมาแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมได้ฟื้นตัวขึ้นรวมถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถ
ขยายตัวได้บ้างก็ตาม แต่ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทยังคงเผชิญกับความท้าทายในหลายประการได้แก่ การปรับขึ้นราคา
ของวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก การแข็งค่าของเงินสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ที่กระทบรายได้
ในการส่งออก ขณะเดียวกันก�ำลังซือ้ ของประชากรไทยโดยรวมลดลงเนือ่ งจากราคาสินค้าในภาคการเกษตรมีมลู ค่าต�ำ 
่ นอกจากนี้
ผู้ผลิตในประเทศจีนยังคงมุ่งเน้นการแข่งขันด้วยการลดราคาขายที่รุนแรงมากส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก
ที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือน ส่งผลให้ยอดการขายโดยรวมของบริษัทมีปริมาณลดลงถึงแม้ว่าบริษัทจะสามารถขายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศได้ปริมาณมากขึ้นก็ตาม
ด้วยผลกระทบดังกล่าวท�ำให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�ำนวนเงิน 9,263.91 ล้านบาท
ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่มีรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�ำนวนเงิน 8,665.89 ล้านบาท หรือสูงขึ้นในอัตราร้อยละ 6.90
แต่มีก�ำไรขั้นต้นในอัตราที่ลดลงจากในปี 2559 ที่มีอัตราร้อยละ 7.55 คงเหลือที่อัตราร้อยละ 2.71 ในปี 2560 และ
มีผลประกอบการสุทธิขาดทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 172.75 ล้านบาท
ส�ำหรับปี 2561 นี้บริษัทจะหาหนทางในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่น
และปรารถนาในการด�ำเนินธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมายที่จะสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของตลาด และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้ารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยธรรมาภิบาลที่ดี
บริษทั ขอขอบคุณกรรมการ ผู้ถือหุ้น บริษทั คู่ค้า ลูกค้าผู้มีอุปการคุณ หน่วยงานราชการและสถาบันการเงิน ที่ให้ความ
ไว้วางใจ ให้ความเชื่อมั่นพร้อมทั้งสนับสนุนการด�ำเนินงานของบริษัทด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหารรวมถึงพนักงาน
ที่ได้ทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ และขอให้ค�ำมั่นว่าจะด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายในแนวทางที่สร้าง
คุณประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มและเจริญยั่งยืนสืบไป

(นายสุรพร  สิมะกุลธร)
ประธานกรรมการ
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ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

งบการเงินรวม (พันบาท)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้รวม
ก�ำไรขั้นต้น
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราส่วนทางการเงิน (%)
ก�ำไรสุทธิ /รายได้รวม
ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปันผล
มูลค่าตามบัญชี

2560

2559

2558

2557

2556

7,297,335
5,071,842
2,225,493
9,263,907
9,559,515
250,675
(172,753)

7,746,907
5,208,941
2,537,966
8,665,888
8,851,816
654,284
63,303

8,216,797
5,567,271
2,649,526
10,544,381
10,770,918
796,926
212,379

8,949,395
6,889,913
2,059,482
11,330,118
11,747,444
385,104
57,420

8,783,015
6,272,267
2,510,748
10,753,923
11,173,551
435,202
881

(1.81)
(7.76)
(2.37)

0.72
2.49
0.82

1.97
8.02
2.58

0.49
2.79
0.64

0.01
0.04
0.01

(0.144)
*0.05
1.85

0.053
**0.10
2.11

0.19
***0.15
2.38

0.057
****0.50
2.06

0.0009
2.70

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561  เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 39/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์)
ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร
โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 38/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์)
ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร
โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559   เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท(สิบห้าสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้อง
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557  เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
โดยจ่ายจากก�ำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,000,000,000 หุ้นซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้ ทั้งนี้เป็นก�ำไรสะสมที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2556 รวมทั้งก�ำไรในปี 2557 โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 16 มกราคม 2558
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)

วิสัยทัศน์ :
ชือ่ หลักทรัพย์ ‘KKC’ เดิมชือ่ บริษทั กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรม
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ   ต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก
Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู้ผลิตตู้เย็น พันธกิจ :
ในประเทศไทยและบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เพือ่ ประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor)
ส�ำหรับใช้กบั เครือ่ งท�ำความเย็น เช่น ตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็น
ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์ และเครือ่ งปรับอากาศซึง่ ได้เปิดด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทยที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็นบริษทั
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่
22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึง่ ได้แปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจ�ำกัด
เมื่ อ วั น ที่ 13 มิ ถุ นายน 2537 และด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 35 เมื่อวันที่
13 มกราคม 2560
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการ
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ บริษทั จึงได้กำ� หนดแนวทางการ
ด�ำเนินธุรกิจ ดังนี้
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1  ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรง
เวลา ในราคาที่แข่งขันได้
2 มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึง
พอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
3   เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
สนองความต้องการของลูกค้า
4   เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้
แก่บุคลากรทุกระดับ
5 ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม “

- BEST ”

1   คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ ไม่ส่งของเสีย
2   เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
3   ท�ำงานแบบมีส่วนร่วม

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ

1 ลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
2 พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
3 พัฒนาความรูแ้ ละขีดความสามารถของบุคลากร
มีแผนก�ำลังคนทดแทน(Succession Plan)
4 ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
5 ลงทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) หรือควบกิจการหรือ
ร่วมลงทุนเพื่อการประหยัด การควบคุมดูแลและการ
แข่งขัน
6 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ปัจจัยการผลิตในแบบ
Backward Vertical Integration

7 ส่งเสริมกิจกรรมทีต่ อบสนองความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม
8 สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยการเพิ่มก�ำลัง
การผลิต
9 เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี
10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่ น�ำไปสูร่ ะบบบริหาร
คุณภาพ (TQM)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การจัดโครงสร้างธุรกิจ
นอกจากการประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating
Compressor) แล้วบริษัทได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนส�ำคัญต่างๆของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ทดแทนการน�ำเข้าและซื้อจากในประเทศ ทีช่ ่วยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจทีท่ �ำให้
ต้นทุนการผลิตลดลงและเพิ่มประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 จัดตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) เพื่อท�ำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
(Quality Casting ) ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์   ยานยนต์และอื่น ๆ และปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้น
ในบริษัทนี้ร้อยละ 100
วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จัดตัง้ บริษทั กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด เพือ่ ท�ำการผลิตเครือ่ งควบคุมอุณหภูม  ิ (Gas -Pressure
Thermostat) ส�ำหรับใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และในปี 2540 ได้เพิ่มการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา (Enameled
Copper Wire) ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ในปี 2540
บริษัทจึงได้ด�ำเนินการปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้และได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด
เมื่อเดือน ธันวาคม 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด และ
เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 บริษทั ได้กลับเข้าถือหุน้ ร้อยละ 100 ในบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC)
อีกครั้ง โดยที่ในขณะนั้นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรเมททัล
โปรดักส์ จ�ำกัด (KMP) ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ และชุบแข็ง รวมทั้งได้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100
ในบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (SKMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา โดยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ใน
ประเทศจีน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท ฉะเชิงเทราคัสติ้งเวิค จ�ำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ผลิตและจ�ำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และบริษัทนี้ได้เข้าซื้อกิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ บริษัท
ซันโย ยูนิเวอร์แซล อีเล็คทริค จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) และวันที่
29 กันยายน 2549 บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100
วันที่ 20 มิถนุ ายน 2550  จัดตัง้ บริษทั กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC) โดยบริษทั ได้ถอื หุน้ ในบริษทั นีร้ อ้ ยละ 100 เพือ่ ประกอบ
กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอืน่ ๆ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556   บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อได้เข้าซื้อกิจการโรงงานผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อซึ่งเป็นธุรกิจส่วนหนึ่งของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)  
เป็นการรวมธุรกิจเพือ่ ลดภาระซ�ำ้ ซ้อนของการบริหารกิจการประเภทเดียวกันและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ดมี ากขึน้
วันที่ 13 มกราคม 2560  จัดตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด (KRD) โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100
เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งจะ
เปิดด�ำเนินการในปี 2561
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พัฒนาการแห่งความยั่งยืน

2523 :   ก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
2524 :   เริ่มประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AE จากชิ้นส่วนน�ำเข้า
2525 :   เปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการและเริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
2532 :   เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AZ และก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
2533 :   ก่อตั้งบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2534 :   บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2536 :   เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นประเภท NON-CFC ซึ่งไม่ท�ำลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
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�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภายใต้ลิขสิทธิ์
    การผลิตของบริษัท ซันโยอีเล็คทริค จ�ำกัด 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�ำกัด
2550 :   ก่อตั้งบริษัท กุลธรสตีล จ�ำกัด เป็นโรงงานตัดและแปรรูปโลหะแผ่น  (Coil Center)
2551 :   เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น KA และ LA ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
2552 :   เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น CA ส�ำหรับตู้แช่แข็ง เครื่องท�ำความเย็นขนาดใหญ่
:   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�ำกัด ซึ่งมีบริษัท กุลธรเมททัลโปดักส์ จ�ำกัด
        และบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย
:   ได้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN
           AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

07

2554 :
2555 :
2556 :
:
:   
:
:  
  
2557 :   
          
:   
2558 :   
:   
    
2559 :   
    
:   
2560 :   
    
:   
    
:   

08

ได้รับประกาศนียบัตร มอก. 26000
จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม
ได้รบั มอบโล่ประกาศเกียรติคณุ ลด และเลิกใช้สารท�ำลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ได้รบั รางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย อนาคตไทย Our Skills Our Future”
จากกรมพัฒนาแรงงานฝีมือแห่งชาติ
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ระดับที่ 2 จากโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบการจากกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
ได้รับรางวัล KAIZEN BRONZE AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม     
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 40 ล้านเครื่อง
ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND  
KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รบั Certificate of ESG 100 Company ส�ำหรับปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์เมือ่ 27 พฤษภาคม จากผลการจัดอันดับ
ธุรกิจของรายชือ่ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนทีม่ คี วามโดดเด่นด้านสิง่ แวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100)  
ได้รบั รางวัล KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND  KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 46 ล้านเครื่อง
ก่อตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND  KAIZEN AWARDS จากสมาคม  
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 48 ล้านเครื่อง

รายงานประจำ�ปี 2560

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท คือ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF)  
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC)  บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC) บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์
จ�ำกัด (KMP) และบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด  (SKMC) และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด โดยโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังแผนภาพนี้

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกส�ำหรับใช้กับเครื่อง
ท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์  Condensing Unit ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
และชิน้ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า  โดยมีผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนต่างๆจากบริษทั ย่อยเป็นฐานสนับสนุนการผลิตทีส่ ำ� คัญ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้
1. ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
2. ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มก�ำลังการผลิตและเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
3. ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น อาเซียน เอเซียกลาง จีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา โดยปัจจุบนั มีสดั ส่วนรายได้จากการส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศประมาณ
ร้อยละ 65 ของยอดขายทั้งหมด
4. ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025  
5. บริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม  
6. ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
7. บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งเป็น ดังนี้
(1) บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบส�ำหรับตู้เย็น ตู้แช่
(2) บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
(Quality Casting) จ�ำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์
(3) บริษทั กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ  
(4) บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC) ซึ่งบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100  ประกอบกิจการผลิตลวด
ทองแดงอาบน�ำ้ ยาส�ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิตเครือ่ งควบคุมอุณหภูมสิ ำ� หรับตูเ้ ย็น
ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น  
(5) บริษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด (KMP) ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์
จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และรับกลึงชิ้นงานโลหะ
(6) บริษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (SKMC) ซึง่ ถือหุน้ ทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยาส�ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
และผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศจีน
(7) บริษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จ�ำกัด (KRD) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆโดยจะเปิดด�ำเนินการในปี 2561
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รายงานประจำ�ปี 2560

ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  ที่มีฐานการผลิตในรูปแบบของ
การสนับสนุนกันอย่างต่อเนือ่ งจากบริษทั ย่อยทีม่ พี ร้อมทัง้ วัตถุดบิ หลักและชิน้ ส่วนแบบครบวงจรจากต้นทางหรือ Backward
Vertical Integration รวมทัง้ กิจการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ อือ้ อ�ำนวยต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ
ได้เป็นอย่างดี

โครงสร้างรายได้จ�ำหน่ายตามสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
ดำ�เนินการ
โดย

สายผลิตภัณฑ์
1 คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบและอุปกรณ์

KKC,
KPC
KMC,
SKMC

2 ลวดอาบน้ำ�ยา
3 เหล็กแผ่นและเหล็ก
แผ่นแปรรูป
4 ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
5 ชิ้นส่วนโลหะ
รวม

KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC

KSC
KKF
KMP

:
:
:
:
:
:

%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2560
รายได้
(ล้านบาท)

%

ปี 2559
รายได้
(ล้านบาท)

100

%

ปี 2558
รายได้
(ล้านบาท)

%

5,712.34

62

5,573.95

64

7,229.97

69

100

1,529.38

16

1,214.91

14

1,333.94

13

100
100
100

1,098.40 12
849.36 9
74.43 1
9,263.91 100

906.18 11
896.17 10
74.68 1
8,665.89 100

997.77 9
897.07 8
85.62 1
10,544.38 100

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายได้จากลูกค้าตามเขตภูมิศาสตร์ (พันบาท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ฮ่องกง
จีน
อินโดนีเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

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

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

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

โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทและบริษัทย่อย
1. โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
รายได้ตามจ�ำนวนการขาย (เครื่อง)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำ�น้ำ�เย็น
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับ
อากาศ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
ยอดรวม

ความสามารถทำ�ความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
160 – 900
900 – 5,000
5,000 – 35,000
37,000 – 120,000

ปริมาณการจำ�หน่าย (เครื่อง)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
495,247 25.61% 665,457 34.44% 1,040,548 43.39%
472,690 24.44% 480,757 24.89% 328,253 13.69%
964,864 49.89%
1,065
1,933,866

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

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

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

0.05%
100%

รายได้ตามยอดขาย (พันบาท)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำ�น้ำ�เย็น
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับ
อากาศ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
ยอดรวม
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ความสามารถทำ�ความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
160 – 900
900 – 5,000

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

5,000 – 35,000

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

รายงานประจำ�ปี 2560

37,000 – 120,000

11,535
4,357,959

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

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

0.30%
100%

2. โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สำ�หรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ทำ�น้ำ�เย็น (ขนาด 106 – 1775 บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
รายได้ตามจำ�นวนการขาย (เครื่อง)
รายได้ตามยอดขาย  (พันบาท)

ปี 2560

ปริมาณและมูลค่าการจำ�หน่าย
ปี 2559

ปี 2558

505,607
548,724

801,372
818,149

1,109,068
1,117,804

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์หลักส�ำคัญทีท่ ำ� หน้าทีอ่ ดั และดูดสารท�ำความเย็นในระบบเครือ่ งท�ำความเย็น
ประเภทต่างๆ และเครื่องปรับอากาศ โดยแบ่งออกเป็นแบบต่างๆ ที่ใช้และจ�ำหน่ายอยู่ทั่วโลก ดังนี้
•  Reciprocating Compressor
•  Rotary Compressor
•  Scroll Compressor
•  Screw Compressor
•  Centrifugal Compressor
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ม  ี 3 แบบที่ได้รบั ความนิยมใช้ในภาคครัวเรือน โดยแบ่งออกตามขนาดความสามารถ
ในการท�ำความเย็น (ก�ำลังแรงม้า) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการน�ำมาใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบติดกับผลิตภัณฑ์หรือ
อุปกรณ์ท�ำความเย็นประเภทต่างๆ และเครื่องปรับอากาศ ได้ดังนี้
1. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Reciprocating / Hermetic type) ขนาด 1/20–25 แรงม้า ทีม่ กี าร
น�ำมาใช้งานตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น เครื่องปรับอากาศและ ฮีทปั๊ม  
(Heat Pump) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในด้านประสิทธิภาพของการท�ำความเย็นดีและมีคุณภาพที่คงที่ทนทานต่อ
การใช้งานในสภาพอากาศร้อนต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน แต่มคี ณ
ุ ลักษณะด้อยทีม่ เี สียงรบกวน ราคาสูงกว่าแบบโรตารี่
2. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary) ขนาด 1–7 แรงม้า ทีม่ กี ารน�ำมาใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ ขนาดเล็ก
(Room Air Conditioner) ระบบปรับอากาศ (Package Air Conditioner) และฮีทปัม๊ (Heat Pump) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะ
เด่นในด้านประหยัดพลังงานราคาไม่แพง และมีการพัฒนาเป็นแบบ Twin Rotary  ทีม่ ปี ระสิทธิภาพใกล้เคียงแบบ
Scroll แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีประสิทธิภาพการท�ำความเย็นปานกลางและคุณภาพไม่คงที่
3. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกอลล์ (Scroll) ขนาด 1.5 – 30 แรงม้าที่มีการน�ำมาใช้งานเครื่องปรับอากาศและ
ฮีทปัม๊ (Heat Pump) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเด่นในด้านประหยัดพลังงานดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่มคี ณ
ุ ลักษณะด้อย
ที่มีราคาสูงกว่าแบบโรตารี่และแบบลูกสูบ
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทงั้ 3 แบบดังกล่าวนี้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจะเป็นแบบทีน่ ยิ มใช้
กันอย่างแพร่หลายส�ำหรับสินค้าตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น ซึ่งมีปริมาณการใช้เป็น
จ�ำนวนมากในสัดส่วนกว่า 90% ของทัง้ หมดและมีจำ� นวนบางส่วนที่ใช้กบั เครือ่ งปรับอากาศ และส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบโรตารี่ (Rotary) นั้นเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศส�ำหรับผู้บริโภคในครัวเรือน
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ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ควบติดกับ ตู้เย็น
ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ ซึ่งสามารถใช้กับสารท�ำความเย็นได้หลายชนิดรวมทั้งสาร
ท�ำความเย็นที่ไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม (Ozone Friendly Substance) เช่น R22 R290 R134a R410A R404A R407C
R507 R600a โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/20 แรงม้า ถึง 10 แรงม้า
นอกจากนี้บริษัทยังท�ำการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น Condensing Unit (ส่วนประกอบส�ำหรับเครื่องท�ำ
ความเย็น) ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
1. บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
มีก�ำหนดเวลา 5 ปี ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลให้นำ� ผลขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไร
สุทธิภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลมีกำ� หนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนบั แต่
วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับ
การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่
1987(2)/2554
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำ�หรับ
เครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ทำ�ความเย็น
ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่
1 กรกฎาคม 2561
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
1 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
รายได้จากการขายของบริษัททั้งหมดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจ�ำนวนประมาณ 5,291 ล้านบาท
(2559: 4,945 ล้านบาท) เป็นรายได้จากการผลิตและขายซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�ำนวนประมาณ 809 ล้านบาท
(2559: 856 ล้านบาท)
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2. บริษทั กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� หนดแต่ละประเภท
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีราย
ละเอียดที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2127(2)/2548
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วันที่
2555
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม
ในกรณีทปี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั ยกเว้นภาษี
2563
เงิ น ได้นิติบุคคลให้สามารถน�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่
พ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 5 ปี
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
นัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.3 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
ได้รับ
การลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อ
เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.4 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
ได้รับ
พิจารณาอนุมัติ
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
8 กรกฎาคม 2555

บัตรส่งเสริมเลขที่
60-0092-1-00-1-0
ผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ
-

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ได้รับ

ได้รับ
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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3. บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดส�ำหรับบัตรส่งเสริมที่ยังมีสิทธิพิเศษ
ที่ส�ำคัญเหลืออยู่ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

บัตรส่งเสริมเลขที่
2167(2)/2550
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำ�หรับ
ตู้เย็นและเครื่องทำ�ความ
เย็น

2. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
2551
เป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ในกรณีที่ประกอบ ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559
กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้สามารถน�ำผลขาดทุน
ประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลที่ได้รบั จากกิจการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษี
ได้รับ
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริม
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้รับจากการลงทุนในอัตรา มีกำ�หนด 5 ปี นับจากวัน
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
ที่พน้ กำ�หนดระยะเวลา
ตาม 2.1
2.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับ
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
แต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก
การประกอบกิจการ
2.5 ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25
ได้รับ
ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
2.6 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก
วันนำ�เข้าครั้งแรก
2.7 ได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสำ� หรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจำ� เป็นทีน่ ำ�
ได้รับ
เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
2.8 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมน�ำเข้ามาเพือ่ ส่งกลับออกไปเป็น
ได้รับ
ระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม
14 มกราคม 2551

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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4. บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� หนด
แต่ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
โดยมีรายละเอียดที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1204(2)/2551
ลวดโลหะอาบน้ำ�ยาประเภท
5.3

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
2.1 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั
การส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
เป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
2.2 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ
เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น�ำเข้าครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอด
ระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิ

ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม
2555 ถึงวันที่ 9 มกราคม
2561
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
10 มกราคม 2555

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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5. บริษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อย ได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ทกี่ ำ� หนดแต่ละประเภท
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่
มีสาระส�ำคัญดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์สำ�คัญที่ได้รับ
2.1 ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลส� ำ หรั บ ก� ำ ไรสุ ท ธิ ที่
ได้จากการประกอบกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมรวมกัน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดระยะเวลา 8 ปี ในกรณีที่ประกอบ
กิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิ ติ บุ ค คลให้ ส ามารถน� ำ ผลขาดทุ น ประจ� ำ ปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น
ในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะ
เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลา
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็นที่
ต้องนำ�เข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันนำ�เข้าครั้งแรก
2.3 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักรตามที่คณะ
กรรมการพิจารณาอนุมัติสำ�หรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี
2.4 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ไปรวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั
การส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่
1797(2)/2549
1968(2)/2550
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
ชุปแข็ง
และผลิตภัณฑ์ผงโลหะ             
อัดขึ้นรูป
ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม
2549 ถึงวันที่ 3
พฤษภาคม 2557

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน
2550 ถึงวันที่ 24
มิถุนายน 2558

ได้รับ

ได้รับ

ปี 2538

ปี 2539

ได้รับ

ได้รับ

4 พฤษภาคม 2549

25 มิถุนายน 2550

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2560

อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมดของ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบที่นิยมน�ำมาใช้กันอย่างแพร่หลายส�ำหรับเครื่องท�ำความเย็น ได้แก่ ตู้เย็นภายในบ้าน
ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์
มีรูปแบบที่หลากหลาย มีก�ำลังแรงม้าหลายขนาด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้า นอกจากนี้ในภาค
อุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
ประสิทธิภาพการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และการใช้สารท�ำความเย็นต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ R22 R290
R134a R410A R404A R407C R507 R600a โดยมีขนาดก�ำลังแรงม้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1/20 ถึง
5/8 ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่ในครัวเรือน
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1/3 ถึง
1
ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1
ถึง    10
ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์  เครื่องปรับอากาศ
จากโครงการประหยัดการใช้พลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะโลกร้อนท�ำให้เกิดความต้องการของตลาด
ทีม่ ผี ลต่อการเปลีย่ นแปลงคุณสมบัติของตัวผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในระบบท�ำความเย็นต่างๆ ท�ำให้ต้องปรับ
เปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในด้านการประหยัดพลังงานและการเลือกใช้สารท�ำความเย็นที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
และบริษัทกุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด(มหาชน) ยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบปิดผนึกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
พัฒนาการของการแข่งขันในอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการแข่งขันกัน
อย่างเข้มข้นรุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคุณภาพ และราคาของสินค้า โดยมีผู้ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตราย
ใหญ่ของโลกทีม่ กี ารเติบโตของขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยวิธกี ารควบรวมและเข้าซือ้ กิจการจากผูผ้ ลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กหลายรายในแต่ละภูมิภาคของโลกท�ำให้ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจาก
ประเทศจีนมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่มากเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันจากปริมาณการผลิตที่มีขนาด
ใหญ่กว่ามาก จึงส่งผลให้ผผู้ ลิตรายอืน่ ๆ ทีเ่ หลืออยูแ่ ข่งขันได้ยากขึน้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ได้สง่ ผลกระทบต่อการรักษาความ
สามารถในการแข่งขันส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของบริษัทด้วยเช่นกัน แม้ว่าบริษัทจะมี
การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

การตลาดและการแข่งขัน
- ตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องท�ำความเย็นซึ่งใช้
กับตูเ้ ย็นภายในบ้าน ตูแ้ ช่  ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์ ตูท้ ำ� น�ำ้ แข็ง ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณทัง้ หมด และ
ใช้กับเครื่องปรับอากาศในสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณทั้งหมด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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เนื่องด้วยคุณสมบัติของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่มีประสิทธิภาพการท�ำความเย็นที่ดีและมีคุณภาพ
ที่คงที่จึงเหมาะกับการใช้งานส�ำหรับเครื่องปรับอากาศในท้องถิ่นที่มีอุณหภูมิสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานานซึ่งได้รับ
การยอมรับจนเป็นที่นิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
มีชิ้นส่วนประกอบต่างๆ มาก จึงท�ำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูง ดังนั้นตลาดในพื้นที่อื่นที่ต้องการสินค้าราคาถูก
จึงนิยมใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศ  
จากสภาวะโลกร้อนทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ทุกปีทำ� ให้ประชากรในเขตพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั ผลกระทบและประชากรทีม่ กี ำ� ลังซือ้
ของกลุ่มประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตดีในหลายๆ พื้นที่ของโลกมีความต้องการที่จะด�ำรงชีวิตอย่างมีสุขอนามัย
ที่ดีและสบายขึ้นจึงท�ำให้เครื่องท�ำความเย็นในครัวเรือนต่างๆ เครื่องท�ำความเย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศภายใน
บ้านกลายเป็นสินค้าจ�ำเป็นทีน่ ำ� มาใช้ในการถนอมและรักษาความสดของอาหาร ปรับลดอุณหภูมอิ ากาศในบ้านอยูอ่ าศัยและ
สถานที่ท�ำงานให้เย็นสบาย รวมทั้งใช้ท�ำห้องเย็นและกระบวนการท�ำความเย็นต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มการ
บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน
ด้วยเหตุนจี้ งึ เป็นโอกาสทางการตลาดทีน่ า่ ดึงดูดใจทีท่ ำ� ให้ผปู้ ระกอบการทัง้ หลายต้องแข่งขันกันน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ
ดีมีประสิทธิภาพ ประหยัดการใช้พลังงาน และใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งราคาขายที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า จึงท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และลดต้นทุนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ รวมทั้ง
ท�ำการควบรวมกิจการเพื่อรักษาความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกของบริษัทในปัจจุบันยังคงสามารถตอบสนองความต้องการ
ของตลาดที่ใช้กับเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
- 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
*
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แหล่งที่มา :  วารสาร JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS) และผลการ
  วิจัยของบริษัท

รายงานประจำ�ปี 2560

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) และการแข่งขันในตลาด
ก. ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่มีขนาด
Displacement ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมความต้องการของตลาด โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/8 แรงม้า จนถึง
10 แรงม้า ดังมีรายละเอียดรุ่นของผลิตภัณฑ์ และการใช้กับสินค้าต่างๆ ดังนี้
บริษัท
กุลธรพรีเมียร์

กุลธรเคอร์บี้

ชื่อรุ่น
C–S
C–Q
C-B
AZ
AZA

กำ�ลังแรงม้า
1/8
1/8
1/3
1/20 – 1/5
1/20 – 1/5

ตลาดสินค้า
ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นและตู้แช่

AE

1/20 – 5/8

ตู้เย็นและตู้แช่

AEL

1/3 – 5/8

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์

BA

1/3 – 5/8

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์

CA
WJ

1/3 – 5/8
5/8 – 1

AW

1 – 2.5

KA

3 –5

LA

8 – 10

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับ
อากาศ
เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง
พาณิชย์
เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง
พาณิชย์
เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิง
พาณิชย์

สารทำ�ความเย็น
R134a
R134a
R134a. R600a. R404A, R290
R134a
R134a, R600a, R404A, R290,
R507
R134a,R600a,R404A,R290,R507,
R22
R134a,R600a,R404A,R290,R507,
R22
R134a, R600a, R404A, R290,
R507
R134a, R404A, R290, R507
R134a, R404A, R290, R407C,
R22
R134a, R404A, R410A, R407C,
R22
R22, R404A, R134a
R22

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิต  (หน่วย : ล้านเครื่อง)

กำ�ลังผลิต
ปริมาณการผลิต
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
Condensing Unit
รวมปริมาณการผลิต
อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณ
การผลิต

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
5.16
5.16
5.16
1.87
0.01
1.88

1.98
0.01
1.99

2.52
0.01
2.53

(5.53%)

(21.34%)

(3.06%)

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำ�กัด
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
4.50
4.50
4.50
0.49
0.49

0.71
0.71

1.17
1.17

(30.99%) (39.32%)

(31.18%)

ข. ลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturers)  
ซึ่งบริษัทเป็นผู้จ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทั้งภายในและต่างประเทศ  
(2) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศรายย่อย บริษัทให้ผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ด�ำเนินการส่วนการขายส่งออก บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการโดยตรงกับลูกค้า
(2) ผู้ค้าอะไหล่ ซ่อมแซม
จุดเด่นทางการตลาดของบริษทั ทีแ่ ตกต่างจากผูผ้ ลิตหลายราย คือ การทีบ่ ริษทั ด�ำเนินธุรกิจในสถานะของผูผ้ ลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อจ�ำหน่ายแข่งขันกับลูกค้า เช่น ตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศ  
และได้เน้นการให้ความส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน จึงเป็นผลให้สามารถจ�ำหน่ายสินค้า
ให้กับลูกค้าทุกรายได้เป็นอย่างดี
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ค. การท�ำการตลาดและสัดส่วนการขาย
การท�ำการตลาดของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2560 เป็นดังนี้
Middle East & Africa 4%
Europe & America 3%
South Asia 2% Australia & New Zealand 1%

Domestic
35%

ยอดขายรวม
Export
65%

AEC Countries
14%

ยอดขายส่งออก
East Asia
76 %

ในปี 2560 กลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจ�ำนวนรวม
2.44 ล้านเครื่อง โดยแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้
- ตลาดภายในประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 35 ซึง่ จ�ำหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตตูเ้ ย็น และตูแ้ ช่ระดับชัน้ น�ำในประเทศ
หลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 65 ซึง่ จ�ำหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่และเครือ่ งปรับอากาศ
ระดับชั้นน�ำในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America, Middle
East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand
ง. ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ (Key Success Factors) ของกลุม่ กุลธร (Kulthorn Kirby) ในตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบคือ “การน�ำเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพตามความต้องการของตลาดในราคาทีแ่ ข่งขันได้”
จึงได้ก�ำหนดแนวทางในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาด ในด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนตํ่าลง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นไปในแนวทาง
ที่เข้มข้นทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยรวมของโลกยังคงฟื้นตัว
ในบางพื้นที่ และประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนซึ่งเป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อื่นมุ่งเน้นชิงความได้เปรียบในการ
แข่งขันด้วยการก�ำหนดราคาขายทีถ่ กู ลง ท�ำให้ผผู้ ลิตทุกรายต้องปรับตัวในทุกด้านอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การสนองตอบต่อความ
ต้องการของลูกค้าทางด้านราคา การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแนวทางที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน การปรับปรุง
Productivity ของกระบวนการผลิตให้สงู ขึน้ การหาวัตถุดบิ ทางเลือกทีม่ รี าคาถูกกว่าเพือ่ ลดต้นทุน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทีม่ หี ลากหลายรูปแบบทีล่ กู ค้าสามารถเลือกน�ำไปใช้ได้ตามต้องการ ซึง่ บริษทั ได้ใช้แนวทางดังกล่าวนีเ้ ป็นกลยุทธ์ทสี่ ร้างความ
ได้เปรียบหรือรักษาความสามารถในด้านการแข่งขันเช่นกัน  
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมีบริษัทย่อย 7 แห่งคือ บริษัท
กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จ�ำกัด บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด และบริษัท กุลธรวิจัยและ
พัฒนา จ�ำกัด (จะเปิดด�ำเนินการในปี 2561)  โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวเป็นผูผ้ ลิตและจัดส่งวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนประกอบทีส่ ำ� คัญ
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท
จากแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ได้กำ� หนดให้ฝา่ ยจัดการท�ำการคาดการณ์ยอดขายในปีถดั ไปที่ได้คำ� นึงถึงปัจจัย
แวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อันได้แก่ความต้องการของลูกค้าสภาพการแข่งขัน
ของตลาดขณะปัจจุบนั และทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงในอนาคต ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงและมีผลต่อปริมาณความ
ต้องการของลูกค้า ข้อมูลในด้านต่างๆดังกล่าวจะถูกรวบรวมและน�ำมาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการ
ด�ำเนินงานทุกด้านรวมถึงแผนงานการจัดหาวัตถุดบิ ชิน้ ส่วนและบริการของบริษทั ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวให้เหมาะสมกับ
การแข่งขันทางธุรกิจ
การจัดหาวัตถุดบิ และชิน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อันได้แก่ ชิน้ ส่วนมอเตอร์ ชิน้ ส่วน เหล็กหล่อ
ชิน้ ส่วนผงโลหะอัดขึน้ รูป (Sintered Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยา อลูมเิ นียม น�ำ้ มันคอมเพรสเซอร์ สีเคลือบ
คอมเพรสเซอร์ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า บริษัทและบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสายการผลิต
คอมเพรสเซอร์ท�ำการจัดซื้อจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 : 30 และมีแหล่งซื้อที่ส�ำคัญ
ดังนี้
ในประเทศ
ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด  (บริษัทย่อย)
ลวดทองแดงอาบน�้ำยา
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด  (บริษัทย่อย)
บริษัท ฮิตาชิ ลวดอาบน�้ำยา จ�ำกัด
เหล็กแผ่น            
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด  (บริษัทย่อย)
อลูมิเนียม
บริษัท สยามแองโกลอัลลอย จ�ำกัด
ชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป
บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
                                       บริษัท ไทยเจียพาวเดอร์อินดัสตรี จ�ำกัด
ชิ้นส่วนเหล็กทุบ
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด  (บริษัทย่อย)
สีเคลือบคอมเพรสเซอร์
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ทีโอเอ-ซินโต (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
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ชิ้นส่วนมอเตอร์
เหล็กแผ่นรีดร้อน
น�้ำมันคอมเพรสเซอร์
ลวดทองแดงอาบน�้ำยา
อลูมิเนียม
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า

ต่างประเทศ
ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ประเทศเวียดนาม และเกาหลี
ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสเปน
ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
ประเทศแอฟริกาใต้
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และอิตาลี

บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด ท�ำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จัดหาวัตถุดิบคือ เศษเหล็ก จากบริษัทแม่ และทั่วไป
ส่วนเคมีภัณฑ์ซื้อจากผู้น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศทั่วไป
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) ส�ำหรับกิจการผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอืน่ ๆ จัดหาวัตถุดบิ เหล็กม้วน โดยการน�ำเข้าจากผูผ้ ลิตในประเทศญีป่ นุ่ จีน ไต้หวัน เกาหลี
เวียดนาม รวมทั้งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา จัดหาวัตถุดิบทองแดง
โดยการน�ำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศลาว อินโดนีเซีย  ญี่ปุ่น  
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบโดยการน�ำเข้าเหล็กจากผู้ผลิตในประเทศ
จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  
บริษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยาโดยใช้ทองแดงจากผูผ้ ลิตในประเทศจีน
และชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ำการประเมินผลผู้ขาย  ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�ำนวน 228 ราย ของหมวดการ
ด�ำเนินงานส่งมอบ  คุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลที่ได้ในระดับร้อยละ 96 จากค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่ก�ำหนด
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�ำจัดวัสดุเหลือใช้
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมด้าน
อาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายใน และภายนอกบริษทั ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทัง้ หมด
และกิจกรรมอื่น ๆ โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ประกอบกิจกรรมบนที่ดิน หรือท�ำงานในนามของบริษัทซึ่งก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม
และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริษัทยังคงความสามารถในการตอบสนองความต้องการ ด้านนโยบายและวัตถุประสงค์
ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนด
ตามมาตรฐานสากล  ISO 14001,  OHSAS 18001 ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
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1. การก�ำหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกคนขององค์กรน�ำไปปฏิบัติ
2. การวางแผน เพือ่ ประเมินความเสีย่ งและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงาน      
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด น�ำไปก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการและควบคุม
3. การน�ำไปปฎิบัติและด�ำเนินการ เพื่อก�ำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบอ�ำนาจด�ำเนินการและขั้นตอนการ
ด�ำเนินการต่างๆ ตามโครงสร้างคณะท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย และน�ำไปปฎิบัติ
4. การตรวจติดตามผล เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับ
กฎหมายและข้อก�ำหนดต่างๆ
5. การด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าผลการด�ำเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิผลและส�ำเร็จเป็นไปตามนโยบายและ
ข้อก�ำหนด
การด�ำเนินการเพื่อรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�ำจัดวัสดุเหลือใช้ เป็นดังนี้
ก. เพื่อควบคุมการจัดการเศษวัสดุและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม ทั้งที่สามารถน�ำกลับมา
ใช้ได้และที่จัดเป็นขยะ (Waste) ให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีรายละเอียดของการด�ำเนินงานดังนี้
1.   ของเสียและเศษวัสดุ แบ่งประเภท ได้ดังต่อไปนี้
- ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร ซากสัตว์
เศษไม้
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบ
กิจการโรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
- ขยะอันตราย หมายถึง ผ้าเปือ้ นน�ำ้ มัน สารเคมี ภาชนะใส่สารอันตราย แบตเตอรี่ วัสดุปนเปือ้ นสารอันตราย
(เศษโลหะ ไม้ วัสดุกากตะกอน)
2. การจัดการของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการผลิตและกิจกรรม ได้ด�ำเนินการดังนี้
- ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดน้อยที่สุด
- ซ่อมแซมของเสียให้มีสภาพที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต
- น�ำของเสียมาแปรสภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
- ของเสียและเศษวัสดุที่ต้องส่งบ�ำบัด/ก�ำจัดให้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะเพื่อจัดเก็บ ควบคุมดูแลและน�ำส่ง
บ�ำบัด/ก�ำจัด โดยผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- จดบันทึกสถิติการส่งบ�ำบัด/ก�ำจัด เพื่อรายงานต่อส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับเศษวัสดุและของเสีย เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. การจัดการของเสียที่จัดเป็นขยะ ได้ด�ำเนินการดังนี้
- จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพื้นที่ในบริเวณต่างๆ
- ก�ำหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสีย (waste)เพื่อรอการก�ำจัดอย่างถูกวิธี
- ท�ำการแยกประเภทของเสียที่จัดเป็นขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะอันตราย
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- น�ำขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถานที่ที่ก�ำหนด
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ให้บรรจุในถังสีเขียว ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้
- สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายเศษวัสดุ
- ขยะอันตราย ให้บรรจุในถังสีแดง ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้
ข. เพื่อให้เกิดผลและได้ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ   บริษัทได้ท�ำการชี้แจง สื่อสาร และฝึกอบรมงานในหน้าที่ ที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคคลภายนอก ใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
- งานก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ซ่อมบ�ำรุงที่ท�ำ ณ สถานที่โรงงาน
- Suppliers, Vendors ผู้ที่มาส่งและรับวัตถุดิบ
- ผู้ประกอบและจ�ำหน่ายอาหารบนโรงอาหาร
- ผู้รับเหมาก�ำจัดของเสียเป็นพิษ
- ยามรักษาการณ์ (รปภ.)
- ผู้รับซื้อเศษวัสดุ

ผลของการปฎิบัติ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ด�ำเนินการในแนวทางต่างๆ เพื่อการควบคุมดูแล “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือ
การก�ำจัดวัสดุเหลือใช้”  ซึง่ ได้ผลทีด่ สี อดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
ของบริษัท และเป็นไปตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 โดยไม่มีข้อพิพาท
หรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
-

ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�ำคัญที่มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
บริษัทประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งต้องใช้ทองแดงและเหล็กเป็นวัตถุดิบส�ำคัญในการผลิตชิ้น
ส่วนประกอบต่างๆ คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 49 ของต้นทุนรวมในปี 2560 ซึ่งการปรับเปลี่ยนราคาขายของ
ทองแดงและเหล็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการต้นทุนและการด�ำรงรักษาอัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัท ใน
ปี 2560 ราคาทองแดงโดยเฉลีย่ ปรับเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ซึง่ เป็นไปตามแนวโน้มของราคาในตลาดโลกและเป็นราคาซือ้
ขายล่วงหน้าตามที่ก�ำหนดไว้ในตลาดโลก ส่วนราคาเหล็กโดยเฉลี่ยในปี 2560 มีการปรับเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ซึ่งเป็น
ไปตามภาวะตลาด โดยภาวะเศรษฐกิจของโลกที่แปรเปลี่ยนไปและราคาต้นทุนน�้ำมันที่สูงขึ้นหรือลดลงมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการปรับเปลี่ยนราคาของทองแดงและเหล็กดังกล่าว
อย่างไรก็ตามเพือ่ เป็นการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและการด�ำเนินธุรกิจให้สำ� เร็จตามเป้าหมาย และเป็นการ
ป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดบิ อีกทัง้ บรรเทาผลกระทบทีจ่ ะท�ำให้ตน้ ทุนเพิม่ สูงขึน้ จากการ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก บริษัทจึงด�ำเนินการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหลายรายที่มีศักยภาพในการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพทัดเทียมกันและสามารถใช้ทดแทนกันได้เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความสามารถในการสนองตอบ
ต่อความต้องการของลูกค้า และบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างรัดกุมโดยติดตามผลกระทบที่อาจเกิดจากการ
เปลีย่ นแปลงของราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชดิ นอกจากนีล้ กู ค้ายังสามารถใช้ลวดอลูมเิ นียมทดแทนลวดทองแดงส�ำหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี  
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่ ได้รับการคิดค้นผลิตขึ้นเป็นอันดับแรกและ
ใช้กันอย่างแพร่หลายมานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอื่นๆ และมีพัฒนาการทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์
ทีม่ กี ารปรับเปลีย่ นสารท�ำความเย็นให้เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมมากยิง่ ขึน้ และปรับปรุงให้ใช้พลังงานน้อยลง และถึงแม้วา่
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะถูกแทนทีบ่ างส่วนด้วยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีแ่ ละแบบสกอลล์ทนี่ ำ� มา
ใช้กบั เครือ่ งปรับอากาศเนือ่ งจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีตน้ ทุนของตัวผลิตภัณฑ์และค่าใช้จา่ ยในการผลิต
ที่สูงกว่าเพราะมีชิ้นส่วนที่มากกว่า แต่ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพท�ำความเย็นที่ดี ที่มีคุณภาพคงที่
จึงเหมาะกับการใช้งานในท้องถิ่นที่มีอุณหภูมิอากาศสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน จึงได้รับความนิยมในการน�ำมา
ใช้เป็นอุปกรณ์ท�ำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในตลาดภูมิภาคตะวันออกกลาง และใช้เป็นอุปกรณ์
ท�ำความเย็นทีเ่ ป็นส่วนควบติดอยูใ่ นตูเ้ ย็นทีใ่ ช้ในครัวเรือน ตูแ้ ช่ ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็น รวมทัง้ ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์ และระบบท�ำความเย็น
ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของตลาดเครื่องท�ำความเย็นโดยรวม  
บริษัทได้ท�ำการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมาอย่างต่อเนื่องโดย
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองที่สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสาร
ท�ำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครือ่ งท�ำความเย็นและเครือ่ งปรับอากาศ และการเพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการประหยัด
พลังงาน อย่างไรก็ตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ดงั กล่าวของบริษทั ไม่ได้ทำ� ในรูปแบบของผูร้ เิ ริม่ น�ำเสนอเป็นรายแรก
ในภาคอุตสาหกรรมแต่เป็นการพัฒนาตามความต้องการของตลาดในขณะนั้นและแนวโน้มที่ก�ำหนดชัดเจนในอนาคต
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจท�ำการและรับท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้า
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มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งมีทุนจดทะเบียน
จ�ำนวน 50 ล้านบาทและได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และจะเปิด
ด�ำเนินการในปี 2561 จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะเสริมความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น
- ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยบริหารจัดการความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชือ่ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลูกหนีก้ ารค้าและ
ลูกหนีอ้ นื่ โดยก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธปี ฏิบตั ิในการควบคุมติดตามสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม และการให้สนิ เชือ่ ทีด่ ำ� เนินการ
อยู่ ณ ปัจจุบันไม่มีการกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มลูกค้าเนื่องจากมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่เป็นจ�ำนวนมากราย
ประกอบกับลูกหนี้การค้าเกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าชั้นดี และส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ท�ำประกันความเสี่ยง
คุ้มครองการไม่จ่ายช�ำระจ�ำนวนหนึ่ง จึงท�ำให้มีความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้าค่อนข้างน้อย

ความเสี่ยงทางการเงิน
-

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในการท�ำธุรกรรมการซื้อและขายกับต่างประเทศ และมี
มูลค่าการขายสินค้าส่งออกไปต่างประเทศทีเ่ ป็นสัดส่วนมากกว่าการซือ้ จากต่างประเทศจึงท�ำให้บริษทั ได้รบั ผลกระทบ
จากค่าเงินบาทที่ผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลกเพียงบางส่วน  และในการปฏิบัติงานตามระบบ
บริหารการจัดการทางการเงินเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นบริษัทได้ก�ำหนดให้มีการท�ำสัญญาซื้อขาย
เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก
การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกิน
บัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบกับสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบี้ยที่
ปรับขึน้ ลงตามอัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั จึงท�ำให้บริษทั และบริษทั ย่อย
ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าปกติในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยน
อัตราดอกเบี้ยเพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสิน
เชือ่ เพือ่ การด�ำเนินงาน สินเชือ่ เพือ่ การค�ำ้ ประกัน และสินเชือ่ ส�ำหรับการป้องกันความเสีย่ ง รวมทัง้ สิน้ เป็นจ�ำนวน 5,625
ล้านบาท และ 35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นนี้ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขต่างๆรวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัด
จ�ำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
การเข้าท�ำสัญญาสินเชือ่ ดังกล่าวนีเ้ ป็นแนวทางบริหารจัดการทางการเงินโดยองค์รวมของบริษทั และบริษทั ย่อยทีส่ ำ� คัญ
ในการเสริมความมัน่ คงทางการเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและลดภาระดอกเบีย้ เงินกู้ รวมถึงลดค่าใช้จา่ ยทางการเงิน โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560  มียอดคงเหลือรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,830 ล้านบาท
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลทั่วไป
ก. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
1. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน :
ตั้งอยู่เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว
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�ำระแล้ว 1,200 ล้านบาท)
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
:
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
2. นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
2.1 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 446/3 หมู่ที่ 9 ต�ำบลหนองกี่ อ�ำเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3720 4835-41 โทรสาร 0 3720 4844
ส�ำนักงานสาขา
เลขที่ 129 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว  
                            เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  10520
โทรศัพท์ 0 2326 0612 โทรสาร 0 2326 0802
ประเภทธุรกิจ
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 12,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท                        
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100
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2.2 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
			
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 1 หมู่ที่  22 ถนนสุวินทวงศ์ ต�ำบลศาลาแดง
อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3016-9 โทรสาร 0 3859 3015   
ส�ำนักงานสาขา
เลขที่ 42/2 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ต�ำบลคลองอุดมชลจร
อ�ำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
                       
โทรศัพท์ 0 3884 6072-4 โทรสาร 0 3884 5677
ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting)
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว            หุ้นสามัญ 5,750,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท      
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100   
2.3 บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
ประเภทธุรกิจ
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
บริษัทถือหุ้น   

เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์  0 2326 0851 โทรสาร 0 2326 0766
กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
ร้อยละ 100

2.4 บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน       เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 22 ถนนสุวินทวงศ์ ต�ำบลศาลาแดง
อ�ำเภอบางน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3030-3 โทรสาร 0 3859 3028                                    
ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ส�ำหรับตู้เย็น ตู้แช่ เครื่องท�ำน�้ำเย็น
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทถือหุ้น   
ร้อยละ 100
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2.5 บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 123 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว    
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2739 6638-9, 0 2326 0314-7
โทรสาร 0 2739 6643, 0 2326 0318
ประเภทธุรกิจ
ผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบชุบแข็งและงานกลึงชิ้นงานโลหะ
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
การถือหุ้น
โดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (ร้อยละ 100)
2.6 บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
18 Long Pu Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China
โทรศัพท์ 86 (512) 6283 3750 / 86 (512) 6265 0058
โทรสาร 86 (512) 6283 3763
ประเภทธุรกิจ
ผลิตลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยาและชิน้ ส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว     
หุ้นสามัญ 347 หุ้น มูลค่าทุนจดทะเบียน USD 24,185,000
การถือหุ้น   
โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
(ทางอ้อมร้อยละ 100)  
2.7 บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831, 0 2739 4893 โทรสาร 0 2326 0837
ประเภทธุรกิจ
กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์    
                                คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาทช�ำระแล้ว
25%
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100
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ข

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหุ้น

ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93  อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000 โทรสาร 0 2009 9991
   

     -   นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์
     (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4753 และ/หรือ
      -  นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4604 และ/หรือ
     -   นายวิชาติ โลเกศกระวี
     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4451
     บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชัน้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90
         ส�ำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ
52/3 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2282 2955-6 โทรสาร  0 2281 3008

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี -

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บริษัทมีทุนจดทะเบียน 1,200 ล้านบาท เรียกช�ำระแล้ว 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)

1. กลุ่มสิมะกุลธร*
บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง  จำ�กัด1
นายสุชน สิมะกุลธร
นายสุเมธ สิมะกุลธร
นายสุรพร สิมะกุลธร
นายอานนท์ สิมะกุลธร
บุตรและบุตรีของบุคคลข้างต้นรวมจำ�นวน  16  คน
2. นางสาวอุไร เข็มอำ�นาจ
3. Heatcraft Australia Pty. Ltd.
4. เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
5. นางสาวกัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี
6. นางพจนีย์ เข็มอำ�นาจ
7. UBS AG, Singapore Branch
8. นางเบญจมาศ ภู่ให้ผล
9. นางสุพัตรา คำ�เถียร
10. นางสาวศศิ อิงคนันท์
11. บริษัท ไทยเอ็นวีดิอาร์ จำ�กัด
12. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
13. นายสุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์
14. นายวิบูลย์ เสรีโยธิน
15. อื่นๆ
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
646,308,992
384,178,612
30,311,462
30,295,126
30,295,128
30,295,128
140,933,536
65,597,640
65,255,000
50,064,218
42,577,429
36,118,713
26,523,929
19,599,858
19,074,902
17,470,127
14,483,626
12,368,600
6,579,130
6,451,400
171,526,436
1,200,000,000

* เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการด�ำเนินงานของบริษัท
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คิดเป็นร้อยละ
53.859
32.015
2.526
2.525
2.525
2.525
11.744
5.466
5.438
4.172
3.548
3.010
2.210
1.633
1.590
1.456
1.207
1.031
0.548
0.538
14.294
100.000

หมายเหตุ 1 บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ
นายสุชน  สิมะกุลธร
นายสุเมธ  สิมะกุลธร
นายสุรพร  สิมะกุลธร
นายอานนท์  สิมะกุลธร
บุตรและบุตรีของบุคคลข้างต้นรวมจำ�นวน  16  คน
รวม

จำ�นวนหุ้นที่ถือ
14,900
14,886
10,000
10,000
214
50,000

คิดเป็นร้อยละ
29.80
29.77
20.00
20.00
0.43
100.00

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีอัตราที่คาดว่าจะจ่ายตามผลการด�ำเนินงานในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังจาก
ช�ำระภาษีแล้วในงบเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากการด�ำเนินงานมีผลก�ำไร
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลา 5 ปี  ดังนี้
อัตรากำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำ�ไรสุทธิ (%)

2560
0.030
0.05
166.67

2559
0.204
0.10
49.02

2558
0.452
0.15
33.19

2557
0.257
0.50
**

2556
0.289
-

** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลโดยจ่ายจากก�ำไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน  
2552 ซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้เป็นก�ำไรสะสมที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี
2553-2556 รวมทั้งก�ำไรในปี 2557 โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มกราคม 2558
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โครงสร้างการจัดการ
คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 15 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.  
4.  

นายสุรพร
สิมะกุลธร
นายสุธี
สิมะกุลธร*
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
นายธวัชชัย
จรณะกรัณย์

5.    นายผดุง
6.    นายประพจน์
7.    นายสมลักษณ์

เตชะศรินทร์
อภิปุญญา
เจียมธีระนาถ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน

8.    นายขัติยา
ไกรกาญจน์**
9.    นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
10.   นายอานนท์
สิมะกุลธร
11. นายประสาน
ตันประเสริฐ
12. นางกนิษฐ
เมืองกระจ่าง
13. นายไพบูลย์
บุญเพิ่มวิทยา*      
14. นายฐิติศักดิ์
สิมะกุลธร*
15. พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
* เป็นผู้บริหารของบริษัท
** ได้รบั เลือกตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เมือ่ วันที่ 20 เมษายน 2560 แทนต�ำแหน่งทีว่ า่ งเนือ่ งจากนายโทมัส เฟรดเดอริค
โอเวอร์ส จูเนียร์ ผู้ซึ่งเป็นกรรมการได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
ชือ่ และจ�ำนวนกรรมการซึง่ มีอำ� นาจลงลายมือชือ่ แทนบริษทั คือ นายสุรพร สิมะกุลธร หรือนายอานนท์ สิมะกุลธร  หรือ
นายสุธี สิมะกุลธร หรือนายฐิตศิ กั ดิ์ สิมะกุลธรลงลายมือชือ่ ร่วมกับนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือ นายประสาน ตันประเสริฐ หรือ
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง หรือนายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา หรือพลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับ
ตราส�ำคัญของบริษัท

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ในรอบปี 2560 คณะกรรมการได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 6 ครัง้ ตามตารางก�ำหนดการประชุมส�ำหรับปีและตาม
ก�ำหนดวันทีแ่ จ้งให้ทราบในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั โดยกรรมการแต่ละรายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั ดังนี้
ชื่อ-สกุล
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
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�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
กรรมการ
6/6
* ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560

ผู้บริหาร
ณ  วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จ�ำนวน 7 คน  ดังนี้
ชื่อ – สกุล						
ต�ำแหน่ง
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�ำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้

1

5

3

2

4
6
7

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทตั้งแต่วันที่
31 สิงหาคม 2551 โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 1
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่
ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้ง
หน่วยงานขึน้ เฉพาะแต่ได้มอบหมายให้นายชนะชัย  กุลนพฤกษ์  ซึง่ เป็นผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การท�ำหน้าทีต่ ดิ ต่อสือ่ สาร

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

39

กับผูล้ งทุนทุกสถาบัน ผูถ้ อื หุน้ รวมทัง้ นักวิเคราะห์และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั
ได้ที่ Website  :  www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831,  02739 4893 โทรสาร 0 2326 0837,  0 2739 4892  
E-mail  :  chanachai@kulthorn.com

ค่าตอบแทนกรรมการ และ ผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั ท�ำหน้าทีก่ ำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกรอบปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานะธุรกิจ
ของบริษทั เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกันและเพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการไว้ได้ กรรมการ
ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการต่างๆจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณ
ความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้นก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
เพื่ออนุมัติ ในรอบปี 2560 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม
จ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปค่าตอบแทนรายเดือนรวมทัง้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่า
ตอบแทนในรูปค่าเบี้ยประชุมรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,736,000 บาท
ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ�ำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
20,000   บาท/เดือน
  
กรรมการ  (คนละ)
10,000   บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม
(คนละ)
3,000   บาท/ครั้งที่มาประชุม
- โบนัส/บ�ำเหน็จ
- ไม่มี - สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน เป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
15,000   บาท/เดือน
กรรมการ  (คนละ)
10,000   บาท/เดือน
- โบนัส/บ�ำเหน็จ
- ไม่มี- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจ�ำนวน 5 คน เป็น
- ค่าเบี้ยประชุม           
ประธานกรรมการ
15,000   บาท/ครั้งที่มาประชุม
  
กรรมการ  (คนละ)
10,000   บาท/ครั้งที่มาประชุม
- โบนัส/บ�ำเหน็จ
- ไม่มี - สิทธิประโยชน์อื่น ๆ
- ไม่มี -
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(1) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
รายชื่อกรรมการ
1. นายสุรพร สิมะกุลธร
2. นายสุธี สิมะกุลธร
3. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
4. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

5. นายผดุง เตชะศรินทร์
6. นายประพจน์ อภิปุญญา
7. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
8.
9.
10.
11.
12.
13.

นายขัติยา ไกรกาญจน์*
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายอานนท์ สิมะกุลธร
นายประสาน ตันประเสริฐ
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา

14. นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร

ตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหา
และกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
กรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะ
คณะ คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ
า
บริษัท
ตรวจสอบ กำ�หนดค่
ตอบแทน
258,000
138,000
138,000 180,000
-

รวม
258,000
138,000
318,000

138,000

120,000

40,000

298,000

135,000

120,000

-

255,000

138,000
138,000

-

60,000

138,000
198,000

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

-

40,000

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

138,000

-

-

138,000
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รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง

15. พลตำ�รวจเอกปทีป ตันประเสริฐ กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำ�หนด
ค่าตอบแทน
รวมทั้งสิ้น

*

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะ
คณะ คณะกรรมการ
กรรมการ กรรมการ สรรหาและ
า
บริษัท
ตรวจสอบ กำ�หนดค่
ตอบแทน
138,000
40,000
2,136,000

420,000

180,000

รวม
178,000
2,736,000

เข้ารับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2560

ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้ท�ำการประชุมรวม 12 ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
12/12
2. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการตรวจสอบ 12/12
12/12
3. นายผดุง เตชะศรินทร์*
กรรมการตรวจสอบ
12/12
*  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนได้ท�ำการประชุมรวม 4 ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
ประธานกรรมการสรรหาและ
4/4
ก�ำหนดค่าตอบแทน
2. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
4/4
ค่าตอบแทน
3. พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
4/4
ค่าตอบแทน
4. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
กรรมการสรรหาและก�ำหนด
4/4
ค่าตอบแทน
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ประวัติคณะกรรมการ
นายสุรพร สิมะกุลธร
อายุ 		 77 ปี
วันเดือนปีเกิด		 31 มกราคม 2484
สัญชาติ 		 ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 24 มกราคม 2523
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 38 ปี
การถือหุ้นในบริษัท หุ้นสามัญ 30,295,128 หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบิดาของนายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาเอก - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557)
ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (2551)
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า (สื่อสาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2559
ต�ำแหน่งในบริษัท ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
- บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
- สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
อุปนายก
- สโมสรนักลงทุน
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2523- เม.ย 2555 - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ
พ.ค 2555-เม.ย 2558 - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) กรรมการ
เม.ย 2558-ปัจจุบัน - บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ
2533-2558		 - บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533-2558		 - บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2538-ปัจจุบัน		 - บริษัท ซุปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2547-2558		 - บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2548-2558		 - บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-2558		 - บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2550-ปัจจุบัน		 - บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ทไวร์ จ�ำกัด ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
สมาชิกสมาคม :
2540-2549		 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2550-2551		 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2545-2549		 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
2541-2550		 กรรมการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย
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นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ
48  ปี       
วันเดือนปีเกิด
25  พฤศจิกายน  2512        
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 23  เมษายน  2546
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่  (1 พฤษภาคม  2555–ปัจจุบัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์  จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์  จ�ำกัด
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
อายุ
81 ปี       
วันเดือนปีเกิด
1  มกราคม  2479
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 ธันวาคม 2541
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น    ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
- ประกอบวิชาชีพอิสระ (ผู้สอบบัญชี)
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นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
อายุ
63  ปี
วันเดือนปีเกิด
13  เมษายน  2497
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 16 ธันวาคม 2541
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 19  ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  1,430  หุ้น  (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น   0.0001 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี - นิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
เนติบัณฑิตไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Accreditation Program (DAP) / 2547
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ประกอบวิชาชีพอิสระ  (ทนายความ)
- ส�ำนักงาน  ช. ชนะสงคราม ทนายความ
นายผดุง เตชะศรินทร์
อายุ  
77  ปี        
วันเดือนปีเกิด
18  พฤศจิกายน  2483
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27 เมษายน 2543
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท เท็กซไทล์เพรสทีจ จ�ำกัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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- บริษัท ไทยนามพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ 2530 – 2541
- ธนาคารนครหลวงไทย  จ�ำกัด  (มหาชน)
  ต�ำแหน่งสุดท้าย – กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ปี พ.ศ 2505 – 2530
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ต�ำแหน่งสุดท้าย – รองผู้จัดการทั่วไป
นายประพจน์ อภิปุญญา
อายุ
75  ปี       
วันเดือนปีเกิด
19  กรกฎาคม  2485
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28  เมษายน  2526
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
บริษัท พานาโซนิค เอ.พี. เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
อายุ  
68  ปี       
วันเดือนปีเกิด
5  มิถุนายน  2492
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 8 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ    ไม่มี   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี  -  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าสื่อสาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director  Certification  Program  (DCP) / 2546
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- บริษัท แชมป์อลิอัลซ์  จ�ำกัด
- บริษัท แชมป์ซัพพลายเซ็นเตอร์  จ�ำกัด
- บริษัท กรีน เอ็ซเทท แอนด์ เค. โฮลดิ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด
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ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จ�ำกัด
- กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สยามคอมเพรสเซอร์อตุ สาหกรรม จ�ำกัด
นายขัติยา ไกรกาญจน์
อายุ
65  ปี   
วันเดือนปีเกิด
10 มิถุนายน  2495    
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
20 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
1 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ    ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า University of Missouri – Rolla, U.S.A.
ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้า 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�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น กรรมการอิสระ
- บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป  จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จ�ำกัด (มหาชน)
- บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- บริษัท ลิงซ์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
- บริษัท เมฆฟ้าดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด
- บริษัท วิปเทล จ�ำกัด
- บริษัท โชคอุดมพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
- บริษัท ทรัพย์อุดมพร็อพเพอร์ตี้ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท เควี อีเลคทรอนิคส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์
-  กรรมการและรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานบริหารสถาบันวิจยั พัฒนาและนวัตกรรมเพือ่ อุตสาหกรรม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), กระทรวง
อุตสาหกรรม
- กรรมการบริหารศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC),
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
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นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
อายุ				
71  ปี    
วันเดือนปีเกิด 			
24  ธันวาคม  2489  
สัญชาติ			
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 11 มีนาคม 2531
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 29  ปี     
การถือหุ้นในบริษัท		
หุ้นสามัญ    ไม่มี    
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ไม่มี
การศึกษา			
บริหารธุรกิจ  Sheffield College of Technology , England
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
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�ำแหน่งในบริษัท		
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ   
- บริษัท กันยงอีเลคทริก จ�ำกัด  (มหาชน)
				
กรรมการอิสระ
- บริษัท โพลีเพล็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการ  
- บริษัท มิตซูบิชิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จ�ำกัด
- บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและ
อุตสาหกรรมไทย
นายอานนท์ สิมะกุลธร
อายุ 			
73 ปี
วันเดือนปีเกิด 			
16  ตุลาคม  2487
สัญชาติ 			
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28  เมษายน 2537
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท		
ไม่มี
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การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 		
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง 		

ไม่มี
กรรมการ บริษทั อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ�ำกัด
กรรมการ บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จ�ำกัด
- ประธานสภาอุตสาหกรรม  จังหวัดฉะเชิงเทรา
- ประธานกลุม่ เครือ่ งปรับอากาศและเครือ่ งท�ำความเย็น
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธานร่างมาตรฐานเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
ท�ำความเย็นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
- กรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมเครือ่ งปรับ
อากาศ ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
กระทรวงอุตสาหกรรม
- กรรมการสถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

นายประสาน ตันประเสริฐ
อายุ 				
69  ปี    
วันเดือนปีเกิด 				
4  มีนาคม  2491
สัญชาติ 			
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน			
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		
25 เมษายน 2538
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท		
22  ปี    
การถือหุ้นในบริษัท		
หุ้นสามัญ   ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นพี่ชายพลต�ำรวจเอกปทีป 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�ำแหน่งในบริษัท			
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร
บริษัท เทพพาณิชย์ จ�ำกัด
กรรมการ
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ.			
บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน			
ต�ำแหน่ง
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
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์
เงินกู้                  
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
อายุ				
53  ปี   
วัน เดือน ปีเกิด 		
14  ธันวาคม  2507
สัญชาติ 			
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 27  กรกฎาคม  2547
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท				
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น		
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ำกัด
รองประธาน
- บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  จ�ำกัด
- กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรรมการ
- บริษัท ไทยรีฟริเจอเรชั่น  คอมโพเน้นท์  จ�ำกัด
- บริษัท โตชิบาไทยแลนด์  จ�ำกัด
- สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ  2535 – 2537
ผู้ประสานงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
ปีพ.ศ  2533 – 2534
ได้รับทุนจากสภาองค์การนายจ้างประเทศญี่ปุ่นไปศึกษาการบริหารงานบุคคล
ระบบญี่ปุ่น
ปีพ.ศ  2531 – 2532
พนักงานฝ่ายจัดซื้อ  บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
อายุ				
61  ปี
วันเดือนปีเกิด 			
29  มีนาคม  2499
สัญชาติ 		
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 7 สิงหาคม 2550
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 10  ปี
การถือหุ้นในบริษัท		
หุ้นสามัญ   3,327,525 หุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น   0.2773 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		
ไม่มี
การศึกษา			
ปริญญาตรี - วิศวอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2554
ต�ำแหน่งในบริษัท		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (การผลิต)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
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- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด

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

นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร			
อายุ				
39  ปี   
วันเดือนปีเกิด 			
18  สิงหาคม  2521
สัญชาติ 			
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน		
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ 28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท 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�ำแหน่งในบริษัท		
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์  จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

51

พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
อายุ					
68  ปี    
วันเดือนปีเกิด 				
5  พฤศจิกายน  2492      
สัญชาติ 				
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน			
กรรมการ/กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ		
23 เมษายน 2558
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท		
3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท			
หุ้นสามัญ  20,000  หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0017 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
					
เป็นน้องชายของนายประสาน  ตันประเสริฐ/กรรมการ
การศึกษา				
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต
       
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ (ต�ำรวจ) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ		
Director Certification Program (DCP) / 2549
ต�ำแหน่งในบริษัท			
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่ม		
ี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ปี พ.ศ 2551 - 2554          กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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ประวัติผู้บริหาร

นายสุธี สิมะกุลธร
อายุ
48  ปี       
วันเดือนปีเกิด  
25  พฤศจิกายน  2512       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
23  เมษายน  2546
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
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�ำแหน่งในบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่  (1 พฤษภาคม  2555- ปัจจุบัน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์  จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์  จ�ำกัด
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
อายุ  
61  ปี      
วันเดือนปีเกิด  
29  มีนาคม  2499       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 สิงหาคม 2550
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
10  ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ   3,327,525 หุ้น      สัดส่วนการถือหุ้น   0.2773 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
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การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ต�ำแหน่งในบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ. 2524 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี - วิศวอุตสาหการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Director Certification Program (DCP) / 2554
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่  (การผลิต)
ไม่มี
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)

นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร 			
อายุ  
39  ปี         
วันเดือนปีเกิด  
18  สิงหาคม  2521
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
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�ำแหน่งในบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส (เทคโนโลยีและการตลาด)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์  จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
         
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
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นายธนา บุบผาวาณิชย์
อายุ  
49  ปี       
วันเดือนปีเกิด
28 กันยายน 2511
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้บริหาร
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
18 พฤษภาคม 2560
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
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�ำแหน่งในบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (สายการเงิน)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
- บริษัท เดอะ ไวท์สเปช จ�ำกัด
- บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์  จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์  จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปี พ.ศ.   2552 – 2560
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงิน
- บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ 			
อายุ  
54  ปี         
วันเดือนปีเกิด  
15  มกราคม  2506
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
25 มกราคม 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
10  ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

55

การอบรมหลักสูตร

ต�ำแหน่งในบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน

ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Fundamental Practice for Corporate Secretary (FPCS 19) / 2551
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Director Accreditation Program (DAP) 133/2017
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัทอินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)

นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
อายุ  
37  ปี         
วันเดือนปีเกิด  
30 พฤษภาคม 2523
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
1 กุมภาพันธ์ 2559
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
2 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาโท  – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง
ปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2548-2554
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
นางจันทร์เพ็ญ ผดุงศิลป์
อายุ  
วันเดือนปีเกิด  
สัญชาติ  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
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55  ปี         
29  พฤษภาคม 2505
ไทย
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
1 พฤษภาคม  2551

จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี  –  บัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ต�ำแหน่งในบริษัท
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ 1 พ.ค 2551 – ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)

ประวัติเลขานุการบริษัท

นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ 				
อายุ  
54  ปี  วันเดือนปีเกิด  15  มกราคม  2506
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขานุการบริษัท
5 สิงหาคม  2551
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
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�ำแหน่งในบริษัท
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เลขานุการบริษัท
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น   
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ  5  ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน
       
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
  
เลขานุการบริษัท
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
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57

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้บริหารของบริษัทจ�ำนวน 5 ราย ซึ่งไม่รวมผู้จัดการฝ่ายการเงินและผู้
จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุนในรูปเงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 15,942,829 บาท นอกจากนีบ้ ริษทั ได้จดั ให้มกี องทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบ
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 5 รายรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 456,620 บาท    

บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,986 คน โดยในปี 2560 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 427.62  
ล้านบาท ซึ่งผลตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพเป็นต้น นอกจากนี้บริษัทย่อย 6 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 522.97 ล้านบาท
รายการ

KKC

พนักงานปฏิบตั กิ าร/บริการ (คน)
พนักงานบริหาร (คน)
พนักงานในสำ�นักงาน (คน)
รวม (คน)
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)

KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC
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1,661
59
266
1,986
427.62

KPC
641
4
53
698
154.88

KKF
511
19
33
563
145.72

บริษัทย่อย
KSC
KMC
325
135
8
6
60
36
393
177
86.82
50.50

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด

KMP
166
8
39
213
39.54

SKMC
81
5
25
111
45.51

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับบริษัทเนื่องจากพนักงาน
ทุกคนถือเป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
บริษัทก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. พัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
3. เชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลงานสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายคน
บริษัทได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานต่างๆ ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่ก�ำหนดดังเช่น
การฝึกอบรม การสร้างระบบวิทยากรภายใน การสร้างศูนย์ฝึกอบรม การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
การจัดโครงสร้าง Competency Base ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน ระบบการประเมินผลบุคลากร
รายคนและการพัฒนารายบุคคลตามกลุ่มงาน
พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมในปี 2560 ที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของพนักงาน 7.11 ชั่วโมง  
ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่มากกว่า > 6.0  ชั่วโมง
โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ได้ด�ำเนินการได้แก่
• ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
• การส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการ
ท�ำงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
• การจัดโครงการปรับวิทยฐานะส�ำหรับพนักงานของบริษัท ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี
• การจัดโครงการสัปดาห์เพิ่มผลผลิตและส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
• การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
การพัฒนากิจการ 5 ส การเพิ่มประสิทธิภาพ และการเพิ่มผลผลิต การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในการ
พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
• การจัดทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ  สาขาช่างเทคนิคซ่อมบ�ำรุงรักษาเครื่องจักร และสาขาช่างไฟฟ้า
ในอาคาร ส�ำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดท�ำโครงการวิทยากรภายใน
• การเพิ่มผลิตภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)
• โครงการ Total productive management (TPM)
• การจัดโครงการเปิดบ้านรับแขก เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทภายนอกในด้านการพัฒนากิจการ 5ส
และการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและการปฏิบตั งิ านในแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็น
ถึงการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูถ้ อื หุน้ ผูล้ งทุน ผูม้ สี ว่ นได้เสียและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายของบริษทั ได้เป็นอย่างดี  และเพือ่ ให้ความ
ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียมีนอ้ ยทีส่ ดุ จึงได้นำ� นโยบาย วิธกี ารท�ำงาน กฎเกณท์ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดถือ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไปซึ่งได้
เผยแพร่บน Website ของบริษัท
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายเป็นบุคคลทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญและเคารพในสิทธิทพี่ งึ มีพงึ ได้และสิทธิขนั้ พืน้ ฐานต่างๆ ทีผ่ ถู้ อื หุน้
ของบริษทั พึงได้รบั ซึง่ ทางบริษทั ได้กำ� หนดสิทธิขนั้ พืน้ ฐานของผูถ้ อื หุน้ ไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการก�ำกับดูแล
กิจการที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท  
ด�ำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ และอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
• สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษัท ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม (1/3) และให้มกี ารเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกจากต�ำแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการ
ผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ และบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณา
อนุมัติค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย ทั้งนี้บริษัท ได้แนบรายละเอียดเกี่ยว
กับกรรมการแต่ละคนทีเ่ สนอเข้ารับการเลือกตัง้ พร้อมทัง้ รายละเอียดเกีย่ วกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการ
ลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์  ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการ
ทีจ่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน้ ในกรณีทบี่ คุ คลซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ ในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินกว่าจ�ำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง
ชี้ขาด

60

รายงานประจำ�ปี 2560

นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึง
คราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสนอให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ พร้อมทัง้ แจ้งรายละเอียดเกีย่ วกับผูส้ อบบัญชีทเี่ สนอ
เข้ารับการแต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีทมี่ ขี อ้ มูลเพียงพอทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอและทัน
เวลา
บริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญรวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
• สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทมีการจัดสรรก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ส�ำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจรวมทั้งความจ�ำเป็นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ของบริษัทในอนาคต
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามล�ำดับรายการดังนี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่าง
ละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น  เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใด
ที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม บริษัทได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบทีก่ ระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และบริษทั ยังได้จัดให้มอี ากรแสตมป์ไว้บริการผูถ้ ือหุน้
ส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิด
การประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ณ ห้องประชุมบริษัท หรือสถานที่อื่นที่ตั้งอยู่ภายนอกซึ่งเป็นที่ต้ังอยู่ใน
ท�ำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุม
ที่สามารถเข้าประชุมอยู่ภายในห้องประชุมเดียวกันได้ และท�ำให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยัง
อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง
ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทได้จัดให้มีการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบัตรลงคะแนน และในการใช้
สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีจะมีกรรมการที่ครบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 5 คน ของจ�ำนวนกรรมการ
ทั้งหมด และโดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชื่อ
เข้ารับต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการ
พิจารณา ประกอบด้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆในอดีตและปัจจุบัน
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มีขอ้ มูลเพียงพอในการประกอบการตัดสินใจ และทางบริษทั จะพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีต่ อ้ ง
ออกจากต�ำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษทั ก�ำหนดให้มวี าระเกีย่ วกับค่าตอบแทนกรรมการ
เพือ่ ชีแ้ จงให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ได้ทราบถึงจ�ำนวนเงิน และประเภทของค่าตอบแทนทีก่ รรมการแต่ละคนได้รบั รวมถึงหลักเกณฑ์การ
ให้ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละต�ำแหน่งด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้
ถือหุน้ ล่วงหน้า โดยไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงล�ำดับวาระและไม่มกี ารขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากทีก่ ำ� หนด
ไว้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้รับทราบข้อมูลรายละเอียด หากมีความ
ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ขอให้ยกมือขึ้น
เมื่อประธานอนุญาตแล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอ
ความคิดเห็นหรือค�ำถาม เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยให้เสนอเนื้อหา
อย่างกระชับและตรงประเด็น ทั้งนี้ ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�ำ
ตอบ
การลงมติในที่ประชุมในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” และเป็นไปตามข้อบังคับของ
บริษัทในเรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ โดยทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง
หลังจากที่ได้ลงมติเลขานุการบริษัทจะแจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนเสียงทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ และ
แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�ำหรับกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดสัดส่วนของคะแนน
เสียงที่ต้องการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560
บริษัทได้ด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
มาตรฐานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได้ก�ำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบ
หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแต่ละกรณีไป โดยในปี 2560 บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบอลรูม โรงแรม  
เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ อยูในท�ำเลทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนีย้ งั อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษทั
ได้จัดรถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก
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รายงานประจำ�ปี 2560

ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 และวันปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะ
กรรมการในแต่ละวาระแล้ว บริษัทได้น�ำรายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูล
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในวันที่ 20 มีนาคม
2560 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันในวันที่ 10-12 เมษายน 2560 และได้ส่งหนังสือเชิญประชุมครั้งที่ 38/2560 ฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม
โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
• หนังสือนัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 38/2560 ทีร่ ะบุวนั เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พร้อม
ทัง้ รายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชดั เจนว่าเป็นวาระเพือ่ พิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมตั ิ
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559
• รายงานประจ�ำปี 2559 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเล่ม)
• ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตาม
วาระ พร้อมประวัตโิ ดยละเอียด ได้แก่ ชือ่ ประวัตกิ ารเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้าร่วมการอบรม ประสบการณ์
การด�ำรงต�ำแหน่งในธุรกิจอืน่ จ�ำนวนครัง้ ของการเข้าร่วมการประชุมในปีทผี่ า่ นมา และรายละเอียดอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
• ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบบัญชี
ซึ่งได้แจ้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
• หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้
• เอกสารหลักฐานทีผ่ เู้ ข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมในสถานะผูถ้ อื หุน้ หรือตัวแทนโดยการมอบฉันทะ
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข ซึง่ เป็นรูปแบบทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถก�ำหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชือ่ พร้อมประวัตกิ รรมการอิสระให้ผถู้ อื หุน้ สามารถเลือกเป็นผูม้ อบฉันทะไว้ดว้ ย
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมโดย ณ จุดลงทะเบียนบริษัทได้จัดเจ้า
หน้าทีอ่ ย่างเพียงพอเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกให้ผถู้ อื ในการลงทะเบียนและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั บัตรลงคะแนน
เสียง 1 ชุดที่มีรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้อง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม
หลังจากการประชุมเริ่มแล้วโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560 นายสุรพร สิมะกุลธร ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 13 คนจากจ�ำนวนทั้งหมด 15 คนเนื่องจากกรรมการบางคนติดภาระกิจ
เร่งด่วน และมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน   ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรวมถึงประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ณ เวลาเริ่มการประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
มีผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 34 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ�ำนวน 35 คน รวมมีผู้มาประชุมจ�ำนวน 69 คน
นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 868,065,946 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.34 ทั้งนี้ มีผู้มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้น
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น จึงครบเป็นองค์ประชุม
ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานได้ชี้แจงว่าในระหว่างด�ำเนินการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม
ขอเชิญให้ถามได้ และส�ำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะท�ำให้เสียเวลา
มาก  ฉะนัน้ การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาลงมติโดยการขอให้ผถู้ อื หุน้ ที่ไม่เห็นด้วยกับเรือ่ ง
ที่เสนอหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องการงดออกเสียงชูมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง
จะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอในวาระนัน้ แต่หากมีผถู้ อื หุน้ คนใดชูมอื แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือ
ของดออกเสียง ก็ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นกรอกรายละเอียดและมติบนบัตรลงคะแนนเสียงทีแ่ จกให้พร้อมทัง้ ลงนามและส่งให้กับ
พนักงานของบริษัทเพื่อสรุปผลคะแนน ส�ำหรับผู้ถือหุ้นคนอื่นที่เหลือซึ่งมิได้ชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะ
ถือว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอในวาระนั้นๆ  
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” ในทุกระเบียบวาระ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง  
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมก่อนเข้าวาระการประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2560 นี้ บริษทั ได้ดำ� เนินการในแนวทางของการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และความ
เท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ
ให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งค�ำถามที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2560 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2560 โดยมี
รายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธกี ารตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.kulthorn.com และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อหรือการตั้งค�ำถามล่วงหน้าเข้า
มายังบริษัทเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด      
เริ่มการประชุม
นายสุรพร สิมะกุลธร ประธานคณะกรรมการบริษทั ได้กล่าวต้อนรับผูถ้ อื หุน้ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมเข้าสูก่ ารประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 ประจ�ำปี 2560 และให้เลขานุการแจ้งแนะน�ำคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของ
บริษัท และผู้สอบบัญชีจากบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ที่มาเข้าร่วมการประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ
ประธานได้ด�ำเนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม ไม่มีการเพิ่มวาระโดยที่ไม่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นล่วงหน้า วาระที่ได้
เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37/2559 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม   หลัง
จากทีป่ ระธานได้ให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ
แนะ และถามค�ำถาม ในแต่ละวาระโดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึ่งประธาน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้
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ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นต่อทุกค�ำถามจากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ
โดยการนับคะแนนเสียงจะปฎิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่ก�ำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงและนับเสียงข้างมากเป็นมติ
โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ตัดสินอีก 1 เสียงในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นและเลขานุการบริษัทได้
แจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง  
ในการบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้งเลขานุการบริษัทจะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
ประกอบด้วยข้อมูลสาระส�ำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเสียงทีเ่ ห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง ค�ำถาม ค�ำชี้แจงและความคิดเห็นของที่ประชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านได้จากรายงาน
การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2560 ครัง้ ที่ 38/2560 โดยในการประชุมปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ใช้เวลาในการประชุมทัง้ หมด
โดยประมาณ 2 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
และเลิกประชุมเวลา 12.30 น.
ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั น�ำส่งมติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และน�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่
38/2560 ที่บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อนด�ำเนินการประชุม ประเด็น
ค�ำถามและค�ำตอบทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ซกั ถามในทีป่ ระชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ อื หุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.kulthorn.com เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว ในการจัดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นปี 2560 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการจัดการประชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั อยู่ในเกณฑ์ “ดีเยีย่ ม” (ระดับ 90 - 100 คะแนน) ซึง่ บริษทั จะน�ำข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจากผลการประเมิน
ดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในครั้งต่อๆไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ และมีการปฏิบตั ติ ามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยไม่คำ� นึงถึงเพศ
อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับ
การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระท�ำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทางตรงหรือทางอ้อม และได้ด�ำเนินการต่างๆ
ดังต่อไปนี้
2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคล
อื่นหรือกรรมการอิสระซึ่งทางบริษัทได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ที่อยู่ การศึกษา
การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขันหรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ
และการมีสว่ นได้เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา โดยให้ขอ้ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เอกสารทีจ่ ดั ส่งให้กบั

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

65

ผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดยหนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบ
ที่ก�ำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2560
ทางบริษทั ได้สง่ หนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจ�ำปีให้กบั ผูถ้ อื หุน้ ล่วงหน้า 15 วันก่อนวันประชุม พร้อม
กับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ ใบขับขี่
หรือหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
• หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
• ส�ำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1
ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
• เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
• เอกสารทีส่ ว่ นราชการออกให้ของผูแ้ ทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
• ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มีอ�ำนาจกระท�ำ
การแทน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
• หนังสือมอบอ�ำนาจตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชือ่ ผูม้ อบอ�ำนาจและรับมอบอ�ำนาจ
• ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คลของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ รับรองส�ำเนาถูกต้อง
โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือ
มอบอ�ำนาจมีอ�ำนาจกระท�ำการเช่นนั้น
• เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้น�ำความในข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มี
สัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้
ข้อบังคับต่อไปนี้
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• หนังสือรับรองการเป็นนิตบิ คุ คลนัน้ อาจจะเป็นเอกสารทีอ่ อกโดยส่วนราชการ ของประเทศ
ที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อนิติบุคคลผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัด
อ�ำนาจในการลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
• เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม
และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
• ในกรณีส�ำเนาเอกสารที่ต้องมีการรับรองและเป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นในต่างประเทศต้องมี
การรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
2.2 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มี
การปฏิบตั ิใดๆทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วม
ประชุมผู้ถือหุ้นตลอดระยะเวลาการประชุม
บริษัทก�ำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชั่วโมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่า
การประชุมจะเสร็จสิ้น โดยในปี 2560 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องบอลรูม โรงแรม เดอะ แกรนด์
โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ซึง่ เป็นทีต่ งั้ อยู่ในท�ำเลทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอทีจ่ ะรองรับจ�ำนวนผูถ้ อื หุน้    
นอกจากนีย้ งั อ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษทั ได้จดั รถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หวั หมาก
บริษัทจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการ
ลงทะเบียน และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกระเบียบวาระที่ต้องลงคะแนนเสียง เพื่อให้
กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้
ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และได้ให้เลขานุการบริษทั แจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ได้ลงมติ
ทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบของทุกวาระ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�ำหรับ
กรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ต้องการ
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทีม่ อี ยูท่ งั้ หมด  เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได้  แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.4 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจ�ำกัดจ�ำนวน
บุคคลทีจ่ ะทราบข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้เพือ่ ป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก และก�ำหนดระดับ
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การเข้าถึงข้อมูลของบริษัทให้กับพนักงานระดับต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตามข้อก�ำหนดของ
จรรยาบรรณยังได้หา้ มมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั น�ำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตน
หรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ และได้แจ้งให้กรรมการและผูบ้ ริหารทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษทั
ทั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะและในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่อง
มาจากการซื้อ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วันท�ำการนับแต่วันที่เกิดรายการตามมาตรา 59 เพื่อให้
เป็นตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรื่องการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือ
หลักทรัพย์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 รวมทัง้ บทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหารจะต้องแจ้งให้
ส�ำนักเลขานุการบริษัททราบ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นบริษัทยังก�ำหนดให้มีการรายงาน
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
2.5 การได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษทั
ได้ตามทีเ่ ปิดเผยผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม และได้รบั
ข้อมูลเพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
• โทรศัพท์
:  
66-2-3260831
• โทรสาร
:
66-2-3260837
• Website
:
www.kulthorn.com
• E-Mail
:
kkc@kulthorn.com
• จดหมาย :
ส�ำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
126 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล�ำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
ติดต่อคณะกรรมการ
ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะน�ำ
อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้
- จดหมายอิเลคโทรนิกส์
กรรมการบริษัท
:
kkc-bod@kulthorn.com     
คณะกรรมการตรวจสอบ :
kkc-auditcom@kulthorn.com
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- จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริษัท

:    

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  
10520
คณะกรรมการตรวจสอบ :  
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง  แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
10520
เลขานุการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารและข้อมูลจดหมายอิเลคโทรนิกส์เพื่อน�ำส่งถึงคณะ
กรรมการบริษัท หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะ
กรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยัง
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลก�ำไร ความส�ำเร็จในระยะ
ยาวให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน
ลูกค้า คูแ่ ข่ง คูค่ า้ เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยได้กำ� หนดแนวปฏิบตั ทิ คี่ รอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์
ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่างทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของ
บริษทั ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน และได้เผยแพร่คมู่ อื ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.kulthorn.com)
บริษทั ก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจนในการปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยก�ำหนดสิทธิของผูม้ สี ว่ น
ได้เสียตามกฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระท�ำใดๆทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสีย โดย
ไม่ปรากฎว่ามีการกระท�ำใดๆที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2560  
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้ถือหุ้น จึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติโดยยึดหลักการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้
1. เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถ่ กู ต้องตามจริง ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดแก่ผู้ถือ
หุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นในการประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ  ด้วยความ
ระมัดระวังรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
3.    สร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมัน่ คงด้วยการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลประกอบการ
ที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
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4.    ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า บริษทั มีการบริหารจัดการและสถานะทางการเงินทีถ่ กู ต้อง
เหมาะสม เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จึงได้ก�ำหนด
แนวการปฏิบัติต่อลูกค้า ดังนี้
1. จ�ำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2.    ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจ
ผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ
3.   จัดให้มีกระบวนการที่สามารถให้ลูกค้าแจ้งถึงปัญหาของการน�ำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่
เหมาะสมเพื่อให้บริษัทจะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และน�ำข้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
4.   จัดให้มีการบริการหลังการขายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5.    มุง่ มัน่ ทีจ่ ะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มคี วามทันสมัยอยูเ่ สมอเพือ่ สนองความต้องการ
ของลูกค้า
6.    รักษาความลับของลูกค้า ไม่น�ำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7.    สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้า
กับบริษัทให้ยั่งยืนสืบไป
3. นโยบายการปฎิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ส�ำคัญ บริษัทจึงได้ก�ำหนด
แนวปฏิบัติที่ให้ความเสมอภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- จัดท�ำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและเจ้าหนี้
- จัดให้มรี ะบบการจัดการและติดตามเพือ่ ให้มนั่ ใจว่ามีการปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขของสัญญาอย่างครบถ้วน
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช�ำระเงินที่ตกลงกัน
2.   ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
3.    หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบ                
      ล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4.    พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5.    ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้าและเจ้าหนี้
6.    ไม่กระท�ำการที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าและเจ้าหนี้เข้าใจผิด
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4. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการ
ด�ำเนินกิจการ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญด้วยการดูแลและปฏิบตั ทิ เี่ ป็นธรรมทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่ง
ตัง้ โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และสวัสดิการต่างๆทีพ่ งึ จะได้รบั ซึง่ มีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิ
ของพนักงาน โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานให้มคี วามปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ อยูเ่ สมอ
2.    จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มี
รถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่ออกก�ำลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น
3. หลีกเลี่ยงการกระท�ำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของ
พนักงาน
4.   ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
5. ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบัติงาน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
6. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจ
และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
7. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลาย
รูปแบบ เช่น การจัดสัมมนา ฝึกอบรม อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดงั
กล่าว จะได้รบั การพิจารณาอย่างจริงจัง และก�ำหนดวิธกี ารแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ายและ
สร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�ำงานร่วมกัน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยก�ำหนดนโยบาย ดังนี้
1. บริษัทจะด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขอนามัย
ของพนักงาน
2. บริษัทจะด�ำเนินการเพื่อควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย และความ
เจ็บป่วยอันเนือ่ งจากการท�ำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัยต่อพนักงาน
รวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
3. บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้อง
ตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย
4. บริษทั จะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย โดยมุง่ มัน่ ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มคี วามรูแ้ ละสร้างจิตส�ำนึกในด้านความปลอดภัย
และสุขอนามัยของพนักงาน
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5. บริษทั ถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ เป็นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อก�ำหนด
ของกฎหมาย
รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทฯได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่
• เงินโบนัสเดือน เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ  เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส�ำหรับพนักงานทุกคน
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส ของเยี่ยมพนักงาน
กรณี  เจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาล และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง
• รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงาน และจัดให้
มีการจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคราคาถูก
• สิทธิในการลา เช่น ลางานศพบุพการี ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช  และอื่นๆ
• จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อน�ำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานของพนักงานตามแผนการฝึกอบรมที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การท�ำงาน
เป็นทีม และความเป็นผู้น�ำ
• กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรม
สรงน�้ำพระในวันสงกรานต์
• โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์
เรื่องการตรวจหาสารเสพติด
• โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบ่งปันความรู้ และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความ
ปลอดภัย
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงก�ำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
6. นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์
• บริษัทได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถ
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทได้ท�ำการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่างๆ
ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในบริษทั จะต้องไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ ทางปัญญาของผูอ้ นื่ โดยเด็ดขาด
• บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ ผิดกฎหมาย ในการท�ำงาน
ให้บริษัทไม่ว่าจะในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
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• พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิ
และใช้เฉพาะเท่าที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
• พนักงานจะต้องไม่น�ำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ท�ำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ้ นื่ โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญา
คืนแก่บริษัทไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกเก็บอยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
• ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั นัน้ พนักงาน
จะต้องตรวจสอบให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิ่งประดิษฐ์หรือข้อมูลที่น�ำมานั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
7. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริษทั อยูร่ อดและเจริญเติบโตได้กด็ ว้ ยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนัน้ เพือ่ ธ�ำรง
รักษาไว้ซึ่งสังคมและส่วนรวมที่ดี บริษัทจึงยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธ�ำรงไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ติ นเป็นศาสนิกชนทีด่ ีในการให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่ำเสมอ
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้าน
กีฬา ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ
อย่างสม�่ำเสมอ
4. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง บริษัทได้ก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสื่อและ
กิจกรรมภายในอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือ กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น�ำชุมชนใน
หลากหลายระดับเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
3. มอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความ
ปลอดภัยของชุมชน
4. ระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจ�ำเป็นของเหตุการณ์
9. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกิจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทาง
ปฏิบัติ ดังนี้
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1. ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย และ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.   ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะ
สม
3. ส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งให้การสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่สังคมและองค์กรต่างๆ และด�ำเนินการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
ของบริษัท
4. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคน
ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่งาน
10. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญต่อการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ
อย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ
อันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ โดยการส่งจดหมายทางไปรษณีย์หรือแจ้งติดต่อตามที่อยู่
ที่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” และสามารถติดต่อกับคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะน�ำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับบริษัทได้  ดังนี้
- จดหมายอิเลคโทรนิกส์
กรรมการบริษัท
:
kkc-bod@kulthorn.com     
คณะกรรมการตรวจสอบ :
kkc-auditcom@kulthorn.com
- จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริษัท
:     บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
10520
คณะกรรมการตรวจสอบ :  
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
10520
11. การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพนักงานแจ้งเบาะแส
บริษัทยึดถือการปฎิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้สนับสนุนให้พนักงานของบริษัท ช่วยกัน
สอดส่องดูแล หากพบการกระท�ำใดๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของ
บริษทั ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ซึง่ พนักงานบริษทั จะได้รบั ทราบวิธกี ารแจ้งเบาะแส
และการปกป้องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแสดังกล่าวตามทีร่ ะบุในคูม่ อื ระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน และสือ่ ประชาสัมพันธ์
ของบริษัทในระบบ Intranet และพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดดังกล่าวแก่บริษัทได้ โดยส่งเรื่อง
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พร้อมเอกสารและ/หรือ หลักฐานทีม่ ีให้กับกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงาน
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษทั โดยท�ำได้ทงั้ น�ำส่งด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับข้อร้องเรียน โดยขอ
ให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสอบถาม และ/หรือขอข้อมูลเพิ่มเติม หากไม่มี
การระบุชื่อจะไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์จะตรวจสอบวิเคราะห์
และหากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะน�ำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและ
พิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทั้งนี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งแก่ผู้ใดทั้งสิ้น จะทราบเพียง
กรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเท่านั้น
12. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
งาน ในการป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์  ดังนี้
1. ไม่แสวงหาโอกาสหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไปหาผลประโยชน์  
ส่วนตน หรือท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
3.    หลีกเลี่ยงการท�ำรายการทีเ่ กี่ยวโยงกับตนเองทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษทั
4.    บริษัทจะด�ำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระท�ำกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานได้มกี ารท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั และกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานผูน้ นั้ ต้องไม่มี
ส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
5. ระหว่างที่ปฎิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารหรือพนักงานจะ
ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบัติงาน ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท  เป็นต้น
6.   เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นและน�ำ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั   เพือ่ รับทราบถึงรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน ซึง่ คณะกรรมการบริษทั จะท�ำการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ำรายการกับบุคคลภายนอกซึง่ เป็นไป
ตามปกติธุรกิจ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน เมือ่ มีการพิจารณาส�ำหรับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน กรรมการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวโยงกันตามหลัก
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
• ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามค�ำนิยามของส�ำนัก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษทั ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
• ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายงานการมี
ส่วนได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร” เพือ่ ให้ผบู้ ริหารที่ได้รบั แต่งตัง้ ใหม่ให้ขอ้ มูลพร้อมลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล ผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่ง
แบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ และผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส
และมีคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพื่อ
ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกกลุม่ บริษทั จึงก�ำหนดจรรยาบรรณเพือ่ ใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั สิ ำ� หรับ
กรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
2.   ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3.    ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
4.    มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระท�ำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5.    ปฏิบัติหน้าที่ โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ส่วนตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อ
ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6.    ไม่มผี ลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการทีก่ ระท�ำกับบริษทั หรือในกิจการทีม่ ลี กั ษณะเป็นการแข่งขัน
กับบริษัท ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7.    รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ให้รวั่ ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8.    ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- จรรยาบรรณของพนักงาน
บริษัทได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบัติส�ำหรับมาตรฐานความประพฤติที่ดีและจรรยาบรรณของพนักงาน
โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท�ำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1.    ต้องอุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
2.    ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทก�ำหนด
3. ต้องเคารพและปฏิบัติตามค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและค�ำแนะน�ำโดยชอบของผู้บังคับบัญชา
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทมอบหมาย
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4.    ต้องปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท
5.    ต้องรักษาเวลาท�ำงานและมาปฏิบัติงานโดยสม�่ำเสมอ
6.    ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
7.    ต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม
8.    รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ให้รวั่ ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจ
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
9.    ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพือ่ ประโยชน์ของตนในการซือ้ ขายหุน้ ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บคุ คลอืน่
เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท
- ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรื่อง
ทุกกรณี ดังนั้นเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น ผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น เพื่อการ
ชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและเหมาะสมต่อไป
- นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือ่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษา
สัมพันธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็นสิง่ อันพึงปฏิบตั ติ ามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ
ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกื้อหนุน หรือมีพันธะต่อกัน
อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฎิบัติหน้าที่ และอาจท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่
สนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว โดยบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฎิบัติไว้  ดังนี้
1. การรับหรือการให้ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อน่ื ใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
- พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อ  
ชักน�ำ หรือละเว้นการกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ ควรเป็นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการ
รับทรัพย์สินอย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จ่ายส�ำหรับการเลี้ยงรับรองทางธุรกิจ และการใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางธุรกิจเป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคา
ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
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- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจท�ำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด
โดยไม่เป็นธรรมในการปฎิบัติหน้าที่ หากจ�ำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก ที่มีค่าเกินปกติวิสัย
จากผู้ที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการช�ำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีที่รับมอบหมาย หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิง่ ของ หรือของขวัญตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทีห่ น่วยงานภายนอกนัน้ ก�ำหนดไว้
3. การท�ำธุรกรรมกับภาครัฐ
- เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
- ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ในแต่ละท้องถิ่น ที่อาจมี
เงื่อนไข ขั้นตอน หรือวิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทัง้
ในกรณีวา่ จ้างเพือ่ มาเป็นทีป่ รึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษทั โดยเงือ่ นไขการว่าจ้างต้องโปร่งใส
และเหมาะสม
- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระท�ำการใดๆ หรือส่งเสริม
ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
- บริษัท ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท�ำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของ
ข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
- บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ พนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบตั ิ ไม่วา่ จะเป็นในเรือ่ งของเชือ้ ชาติ
สัญชาติ  ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซงึ่ กันและกันประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่
การงานตามระเบียบข้อบังคับของบริษทั และตามขนบธรรมเนียบประเพณี โดยไม่สร้างความเสือ่ มเสีย
ต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษทั ให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที  ่ โดยก�ำหนดผลตอบแทนทีเ่ หมาะสม
ตามระเบียบของบริษัท และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรม
ในระยะสั้นและระยะยาว
- การด�ำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องด�ำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
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- ในการปฏิบตั หิ น้าทีพ่ งึ่ หลีกเลีย่ งการแสดงความคิดเห็นเกีย่ วข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ
เชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการท�ำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่ส�ำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจ  
และผลประกอบการของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
กัน  และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งทิศทาง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับ
ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท
(www.kulthorn.com) รายงานประจ�ำปี การแถลงข่าว และการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุน
ในแต่ละโอกาส
คณะกรรมการบริษทั ได้ดแู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
• แนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติที่ให้ยึดหลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ปฏิบัติ ดังนี้
- บริษทั ให้การปฏิบตั ติ อ่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม�ำ่ เสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบตั งิ านทีก่ ำ� หนด
ไว้โดยหลีกเลีย่ งการปฏิบตั อิ นั ไม่ถกู ต้อง หรือสถานการณ์ทที่ ำ� ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และ
สามารถแจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การให้ข่าวสารของบริษัทต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท
หรือล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติ
ภายใต้ระเบียบข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของพนักงาน
• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย
- รายงานประจ�ำปี  (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี ารจัดท�ำรายงานประจ�ำปีทแี่ สดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นการ
ด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน โครงสร้างคณะกรรมการ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่
ผ่านมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
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- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษทั เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีส่ ะดวก
รวดเร็วซึง่ ผูถ้ อื หุน้ และผูท้ มี่ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้งา่ ย มีความเท่าเทียมกัน
ในการรับทราบข้อมูลและน่าเชื่อถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ
เพิ่มเติมไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่น
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่บริษัทเผยแพร่งบการเงิน รวมทั้งรายงาน
ประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) เป็นต้น ซึ่งสามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริษทั ตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสียของบริษทั   ซึง่ ฝ่ายจัดการได้ให้ความส�ำคัญกับ
การเปิดเผยข้อมูลทีค่ รบถ้วน  ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา และเป็นไปตาม
เกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   และตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น
เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มาก บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงาน
ขึน้ เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ซึง่ เป็นผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทำ� หน้าที่
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�ำหนดค่าตอบแทน
- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษทั ได้กำ� หนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในระดับทีเ่ หมาะสม เทียบเคียง
ได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการไว้ได้ กรรมการ
ที่ได้รบั มอบหมายหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ในคณะอนุกรรมการต่าง ๆ จะได้รบั ค่าตอบแทน
เพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะเป็น
ผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วน�ำข้อมูลที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และ
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ56-1)
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• การเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง
ทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจ
อย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดท�ำ  รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถ
แสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือของรายงาน
ทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
การบันทึกข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบ
จุดอ่อน เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริตหรือด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนี้คณะกรรมการ
บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง
ดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งปรากฎอยู่ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนั้น คณะ
กรรมการบริษทั ยังได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี (Annual Report) ของบริษัทด้วย
• การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญ
- รายงานการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไประหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วาม
เกีย่ วข้องกับบริษทั และบริษทั ย่อย (ขนาดรายการตัง้ แต่ 1 ล้านบาท) ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั
ทราบทุกไตรมาส  
- ก�ำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารต้องเปิดเผยรายงานการซื้อ-ขายหุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั กระท�ำโดยคณะกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตหิ ลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั โดยได้รบั การ
แต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถอุทิศเวลามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้
ถือหุ้นโดยรวมและมีความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริษัท โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาท
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนทีส่ ามารถสร้างความมัน่ ใจต่อบุคคลภายนอก
ได้เป็นอย่างดี
โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ยึดถือเป็นแนวทางในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น
ซึ่งได้เผยแพร่บน Website ของบริษัท

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ปัจจุบันมี
กรรมการจ�ำนวนรวม 15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีจ�ำนวน 5 คน นอกจากนั้นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. มีคุณสมบัติที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับของบริษัท
2. เป็นผู้ท่ีไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผูน้ ำ 
� วิสยั ทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัทได้อย่างเต็มที่
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ำกัด พ.ศ. 2535 คือ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน  
1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ โดยได้รับมติเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทาง
ทีจ่ ะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผถู้ ือหุน้ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย  ไม่แสวงหาผล
ประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง ไม่ด�ำเนินการใดๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของ
บริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และ
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ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งนี้ให้รวมถึงการดูแลให้การด�ำเนินกิจการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องครบถ้วน
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษัทรวมทั้งก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี และการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษทั กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายใน
ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้ โดยน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
7. จัดให้มีการท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
บริษัทและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการ
ประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอโดยคณะ
กรรมการตรวจสอบ ก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจ�ำปี  เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
9. จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้
ดูแลไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหาร
ความเสี่ยง
10. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทได้มี
การรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
11. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าถึงการมีสว่ นได้เสียของตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ไม่วา่ โดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ หรือการท�ำธุรกรรมใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั หรือบริษทั ย่อย
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษทั ทราบ  ในทีป่ ระชุมกรรมการบริษทั เกีย่ วกับการถือหลักทรัพย์หรือการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของบริษัท
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บริษัทได้พิจารณาถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
ฐานะกรรมการบริษทั จึงได้กำ� หนดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้มากจนเกินไป  โดย
กรรมการบริษัท ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท  ทั้งนี้ไม่นับรวม
บริษัทย่อยของบริษัท
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
1. การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และ
ผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน บริษทั ได้แยกต�ำแหน่งประธาน
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
2. การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษทั มีกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการ
ทัง้ หมด หรือจ�ำนวน 5 คน ทีม่ คี วามเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดยมีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและ
เป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและเพื่อให้เกิดความสมดุล
ในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน
3. บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับ   ติดตาม   ดูแลการบริหารงาน
ของฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผู้ลงคะแนนเสียงชี้ขาดในกรณีที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และ
คะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน โดยมีกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าและผู้น�ำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ
ดังนี้
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่างๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ส�ำหรับโครงการที่มีมูลค่ามากกว่าอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
3. มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่ก�ำหนด
4. การด�ำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัท
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การมอบหมายอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่นนั้ จะไม่มลี กั ษณะเป็นการ
มอบอ�ำนาจช่วงทีท่ ำ� ให้กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่หรือผูร้ บั มอบอ�ำนาจจากกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สามารถอนุมตั ิ
รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบาย
และหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติไว้ โดยการอนุมัติรายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย
เพื่อก�ำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท
ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมายและได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเพื่อท�ำหน้าที่สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ  
กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รบั การสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการ
บริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(Collective decision)
3. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัท
จดทะเบียน
4. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
5. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจ
ที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นีต้ อ้ งมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์
เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินได้ โดยบริษทั ต้อง
ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�ำปี (Annual Report)
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ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้น
ต้องระบุคุณสมบัติดังกล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบที่ต้องส่งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือ
หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
ประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
ประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษัท
โดยต้องมีข้อมูลอย่างน้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำ
ดังต่อไปนี้   ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของ
บริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อด�ำเนินการปรับปรุง
แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ  หรือมีความบกพร่องที่ส�ำคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท หากคณะกรรมการบริษัท  
หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด กรรมการตรวจ
สอบคนใดคนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะ
กรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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9. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
10. รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะ
กรรมการบริษัท
11. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทหรือบุคคลที่
เหมาะสมด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรท�ำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มหี น้า
ที่จัดเตรียมการประชุมรวมทั้งจัดท�ำรายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานให้มี
การรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทั้งสิ้นในทุกกรณี   และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าที่รายงานผลการตรวจ
สอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น  คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั
โดยตรง  และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  โดย
ในปี 2560 ได้ท�ำการประชุมรวม 12 ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1.  ว่าที่ร้อยตรีสามารถ  เมฆะวนิชย์กุล* ประธานกรรมการตรวจสอบ
12/12
2.  นายธวัชชัย  จรณะกรัณย์
กรรมการตรวจสอบ
12/12
3.  นายผดุง  เตชะศรินทร์*
กรรมการตรวจสอบ
12/12
*  เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน
คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อส่งเสริมหลักการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีในด้านเกี่ยวกับการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนให้กับกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
1. คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน     
1.1 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
1.2 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน พิจารณาคัดเลือกกรรมการท่านใดท่านหนึง่ เพือ่
เสนอแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการ
1.3 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
ควรเป็นกรรมการอิสระ
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2. วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
2.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีวาระอยู่ในต�ำแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึง่ พ้นต�ำแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการ
บริษัทได้อีก
2.2 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�ำแหน่งเมื่อ
(1) ครบก�ำหนดวาระ
(2) พ้นจากการเป็นกรรมการของบริษัท
(3) ลาออก
(4) ตาย
(5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�ำแหน่ง
2.3 เมื่อกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ให้คณะกรรมการ
บริษัท แต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนคนใหม่แทน โดยอยู่ในต�ำแหน่งเพียง
เท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเข้ามาแทน
3. ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
3.1 ก�ำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหาและคัดเลือกบุคคลทีส่ มควรได้รบั การเสนอรายชือ่ เป็นกรรมการ
บริษัทและและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย
3.2 ด�ำเนินการ สรรหา คัดเลือกบุคคล เสนอชือ่ เป็นกรรมการบริษทั และบริษทั ย่อย ผูบ้ ริหารระดับสูง
ของบริษัทและบริษัทย่อย
3.3 ก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและบริษัทย่อย ผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทและบริษัทย่อย
3.4 ก�ำหนด นโยบาย แนวทาง การบริหารงานบุคคล เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3.5 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
4. การประชุม
4.1 คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนจะต้องจัดให้มหี รือเรียกประชุมตามทีเ่ ห็นสมควร
โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ หรือผูบ้ ริหาร หรือพนักงานของบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือผูท้ เี่ ห็นสมควร
มาร่วมประชุมให้ความเห็น หรือส่งเอกสาร ข้อมูลตามที่ได้เห็นว่าเกี่ยวข้องหรือจ�ำเป็น
4.2 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทั้งหมด จึงจะถือว่าครบ
องค์ประชุม
4.3 ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีที่ประธาน
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุม เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่
ประชุม
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4.4 กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนทีม่ สี ว่ นได้เสียในเรือ่ งทีพ่ จิ ารณาเรือ่ งใด มิให้ออกเสียง
ลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ ๆ  ยกเว้นกรณีการพิจารณาก�ำหนดค่าตองแทนให้แก่คณะกรรมการบริษทั
ทั้งคณะ
4.5 ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ
1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ ในกรณีที่การลงมติโดยมีคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพื่อเป็นการชี้ขาด
5. การรายงาน
ให้คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนรายงานผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน ต่อคณะกรรมการบริษัท
ทัง้ นี้ในการปฏิบตั หิ น้าทีด่ งั กล่าวข้างต้น  คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนมีความรับผิด
ชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงาน
ของบริษัทต่อบุคคลภายนอก  โดยในปี 2560 ได้ท�ำการประชุมรวม 4 ครั้ง
รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
    จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ ประธานกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4/4
2. นายธวัชชัย  จรณะกรัณย์
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4/4
3. พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4/4
4. นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
กรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน
4/4

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ (ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2
ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คูส่ มรส พีน่ อ้ ง และบุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
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4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท  บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน
รวมทัง้ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุมของผูท้ มี่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าทีก่ ระท�ำเป็นปกติเพือ่ ประกอบ
กิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง
พฤติการณ์อื่นท�ำนองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่
ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป  แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงานสอบ
บัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ  
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้น
ส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน
ทีป่ รึกษาทีร่ บั เงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่
ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบ
หมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่    บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท  โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถือว่า
กรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน   นอกจากนี้   กรณีที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มปี ระกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตกิ รรมการอิสระ ก็ให้ถอื ปฏิบตั ิ
ตามได้ภายหลังต่อไป  
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การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
บริษทั ได้มกี ารแต่งคณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหา คัดเลือกและเสนอบุคคล
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อยพร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และน�ำเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่หรือกรรมการออกตามวาระ  
จะด�ำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ และน�ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อ
พิจารณาก่อนทีจ่ ะน�ำเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาต่อไป โดยการแต่งตัง้ กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั คะแนนเสียง
เห็นชอบเกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยผูถ้ อื หุน้ แต่ละคนจะ
ต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้
ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ทัง้ นีส้ ำ� หรับการเลือกตัง้ กรรมการอิสระ จะด�ำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบ
ถ้ ว นตามคุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ก� ำหนดไว้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ กฎระเบี ย บของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เข้ามาด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการอิสระ นอกจากนั้นคณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งจะต้องน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิ เช่นกัน เพือ่ ช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษทั ในการตรวจสอบการด�ำเนินงานหรือพิจารณา
เรื่องต่างๆ ที่ส�ำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัทได้เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นและความส�ำคัญของการสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในกรณีที่มีต�ำแหน่ง
ผูบ้ ริหารว่างลง บริษทั ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการสรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทนท�ำหน้าทีส่ รรหา คัดเลือก และเสนอ
บุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยบริษัทได้ท�ำการคัดเลือกบุคคลที่จะปฏิบัติหน้าที่ในต�ำแหน่งผู้บริหารดัง
กล่าวและพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับต�ำแหน่งได้ในอนาคต ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนัก
ลงทุน  ผู้ถือหุ้น ตลอดจนพนักงานว่าการด�ำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 ได้มีมติที่ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาและก�ำหนดค่าตอบแทน เพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ต่างๆ ของกรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทจึงได้จัดส่งกรรมการบริษัทเพื่อ
เป็นตัวแทนของบริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยทุกแห่งในการท�ำหน้าที่ควบคุม
ดูแลการจัดการและรับผิดชอบการด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการและผูบ้ ริหารในการก�ำหนดนโยบายทีส่ ำ� คัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ  ก�ำหนดระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
และรัดกุมเพียงพอ และ ก�ำกับดูแลที่มีผลให้การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการ
ระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของ
บริษทั ย่อย ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำรายการในลักษณะดังกล่าว
ข้างต้นในท�ำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษทั และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท
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การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษทั มีการดูแลเรือ่ งการใช้ขอ้ มูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กำ� หนดไว้เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องใช้ปฏิบัติ
โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
1.   บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทกี่ ำ� หนดให้กรรมการ และผูบ้ ริหาร มีหน้าทีร่ ายงานการเปลีย่ นแปลงการถือครองหลัก
ทรัพย์ ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และ
ให้แจ้งให้เลขานุการบริษทั รับทราบเพือ่ จัดท�ำบันทึกการเปลีย่ นแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อน�ำเสนอให้แก่กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั้งถัดไป นอกจากนั้นยังได้แจ้ง
บทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย
2.   บริษทั มีขอ้ ก�ำหนดห้ามเปิดเผยความลับทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการของบริษทั   หรือน�ำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ เพือ่ ตนเองและ/หรือผูอ้ นื่ โดยมิชอบ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินยั
ของบริษัทหากคนใดที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญจะได้รับโทษ
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ ส�ำนักงานสอบ
บัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 4,655,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบและการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให้แก่
- ผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยในรอบปีบญั ชีทผี่ า่ นมามีจำ� นวน  -  บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงที่ยังไม่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม  - บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชี
ดังกล่าวในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 320,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการ
ตกลงที่ยังให้บริการไม่เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงิน - บาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่พื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ี และให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้กำ� หนดกรอบการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้อง
กับพันธกิจของบริษัท โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินการในกระบวนการธุรกิจ (In process) ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ค�ำนึงถึงผู้บริโภคและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการด�ำเนินการด้านพนักงาน
การสร้างเสริมศักยภาพการท�ำงานและการคุม้ ครองด้านสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน และการค�ำนึงถึงการด�ำเนินงาน
นอกกระบวนการธุรกิจ (After process) หรือการให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมด�ำเนินการควบคู่กับการด�ำเนินงานในบริษัทที่ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสินค้า เป็นการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบจากตัวสินค้า
ซึ่งครอบคลุมถึงการใช้บริการ วัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต รวมทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกระบวนการผลิต เป็นการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและ
วิธีการด�ำเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิผลที่ดี เช่น การบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตให้ได้ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น การก�ำจัดของเสีย การบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบ
ต่อชุนชนใกล้เคียง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม เป็นการด�ำเนินงานที่บริษัทให้ความส�ำคัญในกิจกรรมหลังจาก
กระบวนการผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม  จึงได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน เพื่อตอบแทนและคืนก�ำไรให้กับ
สังคมรวมทั้งการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพนักงาน เป็นการด�ำเนินงานทีม่ งุ่ สร้างเสริมศักยภาพ ความเชีย่ วชาญในการปฎิบตั ิ
งานของพนักงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมทัง้ การคุม้ ครองทางสังคม สภาพแวดล้อม
และการคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงาน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility ; CSR)
เพื่อสร้างความยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาครัฐฯ
และอื่นๆ และใช้เป็นแนวปฎิบัติ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรม เคารพสิทธิในทรัพย์สินและปฎิบัติ
ตามกฎหมายในประเทศที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดการ
ด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ บริษทั ด�ำเนินกิจการในแนวทางทีไ่ ม่ยอมรับและไม่ยนิ ยอมให้มกี ารทุจริตคอร์รปั ชัน่
ทุกรูปแบบ

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและปฎิบตั ติ อ่
พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ความคิดเห็นส่วนบุคคล และสิทธิพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก
4. การปฎิบัติต่อแรงงาน บริษัทค�ำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการท�ำงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก�ำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กร
ด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริษัทให้ความส�ำคัญต่อผู้บริโภคโดยด�ำเนินกิจกรรมและปฎิบัติงานทางการตลาด
ที่เป็นธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รับข้อ
เสนอแนะในการใช้สนิ ค้าและบริการ เพือ่ ให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซงึ่ ความต้องการใช้สนิ ค้าของ
บริษัทตลอดไป
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทด�ำเนินกิจการในแนวทางที่มีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีได้ตาม
มาตรฐานและข้อก�ำหนดต่างๆ โดยปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษัทได้ด�ำเนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่วมและสร้างกิจกรรม
สาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับ
ผู้มีส่วนได้เสียในการด�ำเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม จากพันธกิจ ข้อที่ 5
ในเรื่อง “ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ประกอบ
ค่านิยมของกิจการที่ระบุ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ  ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็น
นวัตกรรม

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลก�ำไร ความส�ำเร็จในระยะยาว
ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ก�ำหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า
เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ได้รบั ผลกระทบจากการท�ำธุรกิจของบริษทั
โดยได้กำ� หนดแนวปฎิบตั ทิ คี่ รอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียพึงได้รบั อย่างทัว่ ถึง การจัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกฝ่ายได้ ซึ่งบริษัท
ได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ใช้ปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง
และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและการปฏิบัติงานในแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยตระหนักว่าการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้น
ผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้จัดให้มี
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรทีส่ อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานของบริษทั ได้ยดึ ถือปฏิบตั ิในการด�ำเนินงานให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายทีว่ างไว้ บนแนวทางของการด�ำเนิน
ธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสรวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พนักงานทั้งองค์กรมีความตระหนักและมีจิตส�ำนึก
ในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจซึง่ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการทีด่ ี ทีเ่ สริมสร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยัง่ ยืน
แก่บริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษทั ท�ำหน้าทีด่ แู ลให้บริษทั กรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ�ำกัด รวมทัง้ ข้อก�ำหนดกฎหมายอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ เรือ่ งการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ที่เว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

การปฏิบัติและกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีการด�ำเนินงานและบริหารธุรกิจโดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรม
ของบริษัท ผู้บริหารและพนักงาน ที่ใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
เป็นธรรมต่อผูเ้ กีย่ วข้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า
คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้าง
ความมั่งคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให้กับองค์กรโดยได้เปิดเผยคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจตามหลัก
จรรยาบรรณในทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
และยังได้ก�ำหนดการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ีในหมวด “การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)”
เพื่อดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท สร้างผลตอบแทนแก่
ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษัทมีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตกับผู้มีส่วนได้เสียและให้ความส�ำคัญกับ
การควบคุมภายในโดยตระหนักถึงความเสียหายจากการทุจริตคอร์รปั ชัน่ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ ในการด�ำเนิน
งานจะไม่ยอมรับและไม่ยอมให้เกิดขึน้ จึงก�ำหนดให้ทกุ หน่วยงานต้องก�ำหนดการควบคุมภายในส�ำหรับการด�ำเนินงาน
รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และได้ก�ำหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหาร และ
พนักงานในจริยธรรมธุรกิจเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้
บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั หิ รือควบคุมให้พนักงานปฏิบตั ติ ามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2.. ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟัง
ข้อเสนอแนะของพนักงาน
3. ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ และหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่ อาจคุกคามและสร้างความกดดัน
ต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
4. ผู้บริหารพึงรักษาความลับ โดยผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดย
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย
5. พนักงานพึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดย
ไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอ�ำนาจ
สั่งการยังไม่อนุญาต
การปฏิบัติต่อพนักงานและดูแลด้วยความเสมอภาค
1. บริษัทให้ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน ที่มีความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
2. ผู้บริหารพึงให้โอกาสแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอในการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
3. บริษัทมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานอย่างทั่วถึง และปกป้องความเสียหาย
ต่อพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริ ษั ท ค� ำ นึ ง ถึ ง ความเท่ า เที ย มกั น ตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี การปฏิ บั ติ ต ่ อ พนั ก งานอย่ า งเป็ น ธรรม
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบตั ติ อ่ พนักงาน ดังนี้
1. บริษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงาน
ได้รับการเรียนรู้อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
2. บริษัทให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากพนักงานทุกคนตามพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
3. บริษัทได้จัดการสภาพการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริหารธุรกิจในแนวทางที่ค�ำนึงถึง
สิ่งแวดล้อม และจัดสถานที่ท�ำงานซึ่งปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี
จะท�ำการควบคุมวัตถุอันตรายดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
4. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ้างแรงงานเด็ก การจ้าง
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
5. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติต่อการจ้างแรงงาน สวัสดิการ
สุขภาพความปลอดภัยของพนักงาน
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จ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้นในปี 2560 จัดเป็นดังนี้
จ�ำนวนพนักงานโดยรวม 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�ำงานของพนักงาน
     8   ชั่วโมงต่อวัน
การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท�ำงานของลูกจ้าง
บริษัทให้ความส�ำคัญกับความคุ้มครองทางสังคมและการคุ้มครองสภาพการท�ำงานของลูกจ้างเป็นส�ำคัญ
โดยก�ำหนดให้ต้องมีการปฏิบัติตามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการบริหารค่าตอบแทนและจัดหา
สวัสดิการแก่พนักงานด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ
สวัสดิการส�ำหรับพนักงาน
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทตระหนักถึง จึงได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับ
พนักงานอย่างเหมาะสมที่เทียบเท่ากันทั้งพนักงานรายวันและพนักงานประจ�ำ  และปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจัดสวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
1. สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�ำงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�ำงาน ส�ำหรับ
พนักงานที่มาปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นก�ำลังใจให้กับพนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
2. สวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัติเหตุ
บริษทั จัดให้มสี วัสดิการเงินรางวัลการลดอุบตั เิ หตุในลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส�ำหรับ
พนักงานปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นก�ำลังใจให้กับพนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
3. โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
บริษัทจัดท�ำประกันสุขภาพกลุ่ม เนื่องจากสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้
พนักงานเกิดความมั่นใจในการท�ำงาน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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4. กองทุนประกันสังคม
บริษทั ด�ำเนินงานจัดท�ำกองทุนประกันสังคมส�ำหรับพนักงานเพือ่ ได้รบั ความสะดวกและมัน่ ใจกับหลักประกัน
สุขภาพ
5. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั และพนักงานบริษทั ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ ง
ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงาน เช่น
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีบุตรคนแรก ของเยี่ยมไข้พนักงาน
7. ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหยัด
บริษัทจัดบริการข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให้มีร้านอาหารส�ำหรับจ�ำหน่ายอาหารใน
ราคาประหยัด เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารส�ำหรับพนักงาน
8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
บริษทั จัดให้มเี ครือ่ งแบบพนักงานส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ชุด เพือ่ ช่วยเรือ่ งค่าใช้จา่ ยของพนักงาน
อีกทั้งเพื่อความเป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
9. คลินิกสุขภาพ
บริษทั สนับสนุนให้พนักงานมีสขุ ภาพทีด่ ี และถูกสุขลักษณะ จึงจัดให้มคี ลินกิ สุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดย
มีแพทย์มาประจ�ำที่คลินิกสุขภาพ
10. รถ รับ-ส่งพนักงาน
บริษทั มีนโยบายให้พนักงานเดินทางมาท�ำงานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ โดยจัดรถ
รับส่ง 10 เส้นทาง ให้พนักงานส�ำหรับเดินทางมาท�ำงานและส่งพนักงานกลับถึงทีพ่ กั โดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบ
และหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน
11. วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีและหยุดพักผ่อนเพิ่มพิเศษตามอายุการท�ำงาน
บริษัท มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี เพื่อพักผ่อนหรือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามกฎหมาย
อีกทัง้ บริษทั จัดให้มวี นั หยุดพักผ่อนประจ�ำปีเพิม่ พิเศษ 0-4 วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบตั อิ ย่าง
ชัดเจน
12. เงินรางวัลอายุงาน
บริษทั มีนโยบายให้เงินรางวัลอายุงาน เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจ ส�ำหรับพนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านร่วมกับบริษทั
ครบ 10, 20, 30 ปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน
13. เงินรางวัลส�ำหรับพนักงานที่เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
บริษัท มีนโยบายให้เงินรางวัลส�ำหรับพนักงานที่เสียสละ ทุ่มเท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรม
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เพิ่มผลผลิต เพื่อให้องค์กรผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่ คณะท�ำงาน 5ส, คณะท�ำงาน
Lean & Kaizen, คณะท�ำงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, คณะท�ำงานอนุรักษ์พลังงาน, คณะกรรมการ
สวัสดิการ, คณะท�ำงานตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างชัดเจน
14. ของขวัญ ของเยี่ยมไข้
บริษัท มีนโยบายให้มีสวัสดิการส�ำหรับพนักงานที่เจ็บป่วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยี่ยมไข้  
ของขวัญสมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงื่อนไขของบริษัทที่ก�ำหนด
15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษัท ส่งเสริมให้พนักงานได้มีที่อยู่อาศัย โดยท�ำ MOU ให้พนักงานสามารถกู้เงินเพื่อที่อยู่อาศัยได้  2
ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขธนาคาร/
บริษัทก�ำหนด)
16. สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้
บริษทั เปิดช่องทางให้กบั พนักงานเพือ่ การออมเงิน ซึง่ จัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้ เพือ่ ให้พนักงาน
เป็นสมาชิก (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.5 ต่อปี ค�ำนวณแบบลดต้นลดดอก และมีเงินปันผลให้กับสมาชิก)
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรู้ความ
สามารถให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแข่งขัน ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาบริษทั มีการจัดท�ำแผนงานฝึกอบรมประจ�ำปีให้กบั พนักงานโดยพิจารณาจัดท�ำแผนการฝึกอบรมจาก
ข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล ข้อก�ำหนดของกฎหมาย และหลักสูตรจากความต้องการของพนักงาน เพื่อน�ำมาพัฒนา
ทักษะ ความรูค้ วามสามารถในการท�ำงานให้เหมาะสมกับต�ำแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยส่วนงานทรัพยากรมนุษย์
มีหน้าที่วิเคราะห์ความจ�ำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็นหมวดที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. พัฒนาความรู้และทักษะ
- การสร้างจิตส�ำนึก
- การบริหารจัดการ
- ความรู้ทักษะเฉพาะงาน
2. การเพิ่มผลผลิต
- บริหารการผลิต
3. ข้อมูลที่ส�ำคัญขององค์กร
- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริษัท
- การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
4. ข้อมูลทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงระเบียบปฏิบตั ิ การเปลีย่ นแปลงระบบวิธกี ารท�ำงาน เทคโนโลยี
การปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการท�ำงาน การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้างการบริหาร การ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
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ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทมีการด�ำเนินการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนี้
- การอบรมภายใน (In-house)
จ�ำนวน  44  หลักสูตร
- การอบรมภายนอก (Public)    
จ�ำนวน  91  หลักสูตร
- ระดับพนักงานปฏิบัติการ
จ�ำนวน  68  หลักสูตร
- ระดับหัวหน้างาน
จ�ำนวน  54  หลักสูตร
- ระดับผู้บริหาร
จ�ำนวน  23  หลักสูตร
ส�ำหรับในปี 2560 บริษัทมีการด�ำเนินการฝึกอบรมรายหลักสูตรตามหมวดที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. หมวดสร้างจิตส�ำนึก
มาตรฐาน 5ส
เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส
การเป็นผู้ประสานงานและหลักการตรวจ 5ส
Kaizen Office
Basic Kaizen
การสร้างจิตส�ำนึก “อนุรักษ์พลังงาน”
การดับเพลิงขั้นต้น (ตามกฎหมาย)
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส�ำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
การสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงาน
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย
การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ
ก�ำจัดพฤติกรรมเสี่ยง  สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความปลอดภัยในการท�ำงาน
คูปองอาชีพเสริมรายได้ให้กับพนักงาน
คูปองอาชีพเสริม (การท�ำดอกไม้จันทน์)
ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย 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�ำงานร่วมกันเพื่อน�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
Compliance and Compliance Audit
การตรวจสอบอย่างเป็นระบบ Systematic Audit
กฎกระทรวงในการบริหารจัดการและด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
คณะกรรมการด้านความปลอดภัย (คปอ.)
จป.หัวหน้างาน (ตามกฎหมาย)
จป.บริหาร (ตามกฎหมาย)
การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายคุ้มครองแรงงาน
การพัฒนาศักยภาพเชิงเทคนิควิชาการ
จะประกอบกิจการโรงงานอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายโรงงาน
Training needs ตามกฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน
สิทธิประโยชน์ประกันสังคมและเตรียมความพร้อมก่อนวันเกษียณอายุ
การจัดตั้งสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการ
พรบ.กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การประเมินค่างาน
การประเมินอัตราก�ำลังคน
แนวโน้มการบริหารทรัพยากรบุคคลในอนาคต
การตั้งค�ำถามสัมภาษณ์งานเชิงพฤติกรรม
โครงการส�ำรวจค่าจ้างและสวัสดิการ ปี 2560/2561
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในการขับเคลื่อนประเทศไทย
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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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�ำอย่างไรให้ถูกตามกฎหมาย
รายงานผลการส�ำรวจค่าจ้าง, สวัสดิการปี 2560/2561
การสื่อสารเรื่องสุขภาวะให้มีพลังงานใน Social Media
นวัตกรรมแห่งปัญญาเพิ่มคุณค่าแห่งมนุษย์ 4.0
กฎหมายแรงงานที่  HR ต้องรู้
ขุมทองขยะหมื่นล้าน
กฎว่าด้วยการก�ำเนิดสินค้า (Rules of Origin)
การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
เข้ารับการประเมินขอรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานครูฝึก
กลยุทธ์การท�ำสัญญาการค้าระหว่างประเทศ
K-Business Negotiation Skills
โครงการ Tisco Smart  Retirement
Thailand Kaizen Award 2017
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
การอบรม กฎระเบียบ ข้อบังคับการท�ำงาน
3. หมวดความรู้ทักษะเฉพาะงาน
เทคนิคการเขียน CAR
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้ปฏิบัติงานก๊าซธรรมชาติ  (ตามกฎหมาย)
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมในการตรวจน�้ำมัน (Oil & Grease) ที่ปนเปื้อน
การใช้ระบบอนุมัติ อนุญาตทางอิเล็คทรอนิกส์ e-PP ใหม่
ค�ำวิฉัยค่าจ้างเพื่อค�ำนวณส่งเงินสมทบ
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ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น (เครน) [ตามกฎหมาย]
ทบทวนปั้นจั่น (เครน) [ตามกฎหมาย]
Calibration
ความเข้าใจในข้อก�ำหนดมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2005
การสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
การจัดการสารเคมีในสถานประกอบการ
การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยส�ำหรับอุตสาหกรรมเคมี
ACC (Eurament cg – 18) & Gwp Executive Seminar
การสอบกลับได้ของผลการวัดทางเคมี
นวัตกรรมเครื่องมือและการตรวจสอบมาตรฐานห้อง Clean room
การชั่งน�้ำหนักให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานผลิตภัณฑ์ตู้เย็นและตู้แอร์
ANSYS Mechanical CFD system package
งบการเงินและการจัดการวิเคราะห์งบการเงิน
เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย
เตรียมความพร้อมส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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
แนวทางการพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์ ไทยหลังเปิดเสรีโลจิสติกส์
มฝร. ช่างควบคุม PLC
ทดสอบ มฝร. PLC
การจัดซื้อมืออาชีพ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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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�ำเลียงให้เป็นระบบอัตโนมัติ
ความรู้พื้นฐานน�้ำมันคอมเพรสเซอร์
Theory sound and vibration
การทดสอบและวิเคราะห์เชิงป้องกันการสึกหรอในงานอุตสาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
การบ�ำรุงรักษาด้วยตนเอง(Autonomous Maintenance) TPM
การวางแผนการควบคุมการผลิต
วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ส�ำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิประโยชน์ส�ำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร
นวัตกรรม Air compressor แห่งอนาคต
การเพิ่มผลิตภาพ
การประเมินผลพนักงาน
บริษทั มีการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ทีส่ อดคล้องกับแผนงานของบริษทั ทีช่ ว่ ยสนับสนุนการบริหาร
งานด้านทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน จุดเด่น จุด
ด้อย พฤติกรรมของพนักงานรวมทัง้ แนวทางการพัฒนาทักษะให้กบั พนักงานต่อไป โดยบริษทั มีหลักเกณฑ์การประเมิน
ปีละ 2 ครั้งทุกๆ 6 เดือน ตามระยะเวลาเข้ามาปฏิบัติงานหรือรอบปีของพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุงและ
พัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่
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ขอบเขตให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรทุกคนและทุกระดับของ
องค์กร รวมถึงบุคคลภายนอก ปฏิบัติไว้ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจของบริษทั เป็นไปตามกฏหมายและข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีอ่ งค์กรเห็นชอบซึง่ เกีย่ วข้องกับลักษณะ
ปัญหาด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
2. ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์กนั อย่างเป็นระบบ ซึง่ จะท�ำให้บริษทั สามารถ
บริหารงานตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าปัจจุบันและอนาคตตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อน�ำมาใช้เป็นข้อมูลในการก�ำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่สามารถวัดผลได้ รวมทั้งมีการทบทวน
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
3. บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการปรับปรุงและป้องกันการบาดเจ็บ, การเจ็บป่วยตลอดจนสุขอนามัยของพนักงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
4. ค�ำนึงถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้วตั ถุดบิ ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ ลดความ
สูญเปล่าทรัพยากรที่ใช้ในกระบวนการ อนุรักษ์แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งป้องกัน ควบคุมมลภาวะ และจัดการของเสียที่เกิดจากการด�ำเนินการของกระบวนการ
5. บริษัทจัดให้มีการทบทวนเพื่อการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมตามกรอบเวลา และเมื่อมีความจ�ำเป็น
เร่งด่วนในระบบการจัดการบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อม
6. อบรมปลูกจิตส�ำนึกบุคลากรภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องภายใต้การควบคุมของบริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
7. เผยแพร่นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมให้บคุ คลผูเ้ กีย่ วข้องกับบริษทั เพือ่ น�ำนโยบาย
ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนพร้อมเผยแพร่ต่อสาธารณะชนทั่วไปที่สนใจ
บริษทั ได้ดำ� เนินการให้สถานทีท่ ำ� งาน มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย เพือ่ ลดปัญหาอุบตั เิ หตุและปัญหา
สุขภาพส�ำหรับการท�ำงานของพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฎิบตั งิ าน โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานด้าน      
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และบุคคล
ภายนอก
2. จัดท�ำระเบียบปฏิบัติ การวางแผนด�ำเนินการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เพียงพอในเรื่องความปลอดภัยในการท�ำงาน เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครื่องจักร
วิธีการท�ำงาน หรือโรคภัยต่างๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
รวมถึงได้นำ� มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากลในด้านการจัดการเกีย่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาบังคับใช้ในกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นออกมาบังคับใช้
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4. พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจัง
ของพนักงานทุกคน รวมทั้งจะขจัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการด�ำเนินงาน
ทางธุรกิจ
5. ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีก่ ำ� หนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุและปัญหา
สุขอนามัยจากการท�ำงานให้กบั พนักงานและผูเ้ กีย่ วข้อง รวมทัง้ จัดให้มกี ารประเมินและวิเคราะห์ความเสีย่ ง
รวมถึงการตรวจสุขภาพพนักงานตามความเสี่ยงที่พนักงานสัมผัสในแต่ละงาน
6. น�ำระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 และระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เข้ามาประยุกต์ ใช้ในทุกกิจกรรมและกระบวนการของบริษัท
เพื่อเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party) เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ในการด�ำเนินงานของบริษัท ยังได้มีการจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึ่งเป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกการท�ำงานเพือ่
ป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญอัน
เนื่องจากการท�ำงาน หรือความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอต่อผู้บริหาร
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยในการท�ำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานต่อผู้บริหาร เพื่อความปลอดภัยในการ
ท�ำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
4. พิจารณาข้อบังคับและคูม่ อื ความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทัง้ มาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
ของบริษัทและเสนอต่อผู้บริหาร
5. ส�ำรวจความปลอดภัยในการท�ำงาน และตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง
6. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการ
อบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความ
เห็นต่อผู้บริหาร
7. พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อก�ำหนด รวมถึงสรุปกฎหมาย แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
8. วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติ
9. ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ หรือเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ ที่เสนอต่อผู้บริหาร
10. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการเมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
11. ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
12. อื่นๆ ตามผู้แทนนายจ้างมอบหมายสั่งการ
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รวมถึงได้จัดไห้มีบุคลกรท�ำหน้าที่ก�ำกับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมีจ�ำนวน
มากกว่ากฎหมายก�ำหนดในบางกลุ่ม สรุปได้นี้
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จ�ำนวน 39 คน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับวิชาชีพ จ�ำนวน 3 คน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร จ�ำนวน 53 คน
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน จ�ำนวน 75 คน
5. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จ�ำนวน 1 คน
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ในด้านความปลอดภัยในการท�ำงานเพื่อให้พนักงานทุก
คนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของของตนในฐานะลูกจ้างที่จะต้องร่วมมือกับบริษัทซึ่งเป็นนายจ้าง ตามพระ
ราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
ในการท�ำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ที่บริษัทติดประกาศไว้โดยเคร่งครัด
3. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ช่วยดูแลให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
4. พนักงานทุกคน มีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและด�ำเนินการ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าท�ำงาน
เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
5. พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั งิ านตามคูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ในการท�ำงาน รวมถึงข้อแนะน�ำสอนงานจากหัวหน้างาน
6. พนักงานทุกคน มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาทิเช่น กิจกรรม KYT หรือกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึก
ด้านความปลอดภัยอื่นๆ ที่บริษัทก�ำหนดขึ้น
7. พนักงานทุกคน มีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการท�ำงานหรือการชํารุดเสียหายของของอาคาร
สถานที่ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองหรืออาจจะเกิดอันตรายในการ
ท�ำงาน ต่อหัวหน้างาน จป.วิชาชีพ หน่วยงานความปลอดภัย หรือผู้บริหาร โดยมิชักช้า เพื่อด�ำเนินการ
แก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย
8. พนักงานทุกคนมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้ตามสภาพและ
ลักษณะของงานตลอดระยะเวลาท�ำงาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ทั้งนี้หากพบว่าพนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ฯ ดังกล่าวขณะท�ำงาน ให้หัวหน้างาน หรือ จป.วิชาชีพ หรือ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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หน่วยงานความปลอดภัย สั่งให้พนักงานหยุดปฏิบัติงานทันทีจนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ฯ พร้อมทั้งมีบท
ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9. หากพนักงานจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบัติงานหรือหยุดกระบวนการผลิต ซึ่งส่ง
ผลกระทบสร้างความเสียหายทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อบริษัท จะมีบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับ
การท�ำงานขั้นสูงสุด
10. พนักงานทุกคนมีหน้าที่ แจ้งการประสบอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญอัน
เนื่องจากการทํางาน ต่อหัวหน้างานทันทีโดยมิชักช้า
ในปี 2560 บริษัทจัดให้มีการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามโครงการอบรมตามนโยบาย
คุณภาพ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความปลอดภัยปราศจากอุบัติเหตุในการท�ำงาน โดยมีรายชื่อหลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่
ลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างระดับบริหาร
4. การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
5. คนงานควบคุมก๊าซ
6. การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
7. ผู้ควบคุมประจ�ำหม้อน�้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน�ำความร้อน
8. ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
9. การดับเพลิงขั้นต้น
10. ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส�ำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป
1. การสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงานสัญชาติไทยและต่างชาติ
2. การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในหน่วยงาน
3. ความปลอดภัยในการท�ำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริหารกล้ามเนื้อตาและการ
ป้องกันตาบอด
4. การวิเคราะห์ความปลอดภัย แบบ KYT และการสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
5. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
6. เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัย (Kaizen)
7. Risk Management & Internal Control
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นอกจากการอบรมให้ความรูด้ า้ นความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานแล้วคณะกรรมการ
ยังจัดให้มีกิจกรรมที่จะส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลการด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานทราบด้วยการประชาสัมพันธ์
ข่าวสารเรือ่ งความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มกี ารฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุฉกุ เฉินเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ เป็นการเตรียมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และจัดให้พนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้
ความปลอดภัยในการท�ำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ที่กระทรวงแรงงาน
จ�ำนวน 7 ครั้ง และเยี่ยมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา จ�ำนวน 1 ครั้ง
ผลจากการด�ำเนินงานบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในปี 2560
จากการที่บริษัทได้ด�ำเนินงานตาม นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้น
ในปี พ.ศ. 2560 บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงานไว้อย่างต่อเนื่อง เช่นค่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
เนื่องจากการท�ำงาน โดยมีผลลัพธ์ที่ได้จากการด�ำเนินงานที่มีการควบคุมค่าผลลัพธ์อัตราความรุนแรงในการประสบ
อันตรายจากการท�ำงานลดลง ดังนี้
ค่าความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในปี 2558-2560
ปี พ.ศ.
2558
2559
2560

ผลอัตราความรุนแรงของการประสบอันตราย
(วัน/ล้านชั่วโมงการทำ�งาน)
119.75
54.71
33.79

จำ�นวนวันหยุดงานที่สูญเสีย (วัน)
791
314
183

การรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
ในการปฏิบัติงานบริษัทจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุกๆ วันก่อนการท�ำงาน เพื่อให้พนักงาน
ในส่วนปฏิบตั งิ านและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับการท�ำงาน
และประเด็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวพนักงานและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทาง Intranet ซึ่งรวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงาน เอกสารแบบฟอร์ม
ทีจ่ ำ� เป็น เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทัง้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ทงั้ ส่วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้
พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยน�ำส่งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้อง
เรียนที่จัดตั้งไว้ให้ ณ แต่ละจุด เพื่อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนมายังผู้บริหาร
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงเป็นอย่างมาก บริษัทได้พัฒนาการ
ด�ำเนินงานจนได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007,  ISO 17025:2005
และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก.ของกระทรวง
อุตสาหกรรม ที่ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษทั มุง่ มัน่ ทีจ่ ะออกแบบพัฒนา ผลิต และจัดจ�ำหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส�ำหรับเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามข้อก�ำหนดต่างๆ และกฎหมาย เพื่อให้สินค้า
มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และชดเชยต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ
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กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทัง้ เทคโนโลยีทคี่ ำ� นึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค เริม่ ตัง้ แต่การ
เลือกใช้วัตถุดิบในการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพโดยผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและการให้บริการต่างๆ ต้องผ่านการ
ตรวจประเมินและได้รบั การคัดเลือกตามระบบทีก่ ำ� หนดในเบือ้ งต้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็นรายปีในภาย
หลัง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ำการประเมินผู้ขาย  ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�ำนวน 228 รายของหมวด
การด�ำเนินงานส่งมอบคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลเป็นค่าเฉลี่ยในระดับ 96% ของเป้าหมาย
กระบวนการผลิตของบริษทั มีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค โดยมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการ
ผลิต โดยเริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า (Incoming
Inspection) ก่อนน�ำเข้าสู่กระบวนการผลิตแปรรูป จนถึงการประกอบขั้นสุดท้ายเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป มีการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) ทุกขั้นตอนส�ำคัญของการผลิต และท�ำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Final Inspection) ก่อน
การส่งมอบถึงผู้บริโภค โดยทุกขั้นตอนมีการด�ำเนินการอย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค
การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกระบวนการผลิตจนครบถ้วนก่อนไปสูผ่ บู้ ริโภค ด้วยการตรวจและทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ให้มคี วามถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผูบ้ ริโภค ด้วยขัน้ ตอนและกระบวนการทีล่ ะเอียดครบ
ถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001:2008
การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค
บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภค
เป็นระบบและมีขั้นตอนอย่างชัดเจน
ประเภทของข้อร้องเรียน
1. สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (Specification) ที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ
คุณสมบัติ เงื่อนไขอื่นๆ
2. การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของการส่งมอบ ได้แก่ ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา ส่ง
มอบสินค้าผิดประเภท ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามจ�ำนวนที่สั่งซื้อ สินค้า
เกิดความเสียหาย เนื่องจากการขนส่ง
3. บริการก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ การให้บริการเอกสาร ข้อมูล ที่ลูกค้าต้องการ
โดยช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า มีดังนี้
- ลูกค้าร้องเรียนทางวาจา/ค�ำพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
- ลูกค้าร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล์ โทรสาร
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บริษัทก�ำหนดขั้นตอนการร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนี้
1. พนักงานขายของบริษัทรับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว
2. ฝ่ายขายบันทึกข้อร้องเรียนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่งให้ฝ่ายประกันคุณภาพ
เป็นผุป้ ระสานงานกลางส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกัน
ปัญหา ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องส่งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน 7 วันท�ำการ (ยกเว้น
กรณีเร่งด่วนให้ตอบภายใน 3 วัน)
3. กรณีไม่สามารถหาข้อสรุปของสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ได้ ฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็น
ผู้ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปบันทึกในข้อร้องเรียน
4. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไข และป้องกันแล้วน�ำส่งข้อร้องเรียนให้ฝา่ ย
ประกันคุณภาพเพือ่ ตรวจติดตามก�ำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาพร้อมทัง้ แจ้งแนวทางดังกล่าวให้
ฝ่ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ
การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
บริษัทก�ำหนดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้า (Customer Satisfaction Suruey) และเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องปีละ 2 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการวัดความ
พึงพอใจของลูกค้าดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า มีหน้าที่เก็บข้อมูลผลส�ำรวจที่ประกอบด้วยคะแนนผลส�ำรวจ ค�ำชมเชย
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแบบฟอร์ม “คะแนนการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า”
2. ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าเรียกประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้าและร่วมทบทวน
แบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อหลักที่ส�ำรวจดังนี้
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�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้ามีคะแนนเฉลีย่ รวม 82% จากเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ตอ้ งมากกว่า
หรือเท่ากับ 90% ทั้งนี้เป็นผลจากการติดต่อสื่อสารในบางเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน
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การสื่อสารที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริโภค
บริษัทได้สร้างช่องทางสื่อสารส�ำหรับผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ประโยชน์แก่ผบู้ ริโภคทีค่ วรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษทั (www.kulthorn.com) รวมทัง้ การตีพมิ พ์เบอร์โทรศัพท์  
02-326-0831 และอีเมล์ (email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางนิตยสาร
เพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับบริษัทได้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่อง
ผลิตภัณฑ์ ไปยังผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
บริษัทได้น�ำระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001 & ISO 14001) เข้า
มาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยในการท�ำงานขององค์กร โดยมีตวั แทนฝ่ายบริหาร (MR)
เป็นผู้ก�ำกับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System Committee : MSC) เป็นผู้พิจารณา
ทบทวนผลการด�ำเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีแผนกความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โดย
มีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
• ด�ำเนินการจัดท�ำและทบทวนแผนงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย         
และสิ่งแวดล้อม
• ตรวจวัด และจัดท�ำรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• การตรวจสอบความปลอดภัย และประชุมเพือ่ หาแนวทางการป้องกันแก้ไขของคณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• กิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
• การด�ำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
การจัดการของเสียและวัสดุเหลือใช้จากการผลิต
เนื่องจากบริษัทได้ท�ำธุรกิจประเภทการผลิต ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลจากหน่วยงานภาครัฐ ในเรื่องของการ
จัดการเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษัทได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และน�ำไป
บ�ำบัด/ก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่การขออนุญาต การรายงานผลให้หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้รับทราบ อาทิ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร เป็นต้น โดยมีการด�ำเนินงานที่
ส�ำคัญ คือ
• คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพื่อแยกของเสียที่มีมูลค่า หรือของเสียที่สามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่
(Recycle) เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั ผูป้ ระกอบการรับบ�ำบัด/ก�ำจัดที่ได้รบั อนุญาต เป็นการเพิม่ มูลค่าของเสีย และ
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
• ขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจ�ำปี ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
• แจ้งการขนส่งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเมื่อมีการขนส่งไปบ�ำบัด/ก�ำจัด ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
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•
•
•

แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส�ำหรับผู้ก่อก�ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว   
(สก.3) ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
ใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร น�ำมาหมักใช้ท�ำเป็นปุ๋ยน�้ำ
ชีวภาพ (ปุ๋ย EM) ส�ำหรับใช้รดน�้ำต้นไม้ในโรงงาน
รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและวิธีก�ำจัด  ประจ�ำปี 2560

รายการ
1. ลามิเนต (เศษเหล็กจากการปั๊ม)
2. เศษเหล็กจากการเจาะ กลึง ไส
3. เศษเหล็กหล่อ
4. เศษหินเจียรปนเปื้อน
5. เศษเหล็กเหนียว
6. สเตเตอร์เสีย  
7. กากตะกอนจากระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย  
8. กระดาษ กล่อง (บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารอันตราย)
9. ถังเหล็กใช้งานแล้ว (ถังใส่น้ำ�มันต่าง)
10. เศษผ้าปนเปื้อนน้ำ�มัน  
11. ตะกอนจากการคลีน  

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

12. น้ำ�มันใช้แล้วจากกระบวนการผลิต  
13. น้ำ�มันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว
14. ขี้เตาอลูมิเนียม  
15. ลวดทองแดง  

69.96
60.53
38.38
38.23

16. เศษพลาสติก(บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ปนเปื้อนสารอันตราย)
17. อลูมิเนียมหนา  
18. จุกยางปนเปื้อนสีจาการจุ่ม  

37.72
35.48
26.19

19. กากตะกอนฟอตเฟส  

22.99

วิธีกำ�จัด
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
ทำ�เชื้อเพลิงผสม
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
ทำ�เชื้อเพลิงผสม
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำ�การปรับเสถียร
หรือทำ�ให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
ทำ�เชื้อเพลิงผสม
ทำ�เชื้อเพลิงผสม
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
1. คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
2. นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำ�การปรับเสถียร
หรือทำ�ให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำ�การปรับเสถียร
หรือทำ�ให้เป็นก้อนแข็งแล้ว

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายการ
20. เศษโลหะที่ไม่ใช่เหล็กจากการตะไบ การ เจียร การกลึง
21. อลูมิเนียมชิ้นดำ�  
22. อุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว  
23. โฟมเสีย
24. สารดูดความชื้น (silica gel)  

ปริมาณ (ตัน)
13.39
10.35
6.86
6.14
3.15

25. พลาสติกปนเปื้อน
26. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก  
27. Coil condensing  
28. หลอดไฟเสื่อมสภาพ  

2.81
2.12
0.81
0.69

29. ชิ้นส่วนถอดแยกจากอุปกรณ์ ไฟฟ้าที่ไม่ใช้แล้ว  

0.57

วิธีกำ�จัด
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
นำ�กลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล
เฉพาะของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
ทำ�เชื้อเพลิงผสม
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อทำ�การปรับเสถียร
หรือทำ�ให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
คัดแยกประเภทเพื่อจำ�หน่ายต่อ

การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
1. คุณภาพน�้ำทิ้ง
บริษัทจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment Wastewater) ที่มีมาตรฐาน
ภายในโรงงาน เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่างๆ ของบริษทั โดยได้ดำ� เนินการเก็บตัวอย่าง
น�ำ้ ทิง้ ภายหลังผ่านการบ�ำบัด ณ บ่อเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ 
้ (Inspection Manhole)  เพือ่ ตรวจวัดและวิเคราะห์คา่ คุณภาพ
(Parameter) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนดในปัจจุบนั 1 ก่อนระบายออกสูร่ ะบบรวบรวมน�ำ้ เสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพือ่ ส่งไปรับการบ�ำบัดขัน้ สุดท้ายยังระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียส่วนกลางของนิคม ก่อนระบาย
สูแ่ หล่งน�ำ้ ธรรมชาติตอ่ ไป  ซึง่ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทิง้ ของบริษทั ในปี 2560 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามกฎหมายทุกค่า ดังปรากฎในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทิ้ง ประจ�ำปี 2560
(mg/l)
(mg/l)

≤ 200

33.50

83.25%

4
5
6
7

ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ของแข็งละลายน้ำ�ทั้งหมด
(Total Dissolved Solids หรือ TDS)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด
(Total Suspended Solids)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
น้ำ�มันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
สังกะสี (Zinc)

เกณฑ์
มาตรฐาน
5.5 – 9.0
≤ 3,000

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

≤ 500
≤ 750
≤ 10
≤5

45.34
167.75
3.15
0.16

90.65%
77.63%
96.85%
96.80%

8
9
10
11
12

โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)
โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium)
ทองแดง (Copper)
นิกเกิล (Nickel)
แมงกานีส (Manganese)

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

≤ 0.25
≤ 0.75
≤2
≤1
≤5

0.01
0.01
0.03
0.07
0.30

96.00%
98.67%
98.50%
93.00%
94.00%

ลำ�ดับ
1
2
3

ค่าคุณภาพ

หน่วย

ผลตรวจวัด
เฉลี่ย
7.43
784.17

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
73.96%

1

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรือ่ ง ก�ำหนดมาตรฐานทัว่ ไปในการระบายน�ำ้ เสียลงสูร่ ะบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียส่วนกลาง
ในนิคมอุตสาหกรรม ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2560
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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2. ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย
บริษัท มีการส�ำรวจข้อมูลสารเคมีท่ีใช้ในกระบวนการผลิตและสารเคมีท่ีมีการจัดเก็บไว้ในสถานที่เก็บรักษา
โดยน�ำข้อมูลมาจัดท�ำทะเบียนรายชื่อสารเคมีและจ�ำแนกประเภทสารเคมีอันตราย เพื่อก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงาน
เกี่ยวกับการสารเคมีของลูกจ้าง ซึ่งบริษัทจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตรายเป็นประจ�ำทุกปี ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
ปี 2560 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน2 ทุกค่า ดังปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและสถานที่เก็บ
		
รักษาสารเคมีอันตราย ประจ�ำปี 2560
ผลตรวจวัด

ppm
ppm
mg/m3
ppm
mg/m3

เกณฑ์
มาตรฐาน
   ≤ 1,000
   ≤ 2
   ≤ 5
   ≤ 1
   ≤ 1

0.02
0.03
0.39
< 0.03
0.18

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
99.99%
98.5%
92.2%
97.1%
82%

mg/m3

   ≤ 5

0.64

87.2%

ppm
ppm
ppm
ppm
ppm

   ≤ 50
   ≤ 50
   ≤ 300
   ≤ 50
   ≤ 200

0.03
11.88
< 0.03
0.01
< 0.01

99.94%
76.24%
99.99%
99.98%
99.99%

ppm

   ≤ 100

0.03

99.97%

mg/m3
ppm
ppm
ppm

   ≤ 100
   ≤ 5
  ≤ 5
   ≤ 3

0.11
0.05
0.03
0.03

99.89%
99%
99.4%
99%

ลำ�ดับ

รายการตรวจวัด

หน่วย

1
2
3
4
5

อะซีโตน (Acetone)
กรดอะครีลิค (Acrylic acid)
แคลเซียม ออกไซด์ (Calcium oxide)
เบนซีน ( Benzene)
บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม-แอนไฮดรัส
(Borates, tetra, sodium salt - anhydrous)
บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม-เดคะไฮเดรท
(Borates, tetra, sodium salt -decahydrate)
2-บิวทอกซีเอทธานอล (2-Butoxyethanol)
คาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ไซโคลเฮกเซน (Cyclohexane)
ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone)
2-เอทธอกซีเอทธานอล (เซลโล โซล์ฟ)
(2-Ethoxyethanol (Cellosolve))
2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท (เซลโลโซล์ฟอะซีเตท)
(2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate))
เอทธิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol)
กรดฟอร์มิค (Formic acid)
ไฮโดรเจน คลอไรด์  (Hydrogen chloride)
ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ในรูปของฟลูออรีน
(Hydrogen fluoride)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
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ผลตรวจวัด

ppm

เกณฑ์
มาตรฐาน
   ≤ 400

< 0.20

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
99.95%

mg/m3
ppm
mg/m3

   ≤ 0.05
   ≤ 500
   ≤ 1

0.001
1.99
0.01

98%
99.6%
99%

mg/m3

   ≤ 1

0.04

96%

ppm
mg/m3
mg/m3

   ≤ 2
   ≤ 1
   ≤ 0.025

0.03
0.07
0.002

98.5%
93%
92%

mg/m3
mg/m3
mg/m3
mg/m3

   ≤ 2
   ≤ 1
   ≤ 5
   ≤ 5

0.33
0.07
0.09
0.29

83.5%
93%
98.2%
94.2%

ลำ�ดับ

รายการตรวจวัด

หน่วย

17

ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ)
(Isopropyl alcohol (IPA))
ตะกั่วอนินทรีย์ในรูปของตะกั่ว  (Lead inorganic)
นอร์มอล-เฮกเซน (n-Hexane)
นิเกิล - โลหะและสารประกอบที่ไม่ละลายในรูปของ
นิเกิล (Nickel (metal and insoluble compound,
as Ni))
นิเกิล –สารประกอบที่ละลายได้ในรูปของนิเกิล
(Nickel (Soluble compound, as Ni))
กรดไนตริค (Nitric acid)
กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid)
ซิลิกา คริสตัลลีน - แอลฟา-ควอร์ซอนุภาคขนาด
เล็กที่ อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้
(Silica, crystalline (alpha-quartz, respirable
dust))
โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)
กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
ฟูมของสังกะสีออกไซด์ (Zinc oxide fume)
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ
ได้ (Respirable dust)

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28

3. สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
บริษัท มีการน�ำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต เพื่อลดสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกสู่
ภายนอก และมีการเฝ้าระวังโดยตรวจวัดและวิเคราะห์สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปีละ 2 ครั้ง ซึ่งผล
การตรวจวัดและวิเคราะห์ประจ�ำปี 2560 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน3 ทุกค่า ดังปรากฏ
ในตารางที่ 3

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประจ�ำปี 2560
ลำ�ดับ

รายการตรวจวัด

หน่วย

1

ฝุ่นละออง
(Total Suspended Particulate)

mg/m3

2

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์              
(Sulfur dioxide)   

ppm

3

ออกไซด์ของไนโตรเจน
(Oxides of nitrogen)  
คาร์บอนมอนอกไซด์
(Carbon monoxide)

ppm

กรดกํามะถัน (Sulfuric acid)
ไซลีน (Xylene)   
ทองแดง (Copper)        
ตะกั่ว (Lead)

ppm
ppm
mg/m3
mg/m3

4
5
6
7
8

ppm

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

ผลตรวจวัด
เฉลี่ย
3.23
0.98
1.69
1.20
1.38
1.38
3.87

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

≤ 690
≤ 870
≤ 25
≤ 200
≤ 24
≤ 24

115.33
1.09
0.95
< 0.002
0.009
< 0.002

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

4. ระดับเสียง
บริษัท จัดให้มีการตรวจวัดสภาวะการท�ำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ โดยด�ำเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงตามที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน4 ดังนี้
4.1 ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ตรวจวัดทั้งหมด จ�ำนวน 33 พื้นที่ ผลการตรวจวัด
มีระดับเสียงต�่ำกว่า 85 เดซิเบลเอ จ�ำนวน 15 พื้นที่ และมีระดับเสียงตั้งแต่  85 เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน
18 พื้นที่ ทั้งนี้ในสภาวะการท�ำงานที่มีระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมงตั้งแต่ 85
เดซิเบลเอขึ้นไป บริษัทได้จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่ลูกจ้างท�ำงาน ดังนี้
1) ติดป้ายเตือนระดับเสียงพร้อมแผนผังแสดงจุดที่มีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล
2) ติดป้ายให้สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
3

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม
2549
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3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เพื่อลดระดับเสียงที่สัมผัสในหูให้ลูกจ้างสวมใส่
ในขณะปฏิบัติงาน
4) จัดท�ำโครงการเสียงดังเป็นภัย ป้องกันได้ด้วยตัวคุณ
4.2 ระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ตรวจวัดทั้งหมด จ�ำนวน 33 พื้นที่ ผลการตรวจวัดมี
ระดับเสียงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
5. ระดับความร้อน
บริษทั มีการตรวจวัดสภาวะการท�ำงานเกีย่ วกับระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการเป็นประจ�ำทุกปี ตาม
ที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน4  โดยปี 2560 ด�ำเนินการตรวจวัดทั้งหมด จ�ำนวน 36 พื้นที่ ผลการตรวจวัด มีค่าความ
ร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 27 พื้นที่ และมีค่าความร้อนเกินมาตรฐาน จ�ำนวน 7 พื้นที่ แบ่งตามลักษณะงาน
ได้แก่
1) ลักษณะงานเบา มีระดับความร้อนเกิน 34 องศาเซลเซียส จ�ำนวน 1 พื้นที่
2) ลักษณะงานปานกลาง มีระดับความร้อนเกิน 32 องศาเซลเซียส จ�ำนวน 4 พื้นที่
3) ลักษณะงานหนัก มีระดับความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส จ�ำนวน 3 พื้นที่
ซึ่งในสภาวะการท�ำงานที่มีระดับความร้อนเกินมาตรฐาน บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงสภาวะการท�ำงานและมี
มาตรการควบคุมความร้อนในพื้นที่ที่ลูกจ้างท�ำงาน ดังนี้
1) หมุนเวียนการท�ำงานของพนักงานทุก 2 ชั่วโมง
2) แก้ไขและปรับปรุงระบบระบายอากาศในโรงงาน
3) ติดตั้งวัสดุดูดซับความร้อนที่เพดาน และผนัง
6. วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
บริษัทมีการก�ำกับดูแลการด�ำเนินการจัดการวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่น�ำออกนอกโรงงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 โดย ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ที่น�ำออกนอกโรงงานประจ�ำปี 2560 ดังปรากฎในตารางที่ 4
ตาราง ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่น�ำออกนอกโรงงาน ปี 2560
รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ของเสียอันตราย
ของเสียไม่อันตราย

ปริมาณ (ตัน)
    868.10
18,926.01

ประเภทโรงงานผู้บำ�บัดหรือกำ�จัด5
60,101 และ106
59, 64, 101, 105 และ 106

4

กฎกระทรวงก�ำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานเกี่ยว
กับความร้อน แสงสว่าง และเสียงพ.ศ. 2559 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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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�ำนึก “อนุรักษ์พลังงาน”
4) ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน
5) แหล่งที่มาระบบนิวเเมตริกส์และระบบการจัดเตรียม (การอนุรักษ์พลังงาน)
6) การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
7) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
8) การยกระดับการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรฐานการจัดการพลังงานสากล
9) นวัตกรรมในการตรวจวัดน�้ำมัน (Oil & Grease) ที่ปนเปื้อนในน�้ำเสีย
การอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิต และจ�ำหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส�ำหรับเครือ่ งท�ำความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการด�ำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้า
ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ชิ้นส่วนของเครื่องท�ำความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
จึงก�ำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดความสูญเปล่าใน
การใช้พลังงาน การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นการ
สร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงาน
เป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานของบริษทั เพือ่ ให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงข้อก�ำหนดอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
2. บริษัทจะด�ำเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานและ
ส�ำนักงาน
5

กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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3. บริษัทมีความมุ่งมั่นและเจตจ�ำนงค์ที่จะปฎิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการ
พลังงานทุกประการ
4. บริษัทก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าของ ผู้บริหารทุกระดับ และ
พนักงาน รวมถึงลูกจ้างและผูท้ เี่ ข้ามาปฎิบตั งิ านในโรงงานทุกคน ทีต่ อ้ งร่วมมือในการปฎิบตั ติ ามมาตรการ
หรือแผนอนุรักษ์พลังงานที่ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
5. เจ้าของ ผู้บริหารทุกระดับ พนักงาน และคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานต้องร่วมมือกันทบทวนและ
ปรับปรุง นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย รวมถึงมาตรการหรือแผนการอนุรกั ษ์พลังงาน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดไป
6. บริษัทจะก�ำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินการตามวิธีการจัดการ
พลังงาน
การแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานและอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง
ว่าด้วยการก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได้แต่งตั้งคณะ
ท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน ประกอบด้วย ประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการและคณะท�ำงาน จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 39 คน
ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลของการปฏิบัติในวงกว้างและครบทุกพื้นที่
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
1. ด�ำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรกั ษ์พลังงาน และวิธกี ารจัดการพลังงานขององค์กร
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฎิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมหรืออื่นๆ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกของ
บุคลากรขององค์กร
3. ควบคุม ดูแล ให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรกั ษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและวิธกี ารจัดการพลังงานให้ผู้
บริหารสูงสุดทราบ
5. เสนอแนะเกี่ยวกับการก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหาร
สูงสุดพิจารณา
6. สนับสนุนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560
ระบบ
แสงสว่าง
ปรับอากาศสำ�นักงาน
ทำ�ความเย็น
การผลิต
อัดอากาศ
อื่นๆ
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
913,334.70
327,034.11
4,326,570.35
13,204,128.00
3,715,676.33
2,957,155.21
25,443,898.70

ร้อยละ
3.59%
1.29%
17.00%
51.90%
14.74%
11.48%
100.00%

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2558 - 2560
ปี

ปริมาณผลผลิต
(หน่วย)

2558
2559
2560

3,497,722
2,670,030
2,262,752

ปริมาณพลังงานที่ใช้
ไฟฟ้า
ความร้อน
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)
29,666,000
191,995,557
25,895,486
173,522,528
25,443,899
168,027,046

ค่าการใช้พลังงาน
จำ�เพาะ (SEC)
(เมกะจูล/หน่วย)
86.31                    
103.92                    
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�้ำแทนการใช้ 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�้ำแทนการใช้ Gas burner ไลน์ Single wash ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 –
มกราคม 2560 เงินลงทุน  288,900 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้ 392,123 บาท
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ�ำปี 2560
1. ฝึกอบรมหลักสูตร “ทฤษฎีลมอัดและการประหยัดพลังงาน” เพื่อให้พนักงานเข้าใจในระบบอากาศอัดและ
วิธกี ารประหยัดพลังงานเบือ้ งต้นเกีย่ วกับระบบอากาศอัด จ�ำนวนผูเ้ ข้าอบรม 39 คน ในเดือนเมษายน 2560
2. ฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อสร้างจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานรวมถึงให้
ความรู้พนักงาน และกระตุ้นให้พนักงานมีความตระหนักถึงการใช้พลังงาน โดยเน้นพนักงานระดับปฏิบัติ
งานเป็นหลัก จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 76 คน ในเดือนมิถุนายนและสิงหาคม 2560
3. ส่งทีมพนักงานเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร “การประเมินศักยภาพการอนุรกั ษ์พลังงาน(ภาคปฏิบตั )ิ ” ส�ำหรับ
ผู้ตรวจสอบภายใน จ�ำนวน 3 คนในเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2560 จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)
4. เพิ่มหลักสูตร “การอนุรักษ์พลังงาน” ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา
จนถึงปัจจุบัน
5. คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานจ�ำนวน 20 คน ในเดือนพฤศจิกายน 2560   ศึกษาดูงานระบบการ
จัดการพลังงานบริษัท ชไนเดอร์ อิเล็คทริค จ�ำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซึ่งได้รับรางวัล Thailand
Energy Award ประเภทโรงงานควบคุม ปี 2559 (2016)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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6. กิจกรรม “ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวัน” โดยผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตรวจหาพื้นที่สิ้นเปลือง
พลังงานและท�ำรายงานส่งหน่วยงานเจ้าของพื้นที่แก้ไข เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกการอนุรักษ์พลังงานแก่
พนักงานโดยมีพนักงานทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรม 500 คน
7. กิจกรรม “Energy Morning talk” เพือ่ ประชาสัมพันธ์ขา่ วสารด้านพลังงานให้พนักงานทุกระดับ โดยมีจำ� นวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,800 คน
8. กิจกรรม “ลดลมรั่วทั้งองค์กร” กิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรม ตรวจสอบการอนุรักษ์พลังงานรายวันซึ่งจัด
ขึน้ ในเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 โดยให้พนักงานฝ่ายผลิตจ�ำนวน 1,300 คนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ไข
จุดที่ลมรั่วน�ำโดยหัวหน้างานที่เป็นคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน สามารถลดค่าไฟในระบบอากาศ
อัดได้มากกว่า 170,000 บาท
การเผยแพร่การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพือ่ ให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด�ำเนินการตามแผนและกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงานของ
องค์กร ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ดังต่อไปนี้
- ติดประกาศ  ณ สถานที่ในอาคารหลัก ซึ่งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งให้กับผู้ร่วมกิจกรรมจ�ำนวน 550 คน
- ทีวีประชาสัมพันธ์ 11 จุดทั่วโรงงาน
- กิจกรรม Energy Morning talk

รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมบริเวณโรงอาหารและหน้าห้องประชุมใหญ่

124

รายงานประจำ�ปี 2560

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

อบรมการสร้างจิตสำ�นึกการอนุรักษ์พลังงาน
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คณะทำ�งานฯ ศึกษาดูงานบริษัทชไนเดอร์ อิเล็คทริค ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปี 2560
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รูปกิจกรรม Energy Morning Talk ครบทุกหน่วยงานทั้งองค์กร

รูปกิจกรรมลดลมรั่วทั้งองค์กร
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
นอกจากบริษทั จะด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว ภายใต้ปณิธานของคุณสุรพร  
สิมะกุลธร ประธานกรรมการ (กรรมการผู้จัดการใหญ่ปี พ.ศ. 2523-2555) และคุณสุธี สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ที่ว่า “ท�ำมาหาได้แล้ว ต้องดูแลสังคม ดูแลครอบครัว”  
ในปี 2560 บริษทั ได้ให้การสนับสนุนและด�ำเนินงานการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีกจิ กรรมเพือ่ ประโยชน์
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�ำดอกไม้จันทน์ ” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
7. กิจกรรม “อิ่มบุญสุขใจปลอดภัยวันสงกรานต์”
8. โครงการ “เล้าไก่เพื่ออาหารกลางวันและการเรียนรู้” ณ โรงเรียนวัดราษฎ์บ�ำรุง
9. กิจกรรม “KKC ร่วมใจเทียนพรรษา” ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กทม.
10. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังสามัคคีท�ำดีเพื่อพ่อ” ณ โรงเรียนวัดโรงเข้ จังหวัดสมุทรสาคร
11. กิจกรรม “บริจาคโลหิต” เป็นประจ�ำทุก 3 เดือน โดยรถรับบริจาคโลหิตของศูยน์บริการโลหิตแห่งชาติ
12. กิจกรรม “มุมพักรักการอ่าน”
13. ร่วมกิจกรรม “กัณฑ์เทศน์มหาชาติ” ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
14. ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรประจ�ำปีส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง” และผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
15. ร่วมกิจกรรม “แข่งขันฟุตซอล อุตสาหกรรม” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และเยาวชน ห่างไกล
ยาเสพติดและสารต้องห้ามทั้งปวง
16. ร่วมกิจกรรม “HW Net Forum” ครัง้ ที่ 3 ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ไทย
15. ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่  4”
17. กิจกรรม “จิตอาสากุลธรลอกคลองระบายน�้ำ” ณ ล�ำคลองบึงบัว ร่วมกับส�ำนักงานเขตลาดกระบัง และการ
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
19. โครงการ “สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ให้กับสถานศึกษาและ
ชุมชนรวม 10 แห่ง
20. กิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กุลธร” ณ สนามฟุตบอล D-SOCCER
21. กิจกรรม “สีข้าวตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ณ แปลงนาทุ่งโพธิ์ อ�ำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
22. กิจกรรม “กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 1 ต้นกล้าฟุตบอล ณ เทศบาลบางจัก จังหวัดอ่างทอง
23. กิจกรรม “กุลธรเพือ่ สังคมและชุมชน” ครัง้ ที่ 2 ตามรอยพระราชาปลูกป่าเพือ่ แผ่นดิน ณ อ�ำเภอนาดี จังหวัด
ปราจีนบุรี
24. กิจกรรม “กุลธรเพื่อสังคมและชุมชน” ครั้งที่ 3 ฟิสเนสเพื่อน้องและชุมชน โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา
25. กิจกรรม “จิตอาสากุลธรเคอร์บ”ี้ แจกอาหารเครือ่ งดืม่ เก็บขยะ ณ บริเวณท้องสนามหลวง  เพือ่ ร่วมบ�ำเพ็ญ
กุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26. กิจกรรม “ท�ำบุญถนนหลานหลวง” ร่วมกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณ
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27. ร่วมกิจกรรม “แข่งขันโบว์ลิ่งเชื่อมสัมพันธ์” กต.ตร. สถานีต�ำตรวจนครบาลฉลองกรุง
28. ร่วมกิจกรรม “แข่งขันกอล์ฟ” ชมรมกอล์ฟชาวแรงงาน กรมสวัสดิและคุ้มครองแรงงาน
29. กิจกรรม “เลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก” สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนวัดมหาวงษ์-มูลนิธิ
เพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก)
30. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครั้งที่ 1 บริจาครถวีลแชร์กับโครงการปันฝัน
31. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครั้งที่ 2 บริจาคอาหารและเครื่องใช้ของเด็ก ณ มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี
32. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครั้งที่ 3  บริจาคสิ่งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพลมานีย์
33. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครัง้ ที่ 4 บริจาคสิง่ ของ ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนชุมชน
วัดสุทธาโภชน์
34. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครั้งที่ 5 บริจาคสิ่งของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท�ำนบ
35. กิจกรรม “ส่งเสริมการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม” ครัง้ ที่ 6 ทอดกฐิน ณ วัดโพธิช์ ยั หลวงพ่อพระใส, วัดผาตากเสือ้ ,
วัดป่าภูก้อน
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่ก�ำหนดเป็นพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่อง “ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุไว้เป็นอันดับแรก
คือ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ  ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว
และมุง่ มัน่ ในการคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็น
นวัตกรรม ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนพร้อมต่อการแข่งขันทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต กิจกรรมทีส่ ร้าง
นวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้
1. กิจกรรม Kaizen
เริ่มปี 2551-ปัจจุบัน  มีจ�ำนวน 4,065 เรื่อง ลดต้นทุนได้ 77.46  ล้านบาท ซึ่งได้ด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยว
กับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน กระบวนการท�ำงาน การเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนและกิจกรรม  
5ส
2. การส่งผลงานเข้าประกวด
บริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Kaizen ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและได้รับ
รางวัลดังนี้
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ปี
2552
2553
2556
2557
2558
2558
2559
2560

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

รางวัล
Golden Award

ชื่อผลงาน
ผลงานเรื่อง  Chamfer รูน้ำ�มัน Crank Shaft AZ
ผลงานเรื่อง เครื่องเจาะ Crank case CA
ผลงานเรื่อง แขนกลคนไม่ต้อง (เครื่อง Transfer stator AW)
ผลงานเรื่องเปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายด้วยไคเซ็น
ผลงานเรื่อง เครื่องดัดท่อ Shock Loop AZ
ผลงานเรื่อง เครื่องเจาะ Piston Pin AZ
ผลงานเรื่อง เครื่องเชื่อมท่อ Discharge Muffler AW
ผลงานเรื่อง Chamfer Piston Pin Hole : AW

รางวัล
Silver Award
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3. กรณีศึกษาเด่นๆ
3.1 สิ่งแวดล้อม
1. กรณีศึกษา “ดักก่อน” จัดท�ำตัวดักน�้ำที่ไหลปนมากับเศษเจียร เมื่อน�้ำไหลก็จะลงไปตามรางที่
จัดท�ำลงสู่ถังน�้ำยา
3.2 เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
1. กรณีศึกษา “ไม่ต้องดัด” น�ำสกรูหัวจม M10 มายึดติดกับชุด Stamp Code ด้านบนเพื่อกด
ไม่ให้ปลายของ KEB 321-1 อยู่คงที่ไม่มีการบิดตัวจากเดิม
2. กรณีศึกษา “เพิ่มความเร็ว”  Die ตัวเดิมมีขนาดเล็กไม่สามารถติดตั้งกับเครื่อง Press 200 ตัน
ได้จัดท�ำ Plate ยึดใต้ Die โดยการน�ำ Plate เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน มาท�ำการคว้านรูเพื่อใช้ส�ำหรับ
ให้ชิ้นงานออก และ เจาะรูยึด Plate เข้ากับ Die
3. กรณีศึกษา “ปรับ SET ง่าย” เนื่องจาก Fixture มีระยะในการปรับ Adjust น้อยมากท�ำให้
เสียเวลาในการปรับ Set ได้ท�ำการออกแบบ Fixture ใหม่โดยท�ำร่อง Slot รู เพื่อให้มีระยะใน
การปรับ Adjust
3.3 ลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากร
1. กรณีศึกษา “ดูดให้หมด” ปรับปรุงท่อดูดน�้ำมันใหม่ โดยลดขนาดท่อลงและเพิ่มความยาวท่อ
ให้ยาวขึน้ และใช้ตวั เกลียวเป็นตัวอัดท่อดันกับพืน้ ถังให้เป็นแอ่งเพือ่ ให้นำ�้ มันไหลมารวมกันท�ำให้
สามารถดูดน�้ำมันได้จนหมดถัง 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�ำการลดความสูงของ Plate  ลง เพื่อให้ชุดขยายฟอร์มลวดด้านล่าง
เบ่งฟอร์มลวดถึง สามารถลดต้นทุนลงได้  400,000 บาท/ปี และ ลดคนได้ 1 คน
3. กรณีศกึ ษา “ใช้งานเพิม่ ได้อกี ” เนือ่ งจากแปรงปัดของทางหน่วยงาน Valve Plate จะมีการถอด
เปลี่ยนออกเพื่อเปลี่ยนใหม่ เพราะไม่สามารถปัดชิ้นงานได้ จึงออกแบบหัวน็อตใหม่ ให้เป็น
ลักษณะจมลงไปให้เสมอกับแป้นของแปรงปัดพอดีสามารถลดต้นทุนลงได้ 216,000 บาท/ปี
3.4 กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมธงสีรักษาพื้นที่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้แต่ละพื้นที่ในโรงงานรักษา
สภาพความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลัก 5ส อย่างต่อเนื่องโดยวัดผลเป็นคะแนนจากการ
ตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการ 5ส และผู้บริหารโดยใช้ธงสีเป็นสัญญาลักษณ์ ธงเขียวพื้นที่ดี
เยี่ยม ธงเหลืองพื้นที่ดีปานกลาง ธงส้มพื้นที่ต้องปรับปรุงด่วน
- กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์ให้ทกุ หน่วยงานมีกจิ กรรมปรับปรุง
ด้วยหลัก 5ส 2 เรื่องต่อหนึ่งเดือนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแนวความคิดพัฒนากระบวนการ   
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-

โครงการเปิดบ้านรับแขก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 5ส ระหว่าง
บริษัททั้งภาครัฐและเอกชน
-   เพื่อรับรองเสนอแนะจากผู้เข้าเยี่ยมชมน�ำไปปรับปรุง
-   เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในกิจการ 5ส
- โครงการณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้มีการ
คัดแยกประเภทขยะทั่วไป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
- ผลที่ได้รับ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะได้ ขายได้ราคา
- น�ำเงินช่วยเหลือชุมชน (ชุมชนวัดบึง จัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็ก)
“เงินสนับสนุนกิจกรรม”
- โครงการ Big Cleaning โรงอาหาร เป็นโครงการทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ความสะอาดของโรงอาหาร
สร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานในเรื่องสุขอนามัย  
- เพื่อสร้างจิตอาสาให้กับพนักงาน
- โครงการ “หน้าบ้านน่ามอง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดบริเวณหน้าบริษัท
- เพื่อสร้างจิตส�ำนึกและวินัยในการทิ้งขยะของพนักงาน
- โครงการ 1วัด 5ส สร้างสุข เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 5ส สู่สังคมภายนอก
โดยร่วมกับชุมชน ท�ำ 5ส กับวัดปลูกศรัทรา เขตลาดกระบัง
- โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริษัทต่างๆ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยน
ความรู้และน�ำแนวคิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในกิจกรรม 5ส ของบริษัท KKC
ประธาน 5ส, ผู้จัดการฝ่ายผลิต ทุกท่านที่ให้การสนับสนุน จัดส่งทีมพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน
ร่วมเก็บขยะท�ำความสะอาดบริเวณริมถนนตลอดแนวรั้วหน้าบริษัท
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4.   การน�ำปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ในการปรับปรุง ช่วยท�ำให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์จากการร่วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ในลักษณะของ Cross functional
เพื่อประโยชน์ในการท�ำงานร่วมกัน
5.   น�ำนวัตกรรมความคิดที่ได้มาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้น�ำไปท�ำประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
- มีการเผยแพร่ความรู้แบ่งปันในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ที่พนักงานทุก
คนสามารถเข้าค้นหาเรียนรู้ได้ในระบบ Intranet ของบริษัท
- บริษัทได้น�ำเสนอวิถีการท�ำงานขององค์กรด้วยหลักการ “KK Innovation” เพื่อน�ำไปปฏิบัติให้เกิด
ผลอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
I-Improvement
การน�ำเครือ่ งมือที่ใช้ในการปรับปรุงและเพิม่ ผลิตภาพมาใช้ในการท�ำงานและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง
N-Norm
การสร้างบรรทัดฐานของการท�ำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับบุคลากร
N-New Product
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา
O-Opportunity
การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและองค์กร
การเปิดโอกาสให้พนักงานเสนอเรื่องราวดีๆ ต่อองค์กร การแข่งขัน และการ
น�ำเสนอผลงานต่างๆ
V-Value
การน�ำกิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของคนในองค์กร
A-Attitude
การสร้างทัศนคติทดี่ ตี อ่ การท�ำงานในหน้าทีร่ บั ผิดชอบ ทัศนคติทดี่ ตี อ่ องค์กร
T-Technology
มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
E-Ethic การปลูกฝังความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการท�ำงานต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร
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-

สร้างแนวทางด�ำเนินงานเพือ่ ปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดการความรูท้ ี่ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการ
จัดการความรู้หรือ KM Process 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์กับความรู้ในกระบวนการนั้น
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work
Instruction)
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ให้ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง และมีการ
น�ำความรู้ที่ได้ไปทดลองปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติ
5. การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่กระบวนการท�ำงานที่ได้รับการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท�ำงาน
ที่ถูกต้อง ติดประกาศในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ และมุมความรู้ให้พนักงาน
ได้เข้ามาใช้ประโยชน์
6. การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ การฝึกอบรมที่หน้างาน พร้อมกับให้พนังงานปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้อง ช่วยเหลือให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำโดยหัวหน้างาน
7. การเรียนรู้ มีการติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานว่าได้น�ำความรู้มาใช้ปฏิบัติงานหรือไม่
โดยก�ำหนดแผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการท�ำงาน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 โดยมีกรรมการอิสระทั้ง 5 คนและ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน  เข้าร่วมประชุมด้วย  คณะกรรมการบริษทั ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั
โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ  
คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุมการปฏิบตั งิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล  
และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม
โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี คุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ่ ะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ มีระบบควบคุมภายใน
ในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อย
จากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว  และไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�ำคัญในการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในที่ก�ำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2544 ได้แต่งตั้งนางสาววิมล เจือกโว้น ให้ด�ำรง
ต�ำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544  เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ
งานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลา 16 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั ิ
งานด้านตรวจสอบภายในซึ่งก�ำหนดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบ
ภายในของบริษทั ต่อเนือ่ งเป็นเวลา 16 ปี ซึง่ มีความเข้าใจในกิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษทั เป็นอย่างดี  จึงเห็น
ว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแู ลให้หวั หน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา  ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง  ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภาย
ในปรากฎในเอกสารแนบ 3
เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้
อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทก�ำหนด  ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานก�ำกับ
ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ – นามสกุล
:
นางสาววิมล  เจือกโว้น
ต�ำแหน่ง
:
ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติ
:
ไทย
อายุ
        :     54  ปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือ       :  
ไม่มี
การศึกษา
       :     - ปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการบัญชี  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
                             
- ปริญญาโท  การจัดการ  มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตร
:      - การตรวจสอบภายในตามทีก่ ำ� หนดโดยสมาคมผูส้ อบภายในแห่งประเทศไทย
                                  
- การก�ำกับดูแลกิจการ, การบริหารการผลิต, กฎหมายแรงงานต่างๆ,
การบริหารจัดการ, ความปลอดภัยในการท�ำงานประดับบริหาร, ระบบ
การควบคุมคุณภาพต่าง, การบริหารเชิงนโยบาย, การจัดท�ำแผนปฎิบัติ,
มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
ประสบการณ์                 :  
2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บี้
2532 – 2544 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน  บริษทั เงินทุนเฟริสท์
ซิตี้ อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปีบริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (โดยมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบริษทั
ร่วมกัน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อและขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ โดยบริษทั มีนโยบายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่ นไข
โดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจซึ่งรายการธุรกิจ  โดย
มีรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันและรายละเอียดประกอบดังแสดงในตารางต่อไปนี้
(ในปี 2560 ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการท�ำรายการตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
2560
2559 2560
2559
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสินค้า
ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ
ขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก
ซื้อสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้อื่น
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576
68
14
10
1

591
70
19
14
1

1,334
147
151
31
7
14
3
2
290
68
8
1

1,182
207
144
28
7
13
3
61
1
323
68
5
8
1

นโยบายการกำ�หนดราคา

ราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที่ประกาศจ่าย
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 5.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 5.80 ต่อปี
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้อง
กัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

113,337

105,827

54,799
49,332

41,453
49,762

113,337

105,827

104,131

91,215

16,920

26,356

254,112
12,199

341,275
17,956

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
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำ�กัด
รวม

156,000
156,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

-

(43,000)
(43,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560

113,000
113,000
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำ�กัด
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำ�กัด
รวม
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23,500
615,000
638,500

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี

ลดลง
ระหว่างปี

-

(23,500)
(23,500)

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

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญา
ดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2560
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำ�กัด
รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำ�กัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จำ�กัด
บริษัท กุลธร สตีล จำ�กัด
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำ�กัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำ�กัด
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จำ�กัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

2559
-

137
137

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่
กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
45
44
1
2
46
46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
21
21
1
1
22
22
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บจ. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่

บจ. กุลธรสตีล

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์
แอนด์ คอนโทรลส์
บจ. ซูโจว กุลธร
แมตเน็ต ไวร์

บจ. กุลธรเมททัลโปรดักส์

บจ. ฮีทคราฟท์
ออสเตรเลีย พีทีวาย
บจ. อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ไทย
บจ. กุลธร

บจ. กุลธรอิเล็คทริค

บจ. กุลธรอินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด

บจ. ซูปเปอร์อัลลอย
เทคโนโลยี จำ�กัด

2

3

4

6

7

10

11

12

9

8

5

บจ. กุลธรพรีเมียร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1

ลำ�ดับที่

ประเภทกิจการและความสัมพันธ์

กลุ่มสิมะกุลธร 100%

กลุ่มสิมะกุลธร  100%

กลุ่มสิมะกุลธร  100 %

กลุ่มสิมะกุลธร  100 %

กลุ่มสิมะกุลธร  33.32 %

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100%
ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100%

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100%

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100%

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100%

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100%

ผู้ถือหุ้น

ซื้อ      
ขาย      
ซื้อ      
ขาย         
ซื้อ      

ซื้อ        
ขาย       
ซื้อ      
ขาย       

ซื้อ          
ขาย      

ซื้อ      
ขาย         
ซื้อ         
ขาย       
บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของ ขาย       
คอมเพรสเซอร์
บริษัทจำ�หน่ายคอมเพรสเซอร์ให้
ซื้อ        
ขาย    
บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์
ซื้อ      
ไฟฟ้า
ขาย        
ตัวแทนจำ�หน่ายของบริษัท,
ซื้อ        
ซื้ออุปกรณ์โรงงาน

บริษัทซื้อชิ้นส่วนสำ�หรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์
บริษัทซื้อชิ้นส่วนเหล็กหล่อสำ�หรับ
ใช้ผลิตคอมเพรสเซอร์และขายเศษ
เหล็กให้
บริษัทซื้อเหล็กม้วนและเหล็กแปรรูป
และขายเหล็กม้วนให้
บริษัทซื้อลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
สำ�หรับใช้ผลิตคอมเพรสเซอร์
บริษัทซื้อลวดทองแดงอาบน้ำ�ยา
และชิ้นส่วนมอเตอร์สำ�หรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์
บริษัทซื้อชิ้นส่วนเหล็กทุบสำ�หรับใช้
ผลิตคอมเพรสเซอร์
บริษัทจำ�หน่ายคอมเพรสเซอร์ให้

รายการระหว่างกัน

กิจการผลิตชุดประกอบสายไฟ ซื้อชุดประกอบสายไฟสำ�หรับมอเตอร์
และชิน้ ส่ว
คอมเพรสเซอร์
นอืน่ ๆ

กิจการค้าสินค้าและ
อุปกรณ์เครื่อง
ทำ�ความเย็นและเครื่อง
ปรับอากาศ

ตัวแทนจำ�หน่าย
คอมเพรสเซอร์
ผลิตคอมเพรสเซอร์โรตารี
สำ�หรับเครื่องปรับอากาศ
ตัวแทนจำ�หน่าย
คอมเพรสเซอร์
ผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้า

ผลิตลวดทองแดง
อาบน้ำ�ยา
ผลิตลวดทองแดงอาบ
น้ำ�ยาและมอเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ

ตัดและแปรรูปโลหะแผ่น

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

ผลิตคอมเพรสเซอร์

ประเภทกิจการ

52.30 ล้านบาท
4.28 ล้านบาท

3.48 ล้านบาท
202.22 ล้านบาท
11.67 ล้านบาท
1.29 ล้านบาท
0.17 ล้านบาท

117.22 ล้านบาท
6.99 ล้านบาท
0.03 ล้านบาท
80.98 ล้านบาท
1.12 ล้านบาท

482.20 ล้านบาท
48.46 ล้านบาท
221.53 ล้านบาท
0.26 ล้านบาท
193.28 ล้านบาท

6.32 ล้านบาท
64.71 ล้านบาท
308.98 ล้านบาท
25.80 ล้านบาท

มูลค่ารายการ

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป

นโยบายการกำ�หนด
เงื่อนไขและราคาขาย
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป
เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ทำ�กับบุคคลทั่วไป

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันส�ำหรับปีบัญชี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และมีความ
เห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็น
ไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติ
ธุรกิจ
รายการระหว่างกันดังกล่าวนีส้ ามารถสร้างประโยชน์สงู สุดให้กบั บริษทั ได้จากข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจ
ที่มีต้นทุนด�ำเนินการที่ต�่ำกว่าอันเป็นผลจากการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใกล้เคียงกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการท�ำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทมีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกันได้ก�ำหนดให้ใช้ราคา
เทียบเคียงกับราคาตลาดที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้า
หรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือใกล้เคียงกัน เพื่อให้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่าง
กันทีส่ ำ� คัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ดูแลไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไป
ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอตั ราผลตอบแทนทีย่ ตุ ธิ รรม อย่างไรก็ตามเนือ่ งจากรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ส่วนใหญ่
เป็นรายการที่ด�ำเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดัง
นั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทยังคงยึดถือ
ความสมเหตุสมผลและค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

145

ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สรุปผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
- งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558
หน่วย : บาท
ปี 2560
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
   รายได้จากการขายเศษซาก
   กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
   ดอกเบี้ยรับ
   อื่นๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
กำ�ไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กำ�ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำ�ไรสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงค่างบการเงินที่เป็น
เงินตราต่างประเทศ
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ปี 2559

ปี 2558

   9,263,906,664

   8,665,887,862    10,544,381,527

    245,008,234
     17,932,338   
       1,066,996
  31,600,867
9,559,515,099
9,013,230,998
250,675,666
2.71%

    168,902,584
       1,176,163
  15,849,356
8,851,815,965
8,011,603,678
654,284,184
7.55%

    219,144,543
       868,433
  6,523,111
10,770,917,614
9,747,455,660
796,925,867
7.56%

126,060,082
87,154,720
436,483,830
446,764,644
11,860,450
562,543,912
545,779,814
(16,259,811)        294,432,473
(183,168,544)
(186,841,093)
(199,428,355)
107,591,380
26,675,354
(44,288,515)
(172,753,001)
  63,302,865

162,835,271
391,993,086
18,194,757
573,023,114
450,438,840
(210,801,814)
  239,637,026
(27,257,833)
212,379,193

319,986

5,136,721

3,595,627

หน่วย : บาท
ปี 2560
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
กำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษีเงินได้
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำ�หรับปี
กำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำ�หรับปี
กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาทต่อหุ้น)
จำ�นวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนัก (หุ้น)

ปี 2559

   (23,500,125)
3,460,330
(20,039,795)
      (19,719,809)
(192,472,810)
(0.144)
1,200,000,000

ปี 2558
-

(30,662,151)                             

4,731,850
(25,930,301)
       5,136,721       (22,334,674)
68,439,586
190,044,519
0.053
0.191
1,200,000,000
1,112,329,000

งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558
ปี 2560
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท
ปี 2558

ปี 2559

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

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

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

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

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

3,192,293,839
79,929,341
85,529,647
3,357,752,827
8,216,796,949
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ปี 2560
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระภายในหนึ่งปี
สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอื่นๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน(หุ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ชำ�ระเต็มมูลค่า(หุ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กำ�ไรสะสมจัดสรรแล้ว - สำ�รองตามกฎหมาย
กำ�ไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ปี 2559

หน่วย : บาท
ปี 2558

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

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

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

600,000,000

800,000,000

-

63,830,759

125,689,955

186,930,692

196,851,990
860,682,749
5,071,842,259

170,277,895
1,095,967,850
5,208,940,913

162,017,694
348,948,386
5,567,270,979

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

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

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

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

- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558
ปี 2559

หน่วย : บาท
ปี 2558

(199,428,355)

107,591,380

239,637,026

473,054,831
4,646,262
14,810,362
30,203,130
(245,468)
-

494,203,314
30,413,106
17,232,199
3,670,647
2,000,000

567,050,179
973,535
    277,163
41,735,069
   (763,887)
1,280,000

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

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

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

511,118,907

859,116,795

1,018,222,790

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

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

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

ปี 2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กำ�ไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกำ�ไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   กำ�ไรสุทธิจากการจำ�หน่ายและตัดจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและ
   อุปกรณ์
   โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย
   ตัดจำ�หน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   รายได้เงินปันผล
   ค่าตัดจำ�หน่ายดอกเบี้ย
   สำ�รองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
   รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
   ดอกเบี้ยรับ
   ขาดทุน (กำ�ไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์อื่น
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- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 2559 และ 2558 (ต่อ)
หนี้สินดำ�เนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  ดอกเบี้ยรับ
  จ่ายดอกเบี้ย
  จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจำ�หน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักร
ชำ�ระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดรับจาการเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายชำ�ระหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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ปี 2560

ปี 2559

หน่วย : บาท
ปี 2558

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

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

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

(267,227,564)
1,293,214
11,568,990
6,018
(254,359,342)

(331,543,738)
5,413,947
4,523
(326,125,268)

(229,975,148)
1,127,123
6,293
(228,841,732)

(246,739,501)
(200,000,000)
(77,964,041)
(119,966,189)
(151,190,729)
6,649,332
(91,210,238)
316,890,747
225,680,509

(875,347,947)
(263,200,000)
1,000,000,000
(83,782,250)
(179,957,197)
(402,287,394)
20,269,869
143,859,450
173,031,297
316,890,747

(94,631,952)
35,650,000
(371,500,000)
400,000,000
(85,198,346)
(499,871,727)
(615,552,025)
(7,665,197)
(76,231,155)
249,262,452
173,031,297

13.2 อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท
ปี 2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชำ�ระหนี้
Cash Cycle

ปี 2559

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

ปี 2558

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

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

			
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำ�ไรขั้นต้น
อัตรากำ�ไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

2.71 %
(1.86) %
(7.76) %

7.55  %
0.72  %
2.49  %

7.56  %
1.97  %
8.02  %

0.82  %
17.60  %
1.11 เท่า

2.58  %
22.92  %
1.25  เท่า

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน

(2.37) %
9.95 %
1.27 เท่า
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อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย
อัตราส่วนความสามารถชำ�ระภาระผูกพัน
อัตราการจ่ายเงินปันผล

2.28 เท่า
3.18 เท่า
1.16 เท่า
           *   %  

2.05  เท่า
6.87  เท่า
1.39  เท่า
         **    %         

2.10  เท่า
5.43  เท่า
1.13  เท่า
     ***    %    

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้น
ละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
** ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสม
ของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
2560
*** ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2559  เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2559 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับ
ปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท(สิบห้าสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสม
ของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม
2559
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ด�ำเนินธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 35 โดยในระยะแรกบริษัทได้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ Sanyo
ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตระดับชัน้ น�ำของโลก จากนัน้ บริษทั ได้ทำ� การปรับเปลีย่ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ งโดยหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาของตนเองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทและบริษัทกุลธรพรีเมียร์ ซึ่งผลิตภัณฑ์
โดยรวมของบริษัทมีขนาดของ Displacement ค่อนข้างกว้างครอบคลุมความต้องการของตลาดที่ใช้กับเครื่องท�ำ
ความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศ จึงท�ำให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม  
จากการที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจในสถานะผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูป เช่น ตู้เย็น ตู้ท�ำ
น�้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศเพื่อจ�ำหน่ายแข่งขันกับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถตอบ
สนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกราย โดยในปี 2560 มียอด
ขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจ�ำนวนรวม 2.44 ล้านเครื่อง ซึ่งแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็น
ดังนี้
- ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ซึ่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น และตู้แช่ระดับชั้นน�ำในประเทศ
หลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่นๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 65  ซึง่ จ�ำหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่และ เครือ่ งปรับอากาศ
ระดับชั้นน�ำในภูมิภาคต่างๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America,
Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึง่ รายการค้าโดยเกือบทัง้ หมด
ใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในช่วงหลายปีทผี่ า่ นมาจนถึงปัจจุบนั ปริมาณการบริโภคในตลาดต่างประเทศส�ำหรับเครือ่ งท�ำความเย็นและเครือ่ ง
ปรับอากาศมีสว่ นเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งจากความต้องการของประชากรในเขตพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั ผลกระทบของสภาวะโลกร้อน
ทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ทุกปีและประชากรทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ของกลุม่ ประเทศทีม่ สี ภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตในหลายๆ พืน้ ที่
ของโลก แต่ในทางกลับกันปริมาณการบริโภคของกลุม่ ลูกค้าเดิมบางพืน้ ทีม่ จี ำ� นวนทีล่ ดลงเช่นกันเนือ่ งจากยังคงได้รบั
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวไม่ชดั เจน และถึงแม้วา่ สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยของปี 2560 สามารถฟืน้
ตัวได้บา้ งแต่ความต้องการของตลาดในประเทศนัน้ มีจำ� นวนลดลงจากปีกอ่ นเนือ่ งจากภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคง
ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต�ำ่ ให้ก�ำลังซื้อและการบริโภคของประชากรมีน้อยลงและบางส่วนเป็นผลจาก
ความแปรปรวนของสภาพอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติ
การด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกในปีกอ่ นๆจนถึงปัจจุบนั ยังคงมีการ
แข่ ง ขั น ตลอดเวลาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเข้ ม ข้ นมากขึ้ น ในด้ า นคุ ณ ภาพและราคาขายที่ ถู ก ลงโดยเฉพาะมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ ใช้กับตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็นในครัวเรือน เนื่องจากมีผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกระดับชั้นน�ำหลายรายที่เป็นรายใหญ่ของโลกที่มีก�ำลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณ
ความต้องการโดยรวมของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีก�ำลังการผลิตโดยรวมมากที่สุดที่ใช้
กลยุทธ์ด้านราคาขายที่ถูกกว่าเป็นหลักในการแข่งขัน
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จากนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพและ
ตอบสนองได้ตรงความต้องการของลูกค้า รวมถึงราคาที่แข่งขันได้  จึงด�ำเนินการในแนวทางดังนี้
- ท�ำการพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาดในด้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนตํ่าลง
ในการด�ำเนินธุรกิจมีตัวแปรส�ำคัญต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์  ดังนี้
- ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติที่มีผลต่อการบริโภคในครัวเรือน
- ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ท�ำความเย็นและถนอมอาหารเพื่อด�ำรงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศที่มีผลต่อก�ำลังซื้อภาคครัวเรือน
ส�ำหรับสินค้าเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องท�ำความเย็นต่างๆ
- ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัด
พลังงานและการใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์
- ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง และเหล็กซึ่งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน�้ำมัน
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย ณ. ระดับขนาดก�ำลังการผลิตที่ต่างกันมาก
- ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้เกิดต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายด�ำเนินการโดยรวมที่ต�่ำลงอย่าง
ต่อเนื่อง
- ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ราคาขายที่แข่งขันได้ในแต่ละตลาด

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
(1) รายได้จากการขายและบริการ
ยอดการขายและบริการในปี 2560 มีมูลค่ารวม 9,263.91 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มี
ยอดการขายและบริการมูลค่ารวม 8,665.89 ล้านบาท เป็นมูลค่าทีเ่ พิม่ ขึน้ 598.02 ล้านบาทหรือเพิม่ ขึน้ ในอัตรา
ร้อยละ 6.90 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ที่ขยายตัวได้บ้างแต่ภาค
เกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต�่ำ  นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลก
ทีฟ่ น้ื ตัวได้บา้ งในประเทศอเมริกา กลุม่ ประเทศยุโรป และญีป่ นุ่ และผลการแข่งขันลดราคาขายทีร่ นุ แรงมากจาก
ผู้ผลิตในประเทศจีนท�ำให้ยอดขายของบริษัทส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือน
มียอดขายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�ำนวนเครื่อง แต่บริษัทยังคงสามารถขายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขนึ้ ที่ใช้กบั ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์และเครือ่ งปรับอากาศได้มากขึน้ กว่าปี 2559 ทัง้ เป็นมูลค่า
เงินและจ�ำนวนเครื่องรวมทั้งยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะที่เพิ่มมากขึ้นเป็นผลให้บริษัทมียอดขายที่เป็น
มูลค่าเงินโดยรวมของปี 2560 มากกว่าปี 2559 แต่ยอดรวมของปริมาณการขายเป็นจ�ำนวนเครื่องของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 10.75
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(2) อัตราก�ำไรขั้นต้น
ในปี 2560 มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 2.71 ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 7.55 ซึ่งเป็น
ผลจากราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2560 ได้ปรับสูงขึ้นสูงกว่าราคาปี 2559 ตามภาวะตลาด
โลกในอัตราประมาณโดยฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 25 และมากกว่าร้อยละ 20 ตามล�ำดับ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นในอัตราเฉลีย่ ประมาณร้อยละ 3.80  และการปรับ
ลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด
(3) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายการขายเป็นจ�ำนวนเงิน 126.06 ล้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี 2559 ที่เป็นจ�ำนวนเงิน 87.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 38.91 ล้านบาท โดยยอดเงินที่เพิ่มมีจ�ำนวน
ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายรับประกันสินค้าและค่า Commission จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ�ำนวนเงิน 436.48 ล้านบาท
เปรียบเทียบกับปี 2559 ที่เป็นจ�ำนวนเงิน 446.76 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน
- ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2560 มีผลเป็นก�ำไรจ�ำนวน 17.93 ล้านบาท ส่วนปี 2559
มีผลเป็นขาดทุนจ�ำนวน 11.86 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารเงินตราต่างประเทศของรายการซื้อ
วัตถุดิบทองแดงและเหล็กจากต่างประเทศและการขายส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศของเงินสกุล
บาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาที่สามารถจัดการได้ดีถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่
แข็งค่าขึ้น
(4) รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซากในปี 2560 มีรายได้จากการขายเศษซากเป็นจ�ำนวนเงิน 245.01 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่มียอดรายได้ 168.90 ล้านบาท เป็นจ�ำนวนเงิน 76.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นในอัตรา
ร้อยละ 45.06 เป็นผลจากราคาขายเศษซากทองแดงและเหล็กในปี 2560 เพิม่ สูงกว่าปี 2559 เป็นมูลค่าส่วนใหญ่
และมีผลจากปริมาณการใช้วัตถุดิบทองแดงและเหล็กมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2560 มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 183.17 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีค่าใช้จ่าย
ทางการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 186.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน

ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไรโดยสรุป
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2560 ยังคงขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคง
ได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต�่ำท�ำให้ก�ำลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง นอกจากนี้ภาวะ
เศรษฐกิจของโลกโดยรวมยังคงฟืน้ ตัวไม่ชดั เจนคงมีเพียงสหรัฐอเมริกา กลุม่ ประเทศยุโรปและญีป่ นุ่ ทีฟ่ น้ื ตัวบ้าง
ไม่มากนักและยังคงมีผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยายตัวลดลงในอัตราใกล้เคียงเดิมที่ 6-7% ท�ำให้
การบริโภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวได้ไม่ดเี ท่าทีค่ วร อีกทัง้ การแข่งขันลดราคาขายทีร่ นุ แรงมากจากผูผ้ ลิต
ในประเทศจีนท�ำให้บริษัทต้องปรับลดราคาขายตามการแข่งขันและส่งผลให้ยอดขายของบริษัทส�ำหรับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2560 ลดลงจากปี 2559 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและ
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จ�ำนวนเครื่อง แต่บริษัทยังคงสามารถขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดที่ใหญ่ขึ้นที่ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์และ
เครื่องปรับอากาศได้มากขึ้นกว่าปี 2559 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�ำนวนเครื่อง
รวมทัง้ ยอดขายลวดทองแดงและงานโลหะทีเ่ พิม่ มากขึน้ เป็นผลให้บริษทั มียอดขายทีเ่ ป็นมูลค่าเงินโดยรวม
ของปี 2560 มากกว่าปี 2559 ในอัตราร้อยละ 6.90 แต่ยอดรวมของปริมาณการขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็น
จ�ำนวนเครื่องลดลงจากปี 2559 ในอัตราร้อยละ 10.75
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีปัจจัยส�ำคัญที่ส่งกระทบต่อผลประกอบการ ดังนี้
- ราคาของต้นทุนวัตถุดบิ เหล็กและทองแดงในปี 2560 ได้ปรับสูงขึน้ ตามภาวะตลาดโลกซึง่ เพิม่ สูงกว่า
ราคาปี 2559 ในอัตราประมาณโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 25 และร้อยละ 20 ตามล�ำดับ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ ในปี 2560 โดยเฉลี่ยแข็งค่าสูงกว่าปี 2559
ในอัตราเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 3.80
- การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งมี
ความได้เปรียบจากก�ำลังการผลิตและขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก
ผลกระทบจากปัจจัยทางธุรกิจทีส่ ำ� คัญต่างๆดังกล่าวท�ำให้บริษทั มีผลประกอบการเป็นขาดทุนจ�ำนวน 172.75
ล้านบาท โดยที่อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2560 มีเพียง 2.71% ซึ่งลดลงจากปี 2559 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 7.55%
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการในแนวทางต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจให้
มีมากขึ้นส�ำหรับการด�ำเนินงานในปี 2561 ดังต่อไปนี้
- เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าให้แข่งขันได้
- ปรับกระบวนการบริหารงานขายที่สร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาขายที่ลดลงจากภาวะ
การแข่งขัน
- มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานให้เกิดผลโดยเร็ว
- เร่งพัฒนาและออกสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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การบริหารจัดการที่เป็นผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
				
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2560
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน,
สุทธิ
ลูกหนี้การค้า - อื่น ๆ
ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ
ค้างชำ�ระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก้ ารค้า - กิจการที่ไม่เกีย่ วข้องกัน,
สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ปี 2559

ปี 2558

84,980

4.59 %

74,499

4.06 %

74,481

3.57 %

21,629
94
5,466
112,169
-

1.17 %
0.01 %
0.30 %
6.06 %
-

21,214
370
8,583
104,666
-

1.16 %
0.02 %
0.47 %
5.70 %
-

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

1.24 %
0.30 %
0.17 %
5.28 %
-

112,169

6.06 %

104,666

5.70 %

110,174

5.28 %

1,336,041

72.14 % 1,324,810

72.20 % 1,451,682

69.66 %

279,145
8,723
66,978
1,690,887
(54,635)

15.07 % 302,412 16.48 % 480,641
0.47 %
33,560 1.83 %
21,828
3.62 %
93,428 5.09 %
25,492
91.29 % 1,754,210 95.60 % 1,979,643
(2.95 %) (39,825) ( 2.17 %)
(9,412)

23.07 %
1.05 %
1.22 %
95.00 %
( 0.45 %)

1,636,252
1,748,421

88.34 % 1,714,385
94.40 % 1,819,051

94.55 %
99.83 %

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

0.06 %
1,161 0.06 %
1,153
0.06 %
0.58 %
6,467 0.35 %
2,340
0.11 %
4.96 %
8,253 0.45 %
5.60 %
15,881 0.87 %
3,493     0.17 %
100 % 1,834,932   100 % 2,083,898
100 %

93.43 % 1,970,231
99.13 % 2,080,405
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รายละเอียดลูกหนี้การค้าของบริษัทสามารถจัดกลุ่มตามอายุของหนี้ได้ดังตารางข้างต้นนี้
ฝ่ายบริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยก�ำหนดให้มนี โยบายและวิธกี ารในการควบคุมสินเชือ่ ทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ บริษทั
และบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี  
้ การให้สินเชื่อของ
บริษทั และบริษทั ย่อยไม่มกี ารกระจุกตัวเนือ่ งจากบริษทั และบริษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูจ่ ำ� นวนมาก
รายซึ่งลูกหนี้เกือบทั้งหมดเป็นลูกค้าชั้นดีและส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษัทได้ท�ำประกันความเสี่ยงคุ้มครองการไม่
จ่ายช�ำระจ�ำนวนหนึ่งจึงไม่คาดว่าบริษัทจะได้รับความเสียหายจากลูกค้าในมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญ
จ�ำนวนคงเหลือที่แตกต่างกันในแต่ละปีนั้นเป็นผลจากยอดขายและในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูก
หนี้ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดจากลูกหนี้แต่ละราย  โดยในปี 2560 นี้
มีผลการบันทึกประมาณค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเพิม่ ขึน้ จากปี 2559 ซึง่ เป็นผลจากการขายสินค้าให้กบั ลูกค้าต่างประเทศ
รายหนึ่ง
บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (โดยมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบริษทั ร่วม
กัน) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อและขายสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตาม
เงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจและ
รายการธุรกิจทีเ่ กิดขึน้ ได้ผา่ นการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2. สินค้าคงเหลือ มีรายละเอียดดังข้อมูลนี้
ปี 2560
ราคาทุน
สินค้าสำ�เร็จรูป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือสุทธิ

696,350
457,312
1,150,035
578
2,304,275
(181,869)
2,122,406

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2558

ปี 2559
30 %
20 %
50 %
100 %
7.89%

803,847
460,260
1,168,906
45,766
2,478,779
(151,666)
2,327,113

32 %
19 %
47 %
2%
100 %
6.12%

1,063,052
460,517
1,016,435
32,199
2,572,203
(134,434)
2,437,769

41 %
18 %
40 %
1%
100 %
5.23 %

บริษทั ด�ำเนินการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตหลายรายทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกันสามารถ
ใช้ทดแทนกันได้ปริมาณการสั่งซื้อเป็นผลจากการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปที่ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และบริหารจัดเก็บสินค้าคงคลังอย่างรัดกุม  
สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่า
สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ำกว่า ราคาทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ
ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุ้ยในการผลิต และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นโดยค�ำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของ
สินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้
รับโดยปรับลดราคาทุนเป็นจ�ำนวน 30.2 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย
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3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังตารางข้อมูลนี้
ที่ดิน

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนและตัดจำ�หน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซื้อเพิ่ม
โอนและตัดจำ�หน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนและตัดจำ�หน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
โอนและตัดจำ�หน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
โอนและตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
โอนและตัดจำ�หน่าย
ค่าเสื่อมราคาสำ�หรับปี
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
โรงงาน

เครื่องจักร

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน

หน่วย : พันบาท
ยานพาหนะ งานระหว่าง
รวม
ก่อสร้าง

349,728
349,728
349,728
349,728

1,831,865
425
13,356
10,885
1,856,531
77
81,874
(17,522)
1,920,960
636
167,483
(5,987)
2,083,092

7,590,647
13,176
75,031
18,525
7,697,379
13,386
66,987
(29,921)
7,747,831
2,518
17,230
(10,271)
7,757,308

1,168,319
7,050
37,083
1,212,452
8,655
30,572
1,251,679
8,548
23,529
1,283,756

178,205
6,027
1,676
490
186,398
5,806
3000
(757)
194,447
6,288
(1,218)
(258)
199,259

138,617
4,536
(3,684)
357
139,826
7,143
(1,983)
(559)
144,427
15
3,904
(183)
148,163

189,711
192,761
(136,610)
245,862
301,773
(199,707)
347,928
230,186
(244,073)
(507)
333,534

11,447,092
223,975
(13,148)
30,257
11,688,176
336,840
(19,257)
(48,759)
11,957,000
248,191
(33,145)
(17,206)
12,154,840

-

1,033,380
4,867
82,688
1,120,935
82,508
(8,665)
1,194,778
89,817
(3,152)
1,281,443

5,623,362
(31)
14,341
390,261
6,027,933
(2,924)
325,039
(23,658)
6,326,390
(28,144)
301,357
(8,126)
6,591,477

1,023,856
(495)
55,474
1,078,835
50,225
1,129,060
(364)
49,347
1,178,043

141,544
(3,734)
400
16,548
154,758
(453)
14,702
(642)
168,365
(3,589)
11,094
(226)
175,644

107,427
(7,243)
285
11,462
111,931
(4,694)
10,741
(468)
117,510
10,508
(159)
127,859

-

7,929,569
(11,503)
19,893
556,433
8,494,392
(8,071)
483,215
(33,433)
8,936,103
(32,097)
462,123
(11,663)
9,354,466

รายงานประจำ�ปี 2560

ที่ดิน

ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
เพิ่มขึ้นระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและ
อาคาร
โรงงาน

เครื่องจักร

อุปกรณ์
โรงงาน

หน่วย : พันบาท
ยานพาหนะ งานระหว่าง
รวม
ก่อสร้าง

เครื่อง
ตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
สำ�นักงาน

-

-

(973)
(973)
(4,646)
(5,619)

-

-

-

(517)
(517)
(517)

(1,490)
(1,490)
(4,646)
(6,136)

349,728
349,728
349,728

735,596
726,182
801,649

1,668,473
1,420,468
1,160,212

133,617
122,619
105,713

31,640
26,082
23,615

27,895
26,917
20,304

245,345
347,411
333,017

3,192,294
3,019,407
2,794,238

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดย
ประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารโรงงาน
เครื่องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำ�นักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ค�ำนวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ใน
ส่วนของก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�ำนวนประมาณ 627 ล้านบาท (2559 : 752
ล้านบาท) (เฉพาะบริษัท: 306 ล้านบาท 2559: 404 ล้านบาท) ไปจดจ�ำนองและวางเป็นประกันไว้กับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อ
ค�้ำประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงิน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทและบริษัทย่อยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่งว่าบริษัทและบริษัทย่อย
จะไม่น�ำสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยไปจ�ำหน่ายจ่ายโอน จ�ำนอง จ�ำน�ำหรือก่อ
ภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นการให้หลักประกันภายใต้สญั ญาสินเชือ่ ร่วม (Syndicated loan) ในการช�ำระหนี้ให้แก่กลุม่ สถาบัน
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยัง
ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนเงินประมาณ 5,839.4 ล้านบาท (2559:
5,128.2 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภาย
ใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 116.5 ล้านบาท (2559: 153.5 ล้านบาท)
4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริษัท

บริษัท กุลธรเคอร์บี้
เฟาน์ดรี่ จำ�กัด
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จำ�กัด
บริษัท กุลธร สตีล จำ�กัด
บริษัท กลุธรแมททีเรียลส์
แอนด์คอนโทรลส์ จำ�กัด
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา
จำ�กัด
รวม
หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของ
   เงินลงทุนในบริษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริษทั ย่อย-สุทธิ

ทุนเรียกชำ�ระแล้ว
2560

2559

575,000
1,260,000
400,000

2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
เงินปันผลที่บริษัทฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

100
100
100

739,999
1,936,751
399,999

739,999
1,936,751
399,999

100,050
50,000

143,750
-

100

100

540,630

540,630

-

-

100

-

12,500
3,629,879

3,617,379

150,050

143,750

(783,007)

(783,007)

-

-

2,846,872

2,834,372

150,050

143,750

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

2560
(ร้อยละ)

2559
(ร้อยละ)

575,000
1,260,000
400,000

100
100
100

650,000

650,000

12,500

-

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯครั้งที่ 1/2559 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ในบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯถือหุ้นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เป็น
จ�ำนวน 200 ล้านบาท (2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม 450 ล้านบาท (4.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ�ำนวน 650 ล้านบาท (6.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) โดยบริษัทได้ช�ำระเงินเพิ่ม
ทุนทั้งหมดจ�ำนวน  200 ล้านบาทในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 และบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชย์เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559
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เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯมีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ชื่อ บริษัท กุล
ธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจท�ำการและรับท�ำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับสินค้า และการผลิตสินค้า
ต่างๆ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 100 โดยมีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 50 ล้านบาท แบ่งออกเป็นหุน้ สามัญ 500,000
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 บริษัท กุลธรวิจัย
และพัฒนา จ�ำกัด ได้เรียกช�ำระค่าหุ้นเป็นครั้งแรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทได้ช�ำระค่าหุ้นจ�ำนวน 12.5 ล้าน
บาท เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560
5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (งบการเงินรวม) เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต
รวม

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

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

ปี 2559
14,900
545,689
1,434,558
806,547
2,801,694

ปี 2558
24,452
767,849
1,786,424
1,081,335
3,660,060

ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อเพื่อ
การด�ำเนินงาน สินเชื่อเพื่อการค�้ำประกัน และสินเชื่อส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 5,625 ล้านบาท
และ 35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นนี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆรวม
ถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนีท้ มี่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน
2.75:1 ตลอดจนต้องไม่นำ� สินทรัพย์ของบริษทั และบริษทั ย่อย ทัง้ ทีม่ อี ยูเ่ ดิมและทีจ่ ะได้มาใหม่ในอนาคตไปจ�ำหน่ายจ่ายโอน
จ�ำนอง จ�ำน�ำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณีน�ำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชือ่ ร่วม (Syndicated loan) ในการช�ำระหนี้
ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว
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6. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้
         (หน่วย: พันบาท)
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ปี 2560
10,790
638,096
6,130
138,716
2,954
82,412
879,098

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

ปี 2558
18,487
823,633
11,656
173,195
2,737
108,491
1,138,199

ในปี 2560 มียอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นจ�ำนวนเงิน 879.10 ล้านบาท ในขณะที่จ�ำนวนคงเหลือของปี 2559
มีเป็นจ�ำนวน 1,003.57 ล้านบาท  เป็นผลจากการบริหารงานจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
บริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัทร่วมกัน)
ซึ่งส่ ว นใหญ่ เ ป็ นการซื้อ และขายสิน ค้าที่เกี่ย วเนื่อ งกั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ที่ เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ตและจ� ำ หน่ ายผลิ ตภั ณฑ์ ม อเตอร์
คอมเพรสเซอร์ โดยบริษทั มีนโยบายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่ นไข
โดยมีสญั ญาทางการค้าระหว่างบริษทั กับบริษทั เหล่านัน้ กันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามปกติธรุ กิจ และรายการธุรกิจทีเ่ กิดขึน้
ได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : พันบาท)
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง กำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
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ปี 2560
  800,000
(200,000)
600,000

ปี 2559
1,000,000
(200,000)
800,000

ปี 2558
263,200
(263,200)
-

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน
3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาแล้วจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดัง
กล่าวมีก�ำหนดจ่ายช�ำระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล้านบาท รวม 20 งวด โดย
เริ่มช�ำระคืนเงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อ้างอิงจากอัตราดอกเบีย้ THBFIX +3% โดยมีกำ� หนดช�ำระดอกเบีย้ เป็นรายเดือน
ภายใต้สัญญาเงินกู้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้ท่ีมีภาระ
ดอกเบี้ยต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับงบ
การเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถด�ำรงอัตราส่วนและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในสัญญาเงินกู้ได้
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยได้รับหนังสืออนุมัติการผ่อนผันเงื่อนไขทางการเงินบางประการ รวมไป
ถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ด�ำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง ณ วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้ได้  
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย ใน
ระหว่างปี 2560 บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน
8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่               
ถึงกำ�หนดชำ�ระภายในหนึ่งปี

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

125,690

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,413
23,588
(480)
(1,446)
8,933
22,142
(6,438)
(13,165)
2,495

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ท�ำสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเครื่องจักรและยานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมี
ก�ำหนดการช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ
ตัดบัญชี                                                                                                                                           
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
68

67

135

7

3

10

(6)

(3)

(9)

(1)

-

(1)

62

64

126

6

3

9

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลรวมของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น
ตามสัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการ
ตัดบัญชี                                                        
มูลค่าปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นต่ำ�ที่ต้องจ่าย
ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
78

134

212

14

10

24

(10)

(9)

(19)

(1)

(1)

(2)

68

125

193

13

9

22

9. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติ
งานครบก�ำหนดระยะเวลา
ในปี 2560 ยอดคงเหลือของการส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีเป็นจ�ำนวนเงิน 196.85 ล้านบาท
ซึ่งเป็นยอดคงเหลือที่สูงกว่าปี 2559 ที่มียอดคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 170.28  ล้านบาท
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับ
วงเงินสินเชื่อเพื่อการด�ำเนินงาน สินเชื่อเพื่อการค�้ำประกัน และสินเชื่อส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสิ้น
เป็นจ�ำนวน 5,625 ล้านบาท และ 35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
ต่อมาเมือ่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษทั และบริษทั ย่อยได้เข้าท�ำสัญญาสินเชือ่ (Credit Facility Agreement)
กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมดัง
กล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนีเ้ ป็นแนวทางด�ำเนินการหลักทีส่ ำ� คัญในการบริหารจัดการทางการเงินโดยองค์
รวมของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและลดภาระดอกเบี้ย
เงินกู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอดคงเหลือรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,830
ล้านบาท
1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด�ำเนินงาน เป็นดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี            
บวก   เงินสดสุทธิจากกิจการดำ�เนินงาน
           - กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยน
             แปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
           -การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
           -จ่ายดอกเบี้ย  
           -จ่ายภาษีเงินได้ และอื่นๆ                        
หัก  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)    
หัก  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
          -เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
          -จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
          -จ่ายเงินปันผล
          -เงินจ่ายชำ�ระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน     
บวก  ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น                                                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี                                                                      

หมายเหตุ:

(1)

316,890,747
307,690,501
  512,185,903
13,980,951
(162,131,324)
(56,345,029)                      
         (254,359,342)
(151,190,729)
246,739,501
(200,000,000)
  (119,966,189)
       (77,964,041)            
6,649,332
225,680,509

รวมผลการซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์โรงงาน และเครื่องจักรระหว่างรอการใช้งานของ
โครงการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ทีจ่ า่ ยลงทุน เป็นจ�ำนวนเงินรวม 241.26
ล้านบาท
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จากข้อมูลการเปลีย่ นแปลงของแหล่งเงินทุนทีม่ าและใช้ไปจากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ยังคงมีสภาพคล่อง
ทางการเงินอย่างเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งสามารถช�ำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก�ำหนดและ ณ สิ้นปีบริษัทมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปีคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 225.68 ล้านบาท
2. รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ในปี 2560 บริษัทได้จ่ายลงทุน ดังนี้
- เครื่องจักรและอุปกรณ์
2.52    ล้านบาท
- อุปกรณ์โรงงาน
8.55    ล้านบาท
- เครื่องจักรและอุปกรณ์    230.19    ล้านบาท
  รอการใช้งาน
รวม

วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงการผลิต
- เพื่อปรับปรุงการผลิต
- เพื่อขยายกำ�ลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI

241.26    ล้านบาท

โดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ใช้เงินทุนจากกระแสเงินสดจากลูกหนี้ เงินสดรับจากการเพิ่ม
ทุนและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
3. ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงินบางประการ
รวมไปถึงอนุมัติผ่อนผันการไม่ด�ำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเจ้าหนี้
สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทและบริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุในหนังสือ
ผ่อนปรนและสัญญาเงินกู้ได้  จึงไม่มีผลที่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ยืมเมื่อทวงถามทันที
ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
-ไม่มีปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
-ไม่มี-
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มุมมองของผู้บริหาร
ผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงฟืน้ ตัวในบางพืน้ ทีท่ งั้ ในปี 2559 และปี 2560 และสภาพเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศไทยในปี 2560 ที่ขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต�่ำ
ท�ำให้ก�ำลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีก�ำลังการผลิตรวมกันมากที่สุดของโลก
ต้องการได้จ�ำนวนการขายให้มากเพียงพอต่อก�ำลังผลิตที่มีอยู่จึงเสนอราคาที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องท�ำให้การแข่งขันด้าน
ราคาขายจะยังคงรุนแรงมากขึน้ ทุกปีโดยฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กบั ตูเ้ ย็นในครัวเรือนซึง่ มีผลกระทบอย่าง
มากท�ำให้บริษัทต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น    
ด้วยเหตุที่มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีโอกาสทางการตลาดที่ดีและยังคงน่าดึงดูดใจส�ำหรับผู้
ประกอบการทั้งหลาย เนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือนส�ำหรับสินค้าเครื่องท�ำความเย็นในครัวเรือนและเครื่อง
ท�ำความเย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศยังคงมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีซึ่งเป็นผลจากสภาวะโลกร้อนและก�ำลังซื้อของ
ประชากรโลกที่มีมากขึ้นผลจากภาวะเศรษฐกิจที่ในบางพื้นที่ของโลกฟื้นตัวได้บ้าง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบยังคงด�ำเนินธุรกิจไปในแนวทางที่มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งตลาดภายในและต่าง
ประเทศ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทั้งด้านราคาและคุณภาพสินค้า  
ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบเนื่องไป  จึงได้
ก�ำหนดแนวทางด�ำเนินการที่สามารถเสริมสร้างการแข่งขันที่ดีและครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1. เร่งการขยายตลาดเดิมและเพิม่ ตลาดใหม่โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเงือ่ นไขทีต่ อบสนองความต้องการของตลาด
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตอบสนองทุกความต้องการที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆที่มีคุณภาพดีมากขึ้น มีต้นทุนที่ต�่ำลงและลดการใช้พลังงานเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของตลาด และตอบรับกับการรักษาสิง่ แวดล้อมทีเ่ กีย่ วข้องกับสารท�ำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. มุ่งเน้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผลเร็วและต่อเนื่อง
5. บริหารการจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งให้สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพเพื่อ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจรวมทั้ง Productivity ของ
กระบวนการผลิตให้สูงขึ้น
6. บริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาสินเชื่อระยะสั้นและสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility
Agreement) ที่เป็นสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่ได้ลงนามกับธนาคารกสิกร
ไทย จ�ำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)  
7. บริหารผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
ด้วยแนวทางด�ำเนินการเพื่อรักษาความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถสร้างความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมาย
“ผูล้ งทุนสามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นของบริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ
56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน www.sec.or.th หรือที่เว็บไซต์ www.kulthorn.com”

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล เป็นประธาน
กรรมการตรวจสอบ นายธวัชชัย จรณะกรัณย์ และนายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นกรรมการตรวจสอบและมีผู้บริหารกลุ่มงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะ
กรรมการตรวจสอบ   ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�ำหนดและแนวทางปฏิบัติตามที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.)ได้ก�ำหนดไว้
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง  กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน  ได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้งโดยมีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและบางวาระได้ประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารเพื่อขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท   ทั้งนี้ได้สรุปรายงานการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท  ได้ทราบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส  ซึ่งพอสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้  
1 การสอบทานรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระส�ำคัญของงบการ
เงินรายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี 2560 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้
สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีท่ี
ประกาศใช้อยู่ และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและเชื่อถือได้ นอกจากนี้ได้มีการประชุมร่วมกับผู้
สอบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการของบริษทั ฯเข้าร่วม เพือ่ สอบทานความเป็นอิสระและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อสังเกต
ของผู้สอบบัญชีด้วย
2 สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มคี วามเหมาะ
สมและมีประสิทธิผล ซึง่ ครอบคลุมไปถึงบริษทั ย่อยด้วย ได้มกี ารพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจ
สอบประจ�ำปี สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่
ให้ไว้อย่างต่อเนือ่ งโดยไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อย
มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3 การบริหารความเสี่ยง จากการสอบทานพบว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการ
ประชุมเพือ่ ก�ำหนดมาตรการในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการด�ำเนิน
ธุรกิจให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4 สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจ
สอบได้สอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดัง
กล่าวเป็นรายการทีเ่ ป็นไปตามเงือ่ นไขในทางธุรกิจปกติเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์
ใดๆ มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ ตลอดจนดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ส�ำคัญและ
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อ
ให้มีความโปร่งใสเชื่อถือได้  
6 การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ ก.ล.ต. ได้เสนอแนะ
ไว้ จากผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
7 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั
เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 แห่งบริษัทส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีประจ�ำปี 2561 อีกวาระหนึ่ง ในอัตราค่าบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นเงินรวม 1,700,000
บาท  ปรับเพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ น 310,000 บาท ด้วยเหตุผลว่ามีปริมาณงานและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งสอบทานและ
ตรวจสอบมากขึ้นจากมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
จากฝ่ายบริหาร ได้เชิญผูส้ อบบัญชีมาหารือเพือ่ ขอทราบข้อคิดเห็นและหรือข้อสังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชี
และการเงิน ซึ่งไม่พบเรื่องที่ผิดปกติและเป็นสาระส�ำคัญ
วันที่ 9 มีนาคม 2561
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

											
(ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดให้จัดท�ำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการ
ด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปี 2560 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชน จ�ำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน
เรื่องหลักเกณฑ์   เงื่อนไขและวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่
ออกหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่อการเป็น
ผู้รับผิดชอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2560
โดยงบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นจากการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปด้วยการ
พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุผลและประมาณการทีเ่ หมาะสมกับลักษณะธุรกิจรวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
อย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไปอย่างโปร่งใส
นอกจากนัน้ บริษทั ก�ำหนดให้มแี นวทางปฏิบตั งิ านเพือ่ รองรับความเสีย่ งและมีระบบการควมคุมภายในทีด่ แี ละเหมาะสม
กับสภาพธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่แสดงผลของการด�ำเนินงานมีความถูกต้อง
ครบถ้วน และเพียงพอต่อการรักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ของบริษทั และสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่าง
มีสาระส�ำคัญ
ในการนีค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ทำ� หน้าทีด่ แู ลรับผิดชอบเกีย่ วกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทั โดยรวมอยู่ในระดับทีน่ า่ พอใจและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีความ
เชื่อถือได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

  (นายสุรพร สิมะกุลธร)
   ประธานกรรมการ
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(นายสุธี สิมะกุลธร)
         กรรมการผู้จัดการใหญ่

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
และงบการเงิน
31 ธันวาคม 2560
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) �ึ� ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิ นรวม ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี�ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินรวม รวมถึง หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชี ที�สําคัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิ นเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงิ นข้างต้นนี� แสดงฐานะการเงิ น ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนิ นงานและกระแส
เงินสดสําหรับปี สิ� นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพาะของบริ ษทั
กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที�ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่ม บริ ษทั ตามข้อกํา หนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิช าชี พบัญชี ที� กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ บัญชี ในส่ วนที�
เกี�ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ น และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณอื�น�ตามที�ระบุใน
ข้อกําหนดนั�นด้วย ข้าพเจ้าเชื�อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที�ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื�อใช้เป็ นเกณฑ์ใน
การแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เร��องส� าคัญในการตรว�สอบ
เรื� องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื� องต่าง� ที�มีนยั สําคัญที�สุดตามดุลยพินิจเยี�ยงผูป้ ระกอบวิชาชี พของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื� องเหล่านี�มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั�งนี� ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื� องเหล่านี�
ข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิงานตามความรับผิดชอบที�ได้กล่าวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบ
งบการเงิ นในรายงานของข้าพเจ้า �ึ� งได้รวมความรับผิดชอบที�เกี�ยวกับเรื� องเหล่านี�ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที�ออกแบบมาเพื�อตอบสนองต่อการประเมินความเสี� ยงจากการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า �ึ� งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื� องเหล่านี�
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
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เรื� องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื� องมีดงั ต่อไปนี�
การรั บรู้ รายได้
เน�� องจากรายได้เป็ นจํานวนเงินที�มีสาระสําคั�และมีผลกระทบอย่างมากต่องบการเงิ น โดยกลุ่มบริ ษทั มีรายการ
ขายกับลูกค้าเป็ นจํานวนมากทั�งในและต่างประเทศ และเน��องจากส�านการ�์การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิต
และจําหน่ ายคอมเพรสเ�อร์ ที�รุนแรงขึ�นอีกทั�งการให้ความสนใจรักษ์ส�ิ งแวดล้อมที� มากขึ�นในปั จจุ บนั ดังนั�น
ข้าพเจ้าจึงให้ความสนใจเป็ นพิเศษต่อการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้ รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการประเมินและทดสอบระบบการควบคุ มภายในของ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ที�เกี� ย วข้องกับ วงจรรายได้ โดยการสอบถามผูร้ ั บ ผิดชอบ ทํา ความเข้า ใจและเลื อกตัวอย่า งมาสุ่ ม
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที�กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่างรายการขายเพื�อตรวจสอบการรับรู ้รายได้
ว่าเป� นไปตามเงื�อนไขในการขาย และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั สุ่ มตรวจสอบเอกสาร
ประกอบรายการขายที�เกิดขึ�นในระหว่างปี และช่วงใกล้สิ�นรอบระยะเวลาบัญชี สอบทานใบลดหนี�ที�กลุ่มบริ ษทั
ออกภายหลังวันสิ� นรอบระยะเวลาบัญชี และวิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชี รายได้ เพื�อตรวจสอบความผิดปกติ
ที�อาจเกิดขึ�นของรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
ค่ าเ�ื�อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
การประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที�คาดว่าจะได้รับของสิ นค้าคงเหลือตามที�เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
ข้อ 5 และข้อ 9 ต้องอาศัยดุ ลยพินิจของฝ่ ายบริ หารค่อนข้างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการประมาณการค่าเผื�อการ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อสําหรั บสิ นค้าที� มีมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับตํ�ากว่าราคาทุ น และสิ นค้าที� ล้าสมัยหรื อ
เสื� อมสภาพ �ึ� ง ขึ�นอยูก่ บั การวิเคราะห์ในรายละเอียดเกี�ยวกับวงจรอายุของสิ นค้า ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ
การแข่งขันทางการตลาด สภาพเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม �ึ� ง อาจทําให้เกิดความเสี� ยงเกี�ยวกับมูลค่าของค่าเผื�อ
การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุ มภายในของกลุ่ มบริ ษทั ที�เกี� ยวข้องกับการประเมินค่าเผื�อการ
ลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลื อกตัวอย่างมาสุ่ มทดสอบการ
ปฏิบตั ิตามการควบคุมที�กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจากนี� ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการและข้อสมมติที�ฝ่ายบริ หาร
ใช้ในการพิจารณาค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือดังนี�
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•

ทําความเข้าใจเกณฑ์ที�ใช้ในการพิจารณาค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ รวมถึงสอบทานความ
สมํ�าเสมอของการใช้เกณฑ์ดงั กล่าว และเหตุผลสําหรับการรับรู ้ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลื อ
แบบเฉพาะเจาะจง

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลาการถือครองและการเคลื� อนไหวของสิ นค้าคงเหลือเพื�อระบุถึงกลุ่ม
สิ นค้าที�มีขอ้ บ่งชี�วา่ มีการหมุนเวียนของสิ นค้าที�ชา้ กว่าปกติ

•

วิเคราะห์เปรี ยบเทียบจํานวนเงินสุ ทธิ ที�กิจการได้รับจากการขายสิ นค้าภายหลังวันที�ในงบการเงิ นกับราคา
ทุนของสิ นค้าคงเหลือ

•

พิจารณาผลขาดทุนที�เกิดขึ�นจริ งจากการขายและการตัดจําหน่ายสิ นค้าคงเหลื อออกจากบั�ชี ที�เกิดขึ�นใน
ระหว่างปี เปรี ยบเทียบกับค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที�บนั ทึกไว้ ณ สิ� นปี ก่อน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจํานวน 783 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการตามที�
กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10 การพิจารณาค่าเผื�อการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าวเป็ นประมาณ
การทางบั�ชี ที�สําคั�ที� ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างสู งในการคาดการณ์ ผลการดําเนิ นงานในอนาคตของ
บริ ษทั ย่อย รวมถึงการกําหนดอัตราคิดลดและสมมติฐานที�สําคั� �ึ� ง ทําให้เกิดความเสี� ยงเกี�ยวกับมูลค่าเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย
ข้าพเจ้าได้ประเมินการพิจารณาเกี�ยวกับการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดย
การทําความเข้าใจกระบวนการพิจารณาแบบจําลองทางการเงินที�ฝ่ายบริ หารเลือกใช้ นอกจากนี� ข้าพเจ้าได้ทาํ การ
ทดสอบข้อสมมติ ที� สํา คั�ที� ใ ช้ใ นการประมาณการกระแสเงิ นสดที� ค าดว่า จะได้รับ ในอนาคตจากบริ ษ ทั ย่อย
ดัง กล่าวที�จดั ทําโดยฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ โดยการเปรี ยบเทียบข้อสมมติ ดงั กล่าวกับแหล่ง ข้อมูลภายในและ
ภายนอกของบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบประมาณการกระแสเงินสดในอดีตกับผลการดําเนิ นงานที�เกิ ดขึ�นจริ งเพื�อ
ประเมินการใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หารในการประมาณการกระแสเงิ นสดที�คาดว่าจะได้รับในอนาคตดังกล่าว
และพิจารณาอัตราคิดลดที�ฝ่ายบริ หารของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยการวิเคราะห์ตน้ ทุนถัวเฉลี�ยของเงินทุนและข้อมูล
อื�น�ของบริ ษทั ฯและของอุตสาหกรรม ตลอดจนทดสอบการคํานวณประมาณการกระแสเงินสดที�คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตตามแบบจําลองทางการเงิน รวมถึงพิจารณาผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงข้อสมมติที�สาํ คั�
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ข้ อมูลอ�น�
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื�น �ึ� งรวมถึงข้อมูลที�รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที�แสดงอยูใ่ นรายงานนั�น� �ึ� งคาดว่าจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้าพเจ้าภายหลัง
วันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน� ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื�นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื�อมัน� ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื�นนั�น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที�เกี�ยวเนื� องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื�นนั�นมี
ความขัดแย้งที� มีส าระสํา คัญกับ งบการเงิ นหรื อกับความรู ้ ที� ได้รับ จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อ
ปรากฏว่าข้อมูลอื�นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื�อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั ตามที�กล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที�
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะสื� อสารเรื� องดังกล่าวให้ผมู ้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลทราบเพื�อให้มี
การดําเนินการแก้ไขที�เหมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้ม�หน้ า���� นการก�ากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที�รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี� �ดยถูกต้องตามที�ควรตามมาตร�านการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี�ยวกับการควบคุมภายในที�ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื�อให้สามารถจัดทํา
งบการเงิ นที� ป รา�จากการแสดงข้อมู ล ที� ข ดั ต่อข้อเท็จจริ ง อันเป็ นสาระสํา คัญไม่ว่า จะเกิ ดจากการทุ จริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื� อง
การเปิ ดเผยเรื� องที� เกี� ยวกับการดําเนิ นงานต่อเนื� องในกรณี ที�มีเรื� องดังกล่ าว และการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรั บ
กิจการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื� องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั�งใจที�จะเลิ กกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื�องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลมีหน้าที� ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงิ นของกลุ่ ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื�อให้ได้ความเชื�อมัน� อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ� งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื� อมัน� อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื�อมัน�
ในระดับสู ง แต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที�มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถื อว่ามีสาระสําคัญเมื�อคาดการณ์ อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุ กรายการรวมกันจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ น
เหล่านี�
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุล ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี�ย ง
ผูป้ ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี�ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี� ยงที�อาจมีการแสดงข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิ น
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื�อตอบสนอง
ต่อความเสี� ยงเหล่านั�น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที�เพียงพอและเหมาะสมเพื�อเป็ นเกณ�์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี� ยงที�ไม่พบข้อมูลที�ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซ�� งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี� ยงที�เกิดจากข้อผิดพลาด เนื� องจากการทุจริ ตอาจเกี�ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การ
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั�งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที�ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ ง
หรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทํา ความเข้า ใจเกี� ย วกับ ระบบการควบคุ ม ภายในที� เกี� ย วข้องกับ การตรวจสอบ เพื� อออกแบบวิ ธี ก าร
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ แต่ไ ม่ ใ ช่ เพื� อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการแสดงความเห็ นต่ อความมี
ประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชี ที�ผบู้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องที�ผบู ้ ริ หารจัดทํา
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• สรุ ปเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับกิ จการที�ดาํ เนิ นงานต่อเนื� องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลัก�านการสอบบัญชีที�ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญที�เกี�ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ ที� อ าจเป็ นเหตุ ใ ห้ เกิ ดข้อสงสั ย อย่า งมี นัย สํ า คัญต่ อความสามารถของกลุ่ ม บริ ษ ัท ในการ
ดําเนินงานต่อเนื�องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที�มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี�ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็ นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็ นที�เปลี�ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ�นอยูก่ บั หลัก�านการสอบบัญชี ที�ได้รับจนถึงวันที�ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื�องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื� อหาของงบการเงิ นโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที�เกี� ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นโดยถูกต้องตามที�ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลัก�านการสอบบัญชี ที�เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี� ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุ รกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื�อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลในเรื� องต่าง� �ึ� ง รวมถึง ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที�ได้วางแผนไว้ ประเด็นที�มีนยั สําคัญที�พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที�มีนยั สําคัญในระบบการ
ควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที�เกี�ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแลเกี�ยวกับความสัมพันธ์ท� งั หมดตลอดจนเรื� องอื�น�ึ� ง
ข้าพเจ้าเชื� อว่ามี เหตุ ผลที� บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที�
ข้าพเจ้าใช้เพื�อป้ องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
จากเรื� องทั�งหลายที�สื�อสารกับผูม้ ีหน้าที�ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื� องต่าง � ที�มีนยั สําคัญที�สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื� องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื� องเหล่านี�ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบัง คับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื� องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ ที�ยากที�จะเกิ ดขึ�น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื� อสารเรื� องดัง กล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที�ผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื� อสารดังกล่าว
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

1796

ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบงานสอบบัญชี และการนําเสนอรายงานฉบับนี�

สาธิ ดา รัตนานุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2561
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7

บริษัท กุลธรเคอร์ บี� จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
ภาษีซ�ือรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที�ดิน อาคารและอุปกร�์
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื�น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น
รวมสิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

7
8
6
9

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

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

149,225,357
1,032,477,488
113,000,000
1,184,681,542
16,088,185
37,067,852
7,920,607
2,540,461,031

251,942,913
1,061,528,303
156,137,389
1,402,491,219
5,486,427
34,282,042
5,632,439
2,917,500,732

10
11
12
13
22

2,794,237,664
71,080,189
127,457,129
2,271,814
2,995,046,796
7,297,335,095

3,019,407,338
75,270,674
83,230,429
2,112,378
3,180,020,819
7,746,906,559

2,846,872,497
1,265,389,656
27,855,299
62,129,682
1,225,628
4,203,472,762
6,743,933,793

2,834,372,497
1,322,220,886
27,367,880
33,375,736
991,649
4,218,328,648
7,135,829,380

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัท กุลธรเคอร� บี� จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
หนี�สินและส่ วน�อง�ู้ถอื หุ้น
หนี�สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที�ถ�งกําหนดชําระ
ภาย�นหน��งปี
ส่ วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถ�งกําหนด
ชําระภาย�นหน��งปี
เงินปั นผลค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
รวมหนี�สินหมุนเวียน
หนี�สิน�ม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนที�ถ�งกําหนดชําระ
ภาย�นหน��งปี
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุ ทธิจาก
ส่ วนที�ถ�งกําหนดชําระภาย�นหน��งปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนี�สิน�ม่ หมุนเวียน
รวมหนี�สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�
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2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

14
15
6

3,029,785,282
879,098,264
-

2,801,694,296
1,003,573,813
-

1,509,334,100
754,951,333
765,206,054

1,269,636,302
988,146,520
887,025,617

16

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

17

61,815,273
882,112
1,120,428
38,458,151
4,211,159,510

67,705,489
848,301
6,844,585
32,306,579
4,112,973,063

6,437,770
878,070
35,095,549
3,271,902,876

13,164,875
844,260
14,860,337
3,373,677,911

16

600,000,000

800,000,000

600,000,000

800,000,000

17
19

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

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

2,495,287
94,773,359
697,268,646
3,969,171,522

8,976,981
81,801,126
890,778,107
4,264,456,018

18

บริษัท กุลธรเคอร� บ� จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
� วันท�� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 1,200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค�ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหน��สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

20

2560

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000
700,000,000
207,897,949

1,200,000,000
700,000,000
207,897,949

1,200,000,000
700,000,000
-

1,200,000,000
700,000,000
-

120,000,000
8,345,246
(10,750,359)
2,225,492,836
7,297,335,095
-

120,000,000
321,138,042
(11,070,345)
2,537,965,646
7,746,906,559
-

120,000,000
754,762,271
2,774,762,271
6,743,933,793
-

120,000,000
851,373,362
2,871,373,362
7,135,829,380
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

กรรมการ

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

183

บริษัท กุลธรเคอร� บี� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื�น
รายได้จากการขายเศษซาก
ดอกเบี�ยรับ
เงินปั นผลรับ
กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยน
อื�น �
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยน
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)สํ าหรับปี

หมายเหตุ

2560

งบการเงินรวม

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

2559

6, 23

9,263,906,664

8,665,887,862

5,290,665,085

4,945,268,351

6
6
6, 10

245,008,234
1,066,996
6,018
17,932,338
31,594,849
9,559,515,099

168,902,584
1,176,163
4,523
15,844,833
8,851,815,965

176,195,810
8,004,166
150,055,946
2,015,655
23,046,154
5,649,982,816

112,863,995
7,892,075
143,754,523
21,205,931
5,230,984,875

6

9,013,230,998
126,060,082
436,483,830
9,575,774,910
(16,259,811)
(183,168,544)
(199,428,355)
26,675,354
(172,753,001)

8,011,603,678
87,154,720
446,764,644
11,860,450
8,557,383,492
294,432,473
(186,841,093)
107,591,380
(44,288,515)
63,302,865

5,236,065,523
73,635,583
202,646,653
5,512,347,759
137,635,057
(127,766,953)
9,868,104
26,173,046
36,041,150

4,583,216,317
38,290,680
209,969,238
6,681,267
4,838,157,502
392,827,373
(125,344,996)
267,482,377
(22,504,019)
244,978,358

319,986

5,136,721

-

-

319,986

5,136,721

-

-

(23,500,125)
3,460,330

-

(15,233,141)
2,580,900

-

(20,039,795)

-

(12,652,241)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น� สํ าหรับปี

(19,719,809)

5,136,721

(12,652,241)

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(192,472,810)

68,439,586

23,388,909

244,978,358

(0.144)

0.053

0.030

0.204

22

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ�น� :
������������������������ ������������� ����������������
ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที�จะถูกบันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
�������������� ��� ���������� ������������� ����������������
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
19
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
รายการที�จะไม่ถกู บันทึกในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้

กําไรต่อหุ้นขั�นพ�น� �าน
กําไร(ขาดทุน)ส่ วนที�เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั �
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

184
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24

บริษัท กุลธรเคอร� บ� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับ�� สิ�นสุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผือ� การด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกร�์
ค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ท�ิที�จะได้รับ (โอนกลับ)
กําไรจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ถาวร
โอนสิ นทรัพย์ถาวรไปเป็ นค่าใช้จ่าย
ตัดจําหน่ายภาษีหกั � ที�จ่าย
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบี�ยตัดจําหน่าย
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี�ยรับ
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี�สินดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิม� ขึ�น) ลดลง
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื�น
สิ นทรัพย์อื�น
หนี�สินดําเนินงานเพิม� ขึ�น (ลดลง)
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินหมุนเวียนอื�น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี�ยรับ
จ่ายดอกเบี�ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(199,428,355)

107,591,380

9,868,104

267,482,377

473,054,831
4,646,262
14,810,362
30,203,130
(246,023)
555
2,008,820
(6,018)
10,214,628
14,066,845
(953,370)
(1,066,996)
832,368
162,981,868

494,203,314
30,413,106
17,232,199
(82,647)
3,753,294
2,000,000
841,102
(4,523)
14,438,367
17,503,950
(1,176,163)
14,607,582
157,795,834

209,526,239
2,619,771
(8,177,552)
(73,613)
(150,055,946)
966,368
4,375,332
(953,370)
(8,004,166)
(111,818)
122,947,540

219,206,477
7,821,505
31,533,219
(786,688)
2,000,000
224,841
(143,754,523)
1,947,107
8,299,960
(7,892,075)
7,441,805
115,351,406

511,118,907

859,116,795

182,926,889

508,875,411

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

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

16,468,722
225,987,229
(5,073,978)
(233,979)

211,857,120
4,880,570
26,916,281
556,500

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

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

(228,111,332)
8,101,496
200,065,047
(6,636,240)
8,063,483
(122,331,209)
(16,088,186)
63,072,895

(172,835,059)
(26,512,225)
553,738,598
(4,413,670)
8,427,514
(117,062,839)
(53,989,902)
386,699,701

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

185

บริษัท กุลธรเคอร� บี� จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส� าหรับปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื�อที�ดิน อาคารและอุปกร�์ และสิ นทรัพย์�ม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกร�์
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปั นผลรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันลดลง
เงินสดจ่ายเพิม� เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั�นจาก
สถาบันการเงินเพิม� ขึ�น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิม� ขึ�น(ลดลง)
ชําระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
�ลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม� ข�น�
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม� ข�น� (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม� เติมเกีย� วกับกระแสเงินสด
1) รายการกิจกรรมลงทุนซึ�ง�ม่เกี�ยวข้องกับกระแสเงินสด
เจ้าหนี�จากการซื�อสิ นทรัพย์ถาวร
2) รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ�ง�ม่เกี�ยวข้องกับกระแสเงินสด
เงินปั นผลค้างจ่าย
การซื�อสิ นทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ�งของงบการเงินนี�
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2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

(267,227,564)
1,293,214
11,568,990
6,018
(254,359,342)

(331,543,738)
5,413,947
4,523
(326,125,268)

(160,374,853)
82,128
11,568,990
150,055,946
43,137,389
(12,500,000)
31,969,600

(203,489,317)
65,876,200
143,754,523
57,438,360
(200,000,000)
(136,420,234)

246,739,501
(200,000,000)
(77,964,041)
(119,966,189)
(151,190,729)
6,649,332
(91,210,238)
316,890,747
225,680,509

(875,347,947)
(263,200,000)
(83,782,250)
1,000,000,000
(179,957,197)
(402,287,394)
20,269,869
143,859,450
173,031,297
316,890,747

258,200,867
(121,819,563)
(200,000,000)
(14,175,166)
(119,966,189)
(197,760,051)
(102,717,556)
251,942,913
149,225,357

(917,825,376)
267,737,862
(263,200,000)
(17,676,984)
1,000,000,000
(179,957,197)
(110,921,695)
139,357,772
112,585,141
251,942,913

5,004,812

17,160,352

2,606,313

9,790,222

882,112
-

848,301
7,812,501

878,070
-

844,260
3,575,501

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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1,200,000,000
1,200,000,000

ยอ�คงเหลือ � วันท�� 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอ�คงเหลือ � วันท�� 31 ธันวาคม 2559

ยอ�คงเหลือ � วันท�� 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอ�คงเหลือ � วันท�� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหน�� งของงบการเงินนี�

ทุนเรื อนหุ ้น
ที�ออกและ�ําระแล้ว
1,200,000,000
1,200,000,000

บริษทั กุลธรเคอร� บ� ��ากั� (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแ��งการเ�ล�ย� นแ�ลง�่ วน�อง�ู้ถือหุ้น
�� าหรับ�� �ิ�น�ุ �วันท�� 31 ธันวาคม 2560

700,000,000
700,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
700,000,000
700,000,000
207,897,949
207,897,949

ส่วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน
207,897,949
207,897,949
120,000,000
120,000,000

321,138,042
(172,753,001)
(20,039,795)
(192,792,796)
(120,000,000)
8,345,246

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,000,000
437,835,087
63,302,865
63,302,865
(179,999,910)
120,000,000
321,138,042

งบการเงินรวม

(11,070,345)
319,986
319,986
(10,750,359)

องค�ประกอบอื�นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื�น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที�เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
(16,207,066)
5,136,721
5,136,721
(11,070,345)

2,537,965,646
(172,753,001)
(19,719,809)
(192,472,810)
(120,000,000)
2,225,492,836

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
2,649,525,970
63,302,865
5,136,721
68,439,586
(179,999,910)
2,537,965,646

(หน่วย: บาท)
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1,200,000,000

ยอ�คงเหลือ � วันท�� 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอ�คงเหลือ � วันท�� 31 ธันวาคม 2559

ยอ�คงเหลือ � วันท�� 1 มกราคม 2560
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอ�คงเหลือ � วันท�� 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหน��งของงบการเงินนี�

ทุนเรื อนหุน้
ที�ออกและ�ําระแล้ว
1,200,000,000
1,200,000,000

บริษัท กุลธรเคอร� บ� จ�ากั� (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแ��งการเ�ล�ย� นแ�ลง�่ วน�อง�ู้ถือหุ้น (ต่ อ)
�� าหรับ�� �ิ�น�ุ �วันท�� 31 ธันวาคม 2560

700,000,000
700,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุน้ สามัญ
700,000,000
700,000,000
120,000,000
120,000,000

851,373,362
36,041,150
(12,652,241)
23,388,909
(120,000,000)
754,762,271

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,000,000
786,394,914
244,978,358
244,978,358
(179,999,910)
120,000,000
851,373,362

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,871,373,362
36,041,150
(12,652,241)
23,388,909
(120,000,000)
2,774,762,271

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
2,806,394,914
244,978,358
244,978,358
(179,999,910)
2,871,373,362

(หน่วย: บาท)

บริษัท กุลธรเคอร์ บ� จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
�ํ าหรับป� �ิ�น�ุ ดวันท�� 31 ธันวาคม 2560
1.

ข้ อมูลทัว� �ป
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ�งจัดตั�งและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย ธุ รกิจ
หลักของบริ ษทั ฯคือการผลิตและจําหน่ายคอมเพรสเซอร์ ลูกสู บ ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี� เลขที�
126 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ งเทพฯ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ นนี� จดั ทําขึ� นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที� กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าลงวันที� 11 ตุลาคม
2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ นฉบับ ภาษาไทยเป็นงบการเงิ น ฉบับ ที� บ ริ ษ ทั ฯใช้เ ป็นทางการตามก�หมาย งบการเงิ นฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี�
งบการเงินนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื�นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี�ได้จดั ทําขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี จํากัด (มหาชน) (ซึ� งต่อไปนี�
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ�งต่อไปนี�เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี�
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อยที�ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ� ี เ�าน์ดรี� จํากัด
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จํากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จํากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จํากัด

จัดตั�งขึ�น
ในประเทศ

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตและจําหน่ายเหล็กหล่อเพื�อเป็นชิ�นส่ วนของ
อุตสาหกรรมเครื� องเย็นและยานยนต์
ผลิตและจําหน่ายคอมเพรสเซอร์ ลูกสู บเพื�อเป็ น
ชิ�นส่ วนของอุตสาหกรรมเครื� องเย็น
ตัดและแปรรู ปโลหะแผ่นสําหรับใช้ในการผลิต
คอมเพรสเซอร์
ผลิตและจําหน่ายลวดทองแดงอาบนํ�ายาและ
เครื� องควบคุมอุณหภูมิสาํ หรับ
เครื� องปรับอากาศและตูเ้ ย็น
ทําการและรับทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
เกี�ยวกับสิ นค้า และการผลิตสิ นค้าต่างๆ

อัตราร้ อยละของ
การถือหุ ้น
2560
2559
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

-
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บริ ษทั ย่อย

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั�งขึ�น
ในประเทศ

บริ ษทั ย่อยที�ถือหุน้ ทางตรงและทางอ้อมโดยบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัล โปรดักส์ จํากัด ผลิ ตและจําหน่ ายชิ� นส่ วนโลหะอัดขึ� นรู ป และ ไทย
รับจ้างเจาะ กลึง และชุบเคลือบผิวโลหะ
บริ ษ ัท ซู โ จว กุ ล ธร แมกเนทไวร์ ผลิตและจําหน่ายลวดทองแดงอาบนํ�ายา
จีน
จํา กัด (ถื อ หุ ้นโดย Phelps Dodge
Suzhou Holdings, Inc.)

อัตราร้อยละของ
การถือหุน้
2560
ร้อยละ

2559
ร้อยละ

100

100

100

100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที�เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที�เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั�งการกิจกรรมที�
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั�นได้

ค)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั�งแต่วนั ที�บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที�บริ ษทั ฯสิ�นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั�น

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ�นโดยใช้นโยบายการบัญชีที�สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี�สินตามงบการเงินของบริ ษทั ย่อยซึ� งจัดตั�งในต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดย
ใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาท
โดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยนถัวเฉลี�ยรายเดือน ผลต่างซึ� งเกิดขึ�นจากการแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็น
รายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที�เป็ นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลี�ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที�มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจากงบ
การเงินรวมนี�แล้ว

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามวิธีราคาทุน

2
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3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท��เริ�มม���บังคับใช้ ใน�� �ั��ุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่ ซึ� งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ นดังกล่าวได้รั บการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่ าเที ยมกับมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้
แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน� ีไม่มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท����ม���บังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปีปั จจุ บัน สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตี ความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ� งมีผลบังคับใช้สําหรับ
งบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�เริ� มในหรื อหลังวันที� 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวได้รับการปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข� ึนเพื�อให้มีเนื� อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งและอธิ บายให้ชดั เจนเกี�ยวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อยเชื� อว่ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรั บปรุ ง จะไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื�อนํามาถือปฏิบตั ิ

4.

น�ยบายการบั�ช�ท���าคั�

4.1 การรับรู้รายได้
ขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารั บรู้ เมื�อบริ ษทั ฯได้โอนความเสี� ยงและผลตอบแทนที�มีนัยสําคัญของความเป็น
เจ้าของสิ นค้าให้กบั ผูซ้ �ือแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสิ นค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม
สําหรับสิ นค้าที�ได้ส่งมอบหลังจากหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ การรับรู้เมื�อได้ให้บริ การแล้ว โดยพิจารณาถึงขั�นความสําเร็ จของงาน
ด�กเบ�ย� รั บ
ดอกเบี�ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณ�์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที�แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื�อบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับเงินปันผล
3
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั�นที�มีสภาพ
คล่องสูงซึ�งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที�ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัดในการเบิก
ใช้
4.3 ลูกหนี�การค้า
ลูกหนี�การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที�จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสู ญสําหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได้ ซึ� งโดยทัว� ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี�
4.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าสําเร็ จรู ป สิ นค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรื อ
มู ล ค่ า สุ ท ธิ ที� จ ะได้รั บ แล้ว แต่ ร าคาใดจะตํ�า กว่ า ราคาทุ น ของสิ น ค้า สํา เร็ จ รู ป และสิ น ค้า ระหว่ า งผลิ ต
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุย้ ในการผลิต
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุ นในหลักทรั พ ย์เผื�อขายแสดงตามมูลค่ ายุติธ รรม การเปลี�ย นแปลงในมูลค่ ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวบันทึกในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น และจะบันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
เมื�อได้จาํ หน่ายหลักทรัพย์น� นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที�แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื� อหลังสุ ด ณ สิ� นวันทําการ
สุ ดท้ายของปี
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณีที�มีการโอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ�งไปเป็ นอีกประเภทหนึ�ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่า
ของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที�โอนเปลี�ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่าง
ราคาตามบัญชี แ ละมู ลค่ า ยุติธ รรม ณ วันที� โ อนจะบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุ นหรื อ แสดงเป็ น
องค์ประกอบอื�นของส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที�มีการโอนเปลี�ยน
เมื�อมีการจําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ� งตอบแทนสุ ทธิ ที�ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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4.6 ที��ิน ����ร����ุ��ร�์ ����่��ส�� �มร���
ที�ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื� อมราคาสะสมและค่าเผื�อ
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค าํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรั พ ย์โดยวิธี เส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี�
ส่ วนปรับปรุ งที�ดินและอาคารโรงงาน
เครื� องจักร
อุปกรณ์โรงงาน
เครื� องตกแต่ง ติดตั�ง และอุปกรณ์สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื� อมราคาของส่ วนที�คาํ นวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื� อมราคาสําหรับที�ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริ ษทั ฯตัดรายการที�ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื�อจําหน่ ายสิ นทรั พย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รั บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการ
จําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู้ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื�อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น� นั ออกจากบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ� มแรกของสิ นทรั พย์ไม่มีตวั ตนที�ได้มาจากการรวมธุ รกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น� นั ณ วันที�ซ�ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�ได้มาจากการอื�น บริ ษทั ฯจะบันทึก
ต้นทุนเริ� มแรกของสิ นทรัพย์น� นั ตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริ� มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผือ� การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น� นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น� นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื�อมี
ข้อบ่งชี�ว่าสิ นทรั พย์น� นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ�นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที�มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี�
อายุการให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
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4.8 ค่าความนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่าเริ� มแรกของค่าความนิยมในราคาทุน �ึ�งเท่ากับต้นทุนการรวมธุรกิจส่ วนที�สูงกว่ามูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที�ได้มา หากมูลค่ายุติธ รรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที�ได้มาสู งกว่าต้นทุนการรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู้ส่วนที�สูงกว่านี�เป็ นกําไรในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผือ� การด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรื อเมื�อใดก็ตามที�มีขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่าเกิดขึ�น
เพื�อวัตถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่าความนิ ยมที�เกิดขึ�นจากการรวมกิจการ
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด)ที�คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เพิ�มขึ�นจากการรวมกิจการ และบริ ษทั ฯจะทําการประเมินมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วย
ของสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสด) หาก
มูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที�ก่อให้เกิดเงินสดตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน และบริ ษทั ฯไม่สามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการด้อยค่า
ได้ในอนาคต
4.9 สํ ารองการรับประกันสิ นค้า
สํารองการรั บประกันสิ นค้าประมาณขึ�นโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายการรั บประกันสิ นค้าที�เกิดขึ�นจริ งและ
คํานวณขึ�นเป็ นสัดส่ วนต่อยอดต้นทุนขายและจํานวนสิ นค้าที�ยงั อยูใ่ นระหว่างการรับประกัน
4.10 รายการธุรกิจกับบุคค��ร�อกิจการ���เก�ย� ว�้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที�มีอาํ นาจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื ออยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี�บุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจการที�มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทางตรงหรื อทางอ้อม�ึ�งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หารสําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั ฯที�มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าเครื� องจักรและอุปกรณ์ที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่าถือเป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของ
สิ นทรั พย์ที�เช่าหรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที�ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ�ากว่า
ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี�สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี�ยจ่ายจะบันทึก
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที�ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื� อม
ราคาตลอดอายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที�เช่าและจะจดทะเบียนโอนเป็นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเมื�อ
ผ่อนชําระเรี ยบร้อยแล้ว
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สัญญาเช่าทรัพย์สินที�ความเสี� ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที�จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.12 เงินตราต่ างประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ� งเป็นสกุลเงินที� ใช้ใ นการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการที�รวมอยูใ่ นงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที�ใช้
ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั�น
รายการที�เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ วันที�เกิดรายการ สิ นทรัพย์
และหนี�สินที�เป็ นตัวเงินซึ�งอยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี�ยน ณ
วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงในอัตราแลกเปลี�ยนได้รวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
4.13 การด้ อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและ
อุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์อื�นหากมีขอ้ บ่งชี�ว่าสิ นทรัพย์ดงั กล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการ
ประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื�อมูลค่า
ที�คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรั พย์น� นั ทั�งนี�มูลค่าที�คาดว่าจะ
ได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่
ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณการกระแสเงิน
สดในอนาคตที�กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลด
ก่อน�าษีที�สะท้อนถึงการประเมินความเสี� ยงในส�าพตลาดปั จจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความ
เสี� ยงซึ�งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที�กาํ ลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการ
ขาย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูลค่าที�ดีที�สุดซึ� งเหมาะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ� งสะท้อน
ถึงจํานวนเงินที�กิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ ายสิ นทรั พย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการ
จําหน่ายนั�นผูซ้ �ื อกับผูข้ ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี�ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่าง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี�ไม่มีความเกี�ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรั พ ย์ มีข ้อบ่ง ชี�ที�แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุ นจากการด้อยค่ าของ
สิ นทรัพย์ที�รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับ
คื น ของสิ นทรั พ ย์น� ัน และจะกลับ รายการผลขาดทุ น จากการด้อ ยค่ า ที� รั บ รู้ ใ นงวดก่ อนก็ต่ อเมื� อมี ก าร
เปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใช้กาํ หนดมูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าครั�งล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบั�ชีของสิ นทรัพย์ที�เพิ�มขึ�นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบั�ชีที�ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์โดยรับรู้ไป
ยังส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น� นั แสดงด้วยราคาที�ตีใหม่ การกลับรายการส่ วนที�เกิน
กว่ามูลค่าตามบั�ชีที�ควรจะเป็ นถือเป็ นการตีราคาสิ นทรัพย์เพิ�ม
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
���������� ������������������
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่าใช้จ่ายเมื�อ
เกิดรายการ
���������� ����������������������� ������������� ���������������������
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั ย่อยได้ร่ วมกันจัดตั�งกองทุ น
สํารองเลี�ยงชีพ �ึ�งประกอบด้วยเงินที�พนักงานจ่ายสะสมและเงินที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ น
รายเดือน สิ นทรั พย์ของกองทุนสํารองเลี�ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที�
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี�ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปีที�เกิดรายการ
โครงการ���ร�โ��น� ���ง��ก�ากงาน ������ร�โ��น� ร����า����น��ง�น�กงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรั บเงินชดเชยที�ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อออกจากงานตามก�หมาย
แรงงาน และตามโครงการผลตอบแทนพนักงานอื�นๆ �ึ� งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าว
เป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน นอกจากนั�น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน ได้แก่ โครงการเงินรางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนด
ระยะเวลา
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื�นของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที�ประมาณการไว้ �Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี� ยวชา�อิสระได้ทาํ การประเมินภาระผูกพันดัง กล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
ระยะยาวอื�นของพนักงานจะรับรู้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
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4.15 ปร��า�การ�นี��ิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี�สินไว้ในบัญชีเมื�อภาระผูกพัน�ึ� งเป็นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ�นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื�อปลดเปลื�องภาระผูกพันนั�นและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั�นได้อย่างน่าเชื�อถือ
4.16 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที�คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณ�์ที�กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว� คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี�สิน ณ วันสิ� นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี�สินที�เกี�ยวข้องนั�น
โดยใช้อตั ราภาษีที�มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรั บรู้ หนี� สินภาษีเงินได้ร อการตัดบัญชีข องผลแตกต่างชัว� คราวที�ต้องเสี ยภาษีทุก
รายการ แต่ รับรู้ สินทรั พย์ภาษีเงินได้ร อการตัดบัญชีสําหรั บผลแตกต่างชัว� คราวที�ใ ช้หักภาษี รวมทั�งผล
ขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที�มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ ที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้น� นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรั พ ย์ภาษีเงิ นได้ร อการตัดบัญชี ทุกสิ� นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดงั กล่าว หากมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท� งั หมดหรื อ
บางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที�เกิดขึ�น
เกี�ยวข้องกับรายการที�ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
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4.17 ตราสารอนุพนั ธ์
สั ��า���อ�าย��ินตราต่ า��ร����ล่ว��น� า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการเปลี�ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมของอัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้าสําหรั บ
สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที�ยงั ไม่ครบกําหนดเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน
สั ��า�ลก��ล�ย� นอัตราดอก���ย�
บริ ษทั ฯรั บรู้จาํ นวนสุ ทธิ ของดอกเบี�ยที�ได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย
เป็ นรายได้/ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที�คาดว่าจะได้รับจากการขายสิ นทรั พย์หรื อเป็นราคาที�จะต้องจ่ายเพื�อโอน
หนี� สินให้ผอู้ ื�นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที�เกิ ดขึ�นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ �ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด� ณ วันที�วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินซึ� งมาตร�านการรายงานทางการเงินที�เกี�ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที�ไม่มีตลาดที� มีสภาพคล่องสําหรั บสิ นทรั พย์หรื อหนี� สินที�มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที�เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที�
สามารถสังเกตได้ที�เกี�ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินที�จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั�นให้มากที�สุด
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมที�ใช้วดั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื�อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี�สินอย่างเดียวกันในตลาดที�มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ลอื� นที� ส ามารถสัง เกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี� สิ น ไม่ ว่ าจะเป็นข้อ มูล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที�ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี�ยวกับกระแสเงินสดในอนาคตที�กิจการประมาณขึ�น
ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี�สินที�ถืออยู่ ณ วันสิ�นรอบระยะเวลารายงานที�มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ�นประจํา
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5.

การใช้ ดุล��ินิ��ล�ปร��าณการ�าง�ัญช���ส�าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื� องที� มีค วามไม่ แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพิ นิจและการประมาณการดัง กล่าวนี� ส่ง ผล
กระทบต่ อจํานวนเงินที�แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที�แสดงในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ผลที�
เกิดขึ�นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที�ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที�สําคัญมี
ดังนี�
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื�อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื�อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี� ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที�เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
ค่าเ�ือ� หน��สงสั ���สู ญของลูกหน��
ในการประมาณค่าเผือ� หนี�สงสัยจะสูญของลูกหนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากลูกหนี�แต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของหนี�ที�
คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที�เป็ นอยูใ่ นขณะนั�น เป็ นต้น
ค่าเ�ือ� การลดลงของ�ูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
ในการประมาณค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกิดขึ�นจากสิ นค้าคงเหลือแต่ละรายการ โดยคํานึงถึงภาวะตลาดและสภาพของ
สิ นค้าที�เป็ นอยูใ่ นขณะนั�น
ค่าเ�ือ� การด้ อ�ค่าของเงินลง�ุน
บริ ษทั ฯจะตั�งค่ าเผื�อการด้อยค่าของเงิ นลงทุ นเมื�อมูลค่ายุติธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่าวได้ลดลงอย่างมี
สาระสําคัญและเป็ นระยะเวลานานหรื อเมื�อมีขอ้ บ่งชี�ของการด้อยค่า การที�จะสรุ ปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระสําคัญหรื อเป็ นระยะเวลานานหรื อไม่น� นั จําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ายบริ หาร
���ดิน อาคาร�ล�อุปกรณ์ �ล�ค่าเสื� อ�ราคา
ในการคํานวณค่ าเสื� อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ ายบริ หารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื�อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี�ยนแปลงเกิดขึ�น
นอกจากนี� ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและ
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที�คาดว่าจะได้รับคืนตํ�ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์น� นั
ในการนี�ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที�เกี�ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคต�ึ� ง
เกี�ยวเนื�องกับสิ นทรัพย์น� นั
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างชัว� คราวที�ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที�ไม่ได้ใช้เม��อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริ ษทั ฯจะมีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที�จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว� คราวและขาดทุนนั�น ในการนี�ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการว่า
บริ ษทั ฯควรรับรู้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไร
ทางภาษีที�คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
สํ ารองการรับประกันสิ นค้า
ในการประมาณการสํารองการรั บประกันสิ นค้า ฝ่ ายบริ หารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที�คาดว่าจะเกิดขึ�นโดยคํานึงถึงค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นจริ งในอดีตและจํานวนสิ นค้าที�อยู่ในระหว่างการ
รับประกัน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ �ละผลประโยชน์ ระยะยา�อ��นของ
พนักงาน
หนี�สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาว
อ��นของพนักงาน ประมาณขึ�นตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย �ึ� งต้องอาศัยข้อสมมติ�านต่าง ๆในการ
ประมาณการนั�น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ�นเงินเด�อนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี�ยนแปลง
ในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
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6.

รายการธุรก��ก��ก��การ����ก�ย� ��� ��ก��
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที�สาํ คัญกับบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ซ�� งส่ วนใหญ่
เกี�ยวเนื�องกับการซื�อและขายสิ นค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป� นไปตามเงื�อนไขทางการค้าและเก��์ตามที�ตกลง
กันระหว่างบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจการที�เกี�ยวข้องกันเหล่านั�น ซ��งเป� นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ป
ได้ดงั นี�

(หน่วย: ล้านบาท)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ซื�อสินค้า
ขายสินค้าและบริ การและขายเศษซาก
เงินปั นผลรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ดอกเบี�ยรับ
รายได้อื�น
ค่าเช่ารับ
ขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื�น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ท��เก��ยว�้ องกัน
ขายสินค้าและบริ การและขายเศษซาก
ซื�อสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื�น
รายได้อื�น

2559

2560

นโยบายการกําหนดราคา

2559

-

-

1,334
147
151
31
7
14
3
2

1,182
207
144
28
7
13
3
61
1

ราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ตามอัตราที�ประกาศจ่าย
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 0.25 - 5.80 ต่อปี
อัตราดอกเบี�ยร้อยละ 3.25 - 5.80 ต่อปี
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที�ตกลงร่ วมกัน
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา

576
68
14
10
1

591
70
19
14
1

290
68
8
1

323
68
5
8
1

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที�ตกลงร่ วมกันตามที�ระบุไว้ในสัญญา
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ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิจการที�เกี�ยวข้องกัน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี�

(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559
ลู ก หน�� ก าร�้ า แล�ลู ก หน�� อ� น - กิ � การท�� เ ก�� ย ว�้ อ งกั น
(หมายเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหน�ก� าร�้ าแล�ลูกหน�อ� น� - กิ�การท��เก�ย� ว�้ องกัน
เ�้ า หน�� ก าร�้ า แล�เ�้ า หน��อ� น - กิ � การท�� เ ก�� ย ว�้ อ งกั น
(หมายเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที�เกี�ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเ�้ าหน�ก� าร�้ าแล�เ�้ าหน�อ� น� - กิ�การท��เก�ย� ว�้ องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

113,337
113,337

105,827
105,827

54,799
49,332
104,131

41,453
49,762
91,215

16,920
16,920

26,356
26,356

254,112
12,199
266,311

341,275
17,956
359,231

เงินให้ ก้ยู �มร�ย��ั� นแล�เงินกู้ย�มร�ย��ั� นกับกิ�การท��เก�ย� ว�้ องกัน
ยอดคงค้างของเงิ น ให้กู้ยืมระยะสั�น และเงิ นกู้ยืมระยะสั� นระหว่ างบริ ษ ัทฯและบริ ษทั ย่อ ย ณ วัน ที� 31
ธันวาคม 2560 และ 2559 และการเคลื�อน�หวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
เพิม� ขึ�น
31 ธันวาคม 2559 ระหว่างปี
เงินให้ ก้ ูย�มร�ย��ั� นแก่ บริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด
รวม

156,000
156,000

ลดลง
ระหว่างปี
-

(43,000)
(43,000)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560
113,000
113,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
เพิม� ขึ�น
31 ธันวาคม 2559 ระหว่างปี
เงินกู้ย�มร�ย��ั� น�ากบริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จํากัด
รวม

23,500
615,000
638,500

ลดลง
ระหว่างปี
-

(23,500)
(23,500)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที�
31 ธันวาคม 2560
615,000
615,000
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เมื�อวันที� 1 สิ งหาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันทําสัญญาบริ หารสภาพคล่อง (Cash Sweep)
โดยมอบหมายให้ธนาคารพาณิชย์แห่งหน��งโอนเงิน�ากธนาคารคงเหลือจากบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มายัง บัญชีที�ระบุไว้ เพื�อวัต�ุป ระสงค์ในการบริ หารสภาพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้หลักเกณฑ์และ
เงื�อนไขที�ระบุในสัญญา
ในการโอนเงินแต่ละครั�งจากบัญชีหน��งไปยังอีกบัญชีหน��งจะ�ือเป� นการกูย้ มื เงินระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี�ย
ตามที�ตกลงร่ วมกันไว้ในสัญญา
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงินให้กยู้ มื ระยะสั�นและเงินกูย้ ืมระยะสั�นตาม
สัญญาดังกล่าว ดังนี�
(หน่วย: พันบาท)
2560
2559
เงินให้ ก้�ู �มระ�ะ��� นแก่ก�ิ การท��เก��� ว�้ องก�น
137
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จํากัด
137
รวมเงินให้ ก้�ู �มระ�ะ��� นแก่ก�ิ การท��เก��� ว�้ องก�น
เงินกู้��มระ�ะ��� น�ากกิ�การท��เก��� ว�้ องก�น
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ� ีเ�าน์ดรี� จํากัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จํากัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จํากัด
รวมเงินกู้��มระ�ะ��� น�ากกิ�การท��เก��� ว�้ องก�น

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

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที�ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี�

(หน่วย: ล้านบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั�น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2560
2559
45
1
46

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
44
21
21
2
1
1
46
22
22
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�าระ��า� �ระก�นก�บกิ�การที�เกีย� ��� �งก�น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระจากการคํ�าประกันให้กบั กิจการที�เกี�ยวข้องกันตามที�กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28.4
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2560
2559
2,832
3,627
2,368
3,123
222,849
313,264
146,857
248,820
225,681
316,891
149,225
251,943

� วันที� 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพย์มีอตั ราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี (2559:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี)
8.

ลูก�นี�การ��าและลูก�นี��น�
(หน่วย: พันบาท)

ลูกหนี� การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ�นไป
รวมลูกหนี� การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี� การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกําหนดชําระ
ค้างชําระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือนขึ�นไป
รวม
หัก : ค่าเ�ือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี� การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รวมลูกหนี� การค้า - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

84,980

74,499

53,258

48,665

21,629
94
242
5,224
112,169

21,214
370
3,842
4,741
104,666

22,193
75,451

12,208
1,307
3,416
65,596

1,336,041

1,324,810

789,056

796,783

279,145
8,723
1,376
65,602
1,690,887
(54,635)
1,636,252
1,748,421

302,412
33,560
19,290
74,138
1,754,210
(39,825)
1,714,385
1,819,051

123,802
3,433
7,888
924,179
(10,859)
913,320
988,771

152,827
7,099
15
15,596
972,320
(8,240)
964,080
1,029,676
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(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินรวม
2560
2559

ลูกหนี� อื�น
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ลูกหนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี� อื�น
รวมลูกหนี� การค้าและลูกหนี� อื�น - สุ ทธิ

9.

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

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
28,680
7,477
7,549
43,706
1,032,477

25,619
3,477
2,756
31,852
1,061,528

สิ นค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สินค้าสําเร็จรู ป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2560
696,350
457,312
1,150,035
578
2,304,275

2559
803,847
460,260
1,168,906
45,766
2,478,779

รายการปรับลดราคาทุ นให้เป็น
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
2560
2559
2560
2559
(113,431)
(92,060)
582,919
711,787
(21,958)
(19,430)
435,354
440,830
(46,480)
(40,176)
1,103,555
1,128,730
578
45,766
(181,869)
(151,666)
2,122,406
2,327,113
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินค้าสําเร็จรู ป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม

ราคาทุน
2560
331,347
305,999
618,762
1,256,108

2559
466,472
321,876
652,854
40,893
1,482,095

รายการปรับลดราคาทุ นให้เป็น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
มูลค่าสุทธิที�จะได้รับ
2560
2559
2560
2559
(38,588)
(30,802)
292,759
435,670
(4,279)
(13,124)
301,720
308,752
(28,559)
(35,678)
590,203
617,176
40,893
(71,426)
(79,604)
1,184,682
1,402,491

ในระหว่างปีปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่า
สุ ทธิที�จะได้รับเป็ นจํานวน 30.2 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ�งของต้นทุนขาย (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: กลับ
รายการปรับลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือเป็ นจํานวน 8.2 ล้านบาท โดยนําไปหักจากมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือที�
รับรู้เป็ นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี) (2559: บันทึกการปรับลดราคาทุนของสิ นค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุ ทธิที�จะ
ได้รับเป็ นจํานวน 17.2 ล้านบาทในงบการเงินรวม และ 31.5 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที�แสดงในงบการเงินเ�พาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี�
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2560
2559

บริ ษั ท กุ ล ธรเคอร์ บ� ี
เ�าน์ดรี� จํากัด
575,000
575,000
บริ ษ ัท กุ ล ธรพรี เ มี ย ร์
จํากัด
1,260,000 1,260,000
บริ ษั ท กุ ล ธ ร ส ตี ล
จํากัด
400,000
400,000
บริ ษทั กลุธรแมททีเรี ยลส์
แอนด์ ค อนโทรลส์
จํากัด
650,000
650,000
บริ ษ ัท กุ ล ธรวิ จ ัย และ
พัฒนา จํากัด
12,500
รวม
หัก : ค่าเผือ� การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
2560
2559
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

ราคาทุน
2560

2559

(หน่วย: พันบาท)
เ งิ น ปั น ผ ล ที� บ ริ ษั ท ฯ
รับระหว่างปี
2560
2559

100

100

739,999

739,999

100,050

143,750

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

100

100

399,999

399,999

50,000

-

100

100

540,630

540,630

-

-

100

-

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

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

150,050
150,050

143,750
143,750

เมื� อวันที� 24 กุมภาพันธ์ 2559 ที� ประชุ มค�ะกรรมการของบริ ษทั ฯครั� งที� 1/2559 มี มติ อนุ มัติการเพิ�มทุ น
จดทะเบียนในบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด ��� งเป็ นบริ ษทั ย่อยที�บริ ษทั ฯถือหุ ้นร้อยละ
100 ของทุนจดทะเบียน เป็ นจํานวน 200 ล้านบาท (2 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 100 บาท) จากทุนจดทะเบียนเดิม
450 ล้านบาท (4.5 ล้านหุน้ มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จาํ นวน 650 ล้านบาท (6.5 ล้านหุ ้น
มูลค่าหุน้ ละ 100 บาท) โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระเงินเพิ�มทุนทั�งหมดจํานวน 200 ล้านบาทในวันที� 17 พฤษภาคม
2559 และบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพา�ิชย์เมื�อวันที� 31 พฤษภาคม 2559
เมื�อวันที� 14 ธันวาคม 2559 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จดั ตั�งบริ ษทั ย่อยแห่ งใหม่ชื�อ
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จํากัด เพื�อดําเนินธุ รกิจทําการและรับทําการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกี�ยวกับ
สิ นค้า และการผลิตสิ นค้าต่างๆ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 50
ล้านบาท แบ่ งออกเป็นหุ ้นสามัญ 500,000 หุ ้น มูลค่ าหุ ้นละ 100 บาท และได้จดทะเบี ยนจัดตั�งบริ ษทั กับ
กระทรวงพา�ิชย์เมื�อวันที� 13 มกราคม 2560 บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จํากัด ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเป็ นครั�ง
แรกร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุ ้นจํานวน 12.5 ล้านบาท เมื�อวันที� 26 มกราคม
2560
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11. ที��ิน �าคาร�ล��ุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่วนปรับปรุ ง
ที�ดินและอาคาร
โรงงาน

ที�ดิน
ราคาทุน:
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่า�ส���มราคาส�สม:
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่ างจากการแปลงค่ า
งบการเงิน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่า����� การ�� ��ค่า:
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
เพิม� ขึ�นระหว่างปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี:
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่า�ส���มราคาส�า�รับปี :

เครื� องจักร

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

ยานพาหนะ

รวม

349,728
-

1,856,531
77
81,874
-

7,697,379
13,386
73,073
(6,086)

1,212,452
8,655
30,572
-

186,398
5,806
3,507
(507)

139,826
7,143
7,644
(9,627)

245,862
301,773
(196,772)
(2,935)

11,688,176
336,840
(102)
(19,155)

349,728
-

(17,522)
1,920,960
636
167,483
-

(29,921)
7,747,831
2,518
46,384
(29,154)

1,251,679
8,548
23,922
(393)

(757)
194,447
6,288
2,372
(3,590)

(559)
144,427
15
3,904
-

347,928
230,186
(244,065)
(8)

(48,759)
11,957,000
248,191
(33,145)

349,728

(5,987)
2,083,092

(10,271)
7,757,308

1,283,756

(258)
199,259

(183)
148,163

(507)
333,534

(17,206)
12,154,840

-

1,120,935
82,508
-

6,027,933
325,039
(2,924)

1,078,835
50,225
-

154,758
14,702
(453)

111,931
10,741
(4,694)

-

8,494,392
483,215
(8,071)

-

(8,665)
1,194,778
89,817
-

(23,658)
6,326,390
301,357
(28,144)

1,129,060
49,347
(364)

(642)
168,365
11,094
(3,589)

(468)
117,510
10,508
-

-

(33,433)
8,936,103
462,123
(32,097)

-

(3,152)
1,281,443

(8,126)
6,591,477

1,178,043

(226)
175,644

(159)
127,859

-

(11,663)
9,354,466

-

-

(973)
(973)
(4,646)
(5,619)

-

-

-

(517)
(517)
(517)

(1,490)
(1,490)
(4,646)
(6,136)

349,728

726,182

1,420,468

122,619

26,082

26,917

347,411

3,019,407

349,728

801,649

1,160,212

105,713

23,615

20,304

333,017

2,794,238
483,215

ปี2559 (จํานวน 453 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใ�้จ่ายในการบริ หาร)

462,123

ปี2560 (จํานวน 432 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใ�้จ่ายในการบริ หาร)
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนปรับปรุ ง
ที�ดินและอาคาร
โรงงาน
เครื� องจักร

ที�ดิน
ราคาทุน
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่ าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ซื�อเพิ�ม
โอนเข้า (โอนออก)
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่า�ส���มราคาส�สม
ณ วันที� 1 มกราคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื�อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
ค่า�ส���มราคาส�า�รับ�ี

อุปกรณ์
โรงงาน

เครื� องตกแต่ง
ติดตั�งและ
อุปกรณ์
สํานักงาน
ยานพาหนะ

งานระหว่าง
ก่อสร้าง

รวม

221,024
221,024
221,024

625,420
8,862
(70,508)
563,774
165,337
729,111

3,581,429
28,214
3,609,643
15,405
(1,124)
3,623,924

809,164
175
18,608
827,947
2,271
20,787
851,005

87,602
1,957
2,876
92,435
3,496
1,781
(2,273)
95,439

64,296
4,691
7,644
(9,134)
67,497
67,497

116,560
201,010
(66,204)
(2,085)
249,281
143,045
(203,310)
(8)
189,008

5,505,495
207,833
(81,727)
5,631,601
148,812
(3,405)
5,777,008

-

367,120
25,459
(12,775)
379,804
29,667
409,471

2,865,574
154,170
3,019,744
141,847
(1,124)
3,160,467

750,304
23,945
774,249
24,437
798,686

75,768
6,666
82,434
4,333
(2,272)
84,495

52,196
5,204
(4,251)
53,149
5,350
58,499

-

4,110,962
215,444
(17,026)
4,309,380
205,634
(3,396)
4,511,618

221,024

183,970

589,899

53,698

10,001

14,348

249,281

1,322,221

221,024

319,640

463,457

52,319

10,944

8,998

189,008

1,265,390

ปี2559 (207 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
ปี2560 (199 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนการผลิต ส่วนที�เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

215,444
205,634

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที�ดินพร้อมสิ� งปลูกสร้างมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จํานวนประมาณ 627 ล้านบาท
(2559: 752 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั ฯ: 306 ล้านบาท 2559: 404 ล้านบาท) ไปจดจํานองและวางเป็ นประกัน
ไว้กบั กลุ่มสถาบันการเงินเพื�อคํ�าประกันเงินกูย้ มื ที�ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงินเหล่านั�น ตามที�กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 16
นอกจากนี� บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงื�อนไขตามข้อตกลงวงเงินสิ นเชื�อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่ ง
ว่าบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะไม่ นําสิ นทรั พ ย์ที�เป็ นที� ดิน สิ� ง ปลูก สร้ า งและเครื� องจักรของบริ ษ ัทฯและ
บริ ษทั ย่อยไปจําหน่ าย จ่ายโอน จํานอง จํานําหรื อก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็ นการให้หลักประกันภายใต้
สัญญาสิ นเชื�อร่ วม (Syndicated loan) ในการชําระหนี� ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว ตามที�กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 14
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํ นวนหน�� งซ�� งตัดค่ าเส�� อมราคา
หมดแล้ว แต่ ยงั ใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเส�� อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์ดังกล่าวมีจาํ นวนเงิ น
ประมาณ 5,839.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 3,498.2 ล้านบาท) (2559: 5,128.2 ล้านบาท ในงบการเงินรวม
และ 3,107.7 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหล�อของเคร�� องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซ� ง
ได้มาภายใต้สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีเป็ นจํานวนเงิน 116.5 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ:
53.1 ล้านบาท) (2559: 153.5 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและ 80.3 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของ
บริ ษทั ฯ)
12. ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
(หน่วย: พันบาท)

ค่าความนิ ยมจากการรวมธุรกิจ
หัก: ค่าเ��อ� การด้อยค่าสะสม
มูลค่าสุ ทธิ

งบการเงินรวม
2560
37,620
(37,620)
-

2559
37,620
(37,620)
-

13. สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซ��งได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559
แสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

ง บ ก า ร เ งิ น
เฉพาะกิจการ

151,444
(80,364)
71,080

71,029
(43,174)
27,855

144,796
(69,525)
75,271

66,650
(39,282)
27,368
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การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสําหรับปี 2560 และ 2559 แสดงได้ดงั นี�

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื� อเพิ�มในระหว่างปี
โอนจากสิ นทรัพย์ถาวร (หมายเหตุ 11)
ค่าตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
2560
75,271
6,880
(10,932)
(139)
71,080

2559
82,187
4,412
102
(10,988)
(442)
75,271

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
27,368
28,653
4,379
2,478
(3,892)
(3,763)
27,855
27,368

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู�����ะ�ะ�ั� น��ก���บันก��เงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั�น
ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี� แพคกิ�งเครดิต
รวม

อั ต ร าด อ กเ บี� ย
(ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม
2560
2559
7.12 - 7.13
5,627
14,900
3.25 - 4.78
974,500
545,689
3.85 - 4.49
1,674,341
1,434,558
375,317
806,547
4.25 - 5.66
3,029,785
2,801,694

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
714,500
250,689
686,134
468,571
108,700
550,376
1,509,334
1,269,636

ในปี 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ลงนามในสัญญาสิ นเชื�อระยะสั�นกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื�อรับวงเงิน
สิ นเชื�อเพื�อการดําเนินงาน สิ นเชื�อเพื�อการคํ�าประกัน และสิ นเชื�อสําหรับการป้องกันความเสี� ยง รวมทั�งสิ�นเป็ น
จํานวน 5,625 ล้านบาท และ 35 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ภายใต้สัญญาสิ นเชื�อระยะสั�นนี� บริ ษทั ฯและบริ ษทั
ย่อยจะต้องป�ิบตั ิตามเงื�อนไขต่างๆรวมถึงการดํารงอัตราส่ วนหนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกําไรก่อนหักดอกเบี�ย
ภาษี ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�ไม่ใช่เงินสดสําหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1
และอัตราส่ วนหนี�สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุน้ สําหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต้องไม่นาํ สิ นทรัพย์
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั�งที�มีอยูเ่ ดิมและที�จะได้มาใหม่ในอนาคตไปจําหน่ายจ่ายโอน จํานอง จํานําหรื อ
ก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณี นาํ ไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื�อร่ วม (Syndicated loan) ในการชําระหนี�
ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว
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15. เ�้ า�น�ก� าร�้ า��ะเ�้ า�น��� นื�

เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�การค้า - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
เจ้าหนี�อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น

งบการเงินรวม
2560
2559
10,790
18,028
638,096
724,386
6,130
7,948
138,716
153,318
2,954
2,288
380
97,226
82,412
879,098
1,003,574

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
261,219
322,591
361,663
492,946
2,569
33,999
81,096
93,550
2,523
2,641
1,749
1,015
44,132
41,405
754,951
988,147

16. เงินกู้ยมื ระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่วนที�ถ�งกําหนดชําระภายในหน��งปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุทธิจากส่วนที�ถ�งกําหนด
ชําระภายในหน��งปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
800,000
1,000,000
(200,000)
(200,000)
600,000

800,000

ในเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาสิ นเชื� อ (Credit Facility Agreement) กับ
สถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื�อรับวงเงินสิ นเชื�อร่ วมสําหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจํานวน 2,000 ล้านบาท
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูย้ มื ระยะยาวตามสัญญาแล้วจํานวน 1,000 ล้านบาท โดย
เงินกูย้ มื ดังกล่าวมีกาํ หนดจ่ายชําระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายชําระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50
ล้านบาท รวม 20 งวด โดยเริ� มชําระคืนเงินกูไ้ ตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560
เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี�ย��� งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี�ย THBFIX +3% โดยมีกาํ หนดชําระดอกเบี�ยเป็ น
รายเดือน
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ภายใต้สัญญาเงินกูน้ � ี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่าง ๆ รวมถึงการดํารงอัตราส่ วนหนี�
ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกําไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�
ไม่ใช่เงินสดสําหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่ วนหนี�สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสําหรับงบการเงิน
รวมไม่เกิน 2.75:1 ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถดํารงอัตราส่ วนและปฏิบตั ิตาม
เงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุในสัญญาเงินกูไ้ ด้
ในเดือนธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้รับหนังสื ออนุ มตั ิการผ่อนผันเงื�อนไขทางการเงินบาง
ประการ รวมไปถึงอนุมตั ิผอ่ นผันการไม่ดาํ รงอัตราส่ วนหนี�ที�มีภาระดอกเบี�ยต่อกําไรก่อนหักดอกเบี�ย ภาษี
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย รายการพิเ�ษและรายการที�ไม่ใช่เงินสดสําหรับปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม
2560 จากเจ้าหนี�สถาบันการเงินทั�ง 3 แห่ง
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่าง ๆ ที�ระบุในหนังสื อผ่อน
ปรนและสัญญาเงินกูไ้ ด้
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นคํ�าประกันโดยการจดจํานองที�ดินและสิ� งปลูกสร้างของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยสําหรับเงินกูย้ ืมระยะยาวบางส่ วนตามที�
กล่าวไว้ในหมายเหตุ 30
17. ������������ ������ ��������
(หน่วย: พันบาท)

หนี� สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี�ยรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่ วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี
หนี� สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า การเงิ น - สุ ท ธิ จ ากส่ ว นที�
ถึงกําหนดชําระภายในหนึ� งปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2560
2559
2560
134,800
212,770
9,413
23,588
(9,154)
(19,375)
(480)
(1,446)
125,646
193,395
8,933
22,142
(61,815)
(67,705)
(6,438)
(13,165)
63,831

125,690

2,495

8,977

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทาํ สัญญาเช่าการเงินเพื�อเช่าเครื� องจักรและยานพาหนะใช้ในการดําเนิ นงานของ
กิจการโดยมีกาํ หนดการชําระค่าเช่าเป� นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี�าระผูกพันที�จะต้องจ่ายค่าเช่าขั�นตํ�าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย
ทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่ าการเงินรอการ
ตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ ง
จ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี

รวม

รวม

68

67

135

7

3

10

(6)

(3)

(9)

(1)

-

(1)

62

64

126

6

3

9

(หน่วย: ล้านบาท)
� วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่าย
ทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า
ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่ าการเงินรอการ
ตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ ง
จ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี

รวม

รวม

78

134

212

14

10

24

(10)

(9)

(19)

(1)

(1)

(2)

68

125

193

13

9

22

18. ���������ุ����������

สํารองการรับประกันสิ นค้า
รายได้รอการรับรู ้
อ��น �
รวม

งบการเงินรวม
2560
21,219
10,616
6,623
38,458

2559
13,500
18,807
32,307

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
20,932
12,687
10,616
3,548
2,173
35,096
14,860

25
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19. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน��� งเป� นเงินชดเชยพนักงานเมื�อออกจากงานและเงิน
รางวัลการปฏิบตั ิงานครบกําหนดระยะเวลาแสดงได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที�รบั รู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ขาดทุ น (กํา ไร)จากการประมาณการตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ ว นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงข้อ สมมติด้า น
ประชากรศาสตร์
ส่ ว นที� เ กิ ดจากการเปลี� ย นแปลงข้อ สมมติ ท าง
การเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ส่วนที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอื�น :
ขาดทุ น (กํา ไร)จากการประมาณการตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ ว นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงข้อ สมมติด้า น
ประชากรศาสตร์
ส่ ว นที� เ กิ ดจากการเปลี� ย นแปลงข้อ สมมติ ท าง
การเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการเงิ นรางวัล การ
โครงการผลประโยชน์ ปฏิ บ ัติ ง านครบกํา หนด
รวม
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
2559
2560
2559
2560
2560
165,737
157,677
4,541
4,341
170,278

2559
162,018

12,536
4,463

12,338
4,193

879
113

860
113

13,415
4,576

13,198
4,306

-

-

77

-

77

-

-

-

14
(4,015)

-

14
(4,015)

-

19,480

-

-

-

19,480

-

(3,716)
7,736
(10,609)
195,627

(8,471)
165,737

(384)
1,225

(773)
4,541

(3,716)
7,736
(10,993)
196,852

(9,244)
170,278
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน :
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี�ย
ขาดทุ น (กํา ไร)จากการประมาณการตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ ว นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงข้อ สมมติด้า น
ประชากรศาสตร์
ส่ ว นที� เ กิ ดจากการเปลี� ย นแปลงข้อ สมมติ ท าง
การเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ส่วนที�รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น :
ขาดทุ น (กํา ไร)จากการประมาณการตามหลั ก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ ว นที� เกิ ดจากการเปลี� ยนแปลงข้อ สมมติด้า น
ประชากรศาสตร์
ส่ ว นที� เ กิ ดจากการเปลี� ย นแปลงข้อ สมมติ ท าง
การเงิน
ส่วนที�เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
ผลประโยชน์ที�จ่ายในระหว่างปี
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

โครงการเงิ นรางวัล การ
โครงการผลประโยชน์ ปฏิ บ ัติ ง านครบกํา หนด
หลังออกจากงาน
ระยะเวลา
รวม
2560
2559
2560
2559
2560
77,260
73,574
4,541
4,341
81,801

2559
77,915

5,259
2,048

5,295
2,032

879
113

860
113

6,138
2,161

6,155
2,145

-

-

77

-

77

-

-

-

14
(4,015)

-

14
(4,015)

-

9,740

-

-

-

9,740

-

(1,913)
7,406
(6,252)
93,548

(3,641)
77,260

(384)
1,225

(773)
4,541

(1,913)
7,406
(6,636)
94,773

(4,414)
81,801

ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรับรู้ในรายการต่อไปนี�ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่ายที�รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน

งบการเงินรวม
2560
2559
10,268
13,657
3,799
3,847
14,067
17,504

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,991
6,146
1,384
2,154
4,375
8,300

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จํานวนประมาณ 15.3 ล้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 8.6 ล้านบาท) (2559: จํานวน 10.7 ล้าน
บาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จํานวน 6.6 ล้านบาท)
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี�ย�่วงนํ�าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมาณ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 13 ปี) (2559: 13 ปี งบการเงินเฉพาะ
กิจการ: 13 ปี)
สมมติ�านที�สาํ คั�ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
งบการเงินรวม
2559
2560
2.7
2.9

อัตราคิดลด
อัตราการขึ� นเงิ นเดื อนในอนาคต
(ขึ�นกับช่วงอายุ)
5.0 - 7.0

5.0 - 8.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2.7
2.9
5.0 - 7.0

5.0 - 8.0

ผลกระทบของการเปลี�ยนแปลงสมมติ�านที�สาํ คั�ต่อมูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนักงาน ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�น 1%
ลดลง 1%
(14.0)
16.0
15.3
(13.7)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ�มขึ�น 1%
ลดลง 1%
(6.7)
7.7
7.4
(6.6)
(หน่วย: ล้านบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
เพิ�มขึ�น 1%
ลดลง 1%
(12.1)
13.8
13.0
(11.7)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ�มขึ�น 1%
ลดลง 1%
(5.7)
6.5
6.1
(5.5)
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20. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปีส่ วนหน�� งไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี
หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว
21. ค่าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที�สาํ คัญดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)

วัตถุดิบและวัสดุสิ�นเปลืองใช้ไป
การเปลี�ยนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จร� ปและงานระหว่าง
ทําลดลง
เงินเดือน ค่าแรงและผลประ�ยชน�อื�นของพนักงาน
ค่าเสื� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุน(กําไร)จากอัตราแลกเปลี�ยน
ค่าเช่าจ่าย

งบการเงินรวม
2560
2559
9,894,669
7,263,269
110,445
1,058,793
473,055
(17,932)
33,564

259,462
999,417
494,203
11,860
36,256

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
5,159,159
3,318,093
151,002
519,684
209,526
(2,016)
5,888

83,936
514,390
219,207
6,681
9,108

22. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้สาํ หรับปีสิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี จากการเกิ ดผลแตกต่าง
ชัว� คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว� คราว
ค่ าใช้ จ่า ย(รายได้ ) ภาษี เ งิน ได้ ที� � สดงอยู่ ใ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

งบการเงินรวม
2560
2559
14,091

47,852

-

25,645

(40,766)

(3,564)

(26,173)

(3,141)

(26,675)

44,288

(26,173)

22,504
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จํานวนภาษีเงินได้ที�เกี�ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ�ดเสร�จอ��นสําหรับปีสิ�นสุ ดวันที�
31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ที�เกี� ยวกับผลขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลักคณิ ตศาตร์ประกันภัย

งบการเงินรวม
2560
2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
-

(3,460)

(2,581)

-

รายการกระทบยอดระหว่างกําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้มีดงั นี�
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2560
2559
107,591
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล (199,428)
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไร(ขาดทุน)ทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตราภาษี
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่ งเสริ มการลงทุน (หมายเหตุ 23)
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อยที�ได้รับสิ ทธิ
ยกเว้นภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที�มีสิทธิหกั ได้เพิ�มขึ�น
ขาดทุนสุ ทธิที�มีสิทธิมาหักตามก�หมาย
อ��น �
รวม
ผลขาดทุนทางภาษีที�ไม่รับรู ้
ค่ า ใช้ จ่ าย(รายได้ )�า�� เ ง� น ได้ ท�� � สดง�ยู่ ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
9,868
267,482

20, 25%

20, 25%

20%

20%

(41,367)

21,518

1,974

53,496

(16,630)

(14,386)

-

(4,318)

8,105
(15,700)
(848)
(4,757)
(29,830)
44,522

11,383
(18,106)
(84)
2,153
(19,040)
41,810

(30,011)
4,864
(756)
(2,244)
(28,147)
-

(28,751)
4,813
(3,696)
960
(30,992)
-

(26,675)

44,288

(26,173)

22,504
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี�
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
2560
2559
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือ� หนี� สงสัยจะสู ญ
ค่าเผือ� การลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
สํารองการรับประกันสิ นค้า
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้รอการรับรู ้
ขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้
อื�น �
รวม

11,953
35,831
3,604
39,937
2,123
20,520
13,489
127,457

8,696
29,672
2,261
27,856
14,745
83,230

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
2,172
14,285
3,547
19,483
2,123
20,520
62,130

1,648
15,921
2,098
13,709
33,376

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้จาํ นวน 768.7 ล้านบาท (2559:
599.5 ล้านบาท) ที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี เนื�องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจไม่มีกาํ ไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที�จะนํา
ขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้ขา้ งต้นมาใช้ประโยชน์ได้
ผลขาดทุนทางภาษีที�ยงั ไม่ได้ใช้มีจาํ นวนเงิน 871.3 ล้านบาท �ึ�งจะทยอยสิ�นสุ ดระยะเวลาการให้ประโยชน์
ภายในปี 2565
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23. การส่ งเสริมการลงทุน
23.1 บริ ษทั ฯได้รั บสิ ทธิ ประโยชน์บางประการในฐานะผูไ้ ด้รั บการส่ ง เสริ มการลงทุ นตามพระราชบัญญัติ
ส่ งเสริ มการลงทุนพ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุนโดยมีรายละเอียดที� มี
สาระสําคัญดังนี�

1. เพ��อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิ จการที� ได้รับ
การส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้ อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมี
กําหนดเวลา 5 ปี
ในกรณี ที�ประกอบกิ จการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลให้นํา
ผลขาดทุ น ประจํา ปีที� เ กิ ด ขึ� นในระหว่ า งเวลานั� นไปหั ก ออกจากกํา ไรสุ ท ธิ ภ ายหลัง
ระยะเวลาได้รั บ ยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติบุ ค คลมี กาํ หนดเวลาไม่เ กิ น 5 ปีนับ แต่ว นั พ้น
กําหนดเวลานั�น
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัต�ุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที�ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศ เพ��อ
ใช้ในการผลิตเพ��อการส่ งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั�งแรก
2.3 ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้าสําหรั บ เคร�� อ งจักรตามที� ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอนุ ม ัติตลอด
ระยะเวลาที�ได้รับการส่ งเสริ ม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ� งได้รับยกเว้น
ภาษี เ งิ น ได้นิ ติบุ ค คลไปรวมคํานวณเพ�� อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้ต ลอดระยะเวลาที� ผูไ้ ด้รั บ การ
ส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

บัตรส่ งเสริ มเลขที�
1987(2)/2554
ผลิตคอมเพรสเซอร์ สําหรับ
เ ค ร�� อ ง ปรั บอ า กา ศแ ล ะ
เคร�� องทําความเย็น
ตั�งแต่วนั ที�
1 กรกฎาคม 2556
�ึงวันที�
1 กรกฎาคม 2561

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
1 กรกฎาคม 2556

ทั�งนี� บริ ษทั ฯต้องป�ิบตั ิตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
รายได้จากการขายของบริ ษทั ฯทั�งหมดสําหรั บปีสิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 มีจาํ นวนประมาณ 5,291
ล้านบาท (2559: 4,945 ล้านบาท) เป็นรายได้จากการผลิตและขายซึ� งได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนเป็น
จํานวนประมาณ 809 ล้านบาท (2559: 856 ล้านบาท)
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23.2 บริ ษทั กุลธรเคอร์บ� ีเ�าน์ดรี� จํากัด �ึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีสําหรับผลิตภัณ�์ที�กาํ หนดแต่
ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการ
ลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสําคัญดังนี�

1. เพ��อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ
2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ท�ี ไ ด้จากการ
ประกอบกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที�
เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในกรณี ที� ประกอบกิ จการขาดทุน ในระหว่างเวลาที� ได้รั บยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สามาร�นําผลขาดทุนประจําปีที�เกิ ดขึ�นใน
ระหว่างเวลานั�นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ภายหลังระยะเวลาได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิ น 5 ปี นับแต่วนั ที�
พ้นกําหนดเวลานั�น
2.2 ได้รับยกเว้นภาษี เ งิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ท�ี ไ ด้จากการ
ประกอบกิจการที�ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดเวลา 5 ปี
ในกรณี ที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลให้นาํ ผลขาดทุนประจําปีที�เกิ ดขึ�นในระหว่างเวลา
นั�นไปหักออกจากกําไรสุ ทธิ ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนั พ้นกําหนดเวลา
นั�น
2.3 ได้รับยกเว้นไม่ ตอ้ งนําเงิ นปั นผลจากกิ จการที� ไ ด้รับการส่ งเสริ ม
การลงทุน �ึ� งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ��อ
เสี ยภาษี เงิ นได้ตลอดระยะเวลาที�ผไ� ้ ด้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.4 ได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรั บเคร�� องจัก รตามที� ค ณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิ
3. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม

บัตรส่ งเสริ มเลขที�
2127(2)/2548
ผลิตชิ�นส่ วนเหล็กหล่อ

บัตรส่ งเสริ มเลขที�
60-0092-1-00-1-0
ผลิตชิ�นส่ วนเหล็กหล่อ

ตั�ง แต่ ว ัน ที� 8 กรกฎาคม 2555
�ึ ง วั น ที� 7 ก ร ก ฎ า ค ม
2563

-

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

8 กรกฎาคม 2555

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั�งนี� บริ ษทั ย่อยต้องป�ิบตั ิตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
23.3 บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จํากัด �ึ� งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน โดยมีรายละเอียดสําหรับบัตรส่ งเสริ มที�
ยังมีสิทธิพิเศษที�สาํ คัญเหล�ออย�ด่ งั นี�
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1. เพื�อส่ งเสริ มการลงทุนในกิจการ

บัตรส่ งเสริ มเลขที�
2167(2)/2550
ผลิตคอมเพรสเซอร์ สําหรั บ
ต�เ้ ย็นและเครื� องทําความเย็น

2. สิ ทธิประ�ยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ที�ได้จากการประกอบกิ จการที� ตั�งแต่วนั ที� 14 มกราคม 2551
ได้รับการส่ งเสริ มรวมกันไม่เกิ นร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที�ดินและทุน ถึงวันที� 13 มกราคม 2559
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในกร�ี ที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที�ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ให้สามารถนําผลขาดทุนประจําปีที� เกิ ดขึ� นในระหว่างเวลานั�นไปหักออกจากกําไร
สุ ทธิ ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมี กาํ หนดเวลาไม่เกิ น 5 ปี
นับแต่วนั ที�พน้ กําหนดเวลานั�น
2.2 ได้รับ ยกเว้นไม่ ตอ้ งนําเงิ น ปั นผลที� ไ ด้รับ จากกิ จ การส่ งเสริ ม การลงทุ น ซึ� งได้รั บ ได้รับ
ยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคลไปรวมคํานว�เพื�อเสี ยภาษี เงิ นได้ตลอดระยะเวลาที� ผ� ้
ได้รับการส่ งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ ที�ได้รับจากการลงทุนในอัตรา มี ก ํา หนด 5 ปี นั บ จากวัน ที�
ร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
พ้นกําหนดระยะเวลาตาม 2.1
2.4 ได้รับอนุ ญาตให้หักค่าขนส่ ง ค่าไฟฟ้ าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั�น
วัน ที� เ ริ� มมี ร ายได้จ ากการ
ประกอบกิจการ
2.5 ได้รับอนุ ญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั�งหรื อก่อสร้างสิ� งอํานวยความสะดวกร้อย ได้รับ
ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนื อไปจากการหักค่าเสื� อมราคาตามปกติ
2.6 ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้ า สํ า หรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ํา เป็ นที� ต้อ งนํ า เข้ า มาจาก เป็ นระยะเวลา 5 ปีนับแต่วนั
นําเข้าครั�งแรก
ต่างประเทศเพื�อใช้ในการผลิตเพื�อการส่ งออก
2.7 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติสําหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจาํ เป็ น ได้รับ
ที�นาํ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื�อจําหน่ ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนั นําเข้า
ครั�งแรก
2.8 ได้รั บ ยกเว้น อากรขาเข้าสํ าหรั บ ของที� ผ�ไ้ ด้รั บ การส่ ง เสริ ม นํา เข้า มาเพื� อ ส่ งกลับ ได้รับ
ออกไปเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั�งแรก
3. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่ งเสริ ม
14 มกราคม 2551

ทั�งนี� บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื�อนไขต่าง � ที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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23.4 บริ ษทั กุลธรแมทที เรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด ��� งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีสําหรั บ
ผลิตภัณ�์ที�กาํ หนดแต่ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิของ
คณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสําคัญดังนี�
บัตรส่งเสริ มเลขที�
1204(2)/2551
ลวดโลหะอาบนํ�ายา
ประเภท 5.3

1. เพ��อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�ได้จากการประกอบกิจการที� ตั�งแต่วนั ที� 10 มกราคม 2555
ได้รับการส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและทุน ��งวันที� 9 มกราคม 2561
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วนั ที�เริ� มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัต�ุดิบและวัสดุจาํ เป็ นที�ตอ้ งนําเข้ามาจาก
ได้รับ
ต่างประเทศ เพ��อใช้ในการผลิตเพ�อ� การส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที�
นําเข้าครั�งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร�� องจักรตามที�คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ได้รับ
ตลอดระยะเวลาที�ได้รับการส่ง เสริ ม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที�ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน ���ง
ได้รับ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมคํานวณเพ��อเสี ยภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที�ผไ� ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที�เริ� มใช้สิทธิ
10 มกราคม 2555

ทั�งนี� บริ ษทั ย่อยต้องป�ิบตั ิตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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23.5 บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จํากัด �ึ�งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทางภาษีสําหรับผลิตภัณฑ์ที�กาํ หนด
แต่ละประเภทภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุ มตั ิ ของคณะกรรมการ
ส่ งเสริ มการลงทุนโดยมีรายละเอียดที�มีสาระสําคัญดังนี�

1. เพ��อส่งเสริ มการลงทุนในกิจการ

บัตรส่งเสริ มเลขที�
1797(2)/2549
1968(2)/2550
ผลิตชิ�นส่วนเหล็กทุบและ
ชุปแข็ง
ผลิตภัณฑ์ผงโลหะ
อัดขึ�นรู ป

2. สิ ทธิประโยชน์สาํ คัญที�ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิที�
ตั�งแต่วนั ที� 4 พฤษภาคม
ตั�งแต่วนั ที� 25 มิถุนายน
ได้จากการประกอบกิจการที�ได้รับการส่งเสริ มรวมกัน 2549 ถึงวันที� 3 พฤษภาคม 2550 ถึงวันที� 24 มิถุนายน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ดินและ
2557
2558
ทุนหมุนเวียนมีกาํ หนดระยะเวลา 8 ปี
ในกรณี ที�ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที�
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สามารถนําผล
ขาดทุนประจําปี ที�เกิดขึ�นในระหว่างเวลานั�นไปหัก
ออกจากกําไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีกาํ หนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที�
พ้นกําหนดเวลานั�น
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจาํ เป็ น
ได้รับ
ได้รับ
ที�ตอ้ งนําเข้ามาจากต่างประเทศ เพ��อใช้ในการผลิตเพ��อ
การส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั นําเข้าครั�งแรก
2.3 ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับเคร�� องจักรตามที�
ปี 2538
ปี 2539
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิสาํ หรับเคร�� องจักรที�ผลิต
ตั�งแต่ปี
2.4 ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนําเงินปั นผลจากกิจการที�ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
การส่งเสริ มการลงทุน �ึ�งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บุคคลไปรวมคํานวณเพ��อเสี ยภาษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลาที�ผไู ้ ด้รับการส่งเสริ มได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
3. วันที�เริ� มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริ ม
4 พฤษภาคม 2549
25 มิถุนายน 2550

ทั�งนี� บริ ษทั ย่อยต้องป�ิบตั ิตามเง��อนไขต่าง � ที�กาํ หนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
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24. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั�นพื�นฐานคํานวณโดยหารกําไร(ขาดทุน)สําหรับปี ที�เป็ นของผู�้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื�น) ด้วยจํานวน�ัวเฉลี�ย�่วงนํ�าหนักของหุ น้ สามัญที�ออกอยูใ่ นระหว่าง ปี
กําไรต่อหุ น้ ขั�นพื�นฐาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี�
กําไร(ขาดทุน)
จํานวนหุน้ สามัญ
สําหรับปี
�ัวเฉลี�ย�่วงนํ�าหนัก
2560
2559
2560
2559
(พันบาท) (พันบาท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )

งบการเงินรวม
กําไรต่ อหุ้นข��น��น� �าน
กําไร(ขาดทุน)ส่วนที�เป็ นของผู�้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
(172,753)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรต่ อหุ้นข��น��น� �าน
กําไรส่วนที�เป็ นของผู�้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
36,041

กําไรต่อหุน้
2560
2559
(บาท)
(บาท)

63,303

1,200,000 1,200,000

(0.144)

0.053

244,978

1,200,000 1,200,000

0.030

0.204

25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อ มู ล ส่ ว นงานดํา เนิ น งานที� นํา เสนอนี� สอดคล้อ งกับ รายงานภายในของบริ ษ ัท ฯที� จ ัดทํา ให้ผูม้ ี อาํ นาจ
ตัดสิ นใจสู ง สุ ดด้านการดําเนิ นงานและได้รับการสอบทานอย่างสมํ�าเสมอเพื�อใช้ในการตัดสิ นใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื�อวัต�ุ ประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที�รายงานทั�ง สิ� น 4 ส่ วนงาน ดังนี�
1.
2.
3.
4.

คอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บและอุปกรณ์
ลวดอาบนํ�ายา
เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรู ป
ชิ�นส่ วนเหล็กหล่อ

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที�รายงานข้างต้น
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนิ นงานของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจากกันเพื�อวัต�ุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี� ยวกับการจัดสรรทรั พ ยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ ง าน บริ ษ ทั ฯประเมิ นผลการ
ปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงาน และสิ นทรัพย์รวมซึ� ง วัดมูลค่า
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที�ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวมในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสาํ หรับรายการระหว่างส่ วนงานที�รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี สําหรับ
รายการธุ รกิจกับบุคคลภายนอก
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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1,869,466

(27,115)

8,078,531

(104,002)

สิ นทรัพย์รวมของส่ วนงาน
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที�ไม่รวม
เคร�� องม�อทางการเงิน และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี

(17,952)

(269,423)

ลวดอาบนํ�ายา
1,529,377
453,097
547
(56,221)
(65,637)
(2,174)
739
(4,646)

กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าเส�� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
5,712,340
127,050
37,575
(130,799)
(272,822)
40,498
(5,339)
-

(16,385)

1,002,311

23,788

เหล็กแผ่นและ
เหล็กแผ่นแปรรู ป
1,098,404
532,721
11
(21,449)
(43,868)
(4,655)
77
-

(37,205)

906,212

111,162

ชิ�นส่วน
หล็กหล่อ
849,359
368,958
281
(603)
(76,072)
(7,129)
(6)
-

(13,003)

154,824

(33,583)

อ��น�
74,427
117,247
1,230
(2,655)
(23,228)
1,387
(102)
-

(197,710)

12,011,344

(186,008)

รวมส่วนงานที�
รายงาน
9,263,907
1,599,073
39,644
(211,727)
(481,627)
27,927
(4,631)
-

(31,491)

(4,714,009)

13,255

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
(1,599,073)
(38,577)
38,531
8,572
(1,252)
-

ข้อมูลรายได้ กําไร(ขาดทุน) และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ� นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีดงั ต่อไปนี�

38

(229,201)

7,297,335

(172,753)

งบการเงินรวม
9,263,907
1,067
(173,196)
(473,055)
26,675
(4,631)
(4,646)

(หน่วย: พันบาท)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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1,776,697

(10,449)

8,718,606

66,621

สินทรัพย์รวมของส่ วนงาน
การเพิ�มขึ�น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที�ไม่รวม
เคร�� องม�อทางการเงิน และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี

(92,462)

138,052

100,944

1,105,506

25,530

เหล็กแผ่นและ
ลวดอาบนํ�ายา เหล็กแผ่นแปรรู ป
1,214,907
906,179
455,029
430,739
331
10
(60,501)
(14,819)
(70,817)
(35,492)
(9,088)
(5,812)
242
63

กําไร(ขาดทุน)ของส่ วนงาน

สําหรับปี สิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559
รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี�ยรับ
ดอกเบี�ยจ่าย
ค่าเส�� อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ ง

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
5,573,951
189,467
33,889
(126,718)
(289,308)
(12,821)
(110)

(89,399)

912,169

108,911

ชิ�นส่วน
หล็กหล่อ
896,166
357,977
188
(1,700)
(82,152)
(15,923)
7

(13,715)

199,161

(30,172)

อ��น�
74,685
91,036
1,590
(3,328)
(24,865)
93
(61)

54,002

12,712,139

149,859

รวมส่วนงานที�
รายงาน
8,665,888
1,524,248
36,008
(207,066)
(502,634)
(43,551)
141

(235,035)

(4,965,232)

(86,556)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
(1,524,248)
(34,832)
34,832
8,431
(737)
-

39

(181,033)

7,746,907

63,303

งบการเงินรวม
8,665,888
1,176
(172,234)
(494,203)
(44,288)
141

(หน่วย: พันบาท)

ข้อมูลเกี�ยวกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ�นตามส�านที�ต� งั ของลูกค้า
(หน่วย: พันบาท)
รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ฮ่องกง
จีน
อินโดนีเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
ประเทศอื�น�
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื� องมือทางการเงิน
และสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
จีน
รวม

2560

2559

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

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

2,692,950
174,640
2,867,590

2,900,640
196,150
3,096,790

ข้อมูลเกี�ยวกับลูกค้ารายใหญ่
ในปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงินประมาณ 2,383.2
ล้านบาท และ 1,416.0 ล้านบาท ซึ�งมาจากส่ วนงานคอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บและอุปกรณ์ ส่ วนงานลวดอาบ
นํ�ายา และส่ วนงานชิ�นส่ วนเหล็กหล่อ (ปี 2559 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสองราย เป็ นจํานวนเงิน
1,643.1 ล้านบาท และ 990.8 ล้านบาท ซึ�งมาจากส่ วนงานคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ ส่ วนงานลวด
อาบนํ�ายาและส่ วนงานชิน� ส่ วนเหล็กหล่อ)
26. กองทุ��� ��อง����� ง���
บริ ษทั ฯและพนักงานบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารอง
เลี�ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของ
เงินเดือน กองทุนสํารองเลี�ยงชีพนี�บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื�อ
พนักงานนั�นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่างปี 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจํานวน 20.6 ล้านบาท (2559: 20.2 ล้านบาท) และเฉพาะบริ ษทั ฯเป็ น
จํานวน 8.7 ล้านบาท (2559: 8.4 ล้านบาท)
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27. เงินปันผล
เงินปั นผลจ่าย
(ล้านบาท)

เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลประจําปี 2558

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื�อวันที�
23 เมษายน 2559

รวมเงินปั นผลสําหรับปี2559
เงินปั นผลประจําปี 2559

ที�ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเมื�อวันที�
20 เมษายน 2560

รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2560

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาท)

180
180

0.15
0.15

120
120

0.10
0.10

28. ภาระผู��ัน�ละ�น���ิน����า�เ�ิ���น�
28.1 ภาระผู��ันเ���� ��ั�รา��� า��� า��ุน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 102.2 ล้านบาท (2559:
0.4 ล้านบาท) ที�เกี�ยวข้องกับการซื�อเครื� องจักรและอุปกรณ์
28.2 ภาระผู��ันเ���� ��ั��ั ��าเ�� า��าเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที�เกี�ยวข้องกับการเช่าที�ดิน ยานพาหนะ และอุปกรณ์สํานักงาน
อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี�ยประมาณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั�งสิ� น
ภายใต้สัญญาเช่าดําเนินงานดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)

จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

งบการเงินรวม
2559
2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559

23.3
9.1

-

30.2
26.3

5.1
3.4
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28.3 ภาระผู��������� ������ ��า��� �ร��ารระ�ะ�า�
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวกับสัญญาบริ การที�
จะต้องจ่ายในอนาคตดังต่อไปนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2559
2560
2559
2560
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
15.6
8.5
5.1
2.8
มากกว่า 1 ปี
5.9
0.1
3.0
ก)

ข)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี�ยวเนื�องกับสัญญาค่าตอบแทนจากการขายแก่ตวั แทนจําหน่าย
โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยต้องจ่ายค่ านายหน้าตามอัตราที� ร ะบุใ นสัญญาหรื อตามอัตราที� ตกลง
ร่ วมกัน

28.4 �าร��า� �ระ���
ก)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จํากัด มีหนี�สินอื�น
ที�อาจเกิดขึ�นจากการคํ�าประกันวงเงินสิ นเชื�อของบริ ษทั �ูโจว กุลธรแมกเนทไวร์ จํากัด แก่สาขาใน
ต่างประเทศของธนาคารแห่งหนึ�งจํานวน 60 ล้านเรนมินบิ หรื อเทียบเท่าประมาณ 305 ล้านบาท (2559:
60 ล้านเรนมินบิ หรื อเทียบเท่าประมาณ 313 ล้านบาท)

ข)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 มีหนังสื อคํ�าประกัน�ึ� งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 67.3 ล้านบาท (2559: 78.8 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 8.3 ล้านบาท
(2559: 19.7 ล้านบาท)) �ึ�งเกี�ยวเนื�องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย �ึ� งประกอบด้วยหนังสื อคํ�าประกันเพื�อคํ�าประกันการใช้ไฟฟ้ าจํานวน 65.9 ล้านบาท
(2559: 77.3 ล้านบาท) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 8.2 ล้านบาท (2559: 19.6 ล้านบาท)) และอีกจํานวน 1.4
ล้านบาท (2559: 1.4 ล้านบาท) เพื�อคํ�าประกันอากรการนําเข้าและอื�น� (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 0.1 ล้านบาท
(2559: 0.1 ล้านบาท))
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28.5 คดีฟ้องร้ อง
ในระหว่างปี 2559 บริ ษทั ย่อยแห่งหน�� งในต่างประเทศถูกบริ ษทั แห่งหน�� ง�้ องร้องให้ชดเชยค่าเสี ยหายจาก
การส่ งสิ นค้าล่าช้า เนื� องจากการประท้วงหยุดงานของพนักงานของบริ ษทั ย่อยในช่ วงเดือนกันยายน 2557
ต่อมาเมื�อวันที� 1 สิ งหาคม 2560 ศาลท้องถิ� นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหายให้แก่บริ ษทั
ดังกล่าวเป็ นจํานวนทั�งสิ� นประมาณ 1.8 ล้านเรนมินบิ ปั จจุบนั คดีดงั กล่าวเป็ นอันสิ� นสุ ด และ ณ วันที� 31
ธันวาคม 2560 บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชดใช้ค่าเสี ยหายดังกล่าวทั�งจํานวนแล้ว
29. ล�าด����� ��องมูลค่ ายุติธรรม
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี�สินที�วดั มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี�
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 2
��ี�� ิ ��ีว� ด� มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
��ี�� ิ ��ีเ� ปิ ดเผยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย

1.6

1.6

3.4

3.4

(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 2
��ี�� ิ ��ีว� ด� มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

0.4
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30. ��������������������
30.1 ����������������������� ��
เครื� องมือทางการเงินที�สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที�นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี�บับที� 107
“การแสดงรายการและการเปิดเ�ยข้อมูลสําหรับเครื� องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น เงินกูย้ ืมระยะสั�น และเงินกูย้ ืมระยะ
ยาว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค วามเสี� ย งที�เกี�ยวข้องกับเครื� องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการ
บริ หารความเสี� ยงดังนี�
����������������������������
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงด้านการให้สินเชื�อที�เกี�ยวเนื�องกับลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น ฝ่ ายบริ หาร
ควบคุมความเสี� ยงนี�โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื�อที�เหมาะสม ดังนั�นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที�เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื�อ นอกจากนี� การให้
สิ นเชื� อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื� องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ฐานของลูกค้าที�
หลากหลายและมีอยู่จาํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที�บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้
สิ นเชื�อคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหนี�และลูกหนี�อื�นที�แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
��������������������������
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากอัตราดอกเบี�ยที�สําคัญอันเกี�ยวเนื�องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั�น และเงินกูย้ มื ระยะยาว อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการ
เงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรั บขึ�นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี�ยคงที��� ึ งใกล้เคียงกับอัตรา
ตลาดในปั จจุ บนั นอกจากนี� บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ย เพื�อลดความเสี� ยงจากอัตรา
ดอกเบี�ย
� วันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�สาํ คัญสามารถจัดตามประเ�ทอัตรา
ดอกเบี�ย และสําหรั บสิ นทรั พย์และหนี� สินทางการเงิ นที�มีอตั ราดอกเบี�ย คงที� สามารถแยกตามวันที� ครบ
กําหนด หรื อ วันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ �หากวันที�มีการกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี�
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม � วันที� 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
�น��สินทางการเงิน
เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

-

-

207
207

19
1,852
1,871

226
1,852
2,078

0.10 - 0.63
-

3,024
62
3,086

64
64

6
800
806

879
879

3,030
879
126
800
4,835

3.25 - 7.13
2.55 - 13.38
THBFIX+3%

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม � วันที� 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
1 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
�น��สินทางการเงิน
เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกู้ยมื ระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่ วนที�ถึงกําหนด
ชําระภายในหนึ�งปี

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

-

-

291
291

26
1,835
1,861

317
1,835
2,152

0.10 - 0.63
-

2,787
68

126

15
-

1,004
-

2,802
1,004
194

3.24 - 7.38
2.55 - 13.38

2,855

126

1,000
1,015

1,004

1,000
5,000

THBFIX+3%
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ � วันที� 31 ธันวาคม 2560
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ร ะ ยะ สั� น แ ก่ กิ จ ก า ร ที�
เกี�ยวข้องกัน
�น��สินทางการเงิน
เงิ น เบิ กเกิ น บัญชี แ ละเงิ น กู้ยืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการทีเ� กี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยาว

(หน่วย: ล้านบาท)

สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น
เงิ น ใ ห้ กู้ ยื ม ร ะ ยะ สั� น แ ก่ กิ จ ก า ร ที�
เกี�ยวข้องกัน
�น��สินทางการเงิน
เงิ น เบิ กเกิ น บัญชี แ ละเงิ น กู้ยืมระยะสั�น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น
เงินกูย้ มื ระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน
หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงิ น กู้ยืม ระยะยาว - ส่ วนที� ถึ ง กํา หนด
ชําระภายในหนึ�งปี

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

-

-

147
-

2
1,032

149
1,032

0.37 - 0.63
-

113
113

-

147

1,034

113
1,294

4.25 - 5.80

1,509
765
6
2,280

3
3

800
800

755
755

1,509
755
765
9
800
3,838

3.25 - 4.78
0.25 - 5.80
2.65 - 7.70
THBFIX+3%

งบการเงินเฉพาะกิจการ � วันที� 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี�ยคงที�
อัตราดอกเบี�ย
ภายใน
มากกว่า 1
ปรับขึ�นลงตาม ไม่มีอตั รา
1 ปี
ถึง 5 ปี
ราคาตลาด
ดอกเบี�ย

อัตรา
ดอกเบี�ย
ที�แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี)

รวม

-

-

251
-

1
1,062

252
1,062

0.37 - 0.63
-

156
156

-

251

1,063

156
1,470

3.25 - 5.80

1,270
887
13

9

-

988
-

1,270
988
887
22

3.24 - 5.20
0.25 - 5.80
5.02 - 7.70

2,170

9

1,000
1,000

988

1,000
4,167

THBFIX+3%
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�������� ��������������������
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี� ยงจากอัตราแลกเปลี�ยนที�สําคัญอันเกี� ยวเนื� องจากการซื� อหรื อขายสิ นค้าที�
เป็ นเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี�สินทางการเงินที�เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศดังนี�

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
ยูโร
เรนมินบิ

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
เยน
ยูโร
เรนมินบิ

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทาง
หนี� สิน
การเงิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
17
10
3
0.1
-

� วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทาง
หนี� สิน
การเงิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
15
2
1
0.1
8

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์ทาง
หนี� สิน
การเงิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
17
27
2
0.2
-

� วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์ทาง
หนี� สิน
การเงิน
ทางการเงิน
(ล้าน)
(ล้าน)
15
18
0.1
0.1
9

อัตราแลกเปลี�ยน
อัตราซื� อ
อัตราขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.5146
32.8472
0.2860
0.2936
38.6607
39.3938
4.9518
5.0771

อัตราแลกเปลี�ยน
อัตราซื� อ
อัตราขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.6588
36.0025
0.3046
0.3113
37.3791
38.1362
5.0831
5.2165

สั ญญา���อขายเงินตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญาซื� อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซ�� งมีอายุสัญญา�ม่เกินหน��งปี คงเหลือดังนี�
� วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ
วันที�ครบกําหนด
สกุลเงิน
จํานวนที�ซ�ือ จํานวนที�ขาย
ตามสัญญา
จํานวนที�ซ�ือ
จํานวนที�ขาย
(ล้าน)
(ล้าน)
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
2.4
7.6
3 มกราคม
32.98 - 33.27
32.32 - 33.17
29 มิถุนายน 2561
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ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
วันที�ครบกําหนด
สกุลเงิน
จํานวนที���ือ จํานวนที�ขาย
ตามสัญญา
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.9
7 มีนาคม
21
มิถุนายน 2560
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที�ครบกําหนด
สกุลเงิน
จํานวนที���ือ จํานวนที�ขาย
ตามสัญญา
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
2.4
7.6
3 มกราคม 29 มิถุนายน 2561
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินเฉพาะกิจการ
วันที�ครบกําหนด
สกุลเงิน
จํานวนที���ือ จํานวนที�ขาย
ตามสัญญา
(ล้าน)
(ล้าน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
0.6
19 - 21 มิถุนายน
2560

อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ
จํานวนที���ือ
จํานวนที�ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
34.68 - 35.80

อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ
จํานวนที���ือ
จํานวนที�ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
32.98 - 33.27
32.32 - 33.17

อัตราแลกเปลี�ยนตามสัญญาของ
จํานวนที���ือ
จํานวนที�ขาย
(บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)
35.66 - 35.80

สั ญญาแลก��ล��� ��ั��า��ก�����
เมื�อวันที� 2 พฤศจิกายน 2560 บริ �ทั �ได้ทาํ สัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยกับธนาคารพาณิ ชย์แห่ งหน�� ง
สําหรับเงิ นกูย้ ืมระยะยาวจํานวน 850 ล้านบาท เพื�อเปลี� ยนการคํานวณดอกเบี�ยจากอัตราดอกเบี�ยลอยตัว
THB-THBFIX-Reuters บวกร้ อยละ 3 ต่อปี เป็ นอัตราดอกเบี�ยคงที�ร้อยละ 4.65 ต่อปี ��� งคํานวณจากยอด
คงเหลือของเงินต้นตามตารางที�ตกลงกัน
ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 มูลค่ายุติธรรมของสัญ ญาแลกเปลี� ยนอัตราดอกเบี�ยมีมูลค่ายุติธรรมตํ�าลงเมื� อ
เทียบกับวันที�ทาํ สัญญาเป็ นจํานวน 3.4 ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรมของสัญญาแลกเปลี�ยนอัตราดอกเบี�ยคํานวณโดย�ช้อตั ราที�กาํ หนดโดยสถาบันการเงินเสมือน
ว่าได้ยกเลิกสัญญานั�น ณ วันที��นงบแสดงฐานะการเงิน
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30.2 มูลค่ ายุต�ธรรม�อ��คร��อ�ม�อ�า��าร���น
เนื�องจากสิ นทรัพย์และหนี� สินทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั ราดอกเบี�ยที�ปรับขึ�นลง
ตามอัตราตลาดหรื อมี อตั ราดอกเบี�ย คงที� ใกล้เคี ย งกับ อัตราดอกเบี� ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ ง
ประมาณมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี�สินทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี ที�แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน
มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ มีดงั นี�

ตราสารอนุพนั ธ์
สัญญาซื�อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ณ วันที�
ณ วันที�
ณ วันที�
ณ วันที�
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
2559
2560
2559
มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม
ขาดทุน
ขาดทุน
ขาดทุน
ขาดทุน
(1.6)

(0.4)

(1.6)

(0.1)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื� องมือทางการเงินตามหลักเกณ�์ดงั นี�
ก)

สิ นทรั พย์และหนี� สิ นทางการเงิ นที� จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั�น ได้แก่ เงิ นสดและรายการ
เทียบเท่าเงิ นสด ลูกหนี� และเงิ นให้กูย้ ืมระยะสั�น เจ้าหนี� และเงิ นกูย้ ืมระยะสั�น แสดงมูลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ข)

เงิ นกู้ยืมระยะยาวที� จ่า ยดอกเบี�ยในอัตราใกล้เคี ยงกับอัตราดอกเบี� ย ในตลาด แสดงมู ลค่ายุติธรรม
โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

ค)

ตราสารอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึ� งคํานวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและ
แบบจําลองตามทฤษฎี ในการประเมินมูลค่า ซึ� งข้อมูลที�นาํ มาใช้ในการประเมินมูลค่าส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที�สามาร�สังเกตได้ในตลาดที�เกี�ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี�ยนทันที อัตราแลกเปลี�ยนล่วงหน้า
ของเงินตราต่างประเทศ และเส้นอัตราผลตอบแทนของอัตราดอกเบี�ย เป็ นต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้คาํ นึ ง�ึงผลกระทบของความเสี� ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของตรา
สารอนุพนั ธ์

ในระหว่างปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรม
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31. การบริหารจัดการทุน
วัตถุป ระสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที� สําคัญของบริ ษทั ฯ คื อ การจัดให้มี �� ึ งโครงสร้ างทางการเงิ นที�
เหมาะสมและการดํารงไว้�� ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื�อง
บริ ษทั ฯบริ หารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตั ราส่ วนหนี�สินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื�อให้สอดคล้อง
กับเงื�อนไขในสัญญาเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน �ึ�งต้องรักษาระดับของอัตราส่ วนหนี�สินต่อทุนของ
งบการเงินรวมให้ไม่เกิน 2.75 ต่อ 1
ทุนของบริ ษทั ฯเพื�อใช้ในการคํานว�อัตราส่ วนทางการเงินดังกล่าว ประกอบด้วยส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นบวก
ขาดทุนที�ยงั ไม่เกิดขึ�นจริ งในสิ นค้าคงเหลือ อัตราแลกเปลี�ยน และตราสารอนุพนั ธ์ที�ไม่ได้เกิดขึ�นจริ งในงบ
การเงินรวม
ในระหว่างปี สิ�นสุ ดวันที� 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริ ษทั ฯไม่ได้เปลี�ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบาย หรื อ
กระบวนการในการบริ หารจัดการทุน
32. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที�ประชุมค�ะกรรมการของบริ ษทั ฯครั�งที� 1/2561 มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปั นผล
สําหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกําไรสะสมของกิจการที�เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ในอัตราหุ ้นละ 0.05
บาท สําหรับหุน้ สามัญจํานวน 1,200 ล้านหุน้ รวมเป็ นเงิน 60 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลในวันที�
24 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวต้องได้รับการอนุมตั ิจากที�ประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ประจําปีของบริ ษทั ฯ �ึ�งจะจัดขึ�นในวันที� 25 เมษายน 2561
33. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี�ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูร้ ับมอบอํานาจของบริ ษทั ฯเมื�อวันที� 21 กุมภาพันธ์ 2561
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