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สารจากประธาน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
พัฒนาการแห่งความยั่งยืน
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
ประวัติกรรมการ
การก�ำกับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ
การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของโลก และของประเทศไทย ในปีทผี่ า่ นมาส่งผลกระทบกับการด�ำเนิน
การทางธุรกิจของบริษัท ท�ำให้ผลประกอบการของบริษัทขาดทุน
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ได้ร่วมกันเพื่อแก้ปัญหามาโดยตลอด เช่น การด�ำเนินการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
ในกระบวนการผลิตที่ส�ำคัญ เป็นเครื่องจักรอัตโนมัติ (Automation) หรือ กึ่งอัตโนมัติ (Semi Automation) เพื่อลดต้นทุนและ
เพิ่มปริมาณการผลิต การพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่ เทคนิคใหม่ โดยผู้ช�ำนาญการจากต่างประเทศ เพื่อสนอง
ตอบต่อความต้องการของลูกค้าและตลาด การลงทุนเพือ่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซงึ่ ใช้เทคนิคการผลิต (Know How) จาก
สหรัฐอเมริกา การใช้ระบบ SAP เพือ่ การควบคุมการผลิตและกระบวนการทางการบริหาร เพือ่ ลดเวลาการท�ำงานและก�ำลังคน
เป็นต้น และคาดว่าจะด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ แล้วเสร็จภายในปี 2562 ซึ่งจะมีผลท�ำให้ผลการประกอบการของบริษัทดีขึ้น
สามารถผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ประหยัดพลังงาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีราคาที่แข่งขันได้ สนองตอบ
ต่อความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ
บริษัท ขอขอบคุณท่านลูกค้า และผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัท ตลอดจนสถาบันการเงิน
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด�ำเนินการของบริษทั ขอขอบคุณผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกท่าน
ที่ทุ่มเท เสียสละในการท�ำงานอย่างเต็มความสามารถ ตลอดปีที่ผ่านมา และขอยืนยันว่าจะด�ำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยธรรมาภิบาลที่ดี

นายสุเมธ 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

2561

2560

2559

2558

7,142,111
5,573,815
1,568,296
7,428,495
7,482,715
38,504
(605,795)

7,297,335
5,071,842
2,225,493
9,476,915
9,559,515
559,511
(172,753)

(8.10)
(38.63)
(8.48)

(1.81)
(7.76)
(2.37)

0.72
2.49
0.82

1.97
8.02
2.58

0.49
2.79
0.64

(0.505)
-*
1.31

(0.144)
**0.05
1.85

0.053
***0.10
2.11

0.19
****0.15
2.38

0.057
*****0.50
2.06

7,746,907 8,216,797
5,208,941 5,567,271
2,537,966 2,649,526
8,665,888 10,544,381
8,851,816 10,770,918
654,284
796,926
63,303
212,379

2557
8,949,395
6,889,913
2,059,482
11,330,118
11,747,444
385,104
57,420

* ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562
พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561
** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 วันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์) ส�ำหรับ
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 วันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค์) ส�ำหรับ
หุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลใน
วันที่ 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�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 25 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
**** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากก�ำไรของกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท(ห้าสิบสตางค์) ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน
1,000,000,000 หุ้นซึ่งผู้ได้รับเงินปันผลจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ ทั้งนี้เป็นก�ำไรสะสมที่เกิดจากผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2553-2556 รวมทั้ง
ก�ำไรในปี 2557 โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 มกราคม 2558

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ชื่อหลักทรัพย์ ‘KKC’ วิสัยทัศน์ (Vision) :
เดิมชื่อบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพือ่
2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลีย
ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม ผู ้ ผ ลิ ต ตู ้ เ ย็ น ในประเทศไทยและบรรษั ท เงิ น ทุ น ตอบความต้องการของตลาดโลก
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและ พันธกิจ (Mission) :
จ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic
1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทมี่ คี ณุ ภาพ ส่งมอบตรง
Reciprocating Compressor) ส�ำหรับใช้กับเครื่องท�ำความเย็น
เวลา ในราคาที่แข่งขันได้
เช่น ตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับ
2 มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึง
อากาศซึ่งได้เปิดด�ำเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็น
พอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
บริษทั ผูผ้ ลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทยที่ได้
3 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อ
รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ
สนองความต้องการของลูกค้า
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534 ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน
4 เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดี
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2537 และด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที่ 36 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
5 ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในแนวทางที่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม
2561
สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน
ด้วยเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมการผลิต
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนิน
ธุรกิจ ดังนี้
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ค่านิยม (Values) “

	
  

- BEST ”

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

กลยุทธ์ ในการด�ำเนินธุรกิจ (Business Strategies)
1 ลดต้นทุนสินค้าให้สามารถแข่งขันได้
2 พัฒนาสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด
3 พัฒนาความรู้และขีดความสามารถของบุคลากร
มีแผนก�ำลังคนทดแทน(Succession Plan)
4 ขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่
5 ลงทุนหรือซื้อกิจการ (M&A) หรือควบกิจการหรือ
ร่วมลงทุนเพือ่ การประหยัด การควบคุมดูแลและการ
แข่งขัน
6 เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย ปัจจัยการผลิตในแบบ
Backward Vertical Integration
7 ส่งเสริมกิจกรรมที่ตอบสนองความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
8 สร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันด้วยการเพิม่ ก�ำลัง
การผลิต
9 เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการบริ ห ารจั ด การธุ ร กิ จ ด้ ว ย
เทคโนโลยี
10 พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อน�ำไปสู่ระบบ
บริหารคุณภาพ (TQM)

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญ
การจัดโครงสร้างธุรกิจ
นอกจากการประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor)
แล้วบริษัทได้ลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อยต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและชิ้นส่วนส�ำคัญต่างๆของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้
ทดแทนการน�ำเข้าและซือ้ จากในประเทศ ทีช่ ว่ ยเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนการผลิตลดลงและเพิม่
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 จัดตัง้ บริษทั กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) เพือ่ ท�ำการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting)
ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยานยนต์และอื่น ๆ และปัจจุบันบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100
วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จัดตั้งบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด เพื่อท�ำการผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Gas -Pressure Thermostat) ส�ำหรับใช้กับตู้เย็นและเครื่องปรับอากาศ และในปี 2540 ได้เพิ่มการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา (Enameled Copper Wire)
ซึง่ เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และด้วยผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต�ำ่ ในปี 2540 บริษทั จึงได้ดำ� เนินการ
ปรับโครงสร้างหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้และได้จ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด เมื่อเดือน ธันวาคม 2543 ต่อมาในปี
2546 บริษัทนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด และเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2553 บริษัทได้กลับ
เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC) อีกครั้ง โดยที่ในขณะนั้นบริษัท กุลธรแมททีเรี
ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด (KMP) ซึ่งประกอบอุตสาหกรรมผลิตชิ้น
ส่วนโลหะทุบ และชุบแข็ง รวมทั้งได้ถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 ในบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (SKMC) ซึ่งเป็นผู้ผลิตลวด
ทองแดงอาบน�้ำยา โดยมีสถานประกอบการที่ตั้งอยู่ในประเทศจีน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 บริษัทได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัท ฉะเชิงเทราคัสติ้งเวิค จ�ำกัด ผู้ประกอบอุตสาหกรรมผลิต
และจ�ำหน่ายชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และบริษัทนี้ได้เข้าซื้อกิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของ บริษัท ซันโย ยูนิเวอร์
แซล อีเล็คทริค จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) และวันที่ 29 กันยายน 2549 บริษัท
ได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100
วันที่ 20 มิถุนายน 2550 จัดตั้งบริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC) โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100 เพื่อประกอบกิจการ
ตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) ส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
วันที่ 25 ธันวาคม 2556 บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อได้
เข้าซือ้ กิจการโรงงานผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อซึง่ เป็นธุรกิจส่วนหนึง่ ของบริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (บริษทั ย่อย) เป็นการรวมธุรกิจเพือ่
ลดภาระซ�้ำซ้อนของการบริหารกิจการประเภทเดียวกันและเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันให้ดีมากขึ้น
วันที่ 13 มกราคม 2560 จัดตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด (KRD) โดยบริษัทได้ถือหุ้นในบริษัทนี้ร้อยละ 100 เพื่อ
ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ ซึ่งได้เปิดด�ำเนินการ
ในปี 2561 แล้ว
วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ด�ำเนินธุรกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่นได้ซื้อ
ทรัพย์สินและรับโอนพนักงานจากบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด (KMP) ที่ด�ำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็งและรับกลึง
ชิ้นงานโลหะ บริษัทนี้ (KMP) ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษทั เช่นกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ วัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้จา่ ยด�ำเนินการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจ
ที่ดีขึ้นของกลุ่มบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
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ก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 มีนาคม
เริ่มประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AE จากชิ้นส่วนน�ำเข้า
เปิดด�ำเนินการอย่างเป็นทางการและเริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AZ และก่อตั้งบริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน
ก่อตั้งบริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด ได้จดทะเบียนรายชื่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
เริม่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นประเภท NON-CFC ซึง่ ไม่ทำ� ลายโอโซนในชัน้ บรรยากาศ
ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE MARK และ CB MARK
ได้รับการรับรองมาตรฐานในด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น WJ เป็นความภาคภูมิใจที่บริษัทสามารถคิดค้นและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000 และ UL จากสหรัฐอเมริกา
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ OHSAS 18001 ฉบับปี 1999
เป็นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 80 % ของบริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภายใต้ลขิ สิทธิ์
การผลิตของบริษัท ซันโยอีเล็คทริค จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น และชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
ได้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 17025 ฉบับปี 1999 และ ISO 14001 ฉบับปี 2004
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 20 ล้านเครื่อง
เมื่อวันที่ 29 กันยายน เป็นผู้ถือหุ้น 100 % ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
ก่อตั้งบริษัท กุลธรสตีล จ�ำกัด เป็นโรงงานตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น KA และ LA ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
เริ่มผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น CA ส�ำหรับตู้แช่แข็ง เครื่องท�ำความเย็นขนาดใหญ่
ได้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 30 ล้านเครื่องและรุ่น AW ครบ 5 ล้านเครื่อง
ได้รับรางวัล GOLDEN AWARDS (THAILAND 5S AWARDS) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 100 % ของบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ซึ่งมีบริษัท กุลธรเมททัล
โปดักส์ จ�ำกัด และบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย
ได้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับประกาศนียบัตร มอก. 26000
จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 13 มกราคม
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ได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ลด และเลิกใช้สารท�ำลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทยจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม
ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับมอบใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ มอก. 17025-2548 จากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานฝีมือแรงงานไทย อนาคตไทย Our Skills Our Future” จากกรมพัฒนา
แรงงานฝีมือแห่งชาติ
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 AWARDSจากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ได้รับ Certificate of ESG 100 Company ส�ำหรับปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์เมื่อ 27 พฤษภาคม จากผล
การจัดอันดับธุรกิจของรายชื่อ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและ
ธรรมาภิบาล (ESG 100)
ได้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ก่อตั้งบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด เมื่อวันที่ 13 มกราคม เพื่อประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
ได้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 48 ล้านเครื่อง
ได้รบั รางวัล KAIZEN SILVER AWARDS ในการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยีไทย-ญีป่ นุ่
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัทมีบริษัทย่อยทั้งหมด 7 บริษัท คือ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) บริษัท

ย่อยทั้งบริหมด
ษัท คือเรีบริยลส์
ษัทแอนด์
กุลธรพรี
เมียร์ จ�จ�าำกักัดด(KPC)
กุลธรบริสตีษลัทมีจ�บำกัริษด ัท(KSC)
ษัท 7กุบริ
ลธรแมทที
คอนโทรลส์
(KMC)บริบริษษัทัทกุลกุธรเคอร์
ลธรเมททับี้เลฟาน์
โปรดัดกรีส์่ จ�จ�ากัำกัดด(KKF)
(KMP)
บริบริษษัทัท กุซูลโธรจว สตี
จ�ากักดเน็(KSC)
กุลธรแมทที
เรียษลส์
ษัท กุลธรเมททั
ลโปรดั
ส์
กุลลธรแม็
ตไวร์ จ�ำบริกัดษัท(SKMC)
และบริ
ัท แกุอนด์
ลธรวิคจอนโทรลส์
ัยและพัฒนาจ�ากัจ�ดำกั(KMC)
ด (KRD)บริโดยโครงสร้
างการถื
อหุ้นกของ
จ�กลุ
ากั่มดบริ(KMP)
ษัท ซูโจว
ษัท เป็นและบริ
ดังแผนภาพนี
้ กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ากัด (SKMC) และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ากัด โดยโครงสร้าง
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัท เป็นดังแผนภาพนี้

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มห�ชน)
บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หลักได้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกส�ำหรับใช้กับเครื่องท�ำความเย็น
และเครื่องปรับอากาศ รวมทั้งผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ Condensing Unit ชิ้นส่วนมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วนมอเตอร์
ไฟฟ้า โดยมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนต่างๆจากบริษัทย่อยเป็นฐานสนับสนุนการผลิตที่ส�ำคัญ
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไว้ดังนี้
1. ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
2. ขยายธุรกิจด้วยการเพิ่มก�ำลังการผลิตและเพิ่มสินค้ารุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
3. ขยายตลาดลูกค้าต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ ง เช่น อาเซียน เอเซียกลาง จีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรปอเมริกาเหนือ
อเมริกาใต้ และแอฟริกา
4. ใช้ระบบบริหารจัดการที่เป็นสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025
5. บริหารงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. ปรับปรุงการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่องในแนวทางของการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
7. บริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยีประมวลผลข้อมูลการด�ำเนินงาน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทั้ง 7 แห่งเป็น ดังนี้
(1) บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (KPC) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ส�ำหรับตู้เย็น ตู้แช่
(2) บริษทั กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จ�ำกัด (KKF) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ (Quality
Casting) จ�ำหน่ายให้แก่ผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์
(3) บริษทั กุลธร สตีล จ�ำกัด (KSC) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) จ�ำหน่าย
ให้กับผู้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
(4) บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด (KMC) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดง
อาบน�ำ้ ยาส�ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิตเครือ่ งควบคุมอุณหภูมสิ ำ� หรับตูเ้ ย็น ตูแ้ ช่ ตูท้ ำ�
น�้ำเย็น
(5) บริษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด (KMP) ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 100 โดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และรับกลึงชิ้นงานโลหะ
(6) บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (SKMC) ซึ่งถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยาส�ำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลิต
ชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ซึ่งมีสถานประกอบการตั้งอยู่ในประเทศจีน
(7) บริษทั กุลธรวิจยั และพัฒนา จ�ำกัด (KRD) ซึง่ บริษทั ถือหุน้ ร้อยละ 100 ประกอบกิจการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
อุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
ดังนั้นการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ที่มีฐานการผลิตในรูปแบบของการ
สนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องจากบริษัทย่อยที่มีพร้อมทั้งวัตถุดิบหลักและชิ้นส่วนแบบครบวงจรจากต้นทางหรือ Backward Vertical
Integration รวมทั้งกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออ�ำนวยต่อการสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี
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รายงานประจำ�ปี 2561

โครงสร้างรายได้จ�ำหน่ายตามสายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและบริษัทย่อย
%
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2561
รายได้
(ล้านบาท)

ปี 2560
รายได้
(ล้านบาท)

ปี 2559
รายได้
(ล้านบาท)

สายผลิตภัณฑ์

ด�ำเนิน
การโดย

1 คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์

KKC, KPC

100

4,157.67

56

5,848.10

62

5,573.95

64

2 ลวดอาบน�้ำยา

KMC, SKMC

100

1,401.79

19

1,600.86

16

1,214.91

14

3 เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรูป

KSC

100

946.49

13

1,098.40

12

906.18

11

4 ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
5 ชิ้นส่วนโลหะและอื่นๆ
รวม

KKF
KMP

100
100

864.50
58.03
7,428.50

11
1
100

849.36
80.19
9,476.92

9
1
100

896.17
74.68
8,665.89

10
1
100

%

%

%

			
KKC
KPC
KKF
KSC
KMC
KMP
SKMC

:
:
:
:
:
:
:

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
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

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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รายได้จากลูกค้าตามเขตภูมิศาสตร์ (พันบาท)
ปี 2561

รายได้จากลูกค้าภายนอก
ประเทศไทย
ฮ่องกง
จีน
อินโดนีเซีย
ซาอุดิอาระเบีย
ประเทศอื่น ๆ
รวม

5,018,523
1,351,670
276,811
36,226
40,211
705,054
7,428,495

ปี 2560
5,806,946
2,381,771
294,375
46,112
50,142
897,569
9,476,915

ปี 2559
5,480,552
1,650,106
226,640
160,051
54,237
1,094,302
8,665,888

โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทและบริษัทย่อย
1.

โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
- รายได้ตามจ�ำนวนการขาย (เครื่อง)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ท�ำน�้ำเย็น
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
ยอดรวม

-

ปี 2561
283,390 21.90%
443,450 34.32%
564,012 43.65%
1,369 0.11%
1,292,221
100%

ปริมาณการจ�ำหน่าย
ปี 2560
ปี 2559
495,247 25.61% 665,457 34.44%
472,690 24.44% 480,757 24.89%
964,864 49.89% 784,462 40.60%
1,065 0.06%
1,337 0.07%
1,933,866
100% 1,932,013 100%

รายได้ตามยอดขาย (พันบาท)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ท�ำน�้ำเย็น
ตู้เย็น, ตู้เย็นเชิงพาณิชย์
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์, เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
ยอดรวม
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ความสามารถท�ำความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
160 - 900
900 - 5,000
5,000 - 35,000
37,000 - 120,000

ปริมาณการจ�ำหน่าย
ความสามารถท�ำความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
ปี 2561
ปี 2560
160 - 900
249,388
8.79% 427,109 9.80%
900 - 5,000
838,662 29.57% 809,296 18.57%
5,000 - 35,000
1,733,876 61.13% 3,110,019 71.37%
37,000 - 120,000
14,556
0.51% 11,535 0.26%
2,836,482
100% 4,357,959
100%

รายงานประจำ�ปี 2561

ปี 2559
589,696 14.26%
860,688 20.81%
2,670,315 64.57%
14,896 0.36%
4,135,595 100%

2.

โครงสร้างรายได้หลักจากการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ตู้เย็น, ตู้แช่, ตู้ท�ำน�้ำเย็น (ขนาด 106 - 1775 บี.ที.ยู. / ชั่วโมง)
รายได้ตามจ�ำนวนการขาย (เครื่อง)
รายได้ตามยอดขาย (พันบาท)

ปี 2561
415,960
434,960

ปริมาณการจ�ำหน่าย
ปี 2560
505,607
548,724

ปี 2559
801,372
818,149

ลักษณะผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์หลักส�ำคัญที่ท�ำหน้าที่อัดและดูดสารท�ำความเย็นในระบบเครื่องท�ำความเย็น
ประเภทต่าง ๆ และเครื่องปรับอากาศ โดยแบ่งออกเป็นแบบต่าง ๆที่ใช้และจ�ำหน่ายอยู่ทั่วโลก ดังนี้
• Reciprocating Compressor
• Rotary Compressor
• Scroll Compressor
• Screw Compressor
• Centrifugal Compressor
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์มี 3 แบบที่ได้รับความนิยมใช้ในภาคครัวเรือน โดยแบ่งออกตามขนาดความสามารถในการ
ท�ำความเย็น (ก�ำลังแรงม้า) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการน�ำมาใช้งานเป็นอุปกรณ์ควบติดกับผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ท�ำความ
เย็นประเภทต่าง ๆ และเครื่องปรับอากาศ ได้ดังนี้
1. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Reciprocating / Hermetic type) ขนาด 1/20-25 แรงม้า ทีม่ กี ารน�ำมาใช้งาน
ตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น เครื่องปรับอากาศและ ฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งมี
คุณลักษณะเด่นในด้านประสิทธิภาพของการท�ำความเย็นดีและมีคณ
ุ ภาพทีค่ งทีท่ นทานต่อการใช้งานในสภาพอากาศร้อน
ต่อเนื่องเป็นเวลานาน แต่มีคุณลักษณะด้อยที่มีเสียงรบกวน ราคาสูงกว่าแบบโรตารี่
2. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary) ขนาด 1-7 แรงม้า ทีม่ กี ารน�ำมาใช้งานเครือ่ งปรับอากาศ ขนาดเล็ก (Room
Air Conditioner) ระบบปรับอากาศ (Package Air Conditioner) และฮีทปั๊ม (Heat Pump) ซึ่งมีคุณลักษณะเด่นในด้าน
ประหยัดพลังงานราคาไม่แพง และมีการพัฒนาเป็นแบบ Twin Rotary ที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงแบบ Scroll แต่มี
คุณลักษณะด้อยที่มีประสิทธิภาพการท�ำความเย็นปานกลางและคุณภาพไม่คงที่
3. มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสกอลล์ (Scroll) ขนาด 1.5 - 30 แรงม้าที่มีการน�ำมาใช้งานเครื่องปรับอากาศและฮีทปั๊ม
(Heat Pump) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเด่นในด้านประหยัดพลังงานดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่มคี ณ
ุ ลักษณะด้อยทีม่ รี าคาสูงกว่า
แบบโรตารี่และแบบลูกสูบ
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทงั้ 3 แบบดังกล่าวนี้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจะเป็นแบบทีน่ ยิ มใช้กนั อย่าง
แพร่หลายส�ำหรับสินค้าตู้เย็นภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น ซึ่งมีปริมาณการใช้เป็นจ�ำนวนมากใน
สัดส่วนกว่า 90 % ของทั้งหมดและมีจ�ำนวนบางส่วนที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศ และส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่
(Rotary) นั้นเป็นแบบที่ใช้กับเครื่องปรับอากาศส�ำหรับผู้บริโภคในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ใช้เป็นอุปกรณ์ควบติดกับ ตู้เย็น ตู้แช่
ตูท้ ำ� น�ำ้ เย็น ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์และเครือ่ งปรับอากาศ ซึง่ สามารถใช้กบั สารท�ำความเย็นได้หลายชนิดรวมทัง้ สารท�ำความเย็นที่ไม่ทำ� ลาย
สิ่งแวดล้อม (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�ำความเย็น)
ชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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สิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุน
1

บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1987(2)/2554

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดเวลา 5 ปี
ในกรณีทปี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้นำ� ผลขาดทุน
ประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำ� เป็นที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพื่อใช้
ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติตลอดระยะเวลา
ที่ได้รับการส่งเสริม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

ผลิตคอมเพรสเซอร์ส�ำหรับเครื่อง
ปรับอากาศและเครื่องท�ำความเย็น
ตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่
1 กรกฎาคม 2561
ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
1 กรกฎาคม 2556

ทั้งนี้ บริษัทต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุนรายได้จากการขายของบริษัทฯทั้งหมดส�ำหรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ�ำนวนประมาณ 3,861 ล้านบาท (2560: 5,426 ล้านบาท) เป็นรายได้จากการผลิตและขายซึ่งได้
รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นจ�ำนวนประมาณ 331 ล้านบาท (2560: 809 ล้านบาท)
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2

บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดแต่ละประเภทภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดที่มีสาระ
ส�ำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2127(2)/2548

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2555
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเป็นระยะเวลา 8 ปี นับแต่ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2563
วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ ิบคุ คลให้สามารถน�ำผลขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้
ในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลา
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี
นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ ได้จาก
การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ
100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนด
เวลา 5 ปี
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้น
ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คลให้ น� ำ ผลขาดทุ น ประจ� ำ ปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่
วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น
ได้รับ
2.3 ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม
การลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2.4 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรตามทีค่ ณะกรรมการ
ได้รับ
พิจารณาอนุมัติ
8 กรกฎาคม 2555
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

บัตรส่งเสริมเลขที่
60-0092-1-00-1-0

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ
-

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ได้รับ

ได้รับ
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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3

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
โดยการอนุมตั ขิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดส�ำหรับบัตรส่งเสริมทีย่ งั มีสทิ ธิพเิ ศษทีส่ ำ� คัญเหลืออยูด่ งั นี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2167(2)/2550

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริม
รวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 8 ปี
นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้สามารถ
น�ำผลขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
2.2 ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งน�ำเงินปันผลที่ได้รบั จากกิจการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลไปรวมค�ำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมได้รบั ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้รับจากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราปกติ
2.4 ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าวนับแต่วันที่
เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
2.5 ได้รบั อนุญาตให้หกั เงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้างสิง่ อ�ำนวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงิน
ลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
2.6 ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศเพือ่ ใช้ใน
การผลิตเพื่อการส่งออก
2.7 ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 75 ของอัตราปกติส�ำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้ามา
ใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
2.8 ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมน�ำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปเป็นระยะ
เวลา 5 ปี นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
3. วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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ผลิตคอมเพรสเซอร์ส�ำหรับตู้เย็น
และเครื่องท�ำความเย็น
ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2551
ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

ได้รับ
มีก�ำหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้น
ก�ำหนดระยะเวลาตาม 2.1
เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ
ได้รับ
เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแต่
วันน�ำเข้าครั้งแรก
ได้รับ
ได้รับ
14 มกราคม 2551

4

บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยได้รบั สิทธิพเิ ศษทางภาษีสำ� หรับผลิตภัณฑ์ที่ ก�ำหนดแต่ละ
ประเภทภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมี
รายละเอียดที่มีสาระส�ำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1204(2)/2551
ลวดโลหะอาบน�้ำยาประเภท 5.3

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกิน
ร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการ

2.2
2.3
2.4
3.

ในกรณีทปี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้สามารถน�ำผลขาดทุนประจ�ำ
ปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลมีกำ� หนด
เวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพือ่ ใช้ในการผลิตเพือ่ การ
ส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่น�ำเข้าครั้งแรก
ได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรตามทีค่ ณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ติ ลอดระยะเวลาที่ได้รบั การส่งเสริม
ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไป
รวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
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

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ก�ำหนดแต่ละ ประเภท
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมกา
บัตรส่งเสริมเลขที่

1. เพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
2. สิทธิประโยชน์ส�ำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลส�ำหรับก�ำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่
รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนมีก�ำหนดระยะเวลา 8 ปี

2.2

2.3
2.4

3.

ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลให้สามารถน�ำผลขาดทุนประจ�ำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา
นั้นไปหักออกจากก�ำไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลมีก�ำหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่พ้นก�ำหนดเวลานั้น
ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่ต้องน�ำเข้ามา
จากต่างประเทศ เพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันน�ำเข้าครั้งแรก
ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติส�ำหรับเครื่องจักรที่ผลิตตั้งแต่ปี
ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ำเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค�ำนวณเพื่อเสียภาษี
เงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล
วันที่เริ่มใช้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

1797(2)/2549

1968(2)/2550

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบและ
ผลิตภัณฑ์ผงโลหะอัดขึ้นรูป

ชุปแข็ง

ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม 2549
ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2557

ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2550
ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

ได้รับ

4 พฤษภาคม 2549

25 มิถุนายน 2550

ทั้งนี้ บริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2561

อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ครอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทั้งหมดของมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบทีน่ ยิ มน�ำมาใช้กนั อย่างแพร่หลายส�ำหรับเครือ่ งท�ำความเย็น ได้แก่ ตูเ้ ย็นภายในบ้าน ตูแ้ ช่ ตูเ้ ย็นเชิงพาณิชย์
ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เนื่องจากตัวผลิตภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีก�ำลัง
แรงม้าหลายขนาด ซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมกับสินค้า นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิดผนึกได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านประสิทธิภาพการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และ
การใช้สารท�ำความเย็นต่างๆที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a โดยมีขนาดก�ำลัง
แรงม้าที่ใช้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1/20 ถึง 5/8 ใช้กับตู้เย็นและตู้แช่ในครัวเรือน
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1/3 ถึง 1 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์
- ขนาดก�ำลังแรงม้า 1
ถึง 10 ใช้กับตู้เย็นเชิงพาณิชย์ เครื่องปรับอากาศ
ผลจากความต้องการประหยัดการใช้พลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนโดยทั่วไปที่มีผลท�ำให้
อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกร้อนมากขึ้น ท�ำให้ความต้องการของผู้บริโภคมีรูปแบบเปลี่ยนไปที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของตัวผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้ในระบบท�ำความเย็นต่าง ๆ ท�ำให้ผู้ผลิตต้องปรับเปลี่ยนชิ้นส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ในการใช้งานทีป่ ระหยัดพลังงานและใช้สารท�ำความเย็นทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้ เพือ่ ช่วยลดภาวะโลกร้อน
และบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด(มหาชน) ยังคงเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ปิดผนึกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
พัฒนาการของการแข่งขันในอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้นรุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคุณภาพ และราคาของสินค้า โดยมีผู้ผลิตจากประเทศจีนซึ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกที่
มีการเติบโตของขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการควบรวมและเข้าซื้อกิจการจากผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
ขนาดเล็กหลายรายในแต่ละภูมภิ าคของโลกท�ำให้ผผู้ ลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกจากประเทศจีนมีขนาดธุรกิจที่ใหญ่
มากเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีความได้เปรียบในเชิงแข่งขันจากปริมาณการผลิตทีม่ ขี นาดใหญ่กว่ามาก จึงส่งผลให้ผผู้ ลิตรายอืน่ ๆ
ที่เหลืออยู่แข่งขันได้ยากขึ้น ในประเด็นดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันส�ำหรับมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของบริษัทด้วยเช่นกัน แม้ว่าบริษัทจะมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

การตลาดและการแข่งขัน
- ตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึก
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องท�ำความเย็นซึ่งใช้กับตู้เย็น
ภายในบ้าน ตู้แช่ ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู้ท�ำน�้ำแข็ง ตู้ท�ำน�้ำเย็นในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณทั้งหมด และใช้กับเครื่องปรับ
อากาศในสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณทั้งหมด
เนือ่ งด้วยคุณสมบัตขิ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกทีม่ ปี ระสิทธิภาพการท�ำความเย็นทีด่ แี ละมีคณ
ุ ภาพทีค่ งทีจ่ งึ
เหมาะกับการใช้งานส�ำหรับเครือ่ งปรับอากาศในท้องถิน่ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมสิ งู และร้อนต่อเนือ่ งเป็นเวลานานซึง่ ได้รบั การยอมรับจนเป็นทีน่ ยิ ม
ในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมีชิ้นส่วนประกอบต่างๆ มาก
จึงท�ำให้มีต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการผลิตที่สูง ดังนั้นตลาดในพื้นที่อื่นที่ต้องการสินค้าราคาถูกจึงนิยมใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
โรตารี่ส�ำหรับเครื่องปรับอากาศ
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จากสภาวะโลกร้อนทีม่ คี วามรุนแรงมากขึน้ ทุกปีทำ� ให้ประชากรในเขตพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั ผลกระทบและประชากรทีม่ กี ำ� ลังซือ้ ของกลุม่
ประเทศที่มีสภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตดีในหลายๆ พื้นที่ของโลกมีความต้องการที่จะด�ำรงชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดีและสบายขึ้นจึง
ท�ำให้เครือ่ งท�ำความเย็นในครัวเรือนต่างๆ เครือ่ งท�ำความเย็นเชิงพาณิชย์ และเครือ่ งปรับอากาศภายในบ้านกลายเป็นสินค้าจ�ำเป็นที่
น�ำมาใช้ในการถนอมและรักษาความสดของอาหาร ปรับลดอุณหภูมอิ ากาศในบ้านอยูอ่ าศัยและสถานทีท่ ำ� งานให้เย็นสบาย รวมทัง้ ใช้
ท�ำห้องเย็นและกระบวนการท�ำความเย็นต่างๆในภาคอุตสาหกรรมนั้นมีแนวโน้มการบริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกมียอดขายเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโอกาสทางการตลาดที่น่าดึงดูดใจที่ท�ำให้
ผูป้ ระกอบการทัง้ หลายต้องแข่งขันกันน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพดีมปี ระสิทธิภาพ ประหยัดการใช้พลังงาน และใช้สารท�ำความเย็น
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งราคาขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงท�ำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ลดต้นทุนการด�ำเนินงานในด้านต่างๆรวมทั้งท�ำการควบรวมกิจการเพื่อรักษาความสามารถและความได้เปรียบในการแข่งขัน
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกของบริษัทในปัจจุบันยังคงสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดที่
ใช้กับเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในครัวเรือนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี
- ผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกรายใหญ่ของโลก ได้แก่
ผู้ผลิต				
ประเทศ
Embraco (Nidec)
Brazil, China, Italy, Slovakia
Donper
China
Panasonic
Singapore, China
LG
Korea, China
Tecumseh
Brazil, France, India
Jiaxipera/Huayi/Cubigol
China, Spain
Samsung
Korea, China
Secop (Nidec)
Slovenia, China, Germany, Austria
Kulthorn Kirby
Thailand
* แหล่งที่มา : วารสาร JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS) และผลการวิจัย
ของบริษัท
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มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) และการแข่งขันในตลาด
ก. ผลิตภัณฑ์ของ บริษทั กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกทีม่ ขี นาด Displacement
ค่อนข้างกว้างและครอบคลุมความต้องการของตลาด โดยมีขนาดตั้งแต่ 1/8 แรงม้า จนถึง 10 แรงม้า ดังมีรายละเอียด
รุ่นของผลิตภัณฑ์ และการใช้กับสินค้าต่างๆ ดังนี้

บริษัท

กุลธรพรีเมียร์

กุลธรเคอร์บี้

ชื่อรุ่น

ก�ำลังแรงม้า

ตลาดสินค้า

สารท�ำความเย็น

C-Q

1/8

ตู้เย็นและตู้แช่

R134a, R600a

C-B

1/3

ตู้เย็นและตู้แช่

R134a, R600a, R404A, R290

AZ

1/20 - 1/5

ตู้เย็นและตู้แช่

R134a

AZA
AE
AEL

1/20 - 1/5
1/20 - 5/8
1/3 - 5/8

ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นและตู้แช่
ตู้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R600a, R404A, R290, R507
R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22
R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22

BA

1/3 - 5/8

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R600a, R404A, R290, R507

CA

1/3 - 5/8

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R404A, R290, R507

WJ

5/8 - 1

ตู้เย็นเชิงพาณิชย์และเครื่องปรับอากาศ

R134a, R404A, R290, R407C, R22

AW

1 - 2.5

เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์

R134a, R404A, R410A, R407C, R22

KA

3-5

เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์

R22, R404A, R134a

LA

8 - 10

เครื่องปรับอากาศในบ้านและเชิงพาณิชย์

R22

ก�ำลังการผลิตและปริมาณการผลิต (หน่วย : ล้านเครื่อง)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ก�ำลังผลิต
ปริมาณการผลิต
    มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
    Condensing Unit
รวมปริมาณการผลิต
อัตราเพิ่ม (ลด) ของปริมาณการผลิต

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559

5.16

5.16

5.16

4.50

4.50

4.50

1.87
0.01
1.88
-

1.87
0.01
1.88
(5.53%)

1.98
0.01
1.99
(21.34%)

0.42
0.42
(14.28%)

0.49
0.49
(30.99%)

0.71
0.71
(39.32%)

ข. ลูกค้าของบริษัท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(1) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศรายใหญ่ที่เรียกว่า OEM (Original Equipment Manufacturers) ซึ่งบริษัทเป็น
ผู้จ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทั้งภายในและต่างประเทศ
(2) ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น และเครื่องปรับอากาศรายย่อย บริษัทให้ผู้จัดจ�ำหน่ายในประเทศที่ได้รับ มอบหมายเป็น
ผู้ด�ำเนินการ ส่วนการขายส่งออก บริษัทเป็นผู้ด�ำเนินการโดยตรงกับลูกค้า
(3) ผู้ค้าอะไหล่ ซ่อมแซม

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)

21

จุดเด่นทางการตลาดของบริษัทที่แตกต่างจากผู้ผลิตหลายราย คือ การที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจในสถานะของผู้ผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูปเพื่อจ�ำหน่ายแข่งขันกับลูกค้า เช่น ตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่ และเครื่องปรับอากาศ และได้
เน้นการให้ความส�ำคัญที่สุดต่อการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในทุกด้าน จึงเป็นผลให้สามารถจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
ทุกรายได้เป็นอย่างดี
ค. การท�ำการตลาดและสัดส่วนการขาย
การท�ำการตลาดของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2561 เป็นดังนี้
Middle East & Africa 12 %
East Asia 73 %
Domestic
51 %

Export
49 %

AEC 6 %
Australia & New Zealand  4 %
Europe & America 3 %
South Asia  2 %

             ยอดขายรวม

             ยอดขายส่งออก

ในปี 2561 กลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นจ�ำนวนรวม 1.71 ล้านเครื่อง
โดยแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้
- ตลาดภายในประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 51 ซึ่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น และตู้แช่ระดับชั้นน�ำในประเทศ
หลายรายได้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่นๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนร้อยละ 49 ซึ่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่และเครื่องปรับอากาศระดับ
ชั้นน�ำในภูมิภาคต่าง ๆ 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) ของกลุ่มกุลธร (Kulthorn Kirby) ในตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบคือ “การน�ำเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพตามความต้องการของตลาดในราคาที่แข่งขันได้” จึงได้ก�ำหนดแนวทาง
ในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาด ในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และ
การประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีต้นทุนตํ่าลง
ในช่วง หลายปีที่ผ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกเป็นไปในแนวทางที่เข้มข้น
ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยรวมของโลกยังคงฟื้นตัวในบางพื้นที่ และ
ประกอบกับผูผ้ ลิตในประเทศจีนซึง่ เป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อนื่ มุง่ เน้นเชิงความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยการก�ำหนดราคา
ขายที่ถูกลง ท�ำให้ผู้ผลิตทุกรายต้องปรับตัวในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง เช่น การสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าทางด้านราคา
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแนวทางที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน การปรับปรุง Productivity ของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น
การหาวัตถุดบิ ทางเลือกทีม่ รี าคาถูกกว่าเพือ่ ลดต้นทุน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ หี ลากหลายรูปแบบทีล่ กู ค้าสามารถเลือกน�ำไป
ใช้ได้ตามต้องการ ซึง่ บริษทั ได้ใช้แนวทางดังกล่าวนีเ้ ป็นกลยุทธ์ทสี่ ร้างความได้เปรียบหรือรักษาความสามารถในด้านการแข่งขันเช่นกัน
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
- ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
บริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมีบริษัทย่อย 7 แห่งคือ บริษัท กุลธร
พรีเมียร์ จ�ำกัด บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด โดยบริษัทย่อย
ดังกล่าวเป็นผู้ผลิตและจัดส่งวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบที่ส�ำคัญของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับ
บริษัท
จากแนวทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ได้กำ� หนดให้ฝา่ ยจัดการท�ำการคาดการณ์ยอดขายในปีถดั ไปที่ได้คำ� นึงถึงปัจจัยแวดล้อม
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อันได้แก่ความต้องการของลูกค้าสภาพการแข่งขันของตลาดขณะปัจจุบัน
และที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีผลต่อปริมาณความต้องการของลูกค้า ข้อมูลใน
ด้านต่างๆดังกล่าวจะถูกรวบรวมและน�ำมาวิเคราะห์เพื่อก�ำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและแผนการด�ำเนินงานทุกด้านรวมถึงแผนงาน
การจัดหาวัตถุดิบ ชิ้นส่วนและบริการของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับการแข่งขันทางธุรกิจ
บริษัทและบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยในสายการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได้ท�ำการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ
และชิน้ ส่วนทีส่ ำ� คัญได้แก่ ชิน้ ส่วนมอเตอร์ ชิน้ ส่วนเหล็กหล่อ ชิน้ ส่วนผงโลหะอัดขึน้ รูป (Sintered Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดง
อาบน�้ำยา อลูมิเนียม น�้ำมันคอมเพรสเซอร์ สีเคลือบคอมเพรสเซอร์ และ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้าจากภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยมีสัดส่วนประมาณ 70 : 30 ซึ่งแหล่งซื้อที่ส�ำคัญมีดังนี้
				
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
					ต่างประเทศ
ชิ้นส่วนมอเตอร์
ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
เหล็กแผ่นรีดร้อน
ประเทศเวียดนาม และเกาหลี
น�้ำมันคอมเพรสเซอร์
ประเทศญี่ปุ่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสเปน
ลวดทองแดงอาบน�้ำยา
ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย)
อลูมิเนียม
ประเทศแอฟริกาใต้
ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ไฟฟ้า
ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และอิตาลี
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด ท�ำการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ โดยจัดหาวัตถุดิบคือ เศษเหล็ก จากบริษัทแม่ และผู้ขาย
ภายนอก ส่วนเคมีภัณฑ์ซื้อจากผู้น�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศ
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บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) ส�ำหรับกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ จัดหาวัตถุดิบเหล็กม้วน โดยการน�ำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน เกาหลี เวียดนาม รวมทั้งซื้อ
จากผู้ผลิตในประเทศ
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�้ำยา จัดหาวัตถุดิบทองแดงโดย
การน�ำเข้าจากผู้ผลิตในประเทศลาว อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะทุบโดยการน�ำเข้าเหล็กจากผู้ผลิตในประเทศ จีน ญี่ปุ่น
เกาหลี
บริษทั ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน�ำ้ ยาโดยใช้ทองแดงจากผูผ้ ลิตในประเทศจีน และ
ผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ในปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�ำการประเมินผลผู้ขาย ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�ำนวน 306 ราย ของหมวดการด�ำเนินงาน
ส่งมอบ คุณภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลที่ได้ในระดับร้อยละ 96 จากค่าเฉลี่ยของเป้าหมายที่ก�ำหนด
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�ำจัดวัสดุเหลือใช้
บริษัทได้ก�ำหนดให้มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัททั้งหมด และกิจกรรมอื่นๆ
โดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีป่ ระกอบกิจกรรมบนทีด่ นิ หรือท�ำงานในนามของบริษทั ซึง่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม หรือ
การเสี่ยงภัยต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง สังคม และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริษัทยังคง
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการ ด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ดา้ นอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อมของตน
ได้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ่ สอดคล้องกับข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 ซึง่ ประกอบด้วย
กระบวนการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญใน 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การก�ำหนดนโยบาย เพื่อให้บุคลากรทุกคนขององค์กรน�ำไปปฏิบัติ
2. การวางแผน เพื่อประเมินความเสี่ยงและจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการด�ำเนินงาน
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการทั้งหมด น�ำไปก�ำหนดมาตรการด�ำเนินการและควบคุม
3. การน�ำไปปฎิบตั แิ ละด�ำเนินการ เพือ่ ก�ำหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบอ�ำนาจด�ำเนินการและขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
ต่างๆ ตามโครงสร้างคณะท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย และน�ำไปปฎิบัติ
4. การตรวจติดตามผล เพื่อน�ำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขและด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ
5. การด�ำเนินการแก้ไข เพื่อให้แน่ใจว่าผลการด�ำเนินงานต่างๆ มีประสิทธิผลและส�ำเร็จเป็นไปตามนโยบายและข้อก�ำหนด
การด�ำเนินการเพื่อรักษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือก�ำจัดวัสดุเหลือใช้ เป็นดังนี้
ก. เพื่อควบคุมการจัดการเศษวัสดุและของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม ทั้งที่สามารถน�ำกลับมาใช้ได้และที่จัด
เป็นขยะ (Waste) ให้ถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีรายละเอียด
ของการด�ำเนินงานดังนี้
1. ของเสียและเศษวัสดุ แบ่งประเภท ได้ดังต่อไปนี้
- ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร เศษสินค้า ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร ซากสัตว์ เศษไม้
- สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการโรงงาน
รวมถึงของเสียจากวัตถุดิบ กระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ
- ขยะอันตราย หมายถึง ผ้าเปื้อนน�้ำมัน สารเคมี ภาชนะใส่สารอันตราย แบตเตอรี่ วัสดุปนเปื้อนสารอันตราย (เศษโลหะ
ไม้ วัสดุกากตะกอน)
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2. การจัดการของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการผลิตและกิจกรรม ได้ด�ำเนินการดังนี้
- ลดของเสียในกระบวนการผลิตให้เกิดน้อยที่สุด
- ซ่อมแซมของเสียให้มีสภาพที่น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ในกระบวนการผลิต
- น�ำของเสียมาแปรสภาพแล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
- ของเสียและเศษวัสดุทตี่ อ้ งส่งบ�ำบัด/ก�ำจัดให้จดั เตรียมสถานทีเ่ ฉพาะเพือ่ จัดเก็บ ควบคุมดูแลและน�ำส่งบ�ำบัด/ก�ำจัด โดย
ผู้รับเหมาที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
- จดบันทึกสถิติการส่งบ�ำบัด/ก�ำจัด เพื่อรายงานต่อส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
- จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับเศษวัสดุและของเสีย เพื่อรายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3. การจัดการของเสียที่จัดเป็นขยะ ได้ด�ำเนินการดังนี้
- จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพื้นที่ในบริเวณต่างๆ
- ก�ำหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสีย (waste)เพื่อรอการก�ำจัดอย่างถูกวิธี
- ท�ำการแยกประเภทของเสียที่จัดเป็นขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วและขยะอันตราย
- น�ำขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถานที่ที่ก�ำหนด
- ขยะมูลฝอยทั่วไป ให้บรรจุในถังสีเขียว ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้
- สิ่งปฏิกูลหรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่มีค่าให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการขายเศษวัสดุ
- ขยะอันตราย ให้บรรจุในถังสีแดง ปิดปากถุงมัดให้แน่นสนิทและติดป้ายบ่งชี้
ข. เพื่อให้เกิดผลและได้ประสิทธิภาพในทางปฏิบัติ บริษัทได้ท�ำการชี้แจง สื่อสาร และฝึกอบรมงานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ
เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมส�ำหรับบุคคลภายนอก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
- งานก่อสร้าง ซ่อมสร้าง ซ่อมบ�ำรุงที่ท�ำ ณ สถานที่โรงงาน
- Suppliers, Vendors ผู้ที่มาส่งและรับวัตถุดิบ
- ผู้ประกอบและจ�ำหน่ายอาหารบนโรงอาหาร
- ผู้รับเหมาก�ำจัดของเสียเป็นพิษ
- ยามรักษาการณ์ (รปภ.)
- ผู้รับซื้อเศษวัสดุ

ผลของการปฎิบัติ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัทได้ด�ำเนินการในแนวทางต่าง ๆ เพื่อการควบคุมดูแล “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของกระบวนการผลิตหรือการก�ำจัดวัสดุ
เหลือใช้” ซึ่งได้ผลที่ดีสอดคล้องกับนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท และเป็นไป
ตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 โดยไม่มีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม
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ปัจจัยความเสี่ยง
ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ
- ความเสี่ยงจากวัตถุดิบส�ำคัญที่มีราคาผันแปรไปตามราคาซื้อขายของตลาดโลก
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึ่งต้องใช้ทองแดงและเหล็กเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตชิ้นส่วนประกอบ
ต่างๆ คิดเป็นต้นทุนประมาณร้อยละ 65 ของต้นทุนรวม ท�ำให้การปรับเปลี่ยนราคาตลาดของทองแดงและเหล็กส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อต้นทุนสินค้าและการด�ำรงรักษาอัตราก�ำไรขั้นต้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เพือ่ เป็นการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและการด�ำเนินธุรกิจ และเป็นการป้องกันผลกระทบทีอ่ าจเกิดจากภาวะ
การขาดแคลนวัตถุดิบ ตลอดจนผลกระทบด้านต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นจากการผันผวนของราคาวัตถุดิบในตลาดโลก บริษัทจึงมีนโยบายใน
การสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตหลายรายทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตวัตถุดบิ ในคุณภาพทัดเทียมกันและสามารถทดแทนกันได้ เพือ่ ไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ตามความต้องการของลูกค้า บริษัทยังมีการติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะบริหารจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถ
ใช้ลวดอลูมิเนียมทดแทนลวดทองแดงส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กซึ่งมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี
- ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็นระบบคอมเพรสเซอร์ที่ได้รับการคิดค้นผลิตขึ้นเป็นอันดับแรกและใช้กันอย่างแพร่หลาย
มานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอื่นๆ และแม้ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะถูกแทนที่บางส่วนด้วยมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่และแบบสกอลล์ที่น�ำมาใช้กับเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีต้นทุนที่สูง
กว่า แต่ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในเรื่องประสิทธิภาพท�ำความเย็นที่ดี ความสามารถในการท�ำความเย็นที่อุณหภูมิติดลบ และการมี
คุณภาพคงที่ในทุกสภาพอากาศ ท�ำให้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบได้รับความนิยมในการน�ำมาใช้เป็นอุปกรณ์ท�ำความเย็นใน
ตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน ตู้แช่ ตู้ท�ำน�้ำเย็น รวมทั้งตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศในครัวเรือนในตลาด
ภูมิภาคตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีอุณหภูมิอากาศสูงและร้อนต่อเนื่องเป็นเวลานาน
จากแนวโน้มตลาดที่มีการเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การปรับเปลี่ยนสารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาก
ยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จึงมีความเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัทจะได้รับผลกระทบในเรื่อง
ความเสี่ยงเทคโนโลยี ท�ำให้สินค้าอาจเกิดการล้าสมัยไม่เป็นที่ต้องการของตลาดได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายเน้นในเรื่องของการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด ขึ้นมาด�ำเนินธุรกิจท�ำการ
และรับท�ำการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับสินค้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์และผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย่ วเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงของข้อก�ำหนดตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารท�ำความ
เย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้
บริษัทมีการพิจารณาความเป็นไปได้ในการซื้อกิจการ เพื่อที่จะได้มาซึ่งเทคโนโลยี ทรัพย์สินทางปัญญาในผลิตภัณฑ์มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง อันจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้
- ความเสี่ยงการให้สินเชื่อทางการค้า
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นโดย
ก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติในการควบคุมติดตามสินเชื่อที่เหมาะสม และการให้สินเชื่อที่ด�ำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่มีการ
กระจุกตัวเฉพาะกลุม่ ลูกค้า เนือ่ งจากมีฐานของลูกค้าทีห่ ลากหลายและมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมากรายประกอบกับลูกหนีก้ ารค้าเกือบทัง้ หมด
เป็นลูกค้าชัน้ ดี และส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษทั ได้ทำ� ประกันความเสีย่ งคุม้ ครองการไม่จา่ ยช�ำระจ�ำนวนหนึง่ จึงท�ำให้มคี วามเสีย่ ง
จากการให้สินเชื่อทางการค้าค่อนข้างน้อย
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ความเสี่ยงทางการเงิน
- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
บริษัทใช้เงินตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนใหญ่ในการท�ำธุรกรรมการซื้อและขายกับต่างประเทศ และมีมูลค่าการขาย
สินค้าส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นสัดส่วนมากกว่าการซื้อจากต่างประเทศจึงท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่ผันผวน
ขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินของโลก อย่างไรก็ดี ในการปฏิบัติงานเพื่อลดผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทได้ก�ำหนด
ให้มกี ารท�ำสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานจัดการความเสีย่ งและลดผลกระทบทีเ่ กิด
ขึ้นจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ ทีส่ ำ� คัญอันเกีย่ วเนือ่ งกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื
ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตาม
อัตราตลาด หรือมีอตั ราดอกเบีย้ คงทีซ่ งึ่ ใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั จึงท�ำให้บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้
ที่ใกล้เคียงกับในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได้มีการท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับเงินกู้ระยะยาวบางส่วน
ด้วยการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยตลาดที่จะเปลี่ยนแปลงไป
- ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน
บริษทั และบริษทั ย่อยอยู่ในธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนือ่ งจึงเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงทัง้ ในระยะสัน้
และระยะยาว บริษัทมีโครงสร้างการเงินที่พึ่งพาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสั้นสูงกว่าเงินทุนระยะยาว ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องทางการเงินได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการเงินโดยก�ำหนดนโยบายให้มีการพิจารณาจัดหาเงินทุนจาก
เงินกู้ระยะยาวมาช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะทางการเงินของบริษัท นอกเหนือจากวงเงินสินเชื่อระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินต่างๆ ที่เป็นเงินทุนหมุนเวียนด�ำเนินงาน

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญ
ข้อมูลทั่วไป
ก. ข้อมูลพื้นฐานของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้
1. บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ และโรงงาน : ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 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
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 หมูท่ ี่ 1 ถนนสุวนิ ทวงศ์ 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
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2.3 บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
ส�ำนักงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0851 โทรสาร 0 2326 0766
ประเภทธุรกิจ
กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทถือหุ้น
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
ผลิ ต ลวดทองแดงอาบน�้ ำ ยาและเครื่ อ งควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ส� ำ หรั บ ตู ้ เ ย็ น ตู ้ แ ช่
เครื่องท�ำน�้ำเย็น
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 6,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100
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
โดยบริษัท 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�้ำยาและชิ้นส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 347 หุ้น มูลค่าทุนจดทะเบียน USD 24,185,000
การถือหุ้น
โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
(ทางอ้อมร้อยละ 100)
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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
กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
มอเตอร์ไฟฟ้าและอื่นๆ
หุ้นที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว
หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ช�ำระแล้ว 25%
บริษัทถือหุ้น
ร้อยละ 100
ข บุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหุ้น
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000
โทรสาร 0 2009 9991
ผู้สอบบัญชี
- นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4753 และ/หรือ
- นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ (และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4604 และ/หรือ
- นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4451
บริษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
โทรสาร 0 2264 0789-90
ที่ปรึกษากฎหมาย
ส�ำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ
52/3 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2282 2955-6
โทรสาร 0 2281 3008

ข้อมูลส�ำคัญอื่น
- ไม่มี -
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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 9 มีนาคม 2561)
1. กลุ่มสิมะกุลธร*
บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จ�ำกัด1
นายสุชน สิมะกุลธร
นายสุเมธ สิมะกุลธร
นายสุรพร สิมะกุลธร
นายอานนท์ สิมะกุลธร
บุตรและบุตรีของบุคคลข้างต้นรวมจ�ำนวน 16 คน
2. Heatcraft Australia Pty. Ltd.
3. นางสาวอุไร เข็มอ�ำนาจ
4. เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต
5. นางสาวกัลป์ปภัส พานพิชย์ทวี
6. นางสาวศศิ อิงคนันท์
7. UBS AG, Singapore Branch
8. นายทวีฉัตร จุฬางกูร
9. นางสุพัตรา ค�ำเถียร
10. นางพจนีย์ เข็มอ�ำนาจ
11. UOB Kay Hian, Private Limited
12. นายวิบูลย์ เสรีโยธิน
13. นายสุรพงษ์ พิทักษ์บูรณะพัฒน์
14. อื่น ๆ
รวม

จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
660,708,992
384,178,612
30,311,462
30,295,126
30,295,128
30,295,128
155,333,536

คิดเป็นร้อยละ
55.059
32.015
2.526
2.525
2.525
2.525
12.944

65,255,000

5.438

50,220,078

48,531,818

42,577,429
30,934,389
26,523,929
24,800,000
19,074,902
17,479,418
14,600,000
7,893,300
6,720,000
184,680,745
1,200,000,000

4.185
4.044
3.548
2.578
2.210
2.067
1.590
1.457
1.217
0.658
0.560
15.389
100.000

* เป็นผู้ถือหุ้นที่มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการด�ำเนินงานของบริษัท
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หมายเหตุ บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จ�ำกัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น มีรายชื่อผู้ถือหุ้น คือ
จ�ำนวนหุ้นที่ถือ
คิดเป็นร้อยละ
15,000
30.00
นายสุเมธ สิมะกุลธร
นายสุรพร สิมะกุลธร
10,000
20.00
นายอานนท์ สิมะกุลธร
10,000
20.00
บุตรและบุตรีของนายสุชน สิมะกุลธร รวมจ�ำนวน 6 คน
15,000
30.00
รวม
50,000
100.00

การออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี -
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีเหตุจ�ำเป็นอื่นใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน
แต่ละปี โดยมีอตั ราทีค่ าดว่าจะจ่ายตามผลการด�ำเนินงานในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังจากช�ำระภาษีแล้วในงบเฉพาะ
กิจการ
ส�ำหรับบริษัทย่อย ให้คณะกรรมการเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหากการด�ำเนินงานมีผลก�ำไร
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
2561
2560
2559
2558
2557
อัตราก�ำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
(0.530)
0.030
0.204
0.452
0.257
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท)
0.05
0.10
0.15
0.50
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%)
166.67
49.02
33.19
**
** ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม2557 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่าย
จากก�ำไรของกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมเลขที่ 1421(2)/2552 ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2552 ซึง่ ผูไ้ ด้รบั เงินปันผล
จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ 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.

นายสุเมธ สิมะกุลธร
ประธานกรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
2. นายสุธี สิมะกุลธร(*)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2561)
3. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายผดุง เตชะศรินทร์ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561)
5. นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ
(ลาออกจากกรรมการก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่จากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
6. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
กรรมการอิสระ
7. นายขัติยา ไกรกาญจน์
กรรมการอิสระ
8. นายสุรพร สิมะกุลธร
กรรมการ
(ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
9. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
กรรมการ
10. นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร(*)
กรรมการ
11. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการเมื่ อวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 และได้ รั บ เลื อ กตั้ ง กลั บ เข้ า มาใหม่ จากที่ ป ระชุ ม
ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
12. นายธนา บุบผาวาณิชย์
กรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561)
13. นายประสาน ตันประเสริฐ
กรรมการ
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 และได้รับเลือกตั้งแทนนายประพจน์ อภิปุญญาเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2561)
14. นายกนก สุริยสัตย์
กรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนางกนิษฐ เมืองกระจ่าง เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561)
15. นายอภิชิต สิมะกุลธร
กรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายอานนท์ สิมะกุลธร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561)
- ว่าที่รอ้ ยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
(พ้นจากต�ำแหน่งเนือ่ งจากครบวาระเมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2561)
- นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561)
- นายประพจน์ อภิปุญญา
(พ้นจากต�ำแหน่งเนือ่ งจากเสียชีวติ เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2561)
- นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561)
- นายอานนท์ สิมะกุลธร
(ลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561)
(*) เป็นผู้บริหารของบริษัท
ชื่อและจ�ำนวนกรรมการซึ่งมีอ�ำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสุเมธ สิมะกุลธร หรือนายสุรพร สิมะกุลธร หรือนายสุธี
สิมะกุลธร หรือนายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร หรือนายอภิชิต สิมะกุลธรลงลายมือชื่อร่วมกับ นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือพล.ต.อ.ปทีป
ตันประเสริฐ หรือนายธนา บุบผาวาณิชย์ หรือนายประสาน ตันประเสริฐ รวมเป็นสองคนและประทับตราส�ำคัญของบริษัท
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ในรอบปี 2561 คณะกรรมการได้มกี ารประชุมรวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 11 ครัง้ ตามตารางก�ำหนดการประชุมส�ำหรับปีและตามก�ำหนด
วันที่แจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละรายได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้
1.

ชื่อ-สกุล			
นายสุเมธ สิมะกุลธร

ต�ำแหน่ง				
ประธานกรรมการ

2.
3.

นายสุธี สิมะกุลธร
นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

4.

พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

กรรมการผู้จัดการใหญ่
กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

นายผดุง เตชะศรินทร์
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ
นายขัติยา ไกรกาญจน์
นายสุรพร สิมะกุลธร
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
นายธนา บุบผาวาณิชย์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

13.
14.
15.

นายประสาน ตันประเสริฐ
กรรมการ
นายกนก สุริยสัตย์*
กรรมการ
นายอภิชิต สิมะกุลธร*
กรรมการ
- ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
- นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
- นายประพจน์ อภิปุญญา
- นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
- นายอานนท์ สิมะกุลธร
* ได้รับเลือกตั้งเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561

จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
5/5
(มีการประชุมผ่านมาแล้ว 6 ครั้ง)
9 / 10
11 / 11
9/9
(มีการประชุมผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง)
8/9
10 / 11
10 / 11
10 / 11
9 / 11
10 / 11
9/9
6/8
(มีการประชุมผ่านมาแล้ว 3 ครั้ง)
5/5
-/-/3/3
6/6
3/6
9/10
8/11

ผู้บริหาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จ�ำนวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ - สกุล		
		
ต�ำแหน่ง
1. นายสุธี สิมะกุลธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ (รักษาการการเงิน)
2. นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
รองกรรมการจัดการใหญ่ (การตลาดและรักษาการการผลิต)
3. นายจักรพงศ์ พิทยานุคุณ
รองกรรมการจัดการใหญ่ (บริหาร)
4. นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท
(พ้นจากต�ำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562)
5. นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
6. นางสาวอุไร อธิภาคย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
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บริษัทก�ำหนดผังองค์กรไว้ดังนี้
Board of Directors

1
President

Audit Commitee

4
Office of The Campany Secretary

Office of The Internal Audit

2

2
Marketing

1

3
Manufacuring

Administration

Finance

5
Marketing

Manufacuring

Human Resource

Finance

6
Sales
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Engineering

Logistic and
Procurement

Accounting

Production Planning
And Control

Office of The President

Information
Technology

เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติแต่งตัง้ ให้นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเลขานุการบริษทั ตั้งแต่วนั ที่ 5 สิงหาคม 2551
และปัจจุบันได้พ้นจากต�ำแหน่งแล้ว เนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ได้แต่งตั้งพลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ซึ่งเป็น
กรรมการให้เป็นเลขานุการบริษัทอีกต�ำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นักลงทุนสัมพันธ์ บริษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริษทั ทัง้ ทีเ่ กีย่ วกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงินล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง
เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึ่งฝ่ายจัดการของบริษัทให้ความส�ำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอดนั้น เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด้าน
นักลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มากนัก บริษัทจึงยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะแต่ได้มอบหมายให้พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ
กรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ลงทุนสามารถ
ติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ Website : www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831, 02739 4893 โทรสาร 0 2326 2837,
0 2739 4892 E-mail : pateep.t@kulthorn.com

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัทท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกรอบปี โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสถานะธุรกิจของบริษัท
เทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอทีจ่ ะรักษากรรมการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ อ้ งการไว้ได้ กรรมการที่ได้รบั มอบหมายหน้าที่
และความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ในคณะอนุกรรมการจะได้รบั ค่าตอบแทนเพิม่ ตามปริมาณความรับผิดชอบเพิม่ ขึน้ ซึง่ คณะกรรมการบริษทั
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาค่าตอบแทนในเบือ้ งต้นก่อนน�ำเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ อนุมตั ิ ในรอบปี 2561 บริษทั จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทั ในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ ประชุม และจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 3,313,333 บาท
ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ (ในรอบปี 2561)
พ.ค. - ธ.ค
ม.ค - เม.ย.
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจ�ำนวน 15 คน แบ่งออกเป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
30,000
20,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)
15,000
10,000 บาท/เดือน
- ค่าเบี้ยประชุม
(คนละ)
3,000
3,000 บาท/ครั้งที่มาประชุม
- โบนัส/บ�ำเหน็จ
- ไม่มี - ไม่มี - สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี - ไม่มี ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ�ำนวน 3 คน เป็น
- ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรมการ
12,000
15,000 บาท/เดือน
กรรมการ (คนละ)
6,000
10,000 บาท/เดือน
- โบนัส/บ�ำเหน็จ
- ไม่มี - ไม่มี - สิทธิประโยชน์อื่นๆ
- ไม่มี - ไม่มี -
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(1) รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อกรรมการ

ต�ำแหน่ง

1. นายสุเมธ สิมะกุลธร
ประธานกรรมการ
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
ที่ลาออก เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2561)
นายไพบูลย์ บุญเพิ่มวิทยา
(ลาออกจากกรรมการเมือ่ วันที่ 1 มิ.ย.2561)
2. นายสุธี สิมะกุลธร
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2561 และ
ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่
25 เม.ย. 2561)
3. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
กรรมการอิสระ/
(เข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 ประธานกรรมการ
พ.ค. 2561 แทน ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล ที่พ้น
ตรวจสอบ
จากจากต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561)
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
(ครบวาระพ้นจากกรรมการเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561)
4. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
กรรมการอิสระ/
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2561 แทน กรรมการตรวจสอบ
นายผดุง เตชะศรินทร์ ที่ลาออกเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561)
5. นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ/
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 ก.พ.2561 และได้รับเลือกตั้ง
กลับเข้ามาใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2561)
6. นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ

7. นายขัติยา ไกรกาญจน์
8. นายสุรพร สิมะกุลธร
(ลาออกจากต�ำแหน่งประธานกรรมการเมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2561)
9. นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
10. นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
11. พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ
(ลาออกจากต�ำแหน่งกรรมการเมื่อ วันที่ 22 ก.พ. 2561 และได้รับ
เลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย.
2561)

38

รายงานประจำ�ปี 2561

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ
325,000

-

325,000

73,000

-

73,000

180,333

-

180,333

193,000

136,000

329,000

49,000

60,000

109,000

162,000

48,000

210,000

161,000

65,000

226,000

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

190,000

190,000

190,000

-

245,000

-

245,000

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

187,000
190,000

-

-

187,000
190,000

164,000

-

164,000

190,000

รายชื่อกรรมการ
12. นายธนา บุบผาวาณิชย์
(ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 25 เม.ย 2561)
13. นายประสาน ตันประเสริฐ
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561และได้รับเลือกตั้ง
แทนนายประพจน์ อภิปุญญาเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561)
นายประพจน์ อภิปุญญา
(พ้นจากต�ำแหน่งเนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2561)
14. นายกนก สุริยสัตย์
(ได้รบั เลือกตัง้ เป็นกรรมการเมือ่ วันที่ 19 ธ.ค. 2561 แทนนางกนิษฐ
เมืองกระจ่าง ที่ลาออกเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561)
นางกนิษฐ เมืองกระจ่าง
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2561)
15. นายอภิชิต สิมะกุลธร
(ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561 แทน
นายอานนท์ สิมะกุลธร ที่ลาออกเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561)
นายอานนท์ สิมะกุลธร
(ลาออกจากกรรมการเมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2561)
รวมทั้งสิ้น

ต�ำแหน่ง

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการ
รวม
บริษัท
ตรวจสอบ

กรรมการ

138,000

-

138,000

กรรมการ

122,000

-

122,000

79,000

-

79,000

-

-

-

172,000

-

172,000

-

-

-

184,000

-

184,000

3,004,333

309,000

3,313,333

กรรมการ

กรรมการ

(2) ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ในปี 2561 บริษทั ได้จา่ ยค่าตอบแทนแก่ผบู้ ริหารของบริษทั จ�ำนวน 4 ราย ซึง่ ไม่รวมผูจ้ ดั การฝ่ายการเงินและผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชี
และต้นทุนในรูปเงินเดือนและโบนัสเป็นเงิน 9,246,509 บาท นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ โดยบริษัทได้จ่ายเงิน
สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน ซึ่งในปี 2561 บริษัทได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพส�ำหรับผู้บริหาร 4 ราย
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 494,133 บาท
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ประวัติคณะกรรมการ

	
  

1. ชื่อ-นามสกุล
  นายสุเมธ สิมะกุลธร         
อายุ  
  79 ปี     
สัญชาติ  
  ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
  
  ประธานกรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  1 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
  หุ้นสามัญ 30,295,126  หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น 2.526 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  เป็นพี่ชายนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการและ
  เป็นบิดานายสุธี สิมะกุลธร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการใหญ่
การศึกษา
  
  เตรียมอุดมศึกษา (สมัครสอบ)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Accreditation Program (DAP) / 2549
  Role of the Chairman Program (RCP) / 2549
ต�ำแหน่งในบริษัท
  ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ประธานกรรมการ
- บริษัท กุลธร จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จ�ำกัด
- บริษัท กรีนพอยท์สยาม จ�ำกัด
- บริษัท ไซมอนส์เอนเตอร์ ไพรส์ จ�ำกัด
กรรมการผู้จัดการ
- บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิ้ง จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ 2543 - ปัจจุบัน
-  Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter
พ.ศ 2536 - ปัจจุบัน
-  กรรมการที่ปรึกษา สมาคมวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2529 - 2536
-  กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2524 - ปัจจุบัน
-  ที่ปรึกษา คณะกรรมการกลุ่มอตุสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและ
   เครื่องท�ำความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
พ.ศ 2523 - 2558
-  ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
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2. ชื่อ-นามสกุล
  นายสุธี สิมะกุลธร   
อายุ
  49 ปี       
สัญชาติ  
  ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
  กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
  25 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
  หุ้นสามัญ 8,624,430 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  เป็นบุตรของนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา
  ปริญญาโท - Master of Science in Management,
  Purdue University, U.S.A.
  ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  Director Certification Program (DCP) / 2546
ต�ำแหน่งในบริษัท
  กรรมการผู้จัดการใหญ่  
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปีพ.ศ. 2546 - 10 เมษายน 2561
กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน         
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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3. ชื่อ-นามสกุล
อายุ  
สัญชาติ  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
การถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
การศึกษา

	
  

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์   
65 ปี
ไทย
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
16 ธันวาคม 2541
21 ปี
หุ้นสามัญ 1,430 หุ้น (โดยคู่สมรส)  สัดส่วนการถือหุ้น 0.0001 %
ไม่มี
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 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)
- ส�ำนักงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ
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4. ชื่อ-นามสกุล
พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น    
อายุ  
77 ปี       
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
16 มีนาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี - คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ส�ำเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 37  
- ส�ำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18
- ส�ำเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
1 ตุลาคม 2520
- นาวาตรี หัวหน้าแผนกการเงิน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ
1 ตุลาคม 2523
- นาวาโท หัวหน้าแผนกงบประมาณบริหาร กองงบประมาณ ส�ำนักปลัดบัญชีทหารเรือ
1 ตุลาคม 2526
- นาวาเอก หัวหน้ากองการเงิน กองเรือยุทธการ
1 ตุลาคม 2530
- นาวาเอก (พิเศษ) ผู้อ�ำนวยการกองการเงิน กรมอู่ทหารเรือ
- นาวาเอก (พิเศษ) ผู้อ�ำนวยการกองค่าใช้จ่ายทั่วไป กรมการเงินทหารเรือ
- นาวาเอก (พิเศษ) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
- นาวาเอก (พิเศษ) รองผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
- นาวาเอก (พิเศษ) รองเจ้ากรมการเงินทหารเรือ
1 เมษายน 2540
- พลเรือตรี ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
1 เมษายน 2545
- พลเรือโท หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ�ำรองปลัดกระทรวงกลาโหม
1 ตุลาคม 2545
- เกษียณอายุราชการเป็นข้าราชการบ�ำนาญ สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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5. ชื่อ-นามสกุล
นายผดุง เตชะศรินทร์     
อายุ  
78  ปี        
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
25 เมษายน 2561
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
   - บริษัท ไทยนามพลาสติก จ�ำกัด (มหาชน)
   - บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ปีพ.ศ 2543 - 22 กุมภาพันธ์  2561
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
ปีพ.ศ 2530 - 2541
- ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
  ต�ำแหน่งสุดท้าย - กรรมการผู้อ�ำนวยการ
ปีพ.ศ 2505 - 2530
- บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ต�ำแหน่งสุดท้าย - รองผู้จัดการทั่วไป
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6. ชื่อ-นามสกุล
นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ     
อายุ  
69 ปี       
สัญชาติ
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
9 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
ประสบการณ์การท�ำงาน  
- ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จ�ำกัด (มหาชน)
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซี จ�ำกัด
- กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ�ำกัด

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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7. ชื่อ-นามสกุล
นายขัติยา ไกรกาญจน์   
อายุ  
66 ปี       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
20 เมษายน 2560
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการ
2 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 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
- กรรมการ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ที่ปรึกษา
สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI), กระทรวงอุตสาหกรรม
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8. ชื่อ-นามสกุล
นายสุรพร สิมะกุลธร       
อายุ  
78 ปี     
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
24 มกราคม 2523
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
39 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  30,295,128 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 2.525 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
เป็นบิดาของนายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาเอก - รัฐประศาสนศาสตร์ดษุ ฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557)  
ปริญญาโท - เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง (2551)
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า(สือ่ สาร) 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
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปี พ.ศ.
บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
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 - พ.ค 2561
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
พ.ค 2561 - ปัจจุบัน
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
2533 - 2558
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
ประธาน&กรรมการผู้จัดการ
2533 - 2558
- บริษัท กุลธรแมททรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ 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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9. ชื่อ-นามสกุล
นายประพัฒน์  โพธิวรคุณ
อายุ  
72  ปี     
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
11 มีนาคม 2531
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
30  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
ประสบการณ์การท�ำงาน  
- นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
- กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาพิเศษศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
- ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประธาน สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย
- ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
- กรรมการ
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
- ฯ ล ฯ-
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10. ชื่อ-นามสกุล
นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ  
40 ปี         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาตรี - Electrical and Electronic Engineering Queen Mary
     College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2559
ต�ำแหน่งในบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและรักษาการการผลิต)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัทย่อย
- 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 กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
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11. ชื่อ-นามสกุล
พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ    
อายุ  
69 ปี       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
25 เมษายน 2561
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
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ปีพ.ศ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ 2551 - 2554
        
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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12. ชื่อ-นามสกุล
อายุ  
สัญชาติ  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท
การศึกษา

	
  

นายธนา บุบผาวาณิชย์   
49  ปี       
ไทย
กรรมการ
25 เมษายน 2561
หุ้นสามัญ  600,000 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 0.050 %
ปริญญาโท - การเงิน Pace University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี - พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) 87/2554
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
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
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
2552 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - การเงิน
บริษัท ไทยน�้ำทิพย์ จ�ำกัด
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13. ชื่อ-นามสกุล
นายประสาน ตันประเสริฐ        
อายุ   
70 ปี    
สัญชาติ   
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
7 กรกฎาคม 2561
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
    เอกชนและการเมือง” (วปม.) รุ่นที่ 1/ 2546
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2549
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ประธานกรรมการ บริษัท ปิ่นทองอินอัสเตรียล ปาร์ค จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จ�ำกัด
กรรมการบริหาร บริษัท เทพพาณิชย์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ปี พ.ศ.
บริษัท/โครงการ/หน่วยงาน
ต�ำแหน่ง
2551 - 2554
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ  
2548 - 2553
ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ผู้พิพากษาสมทบ
2548 - 2549
การเคหะแห่งชาติ
ประธานกรรมการ  
2547 - 2550
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการ  
2544 - 2547
ศูนย์ที่ปรึกษาส�ำหรับวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมฯ
กรรมการ/ผู้บริหาร
2543 - 2544
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
2540 - 2560
หอการค้าไทย
กรรมการ/กรรมการบริหาร
2538 - 22 ก.พ. 2561
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ
2517 - 2560
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
อาจารย์พิเศษ  
2517 - 2524
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หัวหน้าส่วนวิเคราะห์เงินกู้
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14. ชื่อ-นามสกุล
นายกนก สุริยสัตย์
อายุ  
52 ปี
         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน      
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ     
19 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2545
หลักสูตรพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ/มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานอื่นในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน กรรมการ
- บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ�ำกัด
- บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จ�ำกัด
- บริษัท ไทยโตชิบาไล้ท์ติ้ง จ�ำกัด
- บริษัท ซุปเปอร์ ไลท์ เอ็น.เค.เอส.โฮลดิ้ง จ�ำกัด
- บริษัท นิกรกิจและบุตร จ�ำกัด
- บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย จ�ำกัด
- บริษัท มิตรกรดีเวลลอปเม้นท์ จ�ำกัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
- บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
ศิลปิน   นักถ่ายภาพ   การพิมพ์   การเขียน

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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15. ชื่อ-นามสกุล
อายุ  
สัญชาติ  
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
การถือหุ้นในบริษัท

	
  

นายอภิชิต สิมะกุลธร  
40 ปี      
ไทย
กรรมการ
19 ธันวาคม 2561
หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น
สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร / ประธานกรรมการ
และนายสุรพร สิมะกุลธร / กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาโท - MBA, Pennsylvania State University
ปริญญาตรี - เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director  Accreditation  Program (DAP) / 2554
Financial Statements for Directors Class 14/2554
ต�ำแหน่งในบริษัท
ไม่มี
การด�ำรงต�ำแหน่งให้บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จ�ำกัด
ประสบการณ์
พ.ศ. 2561
รองกรรมการผู้จัดการ  
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
พ.ศ 2558-2561
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
พ.ศ 2556-2558
ผู้จัดการส่วนการเงิน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
พ.ศ 2555
ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
พ.ศ 2552-2554
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
พ.ศ 2553-2557
กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พ.ศ 2549-2552
นักวิเคราะห์เครดิต / ผู้ช่วยผู้ดูแลความสัมพันธ์ ฝ่ายสหบรรษัทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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ผู้บริหาร
1. ชื่อ-นามสกุล
นายสุธี สิมะกุลธร   
อายุ
49 ปี       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
25 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ  8,624,430 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 0.719 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา
ปริญญาโท - Master of Science in Management,
    Purdue University, U.S.A.
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2546
ต�ำแหน่งในบริษัท
กรรมการผู้จัดการใหญ่  
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
กรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปีพ.ศ. 2546 - 10 เมษายน 2561
กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2541 - ปัจจุบัน         
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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2. ชื่อ-นามสกุล
นายฐิติศักดิ์ สิมะกุลธร
อายุ  
40 ปี         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการ
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
28 เมษายน 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ 5,800,900 หุ้น  สัดส่วนการถือหุ้น 0.483 %
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร เป็นบุตรของนายสุรพร สิมะกุลธร / กรรมการ
การศึกษา
ปริญญาตรี - Electrical and Electronic Engineering
    Queen Mary College: University of London
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2559
ต�ำแหน่งในบริษัท
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (การตลาดและรักษาการการผลิต)
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการบริษัทย่อย
- 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 กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง  
ปีพ.ศ. 2546 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด  (มหาชน)
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3. ชื่อ-นามสกุล
นายจักรพงศ์  พิทยานุคุณ   
อายุ  
48 ปี       
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (บริหาร)
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
5 กรกฎาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาโท - บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอวิลา มลรัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท - วิทยาศาสตร์การจัดการ มหาวิทยาลัยดีไรฟ์ มลรัฐมิสซูรี่ สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท - บริหารการแพทย์ มหาวิทยาลัยเคลเลอร์ มลรัฐอิลินอย สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี - ศึกษาศาสตร์ สถิติวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
การอบรมหลักสูตร
- Applied Language Institute - University of Missouri Kansas City, USA
- Certified American Project Management Institute, USA
- Qualified Language Translator - Executive Linguist Agency, USA
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
กรรมการ
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
มี.ค. 2551 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)   
มี.ค. 2553 - พ.ค. 2555 บริษัท ออคิด เฮลท์ ซิสเต็ม สหรัฐอเมริกา
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ก.พ. 2551 - ก.พ. 2553 บริษัท ออคิด เฮลท์ ซิสเต็ม ประเทศไทย
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
มี.ค. 2545 - ต.ค. 2550 บริษัท ไดนามิค ดาต้า ซิสเต็ม จ�ำกัด
รองกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
ธ.ค. 2542- มี.ค. 2545 บริษัท เมดโนวา จ�ำกัด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
มี.ค. 2535 - ส.ค. 2538 บริษัท โมเดิร์นโฮม ดีเวลลอบเม้นท์ จ�ำกัด (มหาชน) พนักงานการตลาด
มี.ค. 2534 - ก.พ. 2535 ธนาคาร กรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
พนักงานฝ่ายวิจัย

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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4. ชื่อ-นามสกุล
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์
อายุ  
55 ปี         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่/เลขานุการบริษัท
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
25 มกราคม 2553
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
9 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
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
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
- บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส จ�ำกัด (มหาชน)
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน  
ปีพ.ศ. 2551 - 31 ธันวาคม 2561 บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)

5. ชื่อ-นามสกุล
นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์
อายุ  
38 ปี         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
1 กุมภาพันธ์ 2559
จ�ำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร
3 ปี
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปีพ.ศ. 2555 - ปัจจุบัน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ. 2548-2554
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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6. ชื่อ-นามสกุล
นางอุไร อธิภาคย์
อายุ  
52 ปี         
สัญชาติ  
ไทย
ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและต้นทุน
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บริหาร
1 พฤษภาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท
หุ้นสามัญ ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การศึกษา
ปริญญาตรี - บัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   ไม่มี
ประสบการณ์การท�ำงาน  
2551 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท กุลธรสตีล จ�ำกัด
2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัท กุลธรสตีล จ�ำกัด
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เลขานุการบริษัท
นายชนะชัย กุลนพฤกษ์ ต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเลขานุการบริษทั เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2551
และปัจจุบันได้พันจากต�ำแหน่งแล้วเนื่องจากเกษียณอายุ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ต่อมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติแต่งตั้ง
พลต�ำรวจเอกปทีป  ตันประเสริฐ กรรมการบริษัทให้ด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการบริษัทอีกต�ำแหน่งหนึ่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป
ชื่อ-นามสกุล
อายุ  
สัญชาติ  
การถือหุ้นในบริษัท
การศึกษา

พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ       
69 ปี       
ไทย
หุ้นสามัญ  20,000 หุ้น (โดยคู่สมรส) สัดส่วนการถือหุ้น 0.0017 %
ปริญญาโท - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต
    สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี - รัฐประศาสนศาสตร์ (ต�ำรวจ) โรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
Director Certification Program (DCP) / 2549
การด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ต�ำแหน่งงานในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ประธานกรรมการบริษัทย่อย
- บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
- บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
ประสบการณ์การท�ำงาน
ปีพ.ศ 2558 - 22 กุมภาพันธ์ 2561
กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ปีพ.ศ 2551 - 2554
        
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
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บุคลากร
บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 1,546 คน โดยในปี 2561 ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจ�ำนวนทั้งสิ้น 339.61 ล้านบาท ซึ่งผล
ตอบแทนได้แก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นต้น นอกจากนี้ บริษัท
ย่อย 7 บริษัท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัทรวมเป็นเงินจ�ำนวน 540.72 ล้านบาท
บริษัทย่อย
รายการ
KKC
KPC
KKF
KSC
KMC
KMP SKMC KRD
พนักงานปฏิบัติการ/บริการ (คน)
1,049
566
535
533
115
212
85
1
พนักงานบริหาร (คน)
48
11
15
14
31
7
9
42
พนักงานในส�ำนักงาน (คน)
449
32
35
62
26
50
27
0
รวม (คน)
1,546
609
585
609
172
269
121
43
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท) 339.61 139.89 172.94 100.33 40.78 31.39 41.97 13.42
KPC :
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
KKF :
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
KSC :
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
KMC :
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
KMP :
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
SKMC :
บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ตไวร์ จ�ำกัด
KRD :
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
- นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั บริษทั เนือ่ งจากพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจ
หลักในการขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
บริษัทก�ำหนดนโยบายในการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. พัฒนาความรู้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
3. เชื่อมโยงข้อมูลจากการประเมินผลงานสู่การพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพรายคน
บริษัทได้ก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาพนักงานเพื่อให้บรรลุผลตามนโยบายที่ก�ำหนดดังเช่น การฝึกอบรม
การสร้างระบบวิทยากรภายใน การสร้างศูนย์ฝึกอบรม การสร้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การจัดโครงสร้าง Competency
Base ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรตามกลุ่มงาน ระบบการประเมินผลบุคลากรรายคนและการพัฒนารายบุคคลตามกลุ่มงาน
พนักงานของบริษัทได้รับการฝึกอบรมในปี 2561 ที่ผ่านมาเป็นจ�ำนวนชั่วโมงเฉลี่ยของพนักงาน 10.14 ชั่วโมง ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในระดับที่มากกว่า > 6.45 ชั่วโมง
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โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
• การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training)
• ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย และสถาบันฝึกอบรมของเอกชน เป็นต้น
• การจัดโครงการปรับวิทยฐานะส�ำหรับพนักงานของบริษัท ให้มีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย - ปริญญาตรี
• การจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท�ำงาน
• การส่งพนักงานไปศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ การศึกษาดูงานการพัฒนากิจการ 5ส การศึกษาดูงาน
ด้านความปลอดภัย การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆในการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์
• การจัดทดสอบและพัฒนาฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคบ�ำรุงรักษาเครือ่ งจักร และสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ส�ำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• การจัดท�ำโครงการวิทยากรภายใน
• โครงการ Lean & Kaizen
• การเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)
• โครงการ Total Productive Management (TPM)
• การจัดโครงการเปิดบ้านรับแขกเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กับบริษัทภายนอกในด้านการพัฒนากิจการ 5ส
และการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการ
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การก�ำกับดูแลกิจการ
นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและการปฏิบตั งิ านในแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามแนวทาง
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงให้เห็นถึงการที่บริษัทมีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัทได้เป็นอย่างดี และเพื่อให้ความขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียมีน้อย
ที่สุดจึงได้น�ำนโยบาย วิธีการท�ำงาน กฎเกณท์ ข้อบังคับ ระเบียบประเพณี เข้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยส�ำคัญ
ต่อความส�ำเร็จของการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจโดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไปซึ่งได้เผยแพร่บน Website
ของบริษัท
1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นทุกรายเป็นบุคคลที่บริษัทให้ความส�ำคัญและเคารพในสิทธิที่พึงมีพึงได้และสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
พึงได้รับ ซึ่งทางบริษัทได้ก�ำหนดสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นไว้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มสามารถได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
• สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหุ้น
บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ด�ำเนินการ
เกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ และอ�ำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้น
• สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ รวมทั้งการก�ำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับของบริษทั ก�ำหนดให้ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งหนึง่ ในสาม (1/3)
และให้มีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู้ที่ต้องออกตามวาระสามารถกลับเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่งอีกวาระหนึ่งได้ และบริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้วย ทั้งนี้บริษัท ได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่เสนอเข้ารับการเลือกตั้ง พร้อมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับ
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทีม่ ขี อ้ มูลเพียงพอทีผ่ ถู้ อื หุน้ สามารถใช้ประกอบการพิจารณา ซึง่ ผูถ้ อื หุน้
มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีจ่ ะพึงมีหรือ
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจ�ำนวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
นอกจากการเลือกตั้งกรรมการแล้ว ผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม
วาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)

63

• สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
บริษัทก�ำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�ำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้งและค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณาได้
• สิทธิในการรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�ำเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม�่ำเสมอและทันเวลา
บริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูล โดยการเผยแพร่ขอ้ มูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และน�ำข้อมูล
ที่ส�ำคัญรวมทั้งข่าวสารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน แสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
• สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�ำไร
บริษัทมีการจัดสรรก�ำไรให้กับผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย
เงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีตามงบการเงินเฉพาะกิจการส�ำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
ย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็นผู้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการ
ลงทุน และการขยายธุรกิจรวมทั้งความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ของบริษัทในอนาคต
• สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามล�ำดับรายการดังนี้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อน
วันประชุม และได้ระบุสิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไว้อย่างละเอียดและ
ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน่ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึง่ แบบใดที่ได้จดั ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัด
ประชุม บริษัทได้จัดท�ำหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระได้ตามแบบ
ที่กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนั้น
บริษัทให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมภายหลังจากประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมแล้วให้สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่
อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ
บริษทั จัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ณ ห้องประชุมบริษทั หรือสถานทีอ่ นื่ ทีต่ งั้ อยูภ่ ายนอกซึง่ เป็นทีต่ งั้ อยูใ่ นท�ำเลทีผ่ ถู้ อื หุน้
สามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจเข้าประชุมที่สามารถเข้าประชุมอยู่
ภายในห้องประชุมเดียวกันได้ และท�ำให้การประชุมด�ำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทาง
โดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง
ในวันประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั ได้จดั ให้มกี ารลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงด้วยระบบบัตรลงคะแนน และในการใช้สทิ ธิออก
เสียงแต่ละวาระได้ใช้วิธีเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปีจะมีกรรมการทีค่ รบก�ำหนดออกตามวาระจ�ำนวน 5 คน ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด และ
โดยในวาระเลือกตัง้ กรรมการ ได้มกี ารชีแ้ จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการเสนอชือ่ เข้ารับต�ำแหน่งอีกวาระ
หนึ่ง ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอชื่อเข้ารับต�ำแหน่ง บริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการพิจารณา ประกอบด้วย อายุ
การศึกษา ประสบการณ์ด้านการอบรม รวมถึงการด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญๆในอดีตและปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลเพียงพอในการ
ประกอบการตัดสินใจ และทางบริษัทจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล
ส�ำหรับค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทก�ำหนดให้มีวาระเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการเพื่อชี้แจงให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงจ�ำนวนเงิน
และประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ รวมถึงหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนส�ำหรับกรรมการแต่ละต�ำแหน่งด้วย
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาตามล�ำดับระเบียบวาระที่ได้ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้า โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�ำดับวาระและไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือ
นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด
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ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะได้รบั ทราบข้อมูลรายละเอียด หากมีความประสงค์จะ
แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ขอให้ยกมือขึน้ เมือ่ ประธานอนุญาต
แล้วให้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ชื่อ นามสกุลใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค�ำถาม
เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็น ทั้งนี้
ในวาระที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือได้ซักถาม ก็ได้จัดเตรียมบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�ำตอบ
การลงมติในที่ประชุมในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสียงทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ “เห็นด้วย” และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทใน
เรื่องคะแนนเสียง ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัติในวาระนั้นๆ โดยทุกวาระที่ต้องลงคะแนนเสียงหลังจากที่ได้
ลงมติเลขานุการบริษัทจะแจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนเสียงทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบ และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�ำหรับกรณีที่มีกฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงที่ต้องการ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2561
บริษัทได้ด�ำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมาตรฐานการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
โดยได้ก�ำหนดให้มีการจัดการประชุมปีละ 1 ครั้งภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ในกรณีที่มีความ
จ�ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดประชุมเพิ่มเติมเพื่อเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
หรือเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข กฎเกณฑ์ กฎหมายที่ใช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะเรียกประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ เป็นแต่ละ
กรณีไป โดยในปี 2561 บริษัทไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใน
ท�ำเลที่ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้ นอกจากนี้บริษัทยังอ�ำนวยความสะดวกในการเดินทางโดยได้จัดรถรับส่ง ณ สถานี
รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก
ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
หลังจากที่คณะกรรมการบริษัทได้มีมติก�ำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น อีกทั้งก�ำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระแล้ว
บริษทั ได้นำ� รายละเอียดดังกล่าวแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ รับทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาอย่างเพียงพอใน
การพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซึ่งท�ำให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได้ลง
ประกาศเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันต่อเนื่อง 3 วันในวันที่ 9-11 เมษายน 2561 และได้ส่งหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งที่ 39/2561 ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหน้า 15
วันก่อนวันประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้ :
• หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561ที่ระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้ง
รายละเอียดข้อมูลในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพิจารณารับทราบ หรือพิจารณาอนุมัติ
พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียดเพื่อประกอบการตัดสินใจ
• รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38/2560
• รายงานประจ�ำปี 2560 (รูปแบบ CD ROM หรือรูปเล่ม)
• ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
พร้อมประวัติโดยละเอียด ได้แก่ ชื่อ ประวัติการเป็นกรรมการ การศึกษา การเข้าร่วมการอบรม ประสบการณ์ การด�ำรง
ต�ำแหน่งในธุรกิจอื่น จ�ำนวนครั้งของการเข้าร่วมการประชุมในปีที่ผ่านมา และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• ข้อมูลรายละเอียดของผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ชื่อผู้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบบัญชีซึ่งได้
แจ้งความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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• ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
• หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนดซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถก�ำหนดทิศทางการออก
เสียงลงคะแนนได้
• เอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมในสถานะผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนโดยการมอบฉันทะ
• แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือ
บุคคลใดๆเข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดยใช้หนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยให้เลือกใช้ และนอกจากนี้ ยังมีรายชื่อพร้อมประวัติ
กรรมการอิสระให้ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกให้เป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ด้วย
วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทก�ำหนดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุมโดย ณ จุดลงทะเบียนบริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่
อย่างเพียงพอเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ถือในการลงทะเบียนและแจ้งรายละเอียดต่างๆ ผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง 1 ชุด
ที่มีรายละเอียดต่างๆเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต้อง และให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมหลังจากการประชุม
เริ่มแล้วโดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติได้
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 นายสุรพร สิมะกุลธร ประธานกรรมการท�ำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม โดยมี
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมจ�ำนวน 9 คนจากจ�ำนวนทั้งหมด 12 คนเนื่องจากกรรมการบางคนติดภาระกิจเร่งด่วน และมี
ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นซึ่งเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ณ เวลาเริ่มการ
ประชุมเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมา ประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 15 คน และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจ�ำนวน
21 คน รวมมีผู้มาประชุมจ�ำนวน 36 คน นับจ�ำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 598,074,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.84 ทั้งนี้ มีผู้มาประชุม
ไม่น้อยกว่า 25 คนและถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด 1,200,000,000 หุ้น จึงครบเป็น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
ก่อนเข้าสูว่ าระการประชุมประธานได้ชแี้ จงว่าในระหว่างด�ำเนินการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ ซักถามขอเชิญให้
ถามได้ และส�ำหรับวิธีการลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะท�ำให้เสียเวลามาก ฉะนั้นการ
พิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยการขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอหรือผู้ถือหุ้นที่
ต้องการงดออกเสียงชูมอื ขึน้ หากไม่มผี ถู้ อื หุน้ คนใดชูมอื แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง จะถือว่าทีป่ ระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์
เห็นด้วยกับเรือ่ งทีเ่ สนอในวาระนัน้ แต่หากมีผถู้ อื หุน้ คนใดชูมอื แสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรือของดออกเสียง ก็ขอให้ผถู้ อื หุน้ คนนัน้ กรอก
รายละเอียดและมติบนบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้พร้อมทั้งลงนามและส่งให้กับพนักงานของบริษัทเพื่อสรุปผลคะแนน ส�ำหรับผู้ถือ
หุ้นคนอื่นที่เหลือซึ่งมิได้ชูมือแสดงตนว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอในวาระนั้นๆ
เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของท่านผู้ถือหุ้นที่ “ไม่เห็นด้วย” ในทุกระเบียบวาระเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง
เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมก่อนเข้าวาระการประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2561 นี้
บริษทั ได้ดำ� เนินการในแนวทางของการส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี กีย่ วกับการดูแลสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและให้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการส่งค�ำถามที่เกี่ยวกับการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2561 เป็นการล่วงหน้า ตัง้ แต่เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 15 มกราคม
2561 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com และได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชื่อหรือการตั้งค�ำถามล่วงหน้า
เข้ามายังบริษัทเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
จากนั้นประธานได้กล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตามล�ำดับระเบียบวาระการประชุมที่ก�ำหนด
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รายงานประจำ�ปี 2561

เริ่มการประชุม
นายสุรพร สิมะกุลธร ประธานกรรมการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุมเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง
ที่ 39 ประจ�ำปี 2561 และให้เลขานุการแจ้งแนะน�ำคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชี
จากบริษัทส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด ที่มาเข้าร่วมการประชุม
ประธานได้ดำ� เนินการประชุมตามล�ำดับวาระการประชุม โดยวาระที่ได้เสนอต่อผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ครัง้ ที่ 39/2561 มีรายละเอียดดังระบุในหนังสือเชิญประชุม หลังจากทีป่ ระธานได้ให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานได้เปิดโอกาส
ให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามค�ำถาม ในแต่ละวาระโดยให้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียง
พอ ซึ่งประธาน ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีได้ตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็นต่อทุกค�ำถามจากนั้นจึงให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลง
คะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนับคะแนนเสียงจะปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทที่ก�ำหนดให้ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง และในกรณี
ปกตินับเสียงข้างมากเป็นมติ โดยหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก 1 เสียงเป็นเสียงชี้ขาดและ
เลขานุการบริษัทได้แจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงของทุกวาระ
ที่ต้องลงคะแนนเสียง
ในการบันทึกการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เลขานุการบริษทั จะบันทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน ประกอบด้วย
ข้อมูลสาระส�ำคัญ ได้แก่มติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็นจ�ำนวนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ค�ำถาม
ค�ำชีแ้ จงและความคิดเห็นของทีป่ ระชุมโดยละเอียดและชัดเจน โดยผูถ้ อื หุน้ สามารถอ่านได้จากรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
39/2561 โดยในการประชุมปีทผี่ า่ นมา บริษทั ได้ใช้เวลาในการประชุมทัง้ หมดโดยประมาณ 2 ชัว่ โมง โดยเริม่ เปิดให้ผถู้ อื หุน้ ลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมตั้งแต่เวลา 08.00 น. เริ่มประชุมเวลา 10.05 น. และเลิกประชุมเวลา 11.50 น.
ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษัทน�ำส่งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และน�ำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39/2561 ที่
บันทึกชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบก่อน
ด�ำเนินการประชุม ประเด็นค�ำถามและค�ำตอบที่ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในที่ประชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามี
ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.kulthorn.com เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม
2561 เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการรับทราบข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ปี 2561 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ประเมินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่
ในเกณฑ์ “ดี” (ระดับ 80 - 89 คะแนน) ซึ่งบริษัทจะน�ำข้อคิดเห็นและค�ำแนะน�ำจากผลการประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการประชุมในครั้งต่อๆไป
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
บริษทั ตระหนักถึงความส�ำคัญของผูถ้ อื หุน้ และมีการปฏิบตั ติ ามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการทีด่ โี ดยไม่คำ� นึงถึงเพศ อายุ เชือ้ ชาติ
สัญชาติ ศาสนา ความเชือ่ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกกลุม่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่วา่ จะเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
หรือรายย่อย ผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือนักลงทุนสถาบัน โดยผู้ถือหุ้นทุกรายจะมีสิทธิในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการ
แบ่งแยก และได้รับการปกป้องจากการกระท�ำไม่ถูกต้อง หรือเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่มีอ�ำนาจควบคุมการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัทไม่ว่าจะเป็นการกระท�ำทางตรงหรือทางอ้อม และได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั รักษาสิทธิของผูถ้ อื หุน้ และปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระซึ่ง
ทางบริษทั ได้ให้ขอ้ มูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน อาทิ ประวัติ ทีอ่ ยู่ การศึกษา การด�ำรงต�ำแหน่งในกิจการทีแ่ ข่งขัน
หรือเกีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีสว่ นได้เสียในวาระทีพ่ จิ ารณา โดยให้
ข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติจะได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษ โดย
หนังสือมอบฉันทะที่ทางบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นแบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะอย่างละเอียดชัดเจนตามที่
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ก�ำหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่างเฉพาะเจาะจงมาใน
หนังสือมอบฉันทะได้ โดยในปี 2561 ทางบริษัทได้ส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมกับรายงานประจ�ำปีให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า
15 วันก่อนวันประชุม พร้อมกับระบุเอกสารหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม ดังนี้
1. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของ
ผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�ำตัวประชาชน บัตรประจ�ำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง
1.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
• หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
• ส�ำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
• เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข้อ 1.1 ข้างต้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ต้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้
• เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
• ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนเข้าร่วมประชุม มีอ�ำนาจกระท�ำการแทน
2.2 กรณีผู้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
• หนังสือมอบอ�ำนาจตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้อง
ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบอ�ำนาจและรับมอบอ�ำนาจ
• ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดย
ผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอ�ำนาจ
มีอ�ำนาจกระท�ำการเช่นนั้น
• เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
3. กรณีผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศให้น�ำความใน
ข้อ 1 และข้อ 2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทย หรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัด
ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับต่อไปนี้
• หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการ ของประเทศที่
นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ชื่อนิติบุคคลผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดอ�ำนาจในการ
ลงลายมือชื่อ และสถานที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
• เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม และ
ให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
• ในกรณีส�ำเนาเอกสารที่ต้องมีการรับรองและเป็นเอกสารที่จัดท�ำขึ้นในต่างประเทศต้องมีการ
รับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิค
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2.2 การอ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งผู้ถือหุ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู้ถือหุ้นต่างชาติไม่มีการปฏิบัติ
ใดๆทีม่ ลี กั ษณะเป็นการจ�ำกัดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผูถ้ อื หุน้ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนย่อมมีสทิ ธิเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอด
ระยะเวลาการประชุม
บริษทั ก�ำหนดให้มรี ะยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่าการประชุม
จะเสร็จสิ้น โดยในปี 2561 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล�ำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ในท�ำเลที่ผู้ถือ
หุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมประชุมได้และมีขนาดเพียงพอที่จะรองรับจ�ำนวนผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังอ�ำนวยความสะดวกใน
การเดินทางโดยบริษัทได้จัดรถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก
บริษทั จัดให้มเี จ้าหน้าทีค่ อยดูแล ต้อนรับและอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะในการลงทะเบียน
และให้ความช่วยเหลือผู้ถือหุ้นในด้านอื่นๆ
- ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคนจะได้รับบัตรลงคะแนนเสียง
- บริษัทได้จัดให้มีการเลี้ยงรับรองที่เหมาะสมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม
2.3 การใช้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
บริษทั ได้ใช้บตั รลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ทุกระเบียบวาระทีต่ อ้ งลงคะแนนเสียง เพือ่ ให้กระบวนการ
นับคะแนนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผี่ ถู้ อื หุน้ ไม่เห็นด้วยหรืองดออก
เสียง และได้ให้เลขานุการบริษัทแจ้งจ�ำนวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนที่ได้ลงมติทั้งเห็นชอบและไม่เห็นชอบของ
ทุกวาระ และแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส�ำหรับกรณีทมี่ กี ฎหมายหรือข้อบังคับก�ำหนดสัดส่วน
ของคะแนนเสียงที่ต้องการ
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
2.4 การควบคุมภายในเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของกรรมการและพนักงาน
บริษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการน�ำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจ�ำกัดจ�ำนวนบุคคลที่จะ
ทราบข้อมูล และน�ำระบบการเข้ารหัสมาใช้เพื่อป้องกันการเข้าถึงของบุคคลภายนอก และก�ำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูล
ของบริษทั ให้กับพนักงานระดับต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตามข้อก�ำหนดของจรรยาบรรณยังได้ห้ามมิให้
กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั น�ำข้อมูลภายในไปใช้เพือ่ ประโยชน์สว่ นตนหรือผูอ้ นื่ ในทางมิชอบ และได้แจ้งให้
กรรมการและผู้บริหารทราบหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททั้งของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิตภิ าวะและในกรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อนั เนือ่ งมาจากการซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์ภายใน 3 วัน
ท�ำการนับแต่วนั ทีเ่ กิดรายการตามมาตรา 59 เพือ่ ให้เป็นตามประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.12/2552 เรือ่ ง
การจัดท�ำและเปิดเผยรายงานการถือหลักทรัพย์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 รวมทั้งบทก�ำหนดโทษตามพระราช บัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว กรรมการและผู้บริหาร
จะต้องแจ้งให้สำ� นักเลขานุการบริษทั ทราบ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่งรายงานการถือหลักทรัพย์
ต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นบริษัทยังก�ำหนดให้มีการรายงานข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง
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2.5 การได้รับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษัท
บริษทั ปฏิบตั ติ อ่ ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิได้รบั ข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษทั ได้ตามที่
เปิดเผยผ่านช่องทางติดต่อต่างๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม และได้รบั ข้อมูลเพียงพอตาม
ช่องทางต่างๆ 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 กรุงเทพมหานคร 10520
ติดต่อคณะกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ สามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษทั เพือ่ ให้ขอ้ แนะน�ำอันเป็นประโยชน์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้ 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
เลขานุการบริษทั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการรับเอกสารและข้อมูลจดหมายอิเลคโทรนิกส์เพือ่ น�ำส่งถึงคณะกรรมการบริษทั
หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และ จะสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อจะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็น
รายไตรมาส ยกเว้นเป็นจดหมายที่ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
การสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ นั้นจะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลก�ำไร ความส�ำเร็จในระยะยาวให้กับ
บริษัทได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ให้ความส�ำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า
เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ครอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียพึงได้รับอย่าง
ทั่วถึง การจัดให้มีช่องทางส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้
กับบริษัทได้ ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจของบริษัทส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และได้
เผยแพร่คู่มือดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
บริษัทก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยก�ำหนดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตาม
กฎหมาย และถือเป็นข้อตกลงระหว่างกัน ห้ามไม่ให้กระท�ำใดๆทีเ่ ป็นการละเมิดสิทธิของผู้มสี ่วนได้เสีย โดยไม่ปรากฎว่ามีการกระท�ำ
ใดๆ ที่เป็นกรณีพิพาทกับผู้มีส่วนได้เสียในปี 2561
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รายงานประจำ�ปี 2561

การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
1. ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อผูถ้ อื หุน้ จึงได้กำ� หนดแนวปฏิบตั โิ ดยยึดหลักการปฏิบตั อิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันต่อผูถ้ อื หุน้ ดังนี้
1. เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนทีถ่ กู ต้องตามจริง ตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนดแก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จ�ำเป็นใน
การประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
2. ด�ำเนินธุรกิจด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ และตัดสินใจด�ำเนินการใด ๆ ด้วยความระมัดระวังรอบคอบ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
3. สร้างความเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมัน่ คงด้วยการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพและผลประกอบการทีด่ ี เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืน
4. ก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการและสถานะทางการเงินที่ถูกต้องเหมาะสม
เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
2. นโยบายการปฏิบัติต่อลูกค้า
บริษัทเชื่อมั่นในคุณค่าของการสร้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้า จึงได้ก�ำหนดแนวการปฏิบัติ
ต่อลูกค้า ดังนี้
1. จ�ำหน่ายสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม
2. ให้ขอ้ มูลข่าวสารทีถ่ ูกต้องแก่ลูกค้า โดยไม่มกี ารกล่าวเกินความเป็นจริง อันเป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้น ๆ
3. จัดให้มกี ระบวนการทีส่ ามารถให้ลกู ค้าแจ้งถึงปัญหาของการน�ำสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสมเพือ่ ให้บริษทั
จะได้ปอ้ งกัน/แก้ไขปัญหาให้ลกู ค้าได้อย่างรวดเร็ว และน�ำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการ
ดังกล่าวต่อไป
4. จัดให้มีการบริการหลังการขายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มุ่งมั่นที่จะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค้าและบริการให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
6. รักษาความลับของลูกค้า ไม่น�ำข้อมูลลูกค้าไปเปิดเผยหรือใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมิชอบ
7. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันที่จะเสริมสร้างและธ�ำรงรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทให้ยั่งยืน
สืบไป
3. นโยบายการปฎิบัติต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้
คู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้ถือเป็นหุ้นส่วนและปัจจัยแห่งความส�ำเร็จทางธุรกิจที่ส�ำคัญ บริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติที่ ให้
ความเสมอภาคและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1. การจัดหาสินค้าและบริการเป็นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต้หลักการดังนี้
- มีการแข่งขันบนข้อมูลที่เท่าเทียมกัน
- มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคู่ค้า
- จัดท�ำสัญญาที่เหมาะสมไม่เอาเปรียบคู่ค้าและเจ้าหนี้
- จัดให้มีระบบการจัดการและติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่าง ครบถ้วน
- จ่ายเงินให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ตรงเวลา ตามเงื่อนไขของการช�ำระเงินที่ตกลงกัน
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2. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด
3. หากเกิดกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ได้ บริษัทจะแจ้งให้คู่ค้าและเจ้าหนี้ทราบ ล่วงหน้าเพื่อ
ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
4. พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับคู่ค้าและเจ้าหนี้ และมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
5. ไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตจากคู่ค้าและเจ้าหนี้
6. ไม่กระท�ำการที่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงให้คู่ค้าและเจ้าหนี้เข้าใจผิด
4. นโยบายการปฏิบัติต่อพนักงาน
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินกิจการ
บริษัทจึงให้ความส�ำคัญด้วยการดูแลและปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งในด้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตั้ง โยกย้าย ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพ และสวัสดิการต่างๆที่พึงจะได้รับซึ่งมีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนักงาน โดยก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานของพนักงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่เสมอ
2. จัดให้มีสวัสดิการที่เหมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวิต การตรวจสุขภาพประจ�ำปี กองทุนส�ำรอง
เลี้ยงชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให้มีรถรับส่ง การจัดให้มีสถานที่
ออกก�ำลังกาย (Fitness Center) เป็นต้น
3. หลีกเลี่ยงการกระท�ำใด ๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน
4. ปฎิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิ์ศรี และสิทธิส่วนบุคคล
5. ก�ำหนดค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะ ของงาน ผลการปฏิบตั งิ าน
และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
6. การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องกระท�ำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บน
พื้นฐานของความรู้ความสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนั้น
7. ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน โดยมีการพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ เช่น
การจัดสัมมนา ฝึกอบรม อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
8. เปิดโอกาสให้พนักงานเสนอแนะหรือร้องทุกข์เกีย่ วกับการท�ำงาน ซึง่ ข้อเสนอแนะหรือข้อร้องทุกข์ดงั กล่าว จะได้รบั การ
พิจารณาอย่างจริงจัง และก�ำหนดวิธกี ารแก้ไข เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ทกุ ฝ่ายและสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการท�ำงาน
ร่วมกัน
บริษัทได้ให้ความส�ำคัญในความปลอดภัยในชีวิตและสุขอนามัยของพนักงาน โดยก�ำหนดนโยบาย ดังนี้
1. บริษัทจะด�ำเนินการด้านความปลอดภัยทุกวิถีทางเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิต และสุขอนามัยของพนักงาน
2. บริษทั จะด�ำเนินการเพือ่ ควบคุมและป้องกันการสูญเสียอันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุ อัคคีภยั และ ความเจ็บป่วยอันเนือ่ งจาก
การท�ำงาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้ปลอดภัยต่อพนักงานรวมทั้งการส่งเสริมและสร้างจิตส�ำนึก
ในการดูแลสุขภาพของพนักงาน
3. บริษทั จะมุง่ มัน่ พัฒนาและสร้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย
4. บริษัทจะให้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย โดย
มุ่งมั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้และสร้างจิตส�ำนึกในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงาน
5. บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่ง เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อก�ำหนดของกฎหมาย
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รายละเอียดสวัสดิการต่างๆ ที่ทางบริษัทได้จัดให้กับพนักงาน และระบุในคู่มือพนักงาน มีดังนี้
• กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตหมู่
• เงินโบนัส เบี้ยขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพส�ำหรับพนักงานทุกคน
• เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส ของเยี่ยมพนักงานกรณี เจ็บป่วยและต้อง
อยู่โรงพยาบาล และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
• การตรวจสุขภาพพนักงานประจ�ำปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีทสี่ ภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาจมีผลต่อสุขภาพ
จัดให้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอด 24 ชั่วโมง
• รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท้า สวัสดิการจัดข้าวเปล่าให้พนักงาน และจัดให้มกี ารจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภค
บริโภคราคาถูก
• สิทธิในการลา เช่น ลางานศพบุพการี ลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช และอื่นๆ
• จัดให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวิชาชีพ เพื่อน�ำมาปรับปรุงประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงานตาม
แผนการฝึกอบรมที่ได้ก�ำหนดไว้ ซึ่งรวมไปถึงกฎระเบียบ การท�ำงานเป็นทีม และความเป็นผู้น�ำ
• กิจกรรมท�ำบุญตักบาตรในวันปีใหม่ กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขบั ในช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรมสรงน�ำ้ พระในวันสงกรานต์
• โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจหา
สารเสพติด
• โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบ่งปันความรู้ และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
5. นโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
บริษัทด�ำเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันที่เป็นธรรม จึงก�ำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม
2. ไม่ท�ำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางให้ร้าย
3. ไม่กระท�ำการใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น หรือคู่แข่งทางการค้า
6. นโยบายแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ
บริษัทได้ค�ำนึงถึงความส�ำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งเป็นผลงานที่เกิดจากความรู้ ความสามารถของบุคคลใดบุคคล
หนึง่ โดยเฉพาะ บริษทั ได้ทำ� การตรวจสอบเพือ่ ให้มนั่ ใจว่าข้อมูลหรือผลงานต่างๆ ทีถ่ กู น�ำมาใช้ในบริษทั จะต้องไม่มกี ารละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่นโดยเด็ดขาด
• บริษัทไม่อนุญาตและสนับสนุนให้พนักงานใช้ซอฟท์แวร์ที่ละเมิดลิขสิทธิ ผิดกฎหมาย ในการท�ำงานให้บริษัทไม่ว่าจะ
ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• พนักงานทีป่ ฏิบตั งิ านโดยใช้คอมพิวเตอร์ของบริษทั จะต้องปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดจากเจ้าของลิขสิทธิและใช้เฉพาะเท่าที่
ได้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านั้น
• พนักงานจะต้องไม่น�ำผลงานหรือสิ่งที่มีการคิดค้นขึ้นระหว่างที่ท�ำงานให้กับบริษัทไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น
โดยไม่ได้รบั ความยินยอมจากบริษทั และพนักงานจะต้องส่งมอบทรัพย์สนิ ทางปัญญาคืนแก่บริษทั ไม่วา่ สิง่ นัน้ จะถูกเก็บ
อยู่ในรูปแบบใด ๆ เมื่อพนักงานพ้นสภาพจากการเป็นพนักงาน
• ก่อนทีจ่ ะมีการน�ำเอาผลงานการคิดค้นหรือข้อมูลใดๆ มาใช้ในการปฏิบตั งิ านให้กบั บริษทั นัน้ พนักงานจะต้องตรวจสอบ
ให้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิง่ ประดิษฐ์หรือข้อมูลทีน่ ำ� มานัน้ เป็นสิง่ ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สนิ
ทางปัญญาของผู้อื่น
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7. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
บริษทั ตระหนักอยูเ่ สมอว่า บริษทั อยูร่ อดและเจริญเติบโตได้กด็ ว้ ยอาศัยสังคมและส่วนรวม ดังนัน้ เพือ่ ธ�ำรงรักษาไว้ซงึ่ สังคม
และส่วนรวมที่ดี บริษัทจึงยึดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. มีส่วนร่วมทางสังคมในการให้การสนับสนุนทางการเงิน หรือสิ่งของแก่กิจกรรมที่ธ�ำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบตั ติ นเป็นศาสนิกชนทีด่ ีในการให้การอุปถัมภ์กจิ กรรมทางศาสนาอย่างสม�ำ่ เสมอ
2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษา การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด้านกีฬา ตลอดจนการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
3. ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ
4. ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
8. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อชุมชน
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่อยู่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ
ดังนี้
1. ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่พนักงานในองค์กรเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสื่อและกิจกรรมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง
2. สร้างสัมพันธ์ที่ดีและประสานความร่วมมือ กับองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น�ำชุมชนในหลากหลายระดับ
เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็นรูปธรรม
3. มอบสิ่งปลูกสร้าง วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อดูแลสภาพความเป็นอยู่และความปลอดภัยของชุมชน
4. ระดมทุนทรัพย์และสิ่งของจ�ำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ตามความจ�ำเป็นของเหตุการณ์
9. การปฏิบัติความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ความรับผิดชอบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเป็นภาระกิจส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทจึงได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. ด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตราฐานการจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย และต้องปฏิบัติให้เป็น
ไปตามข้อก�ำหนดของกฎหมาย หรือข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดิบ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3. ส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนือ่ ง รวมทัง้ ให้การสนับสนุน
การอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมแก่สงั คมและองค์กรต่างๆ และด�ำเนินการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารด้านสิง่ แวดล้อม เพือ่ สร้างภาพ
ลักษณ์และความเข้าใจอันดีต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
4. ส่งเสริมให้ความรู้ และฝึกอบรมพนักงานในองค์กร เรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกฝังให้พนักงานทุกคนค�ำนึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่งาน
10. การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการได้ให้ความส�ำคัญต่อการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในการเสริมสร้างผลการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนให้กับกิจการ โดยการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบอย่างเพียงพอและโปร่งใส การจัดให้มี
ช่องทางส�ำหรับให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถส่งความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทได้
โดยการส่งจดหมายทางไปรษณียห์ รือแจ้งติดต่อตามทีอ่ ยูท่ ี่ได้แจ้งไว้บนเว็บไซต์ของบริษทั (www.kulthorn.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา”
และสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพื่อให้ข้อแนะน�ำอันเป็นประโยชน์และสร้างมูลค่า
เพิ่มให้กับบริษัทได้ ดังนี้
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- จดหมายอิเลคโทรนิกส์
กรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริษัท

:
:

kkc-bod@kulthorn.com
kkc-auditcom@kulthorn.com

:

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 ช่วยกันสอดส่องดูแล
หากพบการกระท�ำใด ๆ ที่ผิดหลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท ผิดกฎหมาย หรืออาจก่อให้
เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึ่งพนักงานบริษัทจะได้รับทราบวิธีการแจ้งเบาะแส และการปกป้องพนักงานผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าวตาม
ที่ระบุในคู่มือระเบียบข้อบังคับการท�ำงาน และสื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัทในระบบIntranet และพนักงานสามารถแจ้งเบาะแสการก
ระท�ำผิดดังกล่าวแก่บริษทั ได้ โดยส่งเรือ่ งพร้อมเอกสารและ/หรือ หลักฐานทีม่ ีให้กบั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และ/หรือผูจ้ ดั การส่วนงาน
ทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท โดยท�ำได้ทั้งน�ำส่งด้วยตนเองหรือ
ส่งทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับข้อร้องเรียน โดยขอให้ระบุชื่อและนามสกุลของผู้แจ้งมาด้วยเพื่อความสะดวกในการสอบถาม
และ/หรือขอข้อมูลเพิม่ เติม หากไม่มกี ารระบุชอื่ จะไม่ได้รบั การพิจารณา ผูจ้ ดั การส่วนงานทรัพยากรมนุษย์จะตรวจสอบวิเคราะห์ และ
หากพบว่ามีมูลความจริง ก็จะน�ำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมโดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานและพิจารณาร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อด�ำเนินการในขั้นตอนต่อไป
ทัง้ นีบ้ ริษทั จะปกป้องพนักงานผูแ้ จ้งเบาะแส โดยจะไม่มกี ารเปิดเผยชือ่ ผูแ้ จ้งแก่ผใู้ ดทัง้ สิน้ จะทราบเพียงกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และ/หรือผู้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเท่านั้น
12. จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ในการ
ป้องกันปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1. ไม่แสวงหาโอกาสหรือใช้ข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานไปหาผลประโยชน์ ส่วนตน หรือท�ำ
ธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือท�ำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
2. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัท
3. หลีกเลี่ยงการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท
4. บริษัทจะด�ำเนินการเสมือนกับบริษัทได้กระท�ำกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานได้มีการ
ท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกับบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานผู้นั้นต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ
5. ระหว่างที่ปฎิบัติงานให้บริษัทและหลังจากพ้นสภาพการปฏิบัติงานแล้ว ผู้บริหารหรือพนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูล
ทีถ่ อื ว่าเป็นความลับของบริษทั เพือ่ ประโยชน์แก่ผใู้ ดทัง้ สิน้ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลการเงิน การปฏิบตั งิ าน
ข้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็นต้น
6. เมื่อเกิดปัญหาขึ้นให้ปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับขั้นเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเหมาะสม
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คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อรับทราบถึงรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะท�ำการพิจารณาความ
เหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยราคาและเงือ่ นไขเสมือนท�ำรายการกับ
บุคคลภายนอกซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจ และเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คูส่ ญั ญา เหตุผลและความจ�ำเป็นไว้ในรายงานประจ�ำปี
(Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เมื่อมีการพิจารณา
ส�ำหรับรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะต้องไม่อยู่ในที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียง
ลงมติทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
บริษทั ปฏิบตั ติ ามแนวทางและขัน้ ตอนในการปฏิบตั ิในเรือ่ งการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ดังนี้
• ให้คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งเข้าข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามค�ำนิยามของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูลบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวโยงกัน
• ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ส�ำนักเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ
และผู้บริหาร” เพื่อให้ผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ให้ข้อมูลพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และหาก
ภายหลังมีการเปลีย่ นแปลงข้อมูล ผูบ้ ริหารจะต้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
บริษัทมุ่งหวังให้กรรมการ และผู้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม ปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามมาตรฐานด้านจริยธรรมด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพือ่ ประโยชน์ของผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ว่ นได้เสียทุก
กลุ่มบริษัทจึงก�ำหนดจรรยาบรรณเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติส�ำหรับกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจการของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใสและมีคุณธรรม
2. ปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
3. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
4. มีความเป็นอิสระในด้านการตัดสินใจ และการกระท�ำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง
5. ปฏิบตั หิ น้าที่ โดยหลีกเลีย่ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริษทั เพือ่ ให้การบริหารงานเป็น
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในกิจการที่กระท�ำกับบริษัทหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
7. รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ให้รวั่ ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
8. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัท
- จรรยาบรรณของพนักงาน
บริษทั ได้อบรมและแจ้งแนวทางปฏิบตั สิ ำ� หรับมาตรฐานความประพฤติทดี่ แี ละจรรยาบรรณของพนักงาน โดยผ่านการปฐมนิเทศ
พนักงานใหม่ ซึ่งจรรยาบรรณดังกล่าวได้ถูกบันทึกไว้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานของบริษัทเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
1. ต้องอุทิศตนและปฏิบัติหน้าที่เต็มความรู้ความสามารถในงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ต้องเคารพและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่บริษัทก�ำหนด
3. ต้องเคารพและปฏิบัติตามค�ำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและค�ำแนะน�ำโดยชอบของผู้บังคับบัญชา ตลอดจนบุคคลที่บริษัท
มอบหมาย
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4.
5.
6.
7.
8.

ต้องปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ของบริษัท
ต้องรักษาเวลาท�ำงานและมาปฏิบัติงานโดยสม�่ำเสมอ
ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีตลอดจนศีลธรรมอันดีงาม
รักษาข้อมูลทีเ่ ป็นความลับของบริษทั และผูม้ สี ว่ นได้เสียไม่ให้รวั่ ไหลไปยังบุคคลที่ไม่เกีย่ วข้อง ซึง่ อาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษัทหรือผู้มีส่วนได้เสีย
9. ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัทหรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ใน
การซื้อขายหุ้นของบริษัท
- ข้อพึงปฏิบัติเมื่อมีปัญหา
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและข้อพึงปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรื่องทุกกรณี ดังนั้นเมื่อมี
ปัญหาเกิดขึ้นผู้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น เพื่อการชี้แนะแนวทางที่เห็นว่าสมควรและ
เหมาะสมต่อไป
- นโยบายการรับและให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใด
การรับหรือการให้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็นการรักษาสัมพันธภาพทาง
ธุรกิจโดยปกติ เป็นสิ่งอันพึงปฏิบัติตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน ของก�ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดที่
ไม่เหมาะสมย่อมจะท�ำให้เกิดภาพลักษณ์ของการเกือ้ หนุน หรือมีพนั ธะต่อกัน อันอาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฎิบตั หิ น้าที่
และอาจท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์ในที่สุด ซึ่งบริษัทไม่สนับสนุนการกระท�ำดังกล่าว โดยบริษัทได้ก�ำหนดแนวทางปฎิบัติไว้ ดังนี้
1. การรับหรือการให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจสร้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
- พนักงานต้องไม่รับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด กับผู้หนึ่งผู้ใดที่มีเจตนาเพื่อ ชักน�ำ หรือละเว้น
การกระท�ำที่ไม่ถูกต้อง
- การรับของขวัญ หรือทรัพย์สนิ ควรเป็นการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับทรัพย์สนิ อย่าง
ผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
- การใช้จา่ ยส�ำหรับการเลีย้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช้จา่ ยอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั ติ ามสัญญาทางธุรกิจ
เป็นเรื่องที่ยอมได้ แต่ต้องใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
- การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ต้องให้แน่ใจ
ว่าการให้นั้นไม่ขัดต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท้องถิ่น
2. การรับหรือการให้ของขวัญ ของที่ระลึก
- ก่อนการรับหรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ควรตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัทโดยสิ่งของหรือของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าที่การงานควรมีราคาไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
- ไม่รับ หรือให้ของขวัญ ของที่ระลึก ที่อาจท�ำให้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่เป็นธรรมใน
การปฎิบตั หิ น้าที่ หากจ�ำเป็นต้องรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีม่ คี า่ เกินปกติวสิ ยั จากผูท้ เี่ กีย่ วข้องทางธุรกิจ ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล�ำดับชั้น
- เก็บรักษาหลักฐานการช�ำระเงินที่แสดงมูลค่าของขวัญ ของที่ระลึก เพื่อตรวจสอบได้ในภายหลัง
- กรณีทรี่ บั มอบหมาย หรือได้รบั อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก อาจรับเงิน สิง่ ของ หรือ
ของขวัญตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นก�ำหนดไว้
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3. การท�ำธุรกรรมกับภาครัฐ
- เมื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐให้ด�ำเนินการอย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา
- ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท้องถิน่ ทีอ่ าจมีเงือ่ นไข ขัน้ ตอน หรือ
วิธีปฏิบัติที่แตกต่างกัน
- ให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการว่าจ้างพนักงานของรัฐ ทัง้ ในกรณีวา่ จ้างเพือ่
มาเป็นที่ปรึกษา หรือเป็นพนักงานของบริษัท โดยเงื่อนไขการว่าจ้างต้องโปร่งใสและเหมาะสม
- นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน พนักงานทุกคนจะต้องไม่กระท�ำการใด ๆ หรือส่งเสริมให้มีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนโดยเคร่งครัด ดังนี้
1. สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
- บริษัท ให้การดูแลข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน โดยถือเป็นความลับ ไม่ส่งข้อมูลหรือกระจายข้อมูลส่วนบุคคลไป
ยังบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
- การเปิดเผยหรือการถ่ายทอดโอนข้อมูลส่วนบุคคลจะกระท�ำได้เมื่อได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล
- บุคคลย่อมอ้างศักดิศ์ รีแห่งความเป็นมนุษย์หรือใช้สทิ ธิและเสรีภาพของตนได้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอืน่
2. การปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเสมอภาค
- บริษัทปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ภาษา
ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
- พนักงานต้องปฏิบตั ติ อ่ กันด้วยความเคารพ ให้เกียรติซงึ่ กันและกันประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าทีก่ ารงานตามระเบียบ
ข้อบังคับของบริษัทและตามขนบธรรมเนียบประเพณี โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
- บริษัทให้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยก�ำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามระเบียบของ
บริษัท และให้โอกาสพนักงานศึกษาเพิ่มเติมทั้งในระดับอุดมศึกษาและการอบรมในระยะสั้นและระยะยาว
- การด�ำเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต้องด�ำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
- ในการปฏิบัติหน้าที่พึ่งหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ
ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรื่องอื่นใดที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
- ช่วยกันสอดส่องดูแลให้สภาพการท�ำงานปลอดจากการกดขี่ข่มเหงหรือการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรม
- ให้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษทั มีนโยบายในการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทัง้ ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทัว่ ไปทีส่ ำ� คัญทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจ และผลประกอบการ
ของบริษัทที่ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม�่ำเสมอ ทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และแสดงให้เห็นถึงสถานภาพ
ของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแ่ ท้จริงของบริษทั รวมทัง้ ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ในอนาคต โดยเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษทั (www.kulthorn.com) รายงานประจ�ำปี การแถลงข่าว และการให้สมั ภาษณ์ทาง
โทรศัพท์แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนในแต่ละโอกาส
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ด�ำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้
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แนวทางในการสื่อสารกับบุคคลภายนอก
ก�ำหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ให้ยดึ หลักการการเปิดเผยข้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ่ งของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพื่อใช้ปฏิบัติ ดังนี้
- บริษัทให้การปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม�่ำเสมอ ภายใต้กรอบการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดไว้โดย
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติอันไม่ถูกต้อง หรือสถานการณ์ที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต้องมีความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส น่าเชื่อถือ ตรงไปตรงมา และสามารถ
แจกแจงข้อมูลต่างๆให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจง่าย และทันเวลา
- การให้ข่าวสารของบริษัทต้องมั่นใจว่ามิได้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับบริษัท หรือ
ล่วงละเมิดข้อมูลที่ถือว่าเป็นความลับของลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
- การปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการสื่อสารของข้อมูลที่ถือเป็นความลับ พนักงานต้องประพฤติปฏิบัติภายใต้
ระเบียบข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของพนักงาน
• การจัดให้มีช่องทางในการเปิดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย
- รายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีการจัดท�ำรายงานประจ�ำปีที่แสดงข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความชัดเจน เพียงพอที่แสดงให้เห็นการด�ำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา เช่น โครงสร้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน โครงสร้าง
คณะกรรมการ รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าที่ในรอบปีทผี่ า่ นมาของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
- เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สะดวกรวดเร็วซึ่ง
ผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข้อมูลและ
น่าเชื่อ ถือ ดังนั้น คณะกรรมการจึงได้ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติมไว้ใ นเว็บไซต์ข องบริ ษัท
(www.kulthorn.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่น นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวที่
บริษัทเผยแพร่ งบการเงิน รวมทั้งรายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี
(แบบ 56-1) เป็นต้น ซึ่งสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้
- นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัททั้งที่เกี่ยวกับงบการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการได้ให้ความส�ำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน
ตรงต่อความเป็นจริง เชือ่ ถือได้ สม�ำ่ เสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑ์ทสี่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด ซึง่ ฝ่ายจัดการของบริษทั ให้ความส�ำคัญและยึดถือ
ปฏิบตั มิ าโดยตลอดนัน้ เนือ่ งจากกิจกรรมในส่วนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยงั มีไม่มาก บริษทั จึงยังไม่ได้จดั ตัง้ หน่วยงาน
ขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้พลต�ำรวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ซึ่งเป็นกรรมการบริษัทและด�ำรงต�ำแหน่งเลขานุการ
บริษัทท�ำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนทุกสถาบัน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ลงทุน
สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษทั ได้ทเี่ ว็บไซต์ www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831-6 โทรสาร 0 2326 0837,
E-mail : pateep.t@kulthorn.com
		• การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
- โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
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- ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได้ก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการไว้ได้ กรรมการที่ได้รับ
มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณ
ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบื้องต้น แล้วน�ำข้อมูลที่
ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ ทั้งนี้บริษัทได้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการ
เป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี(แบบ56-1)
• การเปิดเผยความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการเงิน
ที่ปรากฎในรายงานประจ�ำปี งบการเงินดังกล่าวจัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดย
เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดี
ทีส่ ดุ ในการจัดท�ำ  รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีภายนอกที่มีความเป็นอิสระ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัติท่ีได้รับ
การยอมรับและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่น
และความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินอีกด้วย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการด�ำรงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีมคี วามถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอทีจ่ ะด�ำรงไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ และเพือ่ ให้ทราบจุดอ่อน เพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดการทุจริตหรือด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษทั ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบ
การควบคุมภายใน รวมทั้งได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ปรากฎอยู่ในรายงานประจ�ำปี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบริษทั ยังได้จดั ท�ำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจ�ำปี (Annual Report) ของบริษัทด้วย
• การเปิดเผยข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญ
- รายงานการท�ำธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไประหว่างกรรมการ ผูบ้ ริหารหรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
กับบริษทั และบริษทั ย่อย(ขนาดรายการตัง้ แต่ 1 ล้านบาท)ให้ทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ทราบทุกไตรมาส
- ก�ำหนดให้กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารต้องเปิดเผยรายงานการซือ้ -ขายหุน้ /ถือครองหลักทรัพย์ให้ทปี่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้ง
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษทั กระท�ำโดยคณะกรรมการของบริษทั ทีป่ ระกอบด้วยกรรมการผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี ณ
ุ สมบัติ
หลากหลายในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กบั บริษทั โดยได้รบั การแต่งตัง้ จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ซึ่งสามารถอุทิศเวลามีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมและมีความพยายามในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษทั โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
อย่างชัดเจนที่สามารถสร้างความมั่นใจต่อบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานและประกอบธุรกิจ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้น ซึ่งได้เผยแพร่บน Website ของบริษัท
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คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีจ�ำนวนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ปัจจุบันมีกรรมการจ�ำนวนรวม
15 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่น ซึ่งมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด
โดยมีจ�ำนวน 5 คน นอกจากนั้นกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
1. มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ไม่ขดั ต่อพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดจนข้อก�ำหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งข้อบังคับของ
บริษัท
2. เป็นผู้ที่ไม่ประกอบกิจการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
3. มีภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ และมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นโดยรวม
4. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ
บริษัท
5. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต
6. เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท ได้อย่างเต็มที่
วาระการด�ำรงต�ำแหน่ง
วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการบริษัท ได้ก�ำหนดให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 คือ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�ำแหน่งจ�ำนวน 1 ใน 3 โดยให้กรรมการคนที่อยู่ในต�ำแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต�ำแหน่ง กรรมการที่ออกจากต�ำแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกให้กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ได้ โดยได้
รับมติเห็นชอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก�ำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้ใด
ผู้หนึ่ง ไม่ด�ำเนินการใด ๆ ที่เป็นการขัดแย้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ โดยยึดหลักจริยธรรมที่
ดี ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ่ สัตย์สจุ ริต ทัง้ นี้ให้รวมถึงการดูแลให้การด�ำเนินกิจการเป็น
ไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษทั มติคณะกรรมการ มติทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนกฎหมาย หลักเกณฑ์ ข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ
ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นอย่าง
ถูกต้องครบถ้วน
2. ก�ำหนดนโยบายและทิศทางการด�ำเนินงานของบริษทั รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�ำปี และการลงทุนของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
และกรรมการตรวจสอบเพื่อน�ำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�ำหนดไว้ โดยน�ำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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6. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทรวมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการใหญ่
7. จัดให้มีการท�ำงบแสดงฐานะการเงิน และงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทและลงลายมือชื่อ
เพื่อรับรองงบการเงินดังกล่าว เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
8. พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสม ที่เสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนน�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจ�ำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. จัดให้มนี โยบายการก�ำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษร รวมทัง้ ดูแลไม่ให้เกิดปัญหา
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
10. ก�ำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการตามนโยบายก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เชื่อมั่นว่าบริษัทได้มีการรับผิดชอบต่อผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรมอย่างเคร่งครัด
11. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษทั ทราบโดยมิชกั ช้าถึงการมีสว่ นได้เสียของตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องไม่วา่ โดยตรงหรือโดย
อ้อมในสัญญาใด ๆ หรือการท�ำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
12. มีหน้าที่ในการแจ้งให้บริษัททราบ ในที่ประชุมกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการถือหลักทรัพย์หรือการเปลี่ยนแปลงการถือ
หลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทได้พิจารณาถึงความส�ำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้
ก�ำหนดจ�ำนวนบริษทั ทีก่ รรมการไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่ให้มากจนเกินไป โดยกรรมการบริษทั ควรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษทั
จดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท ทั้งนี้ไม่นับรวมบริษัทย่อยของบริษัท
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของคณะกรรมการ
1. การแยกต�ำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษทั มีบทบาทส�ำคัญในการก�ำกับดูแลกิจการเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวม ดังนัน้
เพือ่ ให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน บริษทั ได้แยกต�ำแหน่งประธานกรรมการบริษทั และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
มิให้เป็นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน
2. การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษทั มีกรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหารซึง่ เป็นกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด หรือจ�ำนวน
5 คน ที่มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์อื่นใด โดย
มีส่วนร่วมในการก�ำกับดูแลกิจการด้วยความเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ของบริษัทและเพื่อให้เกิดความสมดุลในอ�ำนาจการด�ำเนินงาน
3. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
1. รับผิดชอบในฐานะผู้น�ำของคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของฝ่ายจัดการและ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้
2. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัท
3. เป็นผูล้ งคะแนนเสียงชีข้ าดในกรณีทที่ ปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2 ฝ่ายเท่ากัน
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั ได้มกี ารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของฝ่ายจัดการ ไว้อย่างชัดเจน โดยมีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นหัวหน้า
และผู้น�ำคณะผู้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลด�ำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัท
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2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติส�ำหรับโครงการที่มี
มูลค่ามากกว่าอ�ำนาจที่ได้รับมอบหมาย
3. มีอ�ำนาจในการท�ำนิติกรรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตที่ก�ำหนด
4. การด�ำเนินการใดๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
การมอบหมายอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการใหญ่นั้นจะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจช่วงที่ท�ำให้
กรรมการผู้จัดการใหญ่หรือผู้รับมอบอ�ำนาจจากกรรมการผู้จัดการใหญ่สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ ใดกับบริษทั หรือบริษทั ย่อยของบริษทั ยกเว้นเป็นการอนุมตั ริ ายการ
ทีเ่ ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั ไิ ว้ โดยการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษัท และหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�ำหนด
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการชุดย่อย
เพือ่ ก�ำกับดูแลให้ฝา่ ยจัดการบริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่ ำ� หนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการบริษทั ได้แต่ง
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญต่อ
บริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. กรรมการตรวจสอบต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่
3. บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง ยกเว้นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision)
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
5. กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
6. มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะสามารถท�ำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่ได้รบั มอบหมาย ทัง้ นี้
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยบริษัทต้องระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ�ำปี (Annual Report) ว่ากรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังกล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนั้น
ต้องระบุคณุ สมบัตดิ งั กล่าวไว้ในหนังสือรับรองประวัตขิ องกรรมการตรวจสอบทีต่ อ้ งส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณา
ความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็นอิสระเพือ่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อประกอบความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
5. จัดให้มกี ารประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
6. พิจารณารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มนั่ ใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
7. จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ เปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบริษทั โดยต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตาม
ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. ในการปฏิบตั หิ น้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบ
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพือ่ ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(1) รายการทีเ่ กิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส่ ำ� คัญในระบบการควบคุมภายใน
(3) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�ำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�ำหนด กรรมการตรวจสอบคนใด
คนหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�ำดังกล่าวต่อส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. สนับสนุนและติดตามให้บริษทั มีระบบการบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
10. รายงานการด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
11. ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ จิ ารณาแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั หรือบุคคลทีเ่ หมาะสมด�ำรงต�ำแหน่ง
ดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรท�ำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีหน้าที่จัดเตรียมการประชุมรวมทั้งจัดท�ำรายงาน
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานให้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทัง้ สิน้ ในทุกกรณี และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน้าทีร่ ายงาน
ผลการตรวจสอบให้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และ
คณะกรรมการบริษทั ยังคงมีความรับผิดชอบในการด�ำเนินงานของบริษทั ต่อบุคคลภายนอก โดยในปี 2561 ได้ทำ� การประชุมรวม 8 ครัง้

84

รายงานประจำ�ปี 2561

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
1. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8/8
2. นายผดุง เตชะศรินทร์*
กรรมการตรวจสอบ
8/8
3. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น*
กรรมการตรวจสอบ
6/6
เข้ารับต�ำแหน่งกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ซึ่งมีการประชุมผ่านมาแล้ว 2 ครั้ง
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
2/2
พ้นจากต�ำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
* เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถท�ำหน้าที่ในการสอบทานงบการเงิน

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ (ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจควบคุม
ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระ
3. ไม่เป็นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็นบิดา มารดา คูส่ มรส
พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการ
เสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำ� นาจ
ควบคุมของบริษัทในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน
ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท�ำรายการทางการค้าที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วย
การรับหรือให้กยู้ มื ค�ำ้ ประกัน การให้สนิ ทรัพย์เป็นหลักประกันหนีส้ นิ รวมถึงพฤติการณ์อนื่ ท�ำนองเดียวกันซึง่ เป็นผลให้บริษทั
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20
ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถ้ อื หุน้ ทีม่ นี ยั ผูม้ อี ำ� นาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของส�ำนักงานสอบบัญชีซงึ่ มีผสู้ อบบัญชีของบริษทั
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน
ซึง่ ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี ำ� นาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่
จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
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7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�ำ 
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อืน่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม ข้อ 1 ถึง 9 แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�ำนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้โดยไม่ถอื ว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการ
ที่มีส่วนร่วมบริหารงาน นอกจากนี้ กรณีที่คณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนหรือคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้
มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ ก็ให้ถือปฏิบัติตามได้ภายหลังต่อไป
การสรรหากรรมการบริษัทและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษทั เป็นผูท้ ำ� หน้าทีส่ รรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการบริษทั กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งพิจารณาผลตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่ต�ำแหน่ง
กรรมการว่างลงเพราะเหตุอนื่ นอกจากถึงคราวออกตามวาระคณะกรรมการจะสรรหาและเลือกตัง้ บุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนโดยมติ
ของคณะกรรมการต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ส�ำหรับกรณีกรรมการต้อง
ออกเนื่องจากครบวาระ คณะกรรมการจะสรรหา คัดเลือกบุคคลเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยการ
เลือกตั้ง
กรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ส�ำหรับกรรมการอิสระคณะกรรมการบริษัทจะด�ำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของ
กรรมการอิสระทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้กำ� หนดไว้ซงึ่ สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบการด�ำเนินงานหรือพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญต่อบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

การก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เนือ่ งจากบริษทั เป็นผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั ย่อยทัง้ 7 แห่งในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษทั จึงได้จดั ส่งกรรมการบริษทั เพือ่ เป็นตัวแทนของ
บริษัทไปเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม ในบริษัทย่อยทุกแห่งในการท�ำหน้าที่ควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบ
การด�ำเนินงานของบริษัทย่อย ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารในการก�ำหนดนโยบายที่
ส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ ก�ำหนดระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและรัดกุมเพียงพอ และ ก�ำกับดูแลทีม่ ผี ลให้การเปิดเผยข้อมูล
ฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน การท�ำรายการระหว่างบริษัทดังกล่าวกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์
หรือการท�ำรายการส�ำคัญอื่นใดของบริษัทย่อย ให้ครบถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการท�ำ
รายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในท�ำนองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษทั และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบตั โิ ดยหน่วยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
บริษัทมีการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ก�ำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจริยธรรม
ธุรกิจและจรรยาบรรณในส่วนของข้อพึงปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ต้องใช้ปฏิบัติ โดยสรุปนโยบายส�ำคัญดังนี้
1. บริษัทได้ก�ำหนดให้กรรมการและผู้บริหารรับทราบถึงประกาศที่เกี่ยวข้องของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�ำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร มีหน้าที่รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ต่อ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้
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แจ้งให้เลขานุการบริษัทรับทราบเพื่อจัดท�ำบันทึกการเปลี่ยนแปลงและสรุปจ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมการและ
ผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคล เพือ่ น�ำเสนอให้แก่กรรมการบริษทั ทราบในการประชุมครัง้ ถัดไป นอกจากนัน้ ยังได้แจ้งบทลงโทษ
หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวด้วย
2. บริษัทมีข้อก�ำหนดห้ามเปิดเผยความลับที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท หรือน�ำข้อมูลข่าวสารภายในไปแสวงหา
ประโยชน์ใดๆ เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ การไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดดังกล่าวถือเป็นการกระท�ำผิดวินัยของ
บริษัทหากคนใดที่ได้ล่วงรู้ข้อมูลภายในที่ส�ำคัญจะได้รับโทษ
ทั้งนี้แนวทางดังกล่าวได้ผ่านการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและ ส�ำนักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม 5,660,000 บาท
2. ค่าบริการอื่น (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าตรวจสอบและการปฏิบัติตามเงื่อนไข ของบัตร
ส่งเสริมการลงทุน ให้แก่
- ผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวน - บาทและจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจาก
การตกลงที่ยังไม่ให้บริการไม่แล้วเสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงินรวม - บาท
- ส�ำนักงานสอบบัญชีทผี่ สู้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชีและส�ำนักงานสอบบัญชีดงั กล่าว
ในรอบปีบญั ชีที่ผ่านมามีจำ� นวนเงินรวม 150,000 บาท และจะต้องจ่ายในอนาคตอันเกิดจากการตกลงทีย่ งั ให้บริการ
ไม่เสร็จในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�ำนวนเงิน - บาท

การปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ในเรื่องอื่น ๆ
- ไม่มี -
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายภาพรวมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ด�ำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่พื้นฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามนโยบายในการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และ
ให้ความส�ำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมให้สอดคล้องกับพันธกิจของ
บริษัท โดยค�ำนึงถึงการด�ำเนินการในกระบวนการธุรกิจ (In process) ได้แก่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดหาวัตถุดิบ กระบวนการ
ผลิตทีค่ ำ� นึงถึงผูบ้ ริโภคและผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การด�ำเนินการด้านพนักงาน การสร้างเสริมศักยภาพการท�ำงานและการ
คุม้ ครองด้านสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน และการค�ำนึงถึงการด�ำเนินงานนอกกระบวนการธุรกิจ (After process) หรือการ
ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมด�ำเนินการควบคู่กับการด�ำเนินงานใน
บริษัทที่ครอบคลุมลูกค้าพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้
1. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสินค้า เป็นการด�ำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมที่มีผลกระทบจากตัวสินค้าซึ่งครอบคลุม
ถึงการใช้บริการ วัตถุดิบ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต รวมทั้งการคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้บริโภคเป็นส�ำคัญ
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านกระบวนการผลิต เป็นการด�ำเนินงานด้านการบริหารจัดการกระบวนการผลิตและวิธีการ
ด�ำเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด้านการผลิตให้เกิดประสิทธิผลที่ดี เช่น การบริหารจัดการกระบวนการ
ผลิตให้ได้ตามที่กฎหมายก�ำหนดและเป็นไปตามข้อก�ำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการทรัพยากรใน
กระบวนการผลิต เช่น การก�ำจัดของเสีย การบ�ำบัดน�้ำเสีย เพื่อลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบต่อชุนชนใกล้เคียง
3. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านชุมชนและสังคม เป็นการด�ำเนินงานทีบ่ ริษทั ให้ความส�ำคัญในกิจกรรมหลังจากกระบวนการ
ผลิตที่มีผลต่อชุมชนและสังคม จึงได้ก�ำหนดกรอบการด�ำเนินงาน เพื่อตอบแทนและคืนก�ำไรให้กับสังคมรวมทั้งการมี
ส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านพนักงาน เป็นการด�ำเนินงานที่มุ่งสร้างเสริมศักยภาพ ความเชี่ยวชาญในการปฎิบัติงาน
ของพนักงานขององค์กร ให้สอดคล้องกับทิศทางการด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งการคุ้มครองทางสังคม สภาพแวดล้อมและ
การคุ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยในการท�ำงานให้กับพนักงาน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายด�ำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility;CSR ) เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนขององค์กรให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน องค์กรภาครัฐฯและอื่นๆ และใช้เป็นแนว
ปฎิบัติ ดังนี้
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมภายใต้หลักธรรมาภิบาล
เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค้าอย่างยุตธิ รรม เคารพสิทธิในทรัพย์สนิ และปฎิบตั ติ ามกฎหมายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด้วยการจัดการด้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลัก
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น บริษัทด�ำเนินกิจการในแนวทางที่ไม่ยอมรับและไม่ยินยอมให้มีการทุจริตคอร์รัปชั่นทุก
รูปแบบ
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานและปฎิบตั ติ อ่ พนักงาน
ทุกระดับอย่างเสมอภาคด้วยความเป็นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม ความคิดเห็นส่วน
บุคคล และสิทธิพื้นฐานอื่นๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช้แรงงานเด็ก
4. การปฏิบัติต่อแรงงาน บริษัทค�ำนึงถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามข้อกฎหมายก�ำหนด ตลอดจนการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานและองค์กรด้วยการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นธรรมในด้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม
กับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร
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5. ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริโภค บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อผูบ้ ริโภคโดยด�ำเนินกิจกรรมและปฎิบตั งิ านทางการตลาดทีเ่ ป็นธรรม
เพื่อตอบสนองความต้องการ ความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งการจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า รับข้อเสนอแนะในการใช้
สินค้าและบริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว้ซึ่งความต้องการใช้สินค้าของบริษัทตลอดไป
6. การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อม บริษทั ด�ำเนินกิจการในแนวทางทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีม่ ไี ด้ตามมาตรฐานและ
ข้อก�ำหนดต่างๆ โดยปฎิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดผลกระทบและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม บริษทั ได้ดำ� เนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข้าร่วมและสร้างกิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมใกล้เคียง ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมพร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับผู้มีส่วนได้เสียในการ
ด�ำเนินกิจกรรมการสร้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรื่อง “ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน”
ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ  ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุก
หน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวัตกรรม

ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท
การสนับสนุนจากผูม้ สี ว่ นได้เสียต่างๆ นัน้ จะช่วยสร้างความสามารถในการแข่งขัน ผลก�ำไร ความส�ำเร็จในระยะยาวให้กบั บริษทั
ได้เป็นอย่างดี บริษัทจึงได้ก�ำหนดตัวบุคคลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่แข่ง คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงาน
ราชการและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล้อมที่ได้รบั ผลกระทบจากการท�ำธุรกิจของบริษทั โดยได้กำ� หนดแนวปฎิบตั ิ
ทีค่ รอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทผี่ มู้ สี ว่ นได้เสียพึงได้รบั อย่างทัว่ ถึง การจัดให้มชี อ่ งทางส�ำหรับให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียสามารถส่งความ
คิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ทุกฝ่ายได้ ซึง่ บริษทั ได้แสดงรายละเอียดไว้ในคูม่ อื จริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั ส�ำหรับกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ทีใ่ ช้ปฎิบตั อิ ย่างต่อเนือ่ ง และได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษทั (www.kulthorn.com)

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริษทั ได้ให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานและการปฏิบตั งิ านในแนวทางของการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยตระหนัก
ว่าการทีบ่ ริษทั มีระบบบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ จะเป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผถู้ อื หุน้ ผูล้ งทุนและผูม้ สี ว่ นได้เสีย
ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นและมั่นใจต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการ จึงได้จัดให้มีนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและ
จริยธรรมธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นลายลักษณ์อกั ษรทีส่ อดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2549 และปี
2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได้ยึดถือปฏิบัติในการด�ำเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ บนแนวทางของการด�ำเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสรวมทั้งเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานทัง้ องค์กรมีความตระหนักและมีจติ ส�ำนึกในจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจซึง่ แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการทีด่ ี ทีเ่ สริม
สร้างความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนแก่บริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสังคม
โดยมีหน่วยงานเลขานุการบริษัท ท�ำหน้าที่ดูแลให้บริษัท กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับต่างๆ ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักคณะกรรมการ ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด
รวมทั้งข้อก�ำหนดกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เรื่องการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ เว็บไซต์ของ
บริษัท (www. kulthorn.com)

การปฏิบัติและกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษทั มีการด�ำเนินงานและบริหารธุรกิจโดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษทั ได้จดั ท�ำคูม่ อื จริยธรรมของบริษทั
ผู้บริหารและพนักงาน ที่ใช้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม ต่อผู้เกี่ยวข้องทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ การปฏิบตั ติ อ่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย อันได้แก่ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า คูค่ า้ คูแ่ ข่งทางการค้า เจ้าหนี้ พนักงาน
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความมั่งคงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน
ให้กับองค์กรโดยได้เปิดเผยคู่มือจริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณใน
ทุกด้าน และสอดคล้องกับหลักการนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเป็นองค์กรธรรมา ภิบาลและยังได้กำ� หนดการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ีในหมวด “การค�ำนึงถึงบทบาทของผูม้ สี ว่ นได้เสีย (Roles of Stakeholders)” เพือ่ ดูแลสิทธิของผูม้ สี ว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ
ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สินของบริษัท สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม และพัฒนากิจการของบริษัทให้เจริญ
ก้าวหน้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
บริษทั มีนโยบายการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมด้วยความซือ่ สัตย์สจุ ริตกับผูม้ สี ว่ นได้เสียและให้ความส�ำคัญกับการควบคุม
ภายในโดยตระหนักถึงความเสียหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในการด�ำเนินงานจะไม่ยอมรับและไม่
ยอมให้เกิดขึ้น จึงก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานต้องก�ำหนดการควบคุมภายในส�ำหรับการด�ำเนินงาน รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับของบริษทั และได้กำ� หนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานในจริยธรรมธุรกิจเพือ่ เป็นแนวทางการปฏิบตั งิ าน
โดยรายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นหลักส�ำคัญในการด�ำเนินงานขององค์กรซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1. ผู้บริหารพึงปฏิบัติหรือควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ผู้บริหารพึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟังข้อเสนอแนะของ
พนักงาน
3. ผูบ้ ริหารพึงปฏิบตั ติ อ่ พนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและศักดิศ์ รีของความเป็น
มนุษย์ และหลีกเลีย่ งการด�ำเนินการใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึง่ อาจคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
4. ผู้บริหารพึงรักษาความลับ โดยผู้บริหารต้องรักษาข้อมูลของบริษัทและของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย
5. พนักงานพึงรักษาความลับ โดยพนักงานต้องรักษาข้อมูลของบริษทั และของลูกค้าไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูล
หรือข่าวสารของบริษัทที่ยังไม่ควรเปิดเผย และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอ�ำนาจสั่งการยังไม่อนุญาต
การปฏิบัติต่อพนักงานและดูแลด้วยความเสมอภาค
1. บริษัทให้ความเสมอภาคในโอกาสการจ้างงาน ที่มีความเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
2. ผู้บริหารพึงให้โอกาสแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอในการได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
3. บริษัทมีช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ของพนักงานอย่างทั่วถึง และปกป้องความเสียหายต่อพนักงาน
อย่างเท่าเทียมกัน
4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทค�ำนึงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตามกฎหมายและ
ข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้
1. บริษทั ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพนักงานเพือ่ ฝึกทักษะและเพิม่ พูนศักยภาพ และให้โอกาสแก่พนักงานได้รบั การเรียน
รู้อย่างทั่วถึงและสม�่ำเสมอ
2. บริษทั ให้ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการให้โอกาสรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกคน
ตามพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน
3. บริษัทได้จัดการสภาพการท�ำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริหารธุรกิจในแนวทางที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และจัดสถานทีท่ ำ� งานซึง่ ปราศจากวัตถุอนั ตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะท�ำการควบคุมวัตถุอนั ตราย
ดังกล่าวให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
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4. บริษทั ได้ปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรือ่ งการจ้างแรงงานเด็ก การจ้างแรงงานต่างด้าว
เป็นต้น
5. บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดของลูกค้าอย่างเคร่งครัดในด้านการปฏิบัติต่อการจ้างแรงงาน สวัสดิการ สุขภาพความ
ปลอดภัยของพนักงาน
จ�ำนวนพนักงานทั้งสิ้นในปี 2561 จัดเป็นดังนี้
จ�ำนวนพนักงานโดยรวม 1,546 คน
ประเภทการจ้าง
รายเดือน
1,072 คน
รายวัน
474 คน
- เพศ
ชาย
845 คน
หญิง
701 คน
- สัญชาติ
ไทย
1,392 คน (รวมคนพิการ 13 คน)
พม่า
9 คน
กัมพูชา
145 คน
- ชั่วโมงการท�ำงานของพนักงาน
8 ชั่วโมงต่อวัน
การให้ความคุ้มครองทางสังคม การคุ้มครองสภาพการท�ำงานของลูกจ้าง
บริษทั ให้ความส�ำคัญกับความคุม้ ครองทางสังคมและการคุม้ ครองสภาพการท�ำงานของลูกจ้างเป็นส�ำคัญ โดยก�ำหนดให้ตอ้ งมี
การปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านแรงงานอย่างเคร่งครัด ด�ำเนินการบริหารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแก่พนักงานด้วยความเหมาะสม
และเป็นธรรม และปรับเปลีย่ นให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบนั เพือ่ ตอบแทนและสนับสนุนให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเต็มใจ
สวัสดิการส�ำหรับพนักงาน
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทตระหนักถึง จึงได้จัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานอย่าง
เหมาะสมที่เทียบเท่ากันทั้งพนักงานรายวันและพนักงานประจ�ำ  และปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมทั้งจัด
สวัสดิการที่เหมาะสมดังนี้
1. สวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�ำงาน
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาท�ำงาน ส�ำหรับพนักงาน
ที่มาปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นก�ำลังใจให้กับพนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
2. สวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบัติเหตุ
บริษทั จัดให้มสี วัสดิการเงินรางวัลการลดอุบตั เิ หตุในลักษณะงานทีต่ อ้ งใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษส�ำหรับพนักงาน
ปฏิบัติงาน เพื่อจูงใจและเป็นก�ำลังใจให้กับพนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน
3. โครงการประกันสุขภาพกลุ่ม
บริษัทจัดท�ำประกันสุขภาพกลุ่ม เนื่องจากสุขภาพของพนักงานเป็นสิ่งส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานและเพื่อให้พนักงาน
เกิดความมั่นใจในการท�ำงาน
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4. กองทุนประกันสังคม
บริษัทด�ำเนินงานจัดท�ำกองทุนประกันสังคมส�ำหรับพนักงานเพื่อได้รับความสะดวกและมั่นใจกัหลักประกันสุขภาพ
5. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บริษทั และพนักงานบริษทั ได้รว่ มกันจัดตัง้ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพขึน้ ตามพระราชบัญญัตกิ องทุนส�ำรองเลีย้ งชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3-7 ของเงินเดือน กองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพนี้ บริหารโดยบริษทั หลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมือ่ พนักงานนัน้ ออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัท
6. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ
บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับพนักงาน เช่น เงินช่วย
เหลือพนักงานและครอบครัวพนักงานที่เสียชีวิต เงินช่วยเหลือกรณีบุตรคนแรก ของเยี่ยมไข้พนักงาน
7. ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหยัด
บริษทั จัดบริการข้าวสวยให้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให้มรี า้ นอาหารส�ำหรับจ�ำหน่ายอาหารในราคาประหยัด
เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารส�ำหรับพนักงาน
8. ชุดเครื่องแบบพนักงาน
บริษัทจัดให้มีเครื่องแบบพนักงานส�ำหรับพนักงานทุกระดับ ปีละ 2 ชุด เพื่อช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้ง
เพื่อความเป็นระเบียบและเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท
9. คลินิกสุขภาพ
บริษัทสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี และถูกสุขลักษณะ จึงจัดให้มีคลินิกสุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยมีแพทย์
มาประจ�ำที่คลินิกสุขภาพ
10. รถ รับ-ส่งพนักงาน
บริษัท มีนโยบายให้พนักงานเดินทางมาท�ำงานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยจัดรถรับส่ง 10
เส้นทาง ให้พนักงานส�ำหรับเดินทางมาท�ำงานและส่งพนักงานกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติอย่างชัดเจน
11. วันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีและหยุดพักผ่อนเพิ่มพิเศษตามอายุการท�ำงาน
บริษัท มีนโยบายให้พนักงานลาหยุดพักผ่อนประจ�ำปี เพื่อพักผ่อนหรือปฏิบัติภารกิจส่วนตัวตามกฎหมาย อีกทั้ง
บริษัทจัดให้มีวันหยุดพักผ่อนประจ�ำปีเพิ่มพิเศษ 0-4 วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติอย่างชัดเจน
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 ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิ่มผลผลิต
เพื่อให้องค์กรผลิตสินค้าที่มีประสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ได้แก่ คณะท�ำงาน 5ส, คณะท�ำงาน Lean & Kaizen,
คณะท�ำงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, คณะท�ำงานอนุรักษ์พลังงาน, คณะกรรมการสวัสดิการ, คณะท�ำงานตรวจ
สอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบัติอย่างชัดเจน
14. ของขวัญ ของเยี่ยมไข้
บริษทั มีนโยบายให้มสี วัสดิการส�ำหรับพนักงาน ทีเ่ จ็บป่วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยีย่ มไข้ ของขวัญ
สมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงื่อนไขของบริษัทที่ก�ำหนด
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15. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานได้มที อี่ ยูอ่ าศัย โดยท�ำ MOU ให้พนักงานสามารถกูเ้ งินเพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยได้ 2 ธนาคาร ได้แก่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อัตราดอกเบี้ย ตามเงื่อนไขธนาคาร/บริษัทก�ำหนด)
16. สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้
บริษัทเปิดช่องทางให้กับพนักงานเพื่อการออมเงิน จึงจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บี้ เพื่อให้พนักงาน
เป็นสมาชิกและมีเงินปันผลให้กับสมาชิก
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจส�ำคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษทั จึงให้ความส�ำคัญในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถให้เท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการแข่งขัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมีการจัด
ท�ำแผนงานฝึกอบรมประจ�ำปีให้กับพนักงานโดยพิจารณาจัดท�ำแผนการฝึกอบรมจากข้อก�ำหนดมาตรฐานสากล ข้อก�ำหนดของ
กฎหมาย และหลักสูตรจากความต้องการของพนักงาน เพื่อน�ำมาพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถในการท�ำงานให้เหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยส่วนงานทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่วิเคราะห์ความจ�ำเป็นและความต้องการในการฝึกอบรม โดย
แบ่งการฝึกอบรมออกเป็นหมวดที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. พัฒนาความรู้และทักษะ
- การสร้างจิตส�ำนึก
- การบริหารจัดการ
- ความรู้ทักษะเฉพาะงาน
2. การเพิ่มผลผลิต
- บริหารการผลิต
3. ข้อมูลที่ส�ำคัญขององค์กร
- เป้าหมายแผนธุรกิจของบริษัท
- การปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
4. ข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการท�ำงาน เทคโนโลยี
การปรับปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการท�ำงาน การน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การปรับโครงสร้างการบริหาร การประกาศใช้
กฎหมายใหม่ การเปลี่ยนแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
ส�ำหรับในปี 2561บริษัทมีการด�ำเนินการฝึกอบรมของพนักงาน ดังนี้
- การอบรมภายใน (In-house)
จ�ำนวน 70 หลักสูตร
- การอบรมภายนอก (Public)
จ�ำนวน 77 หลักสูตร
- ระดับพนักงานปฏิบัติการ
จ�ำนวน 98 หลักสูตร
- ระดับหัวหน้างาน
จ�ำนวน 36 หลักสูตร
- ระดับผู้บริหาร
จ�ำนวน 13 หลักสูตร
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ส�ำหรับในปี 2561 บริษัทมีการด�ำเนินการฝึกอบรมรายหลักสูตรตามหมวดที่ก�ำหนดไว้ดังต่อไปนี้
1. หมวดสร้างจิตส�ำนึก
o การตรวจประเมิน 5ส
o มาตรฐาน 5ส
o การเป็นผู้ประสานงานและหลักการตรวจ 5ส (CO 5s)
o Basic Kaizen
o Kaizen Office
o การอบรมกฎระเบียบ ข้อบังคับการท�ำงาน
o การดับเพลิงขั้นต้น [ตามกฎหมาย]
o ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส�ำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
o การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o การสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงาน
o การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
o การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย
o การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
o ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
o การฝึกซ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ
o คูปองอาชีพเสริม (น�้ำยาล้างจาน + พิมเสนน�้ำ)
o การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
o การปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน (ระบบเครื่องอัดอากาศ)
2. หมวดการบริหารจัดการ
o Visual Control
o การบริหารจัดการองค์กร ตามแนวคิด STER STEMS
o ค่าจ้างและเงินเดือน
o พัฒนาสถานประกอบกิจการต้นแบบ Thailand Vision
o การบ�ำรุงรักษาด้วยตนเอง (TPM)
o กฎหมายสิ่งแวดล้อม
o Strategic Account Management
o โครงการ Back to School
o การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร อุปกรณ์แบบกุลธรเคอร์บี้
o การน�ำเสนออย่างมืออาชีพ
o Smart HR ในยุค Disruptive Technology
o โครงการสัมมนาส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ มฝร.
o การบริหารความเสี่ยงทางการเงินและ TFRS9
o การใช้และการจัดเก็บวัตถุอันตรายและการตรวจสอบ
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o การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน
o ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพฯ
o ข้อก�ำหนด ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
o ไขรหัสคัมภีร์ EMT Online Phase II
o การออกแบบตัวชี้วัดด้วย KPI ทุกระดับองค์กร
o ประกาศนียบัตรกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารงานบุคคล
o Action Plan for Success
o ISO/IEC 17025 :2017 ส�ำหรับห้องปฏิบัติการ
o Process Innovation Management & Industry Transformation
o ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
o องค์กรชั้นน�ำด้านการบริหารการจัดการ Lean
o อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง ส�ำหรับลูกจ้างสูงอายุ
o ระบบการสอนงาน (On the Job Training) ส�ำหรับหัวหน้างาน
o Africa : New Destination New Opportunities
o ความรู้ความปลอดภัยตามชุมชน (ภาคอุตสาหกรรม) ประจ�ำปี 2561
o การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
o K2 System Administrator Training
o Integrated Reporting
o อบรม EUT โครงการ SAP
o การตอบโต้เหตุฉุกเฉินการป้องกันเบื้องต้น
o ISO9001:2015 , ISO14001:2015 & OHSAS 18001 Internal Audit
o Update Paperless ใหม่
o Accuracy Calibration Certificate (EURAMET cg -18 & GWP)
o ISO9001:2015 , ISO14001:2015 & OHSAS 18001 Integrate Management system
o โครงสร้างองค์กร
o ความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
o การท�ำ Financial Projection เพื่อประเมินมูลค่าบริษัท
o Supply chain Management
o การบริหารความเสี่ยงองค์กรและตนเองให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามด้าน Fiber เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หมวดความรู้ทักษะเฉพาะงาน
o Professional Presentation skills
o Train the Trainer
o ผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น (เครน)
o ทบทวนผู้ปฏิบัติงานปั้นจั่น (เครน)
o สร้างความเป็นเลิศระบบการเงิน แคชเชียร์
o การด�ำเนินการเรื่องลูกหนี้ และลูกหนี้ที่มีปัญหา
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Safety Thailand
เรียนรู้ระบบ Mail G-Suite
การตรวจสอบระหว่างใช้งานห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
รวมประเด็นส�ำคัญ ร่าง พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างล่าสุด
Cash Budgeting
เรียนรู้ Microsoft office 365 (Excel)
เรียนรู้ Microsoft office 365 (Outlook)
การเชื่อมแก๊ส (การเชื่อมประสาน Brazing)
IBM The “Power Your Future with AI Forum
Ph Measurement and Calibration
เทคนิคการใช้กิจกรรมละลายพฤติกรรมส�ำหรับวิทยากรภายใน
Managing currency risk
Temperature Measuring Instrument Calibration
เทคนิคการสร้างกราฟให้ปังและสุดเวิร์คด้วย Excel
สอบเทียบ Dial Gauge and Test Indicator ตามมาตรฐานญี่ปุ่น
เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ
ช่างไฟฟ้า ขอรับรองความรู้ความสามารถ
25 Dra-20
การสอบเทียบตู้ควบคุมอุณหภูมิ
การอ่านแบบด้านวิศวกรรม (Drawing)
จป.บริหาร
Software และ Hardware รูปแบบใหม่เพื่อการบริหารและการจัดการพลังงาน
การประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัด
ผู้ปฏิบัติงานสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (ตามกฎหมาย)
การขับขี่รถแฮนด์ลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย (ตามกฎหมาย)
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน
การสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านความดัน
การพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากร
New Technology Update Microsoft Solution
การฝึกซ้อมเพื่อทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
การสร้างนิสัยใหม่เพื่อลดขั้นตอนการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้ปฏิบัติงานประจ�ำระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
การใช้เครื่องมือวัดและการดูแลรักษาเครื่องมือวัดด้านมิติ
สอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างเทคนิคบ�ำรุงรักษาเครื่องจักรฯ
พนักงานดับเพลิงขั้นรุนแรง
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o ครูฝึกในสถานประกอบการ (30 ชั่วโมง)
o การใช้และการจัดเก็บวัตถุอันตราย การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในหน่วยงาน
o ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT)
o การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยระบบไฟฟ้า
o กฎหมายและการจัดการมลพิษอากาศอุตสาหกรรม
o มหกรรมติวเข้มเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
o การท�ำประชาพิจารณ์ EURAMETE CG-15
o K2 for Developer
o การท�ำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น EURAMETE CG-18
o การน�ำเสนอผลงาน การสอนงาน (OJT) ส�ำหรับหัวหน้างาน
o Audit Report Writing
o การสอบทานระบบการควบคุมภายในไร้กรอบการควบคุมฯ
o Financed Analysis for Strategic Planning
o เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน (จป.หัวหน้างาน)
o Communicating Change (การเปลี่ยนแปลงเพื่อการสื่อสาร)
o การสนทนาภาษาอังกฤษ
o Artificial Intelligence
o วิธีการยื่นอนุญาตน�ำช่างฝีมือช�ำนาญการชาวต่างชาติเข้าท�ำงาน
o เล่าเรื่องข่าวทุจริต และผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัท
o ท�ำความเข้าใจ E-Filling, E-Tax Invoice, E-Recipe
4. หมวดบริหารการผลิต
o Kaizen Advance
o คนก้าวไกล องค์กรก้าวหน้า
o การค�ำนวนหาเวลามาตรฐานและลดเวลาการท�ำงานด้วยเทคนิค Time Study
o วิธีการเก็บข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
o การเพิ่มผลิตภาพ
o เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการเพื่อการเพิ่มผลิตภาพ
o นักส่งเสริมการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มผลิตภาพขององค์กร
o จิตส�ำนึกด้านคุณภาพ
o การบ�ำรุงรักษาด้วยตัวเอง (TPM)
การประเมินผลพนักงาน
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ที่สอดคล้องกับแผนงานของบริษัท ที่ช่วยสนับสนุนการบริหารงานด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนักงาน จุดเด่น จุดด้อย พฤติกรรมของ
พนักงานรวมทัง้ แนวทางการพัฒนาทักษะให้กบั พนักงานต่อไป โดยบริษทั มีหลักเกณฑ์การประเมินปีละ 2 ครัง้ ทุกๆ 6 เดือน ตามระยะ
เวลาเข้ามาปฏิบัติงานหรือรอบปีของพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่
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ขอบเขตให้ความคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมการท�ำงาน
1. ด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการท�ำงาน
1.1 การด�ำเนินงานตามกฎหมาย
บริษัทได้ก�ำหนด บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงานเพือ่ ให้พนักงานทุกคนได้ทราบถึงบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของตนในฐานะลูกจ้างทีจ่ ะต้องร่วมมือกับบริษทั ซึง่ เป็น
นายจ้าง ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน พ.ศ. 2554 และกฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัยในการท�ำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดบทบาทหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานทุกคน ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้
1) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
พ.ศ. 2554 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
• จัดให้มีคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงานส�ำหรับพนักงาน โดยในปี 2561 ได้มีการจัดท�ำคู่มือ 5 ฉบับ คือ คู่มือ
ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับงานที่มีความร้อน และประกายไฟ คู่มือความปลอดภัยรถยก คู่มือความ
ปลอดภัยในการท�ำงานกับปัน้ จัน่ คูม่ อื ความปลอดภัยในการท�ำงานทีอ่ บั อากาศ และคูม่ อื ในการยก เคลือ่ นย้าย
สิ่งของด้วยแรงคน
• จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงอันตราย โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมการท�ำงาน และแจ้งให้พนักงานทราบถึง
อันตรายนั้น
2) พนักงานทุกคน มีหน้าทีป่ ฏิบตั ติ ามสัญลักษณ์เตือนอันตราย และเครือ่ งหมายเกีย่ วกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ที่บริษัทติดประกาศไว้โดยเคร่งครัด
3) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ช่วยดูแลให้มีสภาพการทํางานและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
มิให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย
4) พนักงานทุกคน มีหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมที่บริษัทจัดขึ้น เพื่อให้สามารถด�ำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานได้อย่างปลอดภัยก่อนเข้าท�ำงาน เปลี่ยนงาน เปลี่ยนสถานที่ท�ำงาน หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
5) พนักงานทุกคน ต้องปฏิบตั งิ านตามคูม่ อื มาตรฐานการปฏิบตั งิ าน กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน
รวมถึงข้อแนะน�ำสอนงานจากหัวหน้างาน
6) พนักงานทุกคน มีหน้าที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทในการดําเนินการและส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อาทิเช่น กิจกรรม KYT หรือกิจกรรมปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย อื่น ๆ ที่บริษัท
ก�ำหนดขึ้น
7) พนักงานทุกคน มีหน้าที่แจ้งข้อบกพร่องของสภาพการท�ำงานหรือการชํารุดเสียหายของของอาคาร สถานที่ เครื่องมือ
เครือ่ งจักร หรืออุปกรณ์ ที่ไม่สามารถแก้ไขได้ดว้ ยตนเองหรืออาจจะเกิดอันตรายในการท�ำงาน ต่อหัวหน้างาน จป.วิชาชีพ
หน่วยงานความปลอดภัย หรือผู้บริหาร โดยมิชักช้า เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความปลอดภัย
8) พนักงานทุกคนมีหน้าที่สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่บริษัทจัดให้ตามสภาพและลักษณะของงาน
ตลอดระยะเวลาท�ำงาน และดูแลรักษาอุปกรณ์ดงั กล่าวให้มสี ภาพพร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ ทัง้ นีห้ ากพบว่าพนักงานไม่สวมใส่
อุปกรณ์ฯ ดังกล่าวขณะท�ำงาน ให้หวั หน้างาน หรือ จป.วิชาชีพ หรือหน่วยงานความปลอดภัย สัง่ ให้พนักงานหยุดปฏิบตั ิ
งานทันทีจนกว่าจะสวมใส่อุปกรณ์ฯ พร้อมทั้งมีบทลงโทษตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท
9) หากพนักงานจงใจกระทําการอันเป็นเหตุให้มีการหยุดการปฏิบัติงานหรือหยุดกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลกระทบสร้าง
ความเสียหายทั้งต่อตัวพนักงานเองและต่อบริษัท จะมีบทลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับการท�ำงานขั้นสูงสุด
10) พนักงานทุกคนมีหน้าที่ แจ้งการประสบอันตราย บาดเจ็บ เจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญอันเนื่องจากการ
ทํางาน ต่อหัวหน้างานทันทีโดยมิชักช้า
11) มีการติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานภายในโรงงาน
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1.2 บุคลากรตามกฎหมาย
บริษทั ได้จดั ไห้มบี คุ ลากรท�ำหน้าทีก่ ำ� กับดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมีจำ� นวนมากกว่ากฎหมาย
ก�ำหนดในบางกลุ่ม สรุปได้นี้
1. คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จ�ำนวน 41 คน
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับวิชาชีพ จ�ำนวน 3 คน
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร จ�ำนวน 44 คน
4. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน จ�ำนวน 110 คน
5. หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จ�ำนวน 1 คน
6. ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย จ�ำนวน 1 คน
7. ผู้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม จ�ำนวน 6 คน
8. ผู้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ จ�ำนวน 10 คน
9. ทีมฉุกเฉิน จ�ำนวน 18 คน
1.3 ข้อก�ำหนด ข้อบังคับของบริษัท
บริษทั ได้นำ� ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เข้ามาประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมและ
กระบวนการของบริษัท เพื่อเสริมสร้างให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Interested Party) เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะด�ำเนินธุรกิจด้วยความ
ปลอดภัย และรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกระดับ โดยมีตัวแทนฝ่ายบริหาร (HR) เป็นผู้ก�ำกับดูแล มีคณะกรรมการ
บริหารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC) เป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวนผลการด�ำเนินงานของระบบและปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
• ก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมเพือ่ ให้บคุ ลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กร รวมถึงบุคคล
ภายนอก เก็บไว้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• จัดท�ำและทบทวนแผนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• จัดท�ำแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิบตั ติ ามกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�ำงาน
• ประเมินผลกระทบจากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการท�ำงานที่ไม่เป็นไปตามาตรฐานทีก่ ฎหมายก�ำหนด เพือ่ หา
แนวทางในการป้องกัน และแก้ไข ไม่ให้มีผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานทั้งนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมยก
ระดับในการเข้าสู่ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ในอนาคต
1.4 การด�ำเนินงานด้านสารเคมี
1.4.1 มีการจัดท�ำบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตราย
1.4.2 ก�ำหนดลักษณะงานตามปัจจัยเสี่ยงสารเคมี เพื่อให้พนักงานที่มีความเสี่ยงได้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายใน
การท�ำงาน ได้ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง
1.4.3 ก�ำหนดและจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ให้พนักงานพนักงานที่มีความเสี่ยงได้รับสัมผัส
สารเคมีอันตราย
1.4.4 จัดให้มีระบบระบายอากาศในพื้นที่ที่มีการใช้สานเคมีที่มีผลต่อสุขภาพพนักงาน
1.4.5 การเฝ้าระวังและป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน
บริษัทได้ด�ำเนินการให้สถานที่ทำ� งาน มีความปลอดภัยและถูกหลักอาชีวอนามัย เพื่อลดปัญหาอุบัติเหตุและ ปัญหาสุขภาพ
ส�ำหรับการท�ำงานของพนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ ข้ามาปฏิบตั งิ าน โดยมีแนวทางการด�ำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย ดังต่อไปนี้
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1. ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และบุคคลภายนอก
2. จัดท�ำระเบียบปฏิบตั ิ การวางแผนด�ำเนินการ และการฝึกอบรมพนักงานให้มคี วามเข้าใจและได้รบั ข้อมูลข่าวสารทีเ่ พียงพอ
ในเรือ่ งความปลอดภัยในการท�ำงาน เพือ่ ป้องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครือ่ งจักร วิธกี ารท�ำงาน หรือโรคภัยต่าง ๆ
3. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ ในเรื่องความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัดรวมถึง
ได้นำ� มาตรฐานและแนวปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากลในด้านการจัดการเกีย่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มาบังคับใช้ในกรณี
ที่ยังไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นออกมาบังคับใช้
4. พยายามป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่วยอันเนื่องจากการท�ำงาน ด้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของพนักงาน
ทุกคน รวมทั้งจะขจัดและจัดการความเสี่ยงต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการด�ำเนินงานทางธุรกิจ
5. ผูบ้ งั คับบัญชามีหน้าทีก่ ำ� หนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุและปัญหาสุขอนามัยจาก
การท�ำงานให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการตรวจสุขภาพ
พนักงานตามความเสี่ยงที่พนักงานสัมผัสในแต่ละงาน
6. การส�ำรวจจุดเสี่ยงในพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่การท�ำงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อค้นหาอันตราย และป้องกันก่อนเกิด
ความสูญเสีย
นอกเหนือจากข้างต้นแล้ว ในการด�ำเนินงานของบริษัท ยังได้มีการจัดให้มี คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ซึง่ เป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ความปลอดภัยของพนักงานทุกคน
โดยมีบทบาทหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณานโยบายและแผนงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งความปลอดภัยนอกการท�ำงานเพื่อป้องกันและ
ลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคาญอันเนื่องจากการท�ำงาน หรือ
ความไม่ปลอดภัยในการท�ำงานเสนอต่อผู้บริหาร ตัวอย่าง เช่น แผนการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยประจ�ำปี
2. รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ท�ำงาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท�ำงานต่อผูบ้ ริหาร เพือ่ ความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน ผูร้ บั เหมา
และบุคคลภายนอกที่เข้ามาปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้บริการในบริษัท
3. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
4. พิจารณาข้อบังคับและคู่มือความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
และเสนอต่อผู้บริหาร
5. ส�ำรวจความปลอดภัยในการท�ำงาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 117 เรื่อง
6. ตรวจสอบสถิติการประสบอันตรายที่เกิดขึ้นในบริษัทอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
7. พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�ำงาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรมเกี่ยว
กับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้บริหาร
8. พิจารณาทบทวนกฎหมายข้อก�ำหนด รวมถึงสรุปกฎหมาย แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและน�ำไปปฏิบัติ
9. วางระบบการรายงานสภาพการท�ำงานที่ไม่ปลอดภัยเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับต้องปฏิบัติ
10. ติดตามผลความคืบหน้าโครงการ หรือเสนอแนะด้านความปลอดภัยฯ ที่เสนอต่อผู้บริหาร
11. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี รวมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เมื่อปฏิบัติหน้าที่ครบ 1 ปี เพื่อเสนอต่อผู้บริหาร จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562
12. ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านความปลอดภัยในการท�ำงานของบริษัท
13. อื่น ๆ ตามผู้แทนนายจ้างมอบหมายสั่งการ
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นอกจากการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�ำงานแล้วคณะกรรมการยังจัดให้มี
กิจกรรมทีจ่ ะส่งเสริมและสือ่ สารข้อมูลการด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงานทราบด้วยการประชาสัมพันธ์ขา่ วสารเรือ่ งความปลอดภัย ดังนี้
1) จัดให้มีการฝึกซ้อมการตอบโต้เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ร่วมกับส�ำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เมื่อวันที่
25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
2) จัดให้พนักงานเข้าร่วมศึกษาดูงานทีศ่ นู ย์พฒ
ั นาองค์ความรูค้ วามปลอดภัยในการท�ำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่กระทรงแรงงาน เมื่อวันที่ 24 กันยายน และ 26 พฤศจิกายน 2561 จ�ำนวน 2 ครั้ง
3) เยี่ยมชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยที่ศูนย์การประชุมไบเทคบางนาเมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 จ�ำนวน 1 ครั้ง
4) บริษัทเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่ 4” เมื่อ 12 ตุลาคม 2561
2. สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
2.1 ความร้อน
จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนภายในสถานประกอบกิจการ ซึง่ ในสภาวะการท�ำงานทีม่ รี ะดับความร้อนเกินมาตรฐาน
บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงสภาวะการท�ำงานและมีมาตรการควบคุมความร้อนในพื้นที่ที่พนักงานท�ำงาน ดังนี้
1) ตรวจสอบเครือ่ งจักรทีเ่ ป็นแหล่งก�ำเนิดความร้อนในพืน้ ทีว่ า่ มีการช�ำรุดหรือมีจดุ ทีท่ ำ� ให้ความร้อนรัว่ ไหลสูภ่ ายนอก หาก
พบให้ท�ำการปรับปรุงแก้ไขทันที และก�ำหนดให้มีมาตรการตรวจสอบเครื่องจักรอย่างต่อเนื่อง
2) ด�ำเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยลดระดับความร้อนบริเวณพืน้ ทีท่ ำ� งาน เช่น แผ่นกัน้ ความร้อนเพือ่ ป้องกันความร้อนแพร่
กระจายไปยังพนักงาน เครื่องท�ำลมเย็น และพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนออกจากพื้นที่ท�ำงาน เป็นต้น
3) จ�ำกัดระยะเวลาท�ำงานของพนักงาน เพื่อลดระยะเวลาที่จะสัมผัสกับความร้อน
4) ก�ำหนดให้พนักงานสวมใส่ PPE ตามเอกสารมาตรฐานที่บริษัทก�ำหนดขึ้นตลอดเวลาปฏิบัติงาน
5) จัดมุมพักผ่อน น�้ำดื่ม และเกลือแร่ให้กับพนักงาน
2.2 แสง
จากผลการตรวจวัดระดับแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งในสภาวะการท�ำงานที่มีระดับแสงสว่างต�่ำกว่ามาตรฐาน
บริษัทได้ด�ำเนินการปรับปรุงสภาวะการท�ำงานในพื้นที่ที่พนักงานท�ำงาน ดังนี้
1) ปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งการท�ำงานให้อยู่ในต�ำแหน่งที่ไม่เกิดเงา หรือใช้แส่งสว่างจากธรรมชาติช่วยในการเพิ่มแสง
2) ลดความสูงของหลอดไฟลงมาให้อยู่ในระดับทีส่ ามารถให้แสงสว่างได้เพียงพอ หรือติดตัง้ ดวงไฟเฉพาะจุดทีม่ กี ารท�ำงาน
2.3 เสียง
จากผลการตรวจวัดสภาวะการท�ำงานเกี่ยวกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ซึ่งในสภาวะการท�ำงานที่มีระดับเสียง
เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป บริษัทได้จัดให้มีมาตรการควบคุมให้มีมาตรการอนุรักษ์การ
ได้ยินในพื้นที่ที่ลูกจ้างท�ำงาน ดังนี้
1) ก�ำหนดพื้นทีท่ ี่ต้องมีมาตรการอนุรักษ์การได้ยนิ พร้อมก�ำหนดอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคลในพื้นที่เสียงดัง
เกิน 85 เดซิเบล
2) จัดท�ำทะเบียนปัจจัยเสี่ยงเกี่ยวกับเสียง
3) จัดให้พนักงานเข้ารับการตรวจสมรรถภาพการได้ยินตามปัจจัยเสี่ยงก่อนเริ่มงานภายใน 30 วัน
3. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามกฎหมาย
- ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานส�ำหรับลูกจ้างทั่วไป ลูกจ้างเข้าท�ำงานใหม่ ลูกจ้าง
ระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างระดับบริหาร
- ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับบริหาร
- ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงาน ระดับหัวหน้างาน
บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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- คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
- การดับเพลิงขั้นต้น
- การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี
- คนงานควบคุมก๊าซ
- ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ
- ผู้ควบคุมประจ�ำหม้อน�้ำ หรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อน�ำความร้อน
- ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุหรือผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
- ความปลอดภัยในการท�ำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ส�ำหรับลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
- การขับขี่รถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
หลักสูตรด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั่วไป
- การสร้างจิตส�ำนึกความปลอดภัยในการท�ำงาน คนไทย, ต่างชาติ
- การใช้และจัดเก็บวัตถุอันตราย การใช้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในหน่วยงาน
- ความปลอดภัยในการท�ำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริหารกล้ามเนื้อตาและการป้องกัน
ตาบอด
- การวิเคราะห์ความปลอดภัย แบบ KYT. และการสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
- การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
- เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานเพื่อความปลอดภัย (ไคเซน)
- Risk Management & Internal Control
- อบรมนักดับเพลิงเบื้องต้น
- Integrated Internal Audit ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OSAS 18001: 2007
จากการที่บริษัท ได้ดำ� เนินงานตาม นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ที่บริษัทได้ก�ำหนดขึ้น ในปี พ.ศ.
2561 บริษัทได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด�ำเนินงาน ไว้อย่างต่อเนื่อง เช่นค่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการท�ำงาน โดยมี
ผลลัพท์ท่ีได้จากการด�ำเนินงานทีม่ กี ารควบคุมค่าผลลัพธ์อตั ราความรุนแรงในการประสบอันตรายจากการท�ำงาน และสถิตเิ งินสมทบ
กองทุนเงินทดแทนลดลง ดังนี้
ค่าความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดขึ้นในปี 2559-2561
ผลลัพธ์อัตราความรุนแรงการประสบอันตราย
จ�ำนวนวันหยุดงานที่
ปี พ.ศ.
ความถี
่
(วัน/ล้านชั่วโมงการท�ำงาน)
สูญเสีย (วัน)
2559
54.71
52
314
2560
33.79
58
183
2561
65.27
43
348
สถิติเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ที่เกิดขึ้นในปี 2559-2561
ปี พ.ศ.
กองทุนเงินทดแทน
2559
920,401
2560
882,000
2561
632,400
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4. ข้อร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
บริษทั มีระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เพือ่ บริหารจัดการทางด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานภายในบริษัท จัดการความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของ
บริษทั ต่อพนักงานทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส่งผลให้ตลอดปี 2561 บริษทั ไม่ได้รบั แจ้ง
ร้องเรียนทางด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน จากชุมชนรอบข้างหรือโรงงานรอบข้าง และจาก
หน่วยงานภายในบริษัท
การรับรู้ข่าวสารและการเข้าถึงข้อมูลของพนักงาน
ในการปฏิบัติงานบริษัทจัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อย (Morning Talk) ทุก ๆ วันก่อนการท�ำงาน เพื่อให้พนักงานในส่วนปฏิบัติ
งานและหัวหน้างานได้แจ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานและประเด็นอื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์แก่ตัวพนักงานและการปฏิบัติงาน นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทาง
Intranet ซึง่ รวบรวมข่าวสารที่เกี่ยวกับองค์กรและพนักงาน เอกสารแบบฟอร์มที่จ�ำเป็น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทั้ง
บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้พนักงานยังสามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร้องเรียนเรื่องต่างๆ
โดยน�ำส่งในกล่องรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนที่จัดตั้งไว้ให้ ณ แต่ละจุด เพื่อให้พนักงานเขียนข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
มายังผู้บริหาร
5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นสิ่งส�ำคัญที่บริษัทได้ให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงเป็นอย่างมาก บริษัทได้พัฒนาการด�ำเนิน
งานจนได้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007, ISO 17025:2005 และผลิตภัณฑ์
ของบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก.
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ความส�ำคัญกับความพึงพอใจของลูกค้า โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะออกแบบพัฒนา ผลิต และจัด
จ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส�ำหรับเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามข้อก�ำหนดต่างๆ และกฎหมาย เพื่อ
ให้สินค้ามีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด และชดเชยต่อความเสียหายที่ลูกค้าได้รับ
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค
บริษทั ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทัง้ เทคโนโลยีทคี่ ำ� นึงถึงความปลอดภัยของผูบ้ ริโภค เริม่ ตัง้ แต่การเลือกใช้วตั ถุดบิ
ในการผลิตและการบริการที่มีคุณภาพโดยผู้จัดจ�ำหน่ายวัตถุดิบและการให้บริการต่างๆ ต้องผ่านการตรวจประเมินและได้รับการคัด
เลือกตามระบบทีก่ ำ� หนดในเบือ้ งต้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็นรายปีในภายหลัง โดยในปี 2561 ทีผ่ า่ นมาบริษทั ได้ทำ� การ
ประเมินผู้ขาย ผู้ส่งมอบและผู้ให้บริการในจ�ำนวน 306 รายของหมวดการด�ำเนินงานส่งมอบคุณภาพและรักษาสิ่งแวดล้อมมีผลเป็น
ค่าเฉลี่ยในระดับ 96 % ของเป้าหมาย
กระบวนการผลิตของบริษัทมีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยมีระบบควบคุมคุณภาพตลอดกระบวนการผลิต โดย
เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด้วยการตรวจสอบรับเข้า (Incoming Inspection) ก่อนน�ำเข้าสู่
กระบวนการผลิตแปรรูป จนถึงการประกอบขัน้ สุดท้ายเป็นสินค้าส�ำเร็จรูป มีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ทุกขัน้ ตอนส�ำคัญ
ของการผลิต และท�ำการตรวจสอบขั้นสุดท้าย (Final Inspection) ก่อนการส่งมอบถึงผู้บริโภค โดยทุกขั้นตอนมีการด�ำเนินการอย่าง
เป็นกระบวนการและมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนในระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่งเสริม
ให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน ปลอดภัยส�ำหรับผู้บริโภค
การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป
บริษัทให้ความส�ำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตจนครบถ้วนก่อนไปสู่ผู้บริโภค ด้วยการตรวจและทดสอบผลิตภัณฑ์
ให้มีความถูกต้อง ตรงตามความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค ด้วยขั้นตอนและกระบวนการที่ละเอียดครบถ้วนครอบคลุมทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นไปตามระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008
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การบริหารจัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจจากผู้บริโภค
บริษทั ได้รบั การรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผูบ้ ริโภคเป็นระบบและ
มีขั้นตอนอย่างชัดเจน
ประเภทของข้อร้องเรียน
1. สินค้าไม่ได้คุณภาพ หรือไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนด (Specification) ที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ รูปร่าง ลักษณะ คุณสมบัติ
เงื่อนไขอื่นๆ
2. การส่งมอบสินค้าไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดของการส่งมอบ ได้แก่ ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามก�ำหนดเวลา ส่งมอบสินค้า
ผิดประเภท ไม่ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบสินค้าไม่ตรงตามจ�ำนวนทีส่ งั่ ซือ้ สินค้าเกิดความเสียหาย เนือ่ งจาก
การขนส่ง
3. บริการก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น การให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การให้
บริการเอกสาร ข้อมูล ที่ลูกค้าต้องการ
โดยช่องทางการร้องเรียนของลูกค้า มีดังนี้
- ลูกค้าร้องเรียนทางวาจา/ค�ำพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
- ลูกค้าร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทางอีเมล์ โทรสาร
บริษัทก�ำหนดขั้นตอนการร้องเรียนเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า ดังนี้
1. พนักงานขายของบริษัทรับเรื่องข้อร้องเรียนจากลูกค้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว
2. ฝ่ายขายบันทึกข้อร้องเรียนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่งให้ฝา่ ยประกันคุณภาพเป็นผูป้ ระสานงาน
กลางส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหา ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
จะต้องส่งกลับคืนการแก้ไขให้ฝ่ายมาตรฐานภายใน 7 วันท�ำการ (ยกเว้นกรณีเร่งด่วนให้ตอบภายใน 3 วัน)
3. กรณีไม่สามารถหาข้อสรุปของสาเหตุ แนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาไม่ได้ ฝ่ายประกันคุณภาพจะเป็นผู้ประสานงาน
ในการเชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาข้อสรุปบันทึกในข้อร้องเรียน
4. หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก้ไข และป้องกันแล้วน�ำส่งข้อร้องเรียนให้ฝา่ ยประกันคุณภาพ
เพื่อตรวจติดตามก�ำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาพร้อมทั้งแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ฝ่ายขายและแจ้งลูกค้าทราบ
การวัดความพึงพอใจของผู้บริโภค
บริษทั ก�ำหนดให้มหี น่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค้า โดยจัดท�ำแบบส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (Customer
Satisfaction Survey) ส่งและเก็บรวบรวมข้อมูลผลการวัดความพึงพอใจของลูกค้า ปีละ 2 ครั้ง โดยมีขั้นตอนการวัดความพึงพอใจ
ของลูกค้าดังนี้
1. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานวิจัยการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ มีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลผลการส�ำรวจทีป่ ระกอบด้วย ค�ำชมเชย
ข้อเสนอแนะจากลูกค้าในแบบฟอร์ม “คะแนนการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า” รายงานผู้จัดการส่วนการตลาด
2. ผูจ้ ดั การส่วนการตลาดเรียกประชุมเพือ่ วิเคราะห์ผลคะแนนและข้อเสนอแนะจากลูกค้า และร่วมทบทวนแบบส�ำรวจความ
พึงพอใจของลูกค้าเพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยมีหัวข้อหลักที่ส�ำรวจดังนี้
1. คุณภาพสินค้า
2. เงื่อนไขการขายและการส่งมอบ
3. การให้บริการและตอบสนองลูกค้า
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รายงานประจำ�ปี 2561

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 2561 ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้า มีคะแนนเฉลี่ยรวม 85 % ซึ่งเท่ากับเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 85 %
การสื่อสารที่เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้บริโภค
บริษัทได้สร้างช่องทางสื่อสารส�ำหรับผู้บริโภค เพื่อสร้างการรับรู้ข่าวสารและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้บริโภคที่ควรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) รวมทั้งการตีพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ 02-326-0831 และอีเมล์
(email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งลงสื่อประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บริโภคกับ
บริษัทได้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่เป็นประโยชน์เรื่องผลิตภัณฑ์ไปยังผู้บริโภค
6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
6.1 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทได้น�ำมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ
องค์กร โดยมีตวั แทนฝ่ายบริหาร (HR) เป็นผูก้ ำ� กับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC)
เป็นผูพ้ จิ ารณาทบทวนผลการด�ำเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนือ่ ง มีแผนกสิง่ แวดล้อมเป็นหน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ คือ
• จัดท�ำและทบทวนแผนด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำแผนการประเมินความสอดคล้อง และรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม
• จัดท�ำการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กรและภายนอกองค์กร
• ตรวจวัดและจัดท�ำรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและนอกบริษัท
• การส�ำรวจและตรวจสอบประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยมีการประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไข
ของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
• วิเคราะห์ผลกระทบและก�ำหนดมาตรการด้านสิง่ แวดล้อมก่อนเริม่ โครงการก่อสร้าง ต่อเติม หรือดัดแปลงสิง่ ก่อสร้าง
และโยกย้ายเครื่องจักร
• กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์พลังงาน
• มุง่ มัน่ พัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากระบบสีเขียว (ระดับ 3) เป็น วัฒนธรรมสีเขียว (ระดับ 4)
ในปี 2562
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6.2 การเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
6.2.1 คุณภาพน�้ำเสียที่ปล่อยออกจากโรงงาน
บริษัทจัดให้มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียด้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment Wastewater) ที่มีมาตรฐานภายในโรงงาน
เพือ่ บ�ำบัดน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษทั โดยได้ดำ� เนินการเก็บตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ ภายหลังผ่านการบ�ำบัด
ณ บ่อเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำ (Inspection Manhole) เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์ค่าคุณภาพ (Parameter) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน2 ก่อนระบายออกสู่ระบบรวบรวมน�้ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อส่งไปรับการ
บ�ำบัดขั้นสุดท้ายยังระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางของนิคม ก่อนระบายสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติต่อไป ซึ่งผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
คุณภาพน�้ำเสียของบริษัท ในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย ดังปรากฎในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน�้ำเสีย ประจ�ำปี 2561
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผลตรวจวัด
เฉลี่ย
7.41
678.50

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

ค่าคุณภาพ

หน่วย

เกณฑ์มาตรฐาน

ความเป็นกรดและด่าง (pH)
ของแข็งละลายน�้ำทั้งหมด (Total Dissolved
Solids หรือ TDS)
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended
Solids)
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)
ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)
น�้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease)
สังกะสี (Zinc)
โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)
โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium)
ทองแดง (Copper)
นิกเกิล (Nickel)
แมงกานีส (Manganese)

(mg/l)

5.5 - 9.0
≤ 3,000

(mg/l)

≤ 200

30.17

84.92%

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

≤ 500
≤ 750
≤ 10
≤5
≤ 0.25
≤ 0.75
≤2
≤1
≤5

34.17
119.08
2.57
0.15
0.01
0.01
0.02
0.05
0.17

93.17%
84.12%
74.30%
97.00%
96.00%
98.67%
99.00%
95.00%
96.60%

77.38%

หมายเหตุ mg/l หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร
		2
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 เรื่องก�ำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน�้ำเสีย
ลงสู่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรมลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560
6.2.2 การตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ าํ งานและสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมี
อันตราย
บริษทั มีการส�ำรวจข้อมูลสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตและสารเคมีทมี่ กี ารจัดเก็บไว้ในสถานทีเ่ ก็บรักษา โดยน�ำข้อมูลมาจัด
ท�ำทะเบียนรายชือ่ สารเคมีจำ� แนกตามความเป็นอันตราย และจัดท�ำแผนผังจุดจัดเก็บสารเคมีอนั ตรายที่ใช้ในบริษทั เพือ่ น�ำมาวิเคราะห์
และก�ำหนดมาตรฐานการท�ำงานเกีย่ วกับการสารเคมีของพนักงาน ซึง่ บริษทั จัดให้มกี ารตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของ
สารเคมีอนั ตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ าํ งานและสถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอนั ตรายเป็นประจ�ำทุกปี ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์
ปี 2561 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด ดังปรากฎในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทํางานและ สถานที่เก็บรักษาสาร
เคมีอันตราย ประจ�ำปี 2561
ผลตรวจวัด ดีกว่าเกณฑ์
ล�ำดับ
ค่าคุณภาพ
หน่วย เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน
เฉลี่ย
1.
อะซีโตน (Acetone)
ppm
≤ 1,000
< 0.26
99.97%
2.
กรดอะครีลิค (Acrylic acid)
ppm
≤2
0.01
99.50%
3
≤5
0.32
93.60%
3.
แคลเซียม ออกไซด์ (Calcium oxide)
mg/m
4.
เบนซีน (Benzene)
ppm
≤1
< 0.03
97.00%
5.
บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม แอนไฮดรัส
mg/m3
≤1
0.29
71.00%
(Borates, tetra, sodium salt, anhydrous)
6.
บอเรทส์เตตรา เกลือโซเดียม เดคะไฮเดรท
mg/m3
≤5
1.06
78.80%
(Borates, tetra, sodium salt, decahydrate)
7.
2-บิวทอกซีเอทธานอล (2-Butoxyethanol)
ppm
≤ 50
0.70
98.60%
8.
คาร์บอน มอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ppm
≤ 50
2.38
95.24%
9.
ไซโคลเฮกซาโนน (Cyclohexanone)
ppm
≤ 50
< 0.09
99.82%
10. 2-เอทธอกซีเอทธานอล (เซลโล โซล์ฟ)
ppm
≤ 200
0.17
99.92%
(2-Ethoxyethanol (Cellosolve))
ppm
≤ 100
0.02
99.98%
11. 2-เอทธอกซีเอทธิล อะซีเตท (เซลโลโซล์ฟ อะซี
เตท)
(2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve acetate)
12. เอทธิลีน ไกลคอล (Ethylene glycol)
mg/m3
≤ 100
< 0.26
99.74%
13. กรดฟอร์มิค (Formic acid)
Ppm
≤5
0.63
87.40%
14. ไฮโดรเจน คลอไรด์ (Hydrogen chloride)
ppm
≤5
0.07
98.60%
15. ไฮโดรเจน ฟลูออไรด์ในรูปของ ฟลูออรีน
ppm
≤3
0.03
99.00%
(Hydrogen fluoride, as F)
16. ไอโซโพรพิล แอลกอฮอล์ (ไอพีเอ)
ppm
≤ 400
< 0.20
99.95%
(Isopropyl alcohol (IPA))
17. ตะกั่วอนินทรีย์ในรูปของตะกั่ว (Lead inorganic,
mg/m3
≤ 0.05
0.001
98.00%
as Pb)
18. นอร์มอล-เฮกเซน (n-Hexane)
mg/m3
≤ 500
< 0.08
99.98%
3
mg/m
19. นิเกิล (Nickel) โลหะ และสารประกอบที่ ไม่
≤1
0.001
99.90%
ละลาย ในรูปของนิเกิล (metal and insoluble
compounds, as Ni)
20. กรดไนตริค (Nitric acid)
ppm
≤2
0.02
99.90%
3
≤1
0.07
93.00%
21. กรดฟอสฟอริค (Phosphoric acid)
mg/m
mg/m3
22. ซิลิกา คริสตัลลีน (Silica, crystalline) แอลฟา≤ 0.025
0.007
72.00%
ควอร์ซอนุภาคขนาดเล็กที่ อาจสูดเข้าสู่ระบบทาง
เดินหายใจได้ (Alpha-quartz, respirable dust)
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≤2
≤2
≤5
≤ 10
≤5

ผลตรวจวัด
เฉลี่ย
0.23
0.07
0.001
0.24
0.28

ดีกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน
88.50%
93.00%
99.98%
97.60%
94.40%

mg/m3

≤5

0.20

96.00%

ppm
mg/m3

≤ 800
≤5

0.33
0.38

99.96%
92.40%

ppm

≤ 1,000

< 0.53

99.95%

ppm
ppm
ppm

≤ 400
≤ 100
≤ 100

< 0.04
< 0.03
< 0.03

99.99%
99.97%
99.97%

mg/m3
mg/m3

≤5
≤2

0.39
0.19

92.20%
90.50%

ppm
ppm
ppm

≤ 1,000
≤ 200
≤ 100

27.28
0.27
0.72

97.27%
99.87%
99.28%

ล�ำดับ

ค่าคุณภาพ

หน่วย

เกณฑ์มาตรฐาน

23.
24.
25.
26.
27.

โซเดียม ไฮดรอกไซด์ (Sodium hydroxide)
กรดซัลฟูริก (Sulfuric acid)
ฟูมของสังกะสีออกไซด์ (Zinc oxide fume)
กรดอะซิติค (กรดน�้ำส้ม) (Acetic acid)
แอลฟา-อะลูมินา (Alpha-alumina) อนุภาค
ขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้
(Respirable dust)
โลหะอะลูมิเนียม ในรูปของ อะลูมิเนียม
(Aluminium metal, as Al) อนุภาคขนาดเล็กที่
อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดินหายใจได้ (Respirable
dust)
บิวเทน (Butane)
แคลเซียม คาร์บอเนท (Calcium carbonate)
อนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่ ระบบทางเดิน
หายใจได้ (Respirable dust)
เอทธานอล (เอทธิล แอลกอฮอล์)
(Ethanol (Ethyl alcohol))
เอทธิล อะซีเตท (Ethyl acetate)
เอทธิล เบนซีน (Ethyl benzene)
เมทธิล ไอโซบิวทิลคีโตน (Methyl isobutyl
ketone)
ละอองน�้ำมัน (Oil mist)
โปแตสเซียม ไฮดรอกไซด (Potassium
hydroxide)
โพรเพน (Propane)
โทลูอีน (Toluene)
ไซลีน (ออโอ เมตา พารา ไอโซเมอร์
(Xylene (o-, m-, p- isomers))

mg/m3
mg/m3
mg/m3
ppm
mg/m3

28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

หมายเหตุ
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1. ppm หมายถึง หน่วยส่วนในล้าน
2. mg/m3 หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาก์ศเมตร

3

ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์ผลการตรวจวัดระดับความเข้มข้น
  ของสารเคมีอันตราย ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2559

รายงานประจำ�ปี 2561

6.2.3 สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน
บริษทั มีการน�ำก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เป็นเชือ้ เพลิงปิโตรเลียมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง สามารถเผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์และช่วยลดสาร
เจือปนในอากาศที่ระบายออกสู่ภายนอก มาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต และมีการเฝ้าระวังโดยก�ำหนดแผนผังจุดระบายสาร
เจือปนในอากาศออกจากโรงงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปีละ 2 ครั้ง ผลการตรวจวัดและ
วิเคราะห์ประจ�ำปี 2561 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด4 ดังปรากฎในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน ประจ�ำปี 2561
ผลตรวจวัด ดีกว่าเกณฑ์
ล�ำดับ
รายการตรวจวัด
หน่วย เกณฑ์มาตรฐาน
มาตรฐาน
เฉลี่ย
≤ 240
4.988
97.92%
≤ 300
0.600
99.80%
ฝุ่นละออง
3
mg/m
1.
(Total Suspended Particulate)
≤ 320
0.978
99.69%
≤ 400
1.609
99.60%
2.
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)
ppm
≤ 60
< 1.300
97.83%
3.
ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)
ppm
≤ 200
4.074
97.96%
4.
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)
ppm
≤ 690
78.774
88.85%
5.
กรดกํามะถัน (Sulfuric acid)
ppm
≤ 25
0.650
97.40%
6.
ไซลีน (Xylene)
ppm
≤ 200
0.002
100%
3
7.
ทองแดง (Copper)
mg/m
≤ 24
0.017
99.93%
8.
ตะกั่ว (Lead)
mg/m3
≤ 24
0.020
99.92%
หมายเหตุ 1.ppm หมายถึง หน่วยส่วนในล้าน
2. mg/m3 หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาก์ศเมตร

6.2.4 ตรวจวัดระดับความร้อน
บริษัทมีการส�ำรวจและตรวจวัดระดับความร้อนเพื่อประเมินความเสี่ยงในการได้รับสัมผัสของพนักงาน และมีการเฝ้าระวังโดย
จัดท�ำแผนผังระดับความร้อนในพื้นที่ปฏิบัติงานและมีการตรวจวัดสภาวะการท�ำงานเกี่ยวกับระดับความร้อนภายในสถานประกอบ
กิจการเป็นประจ�ำทุกปี ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดในปัจจุบนั 4 โดยปี 2561 ด�ำเนินการตรวจวัดทัง้ หมด จ�ำนวน 54 พืน้ ที่ ผลการตรวจวัด
มีค่าความร้อนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน จ�ำนวน 50 พื้นที่ และมีค่าความร้อนเกินมาตรฐาน จ�ำนวน 4 พื้นที่ แบ่งตามลักษณะงานได้แก่
1) ลักษณะงานปานกลาง
มีระดับความร้อนเกิน 32 องศาเซลเซียส
จ�ำนวน 3 พื้นที่
2) ลักษณะงานหนัก
มีระดับความร้อนเกิน 30 องศาเซลเซียส
จ�ำนวน 1 พื้นที่
ซึง่ ในสภาวะการท�ำงานทีม่ รี ะดับความร้อนเกินมาตรฐาน บริษทั ได้ดำ� เนินการปรับปรุงสภาวะการท�ำงานและมีมาตรการควบคุม
ความร้อนในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.1
6.2.5 การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง
บริษทั มีการเฝ้าระวังโดยจัดท�ำแผนผังการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและมีการตรวจวัดสภาวะการท�ำงาน
เกี่ยวกับความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการเป็นประจ�ำทุกปีตามที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน4 โดยปี 2561 ด�ำเนินการ
ตรวจวัดทั้งหมด จ�ำนวน 1,616 จุดผลการตรวจวัด มีความเข้มแสงสว่างอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานจ�ำนวน 1,426 จุด และไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน จ�ำนวน 190 จุดซึง่ ในสภาวะการท�ำงานทีม่ คี วามเข้มแสงสว่างไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบริษทั ได้ดำ� เนินการปรับปรุงสภาวะ
การท�ำงานที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.2
หมายเหตุ 4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องก�ำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ.2549 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2549
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6.2.6 ตรวจวัดระดับเสียง
บริษทั มีการส�ำรวจและตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการเพือ่ ประเมินความเสีย่ งในการได้รบั สัมผัสของพนักงาน และ
มีการเฝ้าระวังโดยก�ำหนดแผนผังระดับเสียงในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและตรวจวัดสภาวะการท�ำงานเกีย่ วกับระดับเสียงภายในสถานประกอบ
กิจการเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้างที่ได้รับสัมผัสเสียงในบริเวณสถานประกอบกิจการ ด�ำเนินการตรวจวัด
ระดับเสียงตามที่กฎหมายก�ำหนดในปัจจุบัน5 ดังนี้
1) ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่อง Sound Level Meter (SLM) จ�ำนวน 62 พื้นที่ ผลการตรวจวัดดังนี้
(1) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ผลการตรวจวัดมีระดับเสียงต�่ำกว่า85 เดซิเบลเอ จ�ำนวน
34 พื้นที่ และมีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน 28 พื้นที่
(2) ระดับเสียงสูงสุด ผลการตรวจวัดมีระดับเสียงต�่ำกว่า 115 เดซิเบลเอ จ�ำนวน 60 พื้นที่ และมีระดับเสียงตั้งแต่
115 เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน 2 พื้นที่
(3) ระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ผลการตรวจวัด มีระดับเสียงต�ำ่ กว่า140 เดซิเบลเอ จ�ำนวน
61 พื้นที่ และมีระดับเสียงตั้งแต่ 140 เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน 1 พื้นที่
2) ตรวจวัดระดับเสียงด้วยเครื่อง Noise Dosimeter ซึ่งติดไว้กับพนักงานที่มีการเคลื่อนย้ายพื้นที่ท�ำงานจ�ำนวน 12 คน
(เฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติงานในหลายพื้นที่) ผลการตรวจวัดดังนี้
(1) ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชั่วโมง ผลการตรวจวัด มีระดับเสียงตั้งแต่ 85 เดซิเบลเอขึ้นไป
จ�ำนวน 12 คน
(2) ระดับเสียงสูงสุด ผลการตรวจวัดมีระดับเสียงต�่ำกว่า 115 เดซิเบลเอ จ�ำนวน 8 คน และมีระดับเสียงตั้งแต่ 115
เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน 4 คน
(3) ระดับเสียงสูงสุดของเสียงกระทบหรือเสียงกระแทก ผลการตรวจวัด มีระดับเสียงต�ำ่ กว่า 140 เดซิเบลเอ จ�ำนวน
7 คนและมีระดับเสียงตั้งแต่ 140 เดซิเบลเอขึ้นไป จ�ำนวน 5 คน
ซึง่ ในสภาวะการท�ำงานทีม่ รี ะดับเสียงเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาการท�ำงาน 8 ชัว่ โมง ตัง้ แต่ 85 เดซิเบลเอขึน้ ไป บริษทั ได้ดำ� เนินการ
ปรับปรุงสภาวะการท�ำงานและได้จัดให้มีมาตรการอนุรักษ์การได้ยินในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงาน ตามที่ระบุไว้ในหัวข้อ 2.3
6.2.7 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เนื่องจากบริษัทได้ท�ำธุรกิจประเภทการผลิต ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรื่องของการจัดการเศษ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และน�ำไปบ�ำบัดหรือก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่การขอ
อนุญาต การรายงานผลให้หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้รับทราบ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ
• คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพือ่ แยกของเสียทีม่ มี ลู ค่า หรือของเสียทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่
จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับบ�ำบัด/ก�ำจัดที่ได้รับอนุญาต เป็นการเพิ่มมูลค่าของเสีย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
• ขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจ�ำปี และเมื่อมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
• แจ้งการขนส่งสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานทุกครัง้ เมือ่ มีการขนส่งไปบ�ำบัดหรือก�ำจัด ต่อหน่วยงาน
ที่ก�ำกับดูแล
• แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส�ำหรับผู้ก่อก�ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต่อหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล
• มีการคัดแยกเศษผ้าปนเปือ้ นน�ำ้ มันทีส่ ามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ เพือ่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดการบ�ำบัดหรือก�ำจัด
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• มีการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร น�ำมาหมักใช้เป็นปุ๋ยน�้ำชีวภาพ
(ปุ๋ย EM) ส�ำหรับใช้รดน�้ำต้นไม้ในโรงงาน และแจกให้พนักงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท
• ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีน่ ำ� ออกนอกโรงงานประจ�ำปี 2561 ดังปรากฎในตารางที่ 4 และ 5 ซึง่ ปริมาณของเสียไม่อนั ตราย
และอันตรายที่ส่งบ�ำบัดหรือก�ำจัด ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 มีแนวโน้มลดลง ดังรูปที่ 1
6.2.8 การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
เนื่องจากบริษัทได้ท�ำธุรกิจประเภทการผลิต ซึ่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรื่องของการจัดการเศษ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้ว บริษทั ได้ยดึ ถือและปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรือ่ ง การก�ำจัดสิง่ ปฏิกลู
หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารก�ำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 และ
ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554 เรือ่ ง วิธปี ฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
ที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้นโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และน�ำไปบ�ำบัดหรือก�ำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ เริ่มตั้งแต่การขอ
อนุญาต การรายงานผลให้หน่วยงานที่ก�ำกับดูแลได้รับทราบ อาทิ กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็นต้น โดยมีการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ
• คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพือ่ แยกของเสียทีม่ มี ลู ค่า หรือของเสียทีส่ ามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพือ่
จ�ำหน่ายให้กับผู้ประกอบการรับบ�ำบัด/ก�ำจัดที่ได้รับอนุญาต เป็นการเพิ่มมูลค่าของเสีย และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
• ขออนุญาตน�ำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานประจ�ำปี และเมื่อมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเกิดขึ้นใน
ระหว่างปี ต่อหน่วยงานที่ก�ำกับดูแล
• แจ้งการขนส่งสิง่ ปฏิกลู หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานทุกครัง้ เมือ่ มีการขนส่งไปบ�ำบัดหรือก�ำจัด ต่อหน่วย
งานที่ก�ำกับดูแล
• แจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ส�ำหรับผู้ก่อก�ำเนิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต่อหน่วยงานที่
ก�ำกับดูแล
• มีการคัดแยกเศษผ้าปนเปือ้ นน�ำ้ มันทีส่ ามารถใช้งานได้กลับมาใช้ใหม่ เพือ่ ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุดและลดการบ�ำบัดหรือก�ำจัด
• มีการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหารจากโรงอาหาร น�ำมาหมักใช้เป็นปุ๋ยน�้ำชีวภาพ
(ปุ๋ย EM) ส�ำหรับใช้รดน�้ำต้นไม้ในโรงงาน และแจกให้พนักงานในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท
• ปริมาณวัสดุที่ไม่ใช้แล้วทีน่ ำ� ออกนอกโรงงานประจ�ำปี 2561 ดังปรากฎในตารางที่ 4 และ 5 ซึง่ ปริมาณของเสียไม่อนั ตราย
และอันตรายที่ส่งบ�ำบัดหรือก�ำจัด ตั้งแต่ปี 2559 ถึง 2561 มีแนวโน้มลดลง ดังรูปที่ 1
ตารางที่ 4 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายที่น�ำออกนอกบริเวณโรงงานประจ�ำปี 2561
รายการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ปริมาณ (ตัน)
ประเภทโรงงานผู้บ�ำบัดหรือก�ำจัด
ของเสียอันตราย
658.402
101 และ106
ของเสียไม่อันตราย
17,427.380
59, 64, 73, 101, 1 และ 106
	
   ปริมาณ (ตัน)

18,926.01

20,000
15,000

17,427.38

14,923.16

	
   ปริมาณ (ตัน)
1,000
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868.11
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ปี 2560

ก. ปริมาณของเสียไม่อนั ตราย

ปี 2561

รายปี

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

รายปี

ข. ปริมาณของเสียอันตราย

รูปที่ 1 ปริมาณของเสียไม่อันตรายและอันตรายที่น�ำออกนอกโรงงาน
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ตารางที่ 5 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อันตรายแยกแต่ละรายการที่น�ำออกนอกบริเวณโรงงาน
ล�ำดับ
รายการ
ปริมาณ (ตัน)
วิธีบ�ำบัดหรือก�ำจัด
1.
ลามิเนต (เศษเหล็กจากการปั๊ม)
13,277.78
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
2.
เศษเหล็ก
2,203.39
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
3.
เศษเหล็กจากการเจียร หรือการกลึง
1,360.51
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
4.
เศษหินเจียรปนเปื้อน
307.34
ท�ำเชื้อเพลิงผสม
5.
กากตะกอนจากระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
185.78
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะของเสียไม่
อันตรายเท่านั้น
6.
เศษไม้พาเลท
175.44
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
7.
เศษกระดาษ
109.51
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
8.
ถังเหล็กใช้งานแล้ว (ถังใส่น�้ำมันต่าง)
87.24
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
9.
เศษผ้าปนเปื้อนน�้ำมัน
75.94
ท�ำเชื้อเพลิงผสม
10. ตะกอนจากการคลีน
68.56
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียร
หรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
11. น�้ำมันไฮดรอลิกใช้งานแล้ว
41.86
ท�ำเชื้อเพลิงผสม
12. เศษพลาสติก
33.38
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
13. ขี้เตาอลูมิเนียม
29.44
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
14. เศษอลูมิเนียม
28.44
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
15. ลวดทองแดง
25.91
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
16. น�้ำมันใช้แล้วจากกระบวนการผลิต
15.68
ท�ำเชื้อเพลิงผสม
17. กากตะกอนฟอตเฟส
15.13
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียร
หรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
18. จุกยางปนเปื้อนสีจาการจุ่ม
13.66
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียร
หรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
19. เศษอลูมิเนียมจากการเจียร หรือการกลึง
8.58
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
20. บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
4.18
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
21. โฟมเสีย
4.00
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
22. สารดูดความชื้น silica gel
3.34
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะ
ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
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ล�ำดับ
23.
24.
25.
26.
27.
28.

รายการ
ขี้เตาอลูมิเนียม
ยางรถยนต์
เศษสายไฟ
ไส้กรอง

ปริมาณ (ตัน)
2.71
2.19
1.14
0.84
0.76
0.65

29.
30.

สแตนเลส
เศษอลูมิเนียมปนเหล็กจากการตะไบ
การเจียร หรือการกลึง
coil condensing
แกนวัดอุณหภูมิ

31.

หลอดไฟเสื่อมสภาพ

0.48

32.
33.

เศษทองเหลือง
พลาสติกปนเปื้อน (Suction)

0.43
0.37

0.60
0.52

วิธีบ�ำบัดหรือก�ำจัด
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะ
ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
น�ำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีอื่นๆ
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล เฉพาะ
ของเสียไม่อันตรายเท่านั้น
ฝังกลบอย่างปลอดภัย เมื่อท�ำการปรับเสถียร
หรือท�ำให้เป็นก้อนแข็งแล้ว
คัดแยกประเภทเพื่อจ�ำหน่ายต่อ
ท�ำเชื้อเพลิงผสม

6.3 ข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามระบบ ISO 14001 : 2015 เพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใน บริษัท จัดการ
ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ตลอดปี 2561 บริษัทไม่ได้รับแจ้ง
ร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานภายในบริษัท ชุมชนรอบข้างและโรงงานรอบข้าง
6.4 การสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
ในปี 2561 บริษัทจัดให้มีการเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานในบริษัท เพื่อให้ พนักงานมีความรู้
ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ดังนี้
6.4.1 การอบรมด้านสิ่งแวดล้อม
(1) กิจการ 5ส เพื่อสิ่งแวดล้อม
(2) การอนุรักษ์พลังงาน
(3) อบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้พนักงานเข้าท�ำงานใหม่
(4) การสร้างจิตส�ำนึกด้านสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับพนักงานที่มีอายุงานเกิน 1 ปี
(5) ปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม
(6) หลักสูตรอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย
(7) กฎหมายและการจัดการมลพิษอากาศจากอุตสาหกรรม
6.4.2 กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม
(1) กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก
(2) กิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง
(3) รณรงค์ทิ้งขยะให้ถูกถัง

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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การอนุรักษ์พลังงาน
นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบพัฒนาผลิต และจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบส�ำหรับเครือ่ งท�ำความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการด�ำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตสินค้าทีเ่ กีย่ วกับอุปกรณ์ชนิ้ ส่วนของเครือ่ ง
ท�ำความเย็นและปรับอากาศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จึงก�ำหนดนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการ
จัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อลดความสูญเปล่าในการใช้พลังงาน การน�ำกลับมาใช้ใหม่ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างจิตส�ำนึกแก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้
1. บริษทั จะด�ำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยก�ำหนดให้การอนุรกั ษ์พลังงานเป็นส่วนหนึง่
ของการด�ำเนินงานของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายรวมถึงข้อก�ำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทจะด�ำเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานที่ใช้ในโรงงานและส�ำนักงาน
3. บริษทั มีความมุง่ มัน่ และเจตจ�ำนงค์ทจี่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการอนุรกั ษ์และการจัดการพลังงานทุกประการ
4. บริษัทก�ำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของ เจ้าของ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงาน รวมถึง
ลูกจ้างและผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในโรงงานทุกคน ที่ต้องร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการหรือแผนอนุรักษ์พลังงานที่
ก�ำหนดอย่างเคร่งครัด
5. เจ้าของ ผูบ้ ริหารทุกระดับ พนักงาน และคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานต้องร่วมมือกันทบทวนและปรับปรุง นโยบาย
แนวทาง เป้าหมาย รวมถึงมาตรการหรือแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
ตลอดไป
6. บริษัทจะก�ำหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน
การแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงานและอ�ำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
เพื่อให้การจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎหมายและกฎกระทรวง ว่าด้วยการ
ก�ำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธกี ารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
ประกอบด้วย ประธาน ที่ปรึกษา เลขานุการและคณะท�ำงาน จ�ำนวนรวมทั้งสิ้น 44 คน ซึ่งครอบคลุมทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลของ
การปฏิบัติในวงกว้างและครบทุกพื้นที่
อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท�ำงานด้านการจัดการพลังงาน
1. ด�ำเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการจัดการพลังงานขององค์กร
2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการปฎิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธี
การจัดการพลังงาน รวมทั้งจัดการฝึกอบรมและกิจกรรมหรืออื่นๆ เพื่อสร้างจิตส�ำนึกของบุคลากรขององค์กร
3. ควบคุม ดูแล ให้การจัดการพลังงานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน
4. รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานให้ผู้บริหารสูงสุด
ทราบ
5. เสนอแนะเกีย่ วกับการก�ำหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรกั ษ์พลังงานและวิธกี ารจัดการพลังงานให้ผบู้ ริหารสูงสุดพิจารณา
6. สนับสนุนผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในการด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
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สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2561
ระบบ
แสงสว่าง
ปรับอากาศส�ำนักงาน
ท�ำความเย็น
การผลิต
อัดอากาศ
อื่นๆ
รวม

การใช้พลังงานไฟฟ้า
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ร้อยละ
848,801.24
4%
212,200.31
1%
3,395,210.94
16%
11,034,416.07
52%
3,183,004.63
15%
2,546,403.71
12%
21,220,030.90
100.00%

ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2559 - 2561
ปริมาณพลังงานที่ใช้
ปริมาณผลผลิต
ปี
ไฟฟ้า
ความร้อน
(หน่วย)
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
(เมกะจูล)
2559
2,670,030
25,895,486
173,522,528
2560
2,262,752
25,443,899
168,027,046
2561
1,671,894
21,220,031
145,787,904

ค่าการใช้พลังงานจ�ำเพาะ(SEC)
(เมกะจูล/หน่วย)
103.92
114.74
142.33

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ปี 2561
1. มาตรการเปลี่ยน LED T8 18 วัตต์
- มาตรการเปลี่ยน LED T8 18 วัตต์ ตั้งแต่ มีนาคม 2561 - ธันวาคม 2561 เงินลงทุน 436,000 บาท ลดค่าใช้จ่ายได้
692,194 บาท
กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ปี 2561
- ไม่มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน
การฝึกอบรมและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจ�ำปี 2561
1. ฝึกอบรมหลักสูตร “การประหยัดพลังงาน (Energy Saving)” เพื่อให้พนักงานเข้าใจ และมีทักษะในการอนุรักษ์พลังงาน
จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 28 คน ในเดือนกรกฎาคม 2561
2. ฝึกอบรมหลักสูตร “การปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน (ระบบอากาศอัด)” เพื่อให้พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับระบบ
อัดอากาศมีความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของระบบอากาศอัด จ�ำนวนผู้เข้าอบรม 21 คน ในเดือนธันวาคม 2561
3. การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน” เพื่อให้พนักงานที่เข้ามาใหม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการจัดการด้านพลังงานของบริษัท การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งกิจกรรมต่างๆด้านพลังงาน โดยให้พนักงานที่เข้า
มาใหม่ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้
การเผยแพร่การฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
เพื่อให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด�ำเนินการตามแผนและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
ได้ด�ำเนินการเผยแพร่ดังต่อไปนี้
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- ติดประกาศ ณ สถานที่ในอาคารหลัก ซึ่งพนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได้ง่าย
- ทีวีประชาสัมพันธ์ 11 จุดทั่วโรงงาน
การเผยแพร่แผนการฝึกอบรม
	
  

	
  

กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานปี 2561
- การฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านพลังงานปี 2561
	
  

อบรมการประหยัดพลังงาน (Energy Saving)
	
  

	
  

อบรมการปลูกจิตส�ำนึกอนุรักษ์พลังงาน (ระบบเครื่องอัดอากาศ)
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อบรมการปฐมนิเทศพนักงาน (การอนุรักษ์พลังงาน)

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
นอกจากบริษัทจะด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล้ว ภายใต้ปณิธานของคุณสุเมธ สิมะกุลธร
ประธานกรรมการ และคุณสุธี สิมะกุลธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ที่ว่า “ท�ำมาหาได้แล้ว ต้องดูแลสังคม ดูแลครอบครัว”
ในปี 2561 บริษัทได้ให้การสนับสนุนและด�ำเนินงานการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม (After Process) ในด้านต่างๆ เช่น
1. โครงการบริจาคครุภัณฑ์การแพทย์ตู้อบเด็กแรกเกิด (Infant Incubator) ให้กับ 8 โรงพยาบาล รวม 10 ตู้
2. โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนักงาน”
3. โครงการ “เปิดบ้านรับแขก” เปิดโอกาสให้สถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงาน เข้าเยี่ยมชมการประกอบกิจการของบริษัท
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กิจกรรม “อิ่มบุญสุขใจปลอดภัยวันสงกรานต์”
5. กิจกรรม “KKC ร่วมใจเทียนพรรษา” ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กทม.
6. ร่วมกิจกรรม “รวมพลังสามัคคีท�ำดีเพื่อพ่อ” ณ โรงเรียนวัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
7. กิจกรรม “บริจาคโลหิต” เป็นประจ�ำทุก 3 เดือน โดยรถรับบริจาคโลหิตของศูยน์บริการโลหิตแห่งชาติ
8. ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรประจ�ำปีส�ำนักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง” และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเนื่องในโอกาส
วันขึ้นปีใหม่
9. ร่วมกิจกรรม “แข่งขันฟุตซอล อุตสาหกรรม” เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน และเยาวชน ห่างไกลยาเสพติดและสาร
ต้องห้ามทั้งปวง
10. ร่วมกิจกรรม “เดินวิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติโดยนักธุรกิจไทย ครั้งที่ 5”
11. กิจกรรม “ลอกคลองบริเวณชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง” ณ ล�ำคลองล�ำแตงโม ร่วมกับส�ำนักงานเขต
ลาดกระบัง และการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
12. โครงการ “สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาและกีฬา เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ” ให้กับสถานศึกษาและชุมชนรวม 10
แห่ง
13. กิจกรรม “กีฬาเชื่อมสัมพันธ์กุลธร” ณ สนามฟุตบอลเจ้าคุณปาร์ค
14. โครงการอุปกรณ์กีฬาเพื่อน้อง ณ โรงเรียนดอนฉิมพลี จังหวัดฉะเชิงเทรา
15. กิจกรรม “ท�ำบุญถนนหลานหลวง” ร่วมกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณ
16. โครงการ “บริจาคเครื่องสาธารณูปโภคในสถานศึกษาทั่วไป” รวม 10 ตู้
17. ร่วมกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกและในวันต้นไม้แห่งชาติ” ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
18. ร่วมกิจกรรม “แข่งขันกอล์ฟ” ชมรมกอล์ฟชาวแรงงาน ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
19. ร่วมกิจกรรม “โบลิ่งค์เชื่อมสัมพันธ์” กต.ตร สน.ฉลองกรุง ร่วมกับสถานีต�ำตรวจนครบาลฉลองกรุง
20. กิจกรรม “กระทรวงแรงงานรวมพลังประชารัฐ ครั้งที่1” ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน
8. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการด�ำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
จากแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจของบริษทั ทีก่ �ำหนดเป็นพันธกิจ ข้อที่ 5 ในเรือ่ ง “ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางทีร่ ับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน” ประกอบค่านิยมของกิจการที่ระบุไว้เป็นอันดับแรก คือ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ 
ไม่ส่งของเสีย” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานของบริษัทตื่นตัว และมุ่งมั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และ
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นนวัตกรรม ทีจ่ ะช่วยให้องค์กรเติบโตได้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนพร้อม
ต่อการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กิจกรรมที่สร้างนวัตกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นดังนี้
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1. กิจกรรม Kaizen
เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยทางบริษัทได้ท�ำการจ�ำแนกประเภทไคเซ็นเป็น 3 ประเภท ได้แก่
1.) ไคเซ็นยกระดับ คือการวิเคราะห์ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนจะลงมือท�ำ
2.) ไคเซ็นเบื้องต้น เป็นการปรับปรุงหน้างานของตนเองเพื่อให้สะดวกต่อการท�ำงาน
3.) ไคเซ็นส�ำนักงาน เป็นการปรับปรุงด้าน Process, ด้าน Hardware, ด้าน Software
ทางบริษัทมีจ�ำนวนพนักงานเข้าร่วมส่งกิจกรรมไคเซ็นจ�ำนวน 748 คน มีจ�ำนวนผลงานไคเซ็น 4,696 เรื่อง และสามารถ
ลดต้นทุนได้ 82.48 ล้านบาท ซึ่งได้ด�ำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย พลังงาน การเพิ่มผลผลิต
ลดต้นทุนและกิจกรรม 5 ส
2. การส่งผลงานเข้าประกวด
บริษัทได้ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรม Kaizen ที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นและได้รับรางวัลดังนี้
	
  

������	
  
รางวัล
Golden	
  
Award	
  
Golden Award

ปี
2552
2553
2556
2557
2558
2559
2560
2561
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รางวัลที่ได้รับ
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยี่ยม
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Bronze Award
(Kaizen for Office)
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award
รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award
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������	
  
รางวัล
Silver	
  
Award	
  
Silver Award

ชื่อผลงาน
ผลงานเรื่อง Chamfer รูน�้ำมัน 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
ผลงานเรื่อง Automation Windows Stator AW

3. กรณีศึกษาเด่น ๆ
3.1 ด้านเพิ่มผลผลิต
1. กรณีศึกษา “ลดเวลาการซ่อม”
ปัญหาที่พบ : ที่หน่วยงาน Crank Case AW OP.40II พบปัญหาสลัก Pin ล็อค Fixture หักคารู Plate Index Table ท�ำให้
เสียเวลา 80 นาที เพื่อเอาสลัก Pin ออกท�ำให้ยอดการผลิตไม่ได้ตามเป้า
แนวทางแก้ไขปัญหา : เจาะชุด Plate Index Table ต�ำหน่งรู Pin ล็อค Fixture ให้ทะลุเมื่อพบปัญหาสลัก Pin หักให้ใช้
เหล็กส่งเคาะสลัก PIN จากด้านล่างขึ้นมาใช้เวลาในการแก้ไข 3 นาที
ผลการปรับปรุง : สามารถเพิ่มยอดการผลิตได้ 113 EA/Hr.
3.2 ด้านเพิ่มคุณภาพ
1. กรณีศึกษา “กันไว้ไม่ให้เลื่อน”
ปัญหาที่พบ : เนื่องจากชุด Cutting มีการเคลื่อนที่อยู่เสมอ ท�ำให้ตัว Cutting เลื่อนเข้าไปชน Former ท�ำให้ Former เป็น
รอยเบลอส่งผลให้ลวดถลอก
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้จัดท�ำ Stopper ขึ้นแล้วยึดด้วยน็อตเพื่อป้องกันการเลื่อนของ Cutting
ผลการปรับปรุง : ลดปัญหาลวดถลอกและป้องกัน Cutting โดน Former
3.3 ด้านสิ่งแวดล้อม
1. กรณีศึกษา “ตัวดูด”
ปัญหาที่พบ : การท�ำงานของ Crank Case AZ มีน�้ำมันในภาชนะที่ใส่อยู่เป็นจ�ำนวนมากต้องใช้ฟองน�้ำซับน�้ำมันทุกครั้ง
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้น�้ำเครื่องดูดที่ไม่สามารถใช้งานได้มา Modify ท�ำการติดตั้งที่เครื่องจักร โดยการใช้ลมดูดน�้ำมัน
เข้าไปเก็บในถัง และเมื่อน�้ำมันเต็มถัง ก็ปล่อยน�้ำมันออกมากลับมาใช้ได้อีก
ผลการปรับปรุง : ลดเวลาในการซับน�้ำมันและไม่สิ้นเปลืองฟองน�้ำ
3.4 ด้านลดต้นทุน
1. กรณีศึกษา “น�ำกลับมาใช้รอบสอง”
ปัญหาที่พบ : จุกยางสวมท่อ Suction Compressor AW รหัส KGM908 หลังจากท�ำการสวมท่อแล้วแขวนขึ้น Conveyor
ผ่าน Process จุ่มน�้ำยาฟอสเฟสและจุ่มบ่อสี จุกยางที่สวมท่อ Suction เมื่อใช้งานเสร็จก็จะทิ้งเป็นขยะอันตรายท�ำให้สิ้นเปลือง
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้ทำ� การทดลองโดยน�ำจุกยาง รหัส KGM908 กลับมาใช้ใหม่โดยการใช้ทนิ เนอร์ลา้ งท�ำความสะอาด
สีและฟอตเฟสที่ติดมากับจุกยางแล้วน�ำมาผึ่งให้แห้ง น�ำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง
ผลการปรับปรุง : จุกยางที่น�ำกลับมาใช้รอบสองความแน่นที่สวมใส่ยังดีเหมือนเดิม สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อจุกยาง
ใหม่ได้ 1,200,000 บาท/ปี
3.5 ด้านความปลอดภัย
1. กรณีศึกษา “ป้องกัน กันการร่วง”
ปัญหาที่พบ : ปัจจุบันพนักงานได้วาง Plug Gauge Check Stator ไว้บนโต๊ะอาจท�ำให้ Plug Gauge ร่วงหล่นเสียหายหรือ
ช�ำรุดได้
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้ท�ำ Supperlene รองรับ Plug Gauge เพื่อป้องกันการร่วงหล่น
ผลการปรับปรุง : สามารถป้องกัน Plug Gauge ร่วงหล่นได้
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3.6

ด้านพลังงาน
1. กรณีศึกษา “ระบายความร้อน”
ปัญหาที่พบ : เนื่องจากตู้ Control มีความร้อนสูงท�ำให้เครื่องจักรร้อนบ่อยเพราะมีพัดลมดูดเข้สอย่างเดียว ท�ำให้เครื่อง
ระบายความร้อนไม่สะดวก จึงต้องเปิดประตูเครื่องเพื่อระบายความร้อน
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้ท�ำการเพิ่มพัดลมดูดอากาศออก อีก 1 ตัว เพื่อช่วยดูดความร้อนในเครื่องออกเพื่อไม่ต้องเปิด
ประตูเครื่องทิ้งไว้
ผลการปรับปรุง : สามารถระบายความร้อนได้ดี
3.7 ด้าน 5ส
1. กรณีศึกษา “เร็วกว่าเยอะ”
ปัญหาทีพ่ บ : Line Crank Case AE เครือ่ งจักรมีอายุการใช้งานนานและสายพานก็เก่ามาก ท�ำให้นมั เบอร์ของสายพานจางลง
ท�ำให้มองไม่ให้และเสียเวลาในการเบิกสายพาน
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได้จัดท�ำเอกสารนัมเบอร์และรหัสเบิกสายพานของแต่ละ OP ของ Line Crank Case AE
ผลการปรับปรุง : สมามารถลดเวลาในการเบิกสายพานลงได้
3.8 กิจกรรม 5ส
- กิจกรรมธงสีรักษาพื้นที่ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ต้องการให้แต่ละพื้นที่ในโรงงานรักษาสภาพความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามหลัก 5 ส อย่างต่อเนื่องโดยวัดผลเป็นคะแนนจากการตรวจพื้นที่ของคณะกรรมการ 5ส
และผู้บริหารโดยใช้ธงสีเป็นสัญญาลักษณ์ ธงเขียวพื้นที่ดีเยี่ยม ธงเหลืองพื้นที่ดีปานกลาง ธงส้มพื้นที่ต้อง
ปรับปรุงด่วน
- กิจกรรมปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ให้ทุกหน่วยงานมีกิจกรรมปรับปรุงด้วยหลัก 5ส
2 เรื่องต่อหนึ่งเดือนเพื่อกระตุ้นให้พนักงานมีแนวความคิดพัฒนากระบวนการ
- โครงการเปิดบ้านรับแขก เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ 5 ส ระหว่างบริษัททั้งภาครัฐ
และเอกชน
- เพื่อรับรองเสนอแนะจากผู้เข้าเยี่ยมชมน�ำไปปรับปรุง
- เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรตื่นตัวอย่างต่อเนื่องในกิจการ 5 ส
- โครงการณรงค์การทิ้งขยะแยกประเภท เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวินัยให้มีการคัดแยกประเภท
ขยะทั่วไป เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก
- ผลที่ได้รับ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะได้ ขายได้ราคา
- น�ำเงินช่วยเหลือชุมชน (ชุมชนวัดบึง จัดกิจกรรมกีฬาของชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็ก) “เงินสนับสนุนกิจกรรม”
- โครงการBig Cleaningโรงอาหาร เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดของโรงอาหาร สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับพนักงานในเรื่องสุขอนามัย
- เพื่อสร้างจิตอาสาให้กับพนักงาน
- โครงการ“หน้าบ้านน่ามอง” เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อความสะอาดบริเวณหน้าบริษัท
- เพื่อสร้างจิตส�ำนึกและวินัยในการทิ้งขยะของพนักงาน
- โครงการ 1 วัด 5ส สร้างสุข เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 5ส สู่สังคมภายนอกโดยร่วมกับชุมชน
ท�ำ 5ส กับวัดปลูกศรัทรา เขตลาดกระบัง
- โครงการไปศึกษาดูงาน 5ส ของบริษัทต่างๆ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และน�ำแนว
คิดใหม่ๆ มาปรับใช้ในกิจกรรม 5ส ของบริษัท KKC
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4. การน�ำปรัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใช้ในการปรับปรุง ช่วยท�ำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
จากการร่วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะของ Cross functional เพื่อประโยชน์ในการ
ท�ำงานร่วมกัน
5. น�ำนวัตกรรมความคิดที่ได้มาแบ่งปันเพื่อการเรียนรู้น�ำไปท�ำประโยชน์ให้กับหน่วยงานต่างๆ
- มีการเผยแพร่ความรู้แบ่งปันในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ที่พนักงานทุกคนสามารถ
เข้าค้นหาเรียนรู้ได้ในระบบ Intranet ของบริษัท
- บริษัทได้น�ำเสนอวิถีการท�ำงานขององค์กรด้วยหลักการ “KK Innovation” เพื่อน�ำไปปฏิบัติ ให้เกิดผลอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนี้
I-Improvement
การน�ำเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงและเพิ่มผลิตภาพมาใช้ในการท�ำงานและพัฒนาองค์กร
อย่างต่อเนื่อง
N-Norm
การสร้างบรรทัดฐานของการท�ำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีส�ำหรับบุคลากร
N-New Product
การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและ
ทันเวลา
O-Opportunity
การเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน เรียนรู้และพัฒนาตัวเองและองค์กร การเปิดโอกาสให้
พนักงานเสนอเรื่องราวดี ๆ ต่อองค์กร การแข่งขัน และการน�ำเสนอผลงานต่าง ๆ
V-Value
การน�ำกิจกรรมต่างๆ มาสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมร่วมกันของคนในองค์กร
A-Attitude
การสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานในหน้าที่รับผิดชอบ ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
T-Technology
มุ่งเน้นให้พนักงานได้คิดค้นและสร้างนวัตกรรมให้แก่องค์กร
E-Ethic
การปลูกฝังความซื่อสัตย์และคุณธรรมในการท�ำงานต่อเพื่อนร่วมงานในองค์กร
- สร้างแนวทางด�ำเนินงานเพื่อปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดการความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้
หรือ KM Process 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการก�ำหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ วิเคราะห์สภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้เกี่ยวข้อง และ
มีประสบการณ์กับความรู้ในกระบวนการนั้น
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู้ในคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
4. การประมวลและกลัน่ กรองความรู้ ให้ผเู้ ชีย่ วชาญในกระบวนการพิจารณากลัน่ กรอง และมีการน�ำความรูท้ ี่ได้ไป
ทดลองปฏิบัติ และติดตามผลการปฏิบัติ
5. การเข้าถึงความรู้ เผยแพร่กระบวนการท�ำงานที่ได้รบั การปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท�ำงานทีถ่ กู ต้อง ติดประกาศ
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จัดท�ำศูนย์การเรียนรู้ และมุมความรู้ให้พนักงานได้เข้ามาใช้ประโยชน์
6. การแบ่งปันและแลกเปลีย่ นความรู้ การฝึกอบรมทีห่ น้างาน พร้อมกับให้พนังงานปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้อง ช่วยเหลือ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำโดยหัวหน้างาน
7. การเรียนรู้ มีการติดตามการปฏิบตั งิ านของพนักงานว่าได้นำ� ความรูม้ าใช้ปฏิบตั งิ านหรือไม่ โดยก�ำหนดแผนการ
ติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการท�ำงาน
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 10/2561 เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 5 คนและกรรมการตรวจสอบ
ทั้ง 3 คน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่าย
บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งพิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว สรุปได้ว่า
จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง
การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุม
ภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�ำเนินการตามระบบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการด�ำเนินงานของบริษัทย่อยให้สามารถป้องกันทรัพย์สิน
ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนาจ รวมถึงการท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว และไม่มขี อ้ บกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญในการปฏิบตั ติ ามระบบการควบคุม
ภายในที่ก�ำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทมี่ คี วามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษทั
หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่ เดือน กุมภาพันธ์ 2544 ได้แต่งตัง้ นางสาววิมล เจือกโว้น ให้ดำ� รงต�ำแหน่งหัวหน้างาน
ผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2544 เนือ่ งจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบภายในมาเป็น
ระยะเวลา 17 ปี และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในซึ่งก�ำหนดโดยสมาคม
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในของบริษัทต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งมีความเข้าใจใน
กิจกรรมและการด�ำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ดแู ลให้หวั หน้างานตรวจสอบภายในมีวฒ
ุ กิ ารศึกษา ประสบการณ์ การอบรมทีเ่ หมาะสมเพียงพอกับ
การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทจะต้อง
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
เนื่องจากผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในที่บริษัทก�ำหนด ทางบริษัทจึงไม่ได้มีการแต่งตั้งหัวหน้างานก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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ประวัติหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท
ชื่อ - นามสกุล
:
นางสาววิมล เจือกโว้น
ต�ำแหน่ง
:
ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
สัญชาติ
:
ไทย
อายุ
:
55 ปี
จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ถือ
:
ไม่มี
การศึกษา
:
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมหลักสูตร
:
- การตรวจสอบภายในตามที่ก�ำหนดโดยสมาคมผู้สอบภายในแห่งประเทศไทย
- การก�ำกับดูแลกิจการ, การบริหารการผลิต, กฎหมายแรงงานต่าง ๆ,การบริหาร
จัดการ, ความปลอดภัยในการท�ำงานประดับบริหาร, ระบบการควบคุมคุณภาพ
ต่าง, การบริหารเชิงนโยบาย, การจัดท�ำแผนปฎิบัติ, มาตรฐานการบัญชี เป็นต้น
ประสบการณ์
:
2532 - 2544 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน บริษัท เงินทุนเฟริสท์ซิตี้
อินเวสเมนท์ จ�ำกัด
2544 - ปัจจุบัน ผู้จัดการส�ำนักงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บี้
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รายการระหว่างกัน
ในระหว่างปีบริษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (โดยมีผู้ถือหุ้นและ/หรือกรรมการบริษัทร่วม
กัน) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
โดยบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้า
ระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจซึ่งรายการธุรกิจ   โดยมีรายการธุรกิจกับกิจการที่
เกี่ยวข้องกันและรายละเอียดประกอบดังแสดงในตารางต่อไปนี้
(ในปี 2561 ไม่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายต้องน�ำเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนการท�ำรายการตามข้อก�ำหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันโดยสรุป
(หน่วย: ล้านบาท)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
นโยบายการก�ำหนดราคา
2561
2560
2561
2560
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ซื้อสินค้า
ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับ
รายได้อื่น
ค่าเช่ารับ
ขายสินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขายสินค้าและบริการและขายเศษซาก
ซื้อสินค้า
ค่าเช่าจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้อื่น
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-

-

1,040
140
29
4
11
8
64
7

1,334
147
151
31
7
14
3
2

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

582
64
14
10
1

576
68
14
10
1

292
64
6
-

290
68
8
1

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด
ราคาตลาด
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา
ราคาที่ตกลงร่วมกันตามที่ระบุไว้ในสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทย่อย
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมการ/ผู้ถือหุ้นร่วมกัน)
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

122,079
122,079

113,337
113,337

112.574
50,858
163,432

54,799
49,332
104,131

10,148
10,148

16,920
16,920

266,891
6,250
273,141

254,112
12,199
266,311

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560
และการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ณ วันที่
31 ธันวาคม ระหว่างปี ระหว่างปี 31 ธันวาคม
2560
2561
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
รวม

113,000
113,000

-

(43,000)
(43,000)

70,000
70,000

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
รวม

615,000
615,000

เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี
-

ลดลง
ระหว่างปี

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวาคม
2561

(52,000)
(52,000)

563,000
563,000

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ร่วมกันท�ำสัญญาบริหารสภาพคล่อง (Cash Sweep) โดยมอบหมายให้
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งโอนเงินฝากธนาคารคงเหลือจากบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมายังบัญชีที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษัทภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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ในการโอนเงินแต่ละครั้งจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งจะถือเป็นการกู้ยืมเงินระหว่างกัน โดยคิดดอกเบี้ยตามที่ตกลงร่วมกัน
ไว้ในสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อยตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
2561
2560
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด
บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,676
14,704
14,149
15,219
1,214
1,531
51,493

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีคา่ ใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ
และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
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46
2
48

45
1
46

24
1
25

21
1
22
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บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100 %

กลุ่มสิมะกุลธร  33.32 %

กลุ่มสิมะกุลธร  100 %

ผู้ลงทุนในต่างประเทศ

บจ. กุลธรสตีล

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์

บจ. ซูโจว กุลธร แมตเน็ต ไวร์

บจ. กุลธรเมททัลโปรดักส์

บจ. กุลธรวิจัยและพัฒนา

บจ. อุตสาหกรรม
คอมเพรสเซอร์ไทย

บจ. กุลธร

บจ. กุลธรอิเล็คทริค

บจ. ฮีทคราฟท์ ออสเตรเลีย พี
ทีวาย

บจ. ซูปเปอร์อัลลอย เทคโนโลยี
จ�ำกัด

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

กลุ่มสิมะกุลธร  100%

กลุ่มสิมะกุลธร  100 %

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100 %

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ 100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100 %

บจ. กุลธรเคอร์บี้ เฟาน์ดรี่

2.

บมจ.กุลธรเคอร์บี้  100 %

ผู้ถือหุ้น

บจ. กุลธรพรีเมียร์

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

1.

ล�ำดับที่

ประเภทกิจการและความสัมพันธ์

บริษัทจ�ำหน่ายคอมเพรสเซอร์ให้

บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ไฟฟ้า

บริษัทจ�ำหน่ายคอมเพรสเซอร์ให้

บริษัทซื้อชิ้นส่วนส�ำหรับใช้ผลิต
คอมเพรสเซอร์

ขาย

ซื้อ
ขาย
ซื้อ
ขาย
ซื้อ
ขาย
ซื้อ

ซื้อ
ขาย
ซื้อ
บริษัทซื้อชิ้นส่วนเหล็กหล่อส�ำหรับใช้
ผลิตคอมเพรสเซอร์และขายเศษเหล็กให้ ขาย
ซื้อ
บริษัทซื้อเหล็กม้วนและเหล็กแปรรูป
และขายเหล็กม้วนให้
ขาย
บริษัทซื้อลวดทองแดงอาบน�้ำยาส�ำหรับ ซื้อ
ใช้ผลิตคอมเพรสเซอร์
ขาย
บริษัทซื้อลวดทองแดงอาบน�้ำยา
ซื้อ
และชิ้นส่วนมอเตอร์ส�ำหรับใช้ผลิต
ขาย
คอมเพรสเซอร์
บริษัทซื้อชิ้นส่วนเหล็กทุบส�ำหรับใช้ผลิต ซื้อ
คอมเพรสเซอร์
ขาย
ซื้อ
บริษัทรับจ้างวิจัยและพัฒนา
คอมเพรสเซอร์ให้
ขาย
ซื้อ
บริษัทรับจ้างผลิตชิ้นส่วนมอเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์
ขาย

รายการระหว่างกัน

กิจการผลิตชุดประกอบ ซื้อชุดประกอบสายไฟส�ำหรับมอเตอร์
สายไฟและชิ้นส่วน
คอมเพรสเซอร์
อื่น ๆ

ตัวแทนจ�ำหน่าย
คอมเพรสเซอร์

ผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้า

ผลิตคอมเพรสเซอร์
โรตารี ส�ำหรับเครื่อง
ปรับอากาศ
ตัวแทนจ�ำหน่าย
คอมเพรสเซอร์

งานวิจัยและพัฒนา

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ

ผลิตลวดทองแดงอาบ
น�้ำยา
ผลิตลวดทองแดงอาบ
น�้ำยาและมอเตอร์ของ
คอมเพรสเซอร์

ตัดและแปรรูปโลหะ
แผ่น

ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

ผลิตคอมเพรสเซอร์

ประเภทกิจการ
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
4.61 ล้านบาท

2.82
212.82
8.93
1.45
71.67
51.75

1.90 ล้านบาท

69.36
5.36
29.04
-

0.58 ล้านบาท

5.02
50.58
251.53
17.05
361.64
59.95
121.05
0.11
201.95

มูลค่ารายการ

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

เป็นตามธุรกิจปกติ
ที่ท�ำกับบุคคลทั่วไป

นโยบายการก�ำหนด
เงื่อนไขและราคาขาย

ความจ�ำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกันส�ำหรับปีบัญชี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และมีความเห็นว่ารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
รายการระหว่างกันดังกล่าวนี้สามารถสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับบริษัทได้จากข้อได้เปรียบในเชิงแข่งขันทางธุรกิจที่มีต้นทุน
ด�ำเนินการที่ต�่ำกว่าอันเป็นผลจากการด�ำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าใกล้เคียงกัน
ขั้นตอนการอนุมัติการท�ำรายการระหว่างกัน
ในการท�ำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทมีรายการซื้อ/ขาย สินค้าและบริการระหว่างกันได้ก�ำหนดให้ใช้ราคาเทียบเคียงกับ
ราคาตลาดที่คิดกับบุคคลภายนอก กรณีที่ไม่มีราคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก
ภายใต้เงือ่ นไขทีเ่ หมือนหรือใกล้เคียงกัน เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั นอกจากนีค้ ณะ
กรรมการตรวจสอบยังท�ำหน้าที่เป็นผู้สอบทานการท�ำรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ และการเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุ
สมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ด�ำเนินไปตาม
ธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการท�ำรายการในธุรกิจที่เสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้นรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันยังมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยบริษัทยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและค�ำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไข
และราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

สรุปผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงิน
- งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
(หน่วย : บาท)
ปี2561
ปี2560
ปี2559
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อื่น
   รายได้จากการขายเศษซาก
   ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
   ดอกเบี้ยรับ
   เงินปันผลรับ
   อื่น ๆ
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
ก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
รวมค่าใช้จ่าย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภาษีเงินได้
ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนที่แปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได้
ก�ำไรหรือขาดทุนสุทธิจากภาษีเงินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาทต่อหุ้น)
จ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (หุ้น)

7,428,495,457

9,476,914,619

8,665,887,862

    27,356,566
     6,541,358   
2,617,535
4,572
  17,700,011
7,482,715,499
7,389,991,234
38,504,223
0.52%

    32,000,279
    17,932,338   
1,066,996
6,018
  31,594,849
9,559,515,099
8,917,404,408
559,510,211
5.90%

    168,902,584
     -   
1,176,163
4,523
  15,844,833
   8,851,815,965
   8,011,603,678
654,284,184
7.55%

86,986,429
545,860,715
632,847,144
(540,122,879)
(187,133,027)
(727,255,906)
121,460,974
(605,794,932)

136,222,138
522,148,364
658,370,502
(16,259,811)
(183,168,544)
(199,428,355)
26,675,354
(172,753,001)

87,154,720
446,764,644
11,860,450
545,779,814
    294,432,473
(186,841,093)
  107,591,380
(44,288,515)
63,302,865

8,598,029
      8,598,029
(597,196,903)
(0.505)
1,200,000,000

319,986
(23,500,125)
3,460,330
(20,039,795)
(19,719,809)
(192,472,810)
(0.144)
1,200,000,000

5,136,721
-                             
       5,136,721
68,439,586
0.053
1,200,000,000
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- งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
ปี2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่มีตัวตนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอื่นๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนจดทะเบียน(หุ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ช�ำระเต็มมูลค่า(หุ้นสามัญ) 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
ก�ำไรสะสมจัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ก�ำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ปี2560

(หน่วย : บาท)
ปี2559

96,962,936
1,231,190,984
2,343,848,986
16,078,227
61,020,028
38,249,965
3,787,351,126

225,680,509
1,776,836,809
2,122,406,144
25,536,722
48,143,025
28,400,410
4,227,003,619

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

2,784,555,695
86,988,048
232,123,332
249,733,806
1,358,696
3,354,759,577
7,142,110,703

2,794,237,664
71,080,189
75,284,680
127,457,129
2,271,814
3,070,331,476
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

3,046,122,514
752,299,052
400,000,000
89,766,286
4,288,187,852

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

1,075,300,000
11,166,643
199,160,275
1,285,626,918
5,573,814,770

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

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

1,200,000,000
700,000,000
207,897,949
120,000,000
(657,449,686)
(2,152,330)
1,568,295,933
7,142,110,703

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

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

- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559
ปี2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดก�ำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมด�ำเนินงาน
   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
   ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
   หนี้สูญ
   การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
   ก�ำไรจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
   ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
   โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นค่าใช้จ่าย
   ตัดจ�ำหน่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
   รายได้เงินปันผล
   ค่าตัดจ�ำหน่ายดอกเบี้ย
   ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
     รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
     ดอกเบี้ยรับ
   ขาดทุน (ก�ำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
   สินค้าคงเหลือ
   สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
   สินทรัพย์อื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
  เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
  ดอกเบี้ยรับ
  จ่ายดอกเบี้ย
  จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�ำเนินงาน

ปี2560

(หน่วย : บาท)
ปี2559

(727,255,906)

(199,428,355)

107,591,380

408,038,399
(2,560,350)
(41,859,802)
40,941,474
55,436,173
(433,054)
10,429,626
385,035
(4,572)  
5,943,091
19,159,740
(3,654,958)
(2,617,535)
(2,987,261)
170,565,678

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

(70,474,222)

511,118,907

859,116,795

571,456,185
(276,879,015)
(20,916,800)
913,118

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

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

(137,261,485)
(13,824,864)
53,012,917
(16,851,454)
2,617,535
(170,910,353)
(17,808,885)
(149,940,240)

(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
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- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 2560 และ 2559 (ต่อ)
ปี2561
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการจ�ำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลรับ
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
   สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
ช�ำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
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ปี2560

(หน่วย : บาท)
ปี2559

(345,398,905)
3,185,261
11,651,149
4,572
(330,557,923)

(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)

(217,420,471)
(250,000,000)
925,300,000
(64,394,543)
(59,990,950)
333,494,036
18,286,554
(128,717,573)
225,680,509
96,962,936

(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

อัตราส่วนทางการเงินของบริษัท

ปี2561

ปี2560

ปี2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าถัวเฉลี่ย
ระยะเวลาเก็บสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาช�ำระหนี้
Cash Cycle

0.88 เท่า
  0.31 เท่า
(0.04) เท่า
5.02 เท่า
72 วัน
3.03 เท่า
119 วัน
9.06 เท่า
40 วัน
151 วัน

1.00 เท่า
    0.48 เท่า
0.07 เท่า
5.18 เท่า
70 วัน
3.73 เท่า
97 วัน
9.47 เท่า
38 วัน
128 วัน

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

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�ำไร (Profitability Ratio)
อัตราก�ำไรขั้นต้น
อัตราก�ำไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

0.52 %
(8.10) %
(38.63) %

5.90 %
(1.81) %
(7.76) %

7.55  %
0.72  %
2.49  %

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สิน

(8.48) %
(7.45) %
1.04 เท่า

(2.37) %
9.95 %
1.27 เท่า

0.82  %
17.60  %
1.11 เท่า

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย
อัตราการจ่ายเงินปันผล

3.55 เท่า
(2.89) เท่า
    * %  

2.28 เท่า
(0.09) เท่า
  ** %         

2.05  เท่า
1.58  เท่า
   *** %    

* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้น�ำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 40/2562 วันที่ 24 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานในรอบปี 2561
** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท(ห้าสตางค์)
ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
*** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลส�ำหรับปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท(สิบสตางค์)
ส�ำหรับหุ้นสามัญจ�ำนวน 1,200,000,000 หุ้นโดยจ่ายจากก�ำไรสะสมของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก�ำไร โดยมีก�ำหนดให้จ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560
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การวิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกที่ด�ำเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องมา
จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 36 โดยในระยะแรกบริษัทได้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ  Sanyo ซึ่งเป็นผู้ผลิตระดับชั้นน�ำของโลก   
จากนั้นบริษัทได้ท�ำการปรับเปลี่ยนและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของตนเองจนได้เป็นผลิตภัณฑ์
ใหม่ ๆ ภายใต้ลขิ สิทธิข์ องบริษทั และบริษทั กุลธรพรีเมียร์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์โดยรวมของบริษทั มีขนาดของ Displacement  ค่อนข้างกว้าง
ครอบคลุมความต้องการของตลาดที่ใช้กับเครื่องท�ำความเย็น เช่น ตู้เย็น ตู้แช่  ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้เย็นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศ  
จึงท�ำให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดีและเป็นที่ยอมรับในตลาดโดยรวม  
จากการที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจในสถานะผู้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าส�ำเร็จรูป เช่น ตู้เย็น ตู้ท�ำน�้ำเย็น ตู้แช่
และเครื่องปรับอากาศเพื่อจ�ำหน่ายแข่งขันกับลูกค้าซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดีและสามารถจ�ำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าได้ทุกราย  โดยในปี 2561  มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ปิดผนึกเป็นจ�ำนวนรวม  1.71  ล้านเครื่อง  ซึ่งแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็นดังนี้
- ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ซึง่ จ�ำหน่ายให้แก่ผผู้ ลิตตูเ้ ย็น และตูแ้ ช่ระดับชัน้ น�ำในประเทศหลายรายได้แก่
Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอื่น ๆ
- ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสัดส่วนร้อยละ 49  ซึ่งจ�ำหน่ายให้แก่ผู้ผลิตตู้เย็น ตู้แช่และ เครื่องปรับอากาศระดับชั้นน�ำ
ในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกได้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America, Middle East, East Asia,
South Asia, Africa, Australia  และ  New Zealand ซึ่งรายการค้าโดยเกือบทั้งหมดใช้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ในช่วงปีที่ผ่านมาปริมาณการบริโภคในตลาดต่างประเทศส�ำหรับเครื่องท�ำความเย็นและเครื่องปรับอากาศลดลง เช่นเดียวกับ
ปริมาณการบริโภคของกลุม่ ลูกค้าเดิมบางพืน้ ทีม่ จี ำ� นวนลดลงเนือ่ งจากยังคงได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทีฟ่ น้ื ตัวไม่ชดั เจนและ
ความไม่แน่นอนของการเมืองในประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายที่ลดลงของบริษัท
การด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกในปีก่อนๆจนถึงปัจจุบันยังคงมีการแข่งขันตลอด
เวลาอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในด้านคุณภาพและราคาขายที่ถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็น
ตู้แช่  ตู้ท�ำน�้ำเย็นในครัวเรือน  เนื่องจากมีผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกระดับชั้นน�ำหลายรายที่เป็น
รายใหญ่ของโลกทีม่ กี ำ� ลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณความต้องการโดยรวมของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูผ้ ลิตในประเทศจีนทีม่ ี
ก�ำลังการผลิตโดยรวมมากที่สุดที่ใช้กลยุทธ์ด้านราคาขายที่ถูกกว่าเป็นหลักในการแข่งขัน
จากนโยบายการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นน�ำเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพและตอบสนองได้ตรง
ความต้องการของลูกค้า รวมถึงราคาที่แข่งขันได้  จึงด�ำเนินการในแนวทางดังนี้
- ท�ำการพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให้เหมาะสมต่อการใช้งานตรงความต้องการของตลาดในด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และประหยัดพลังงาน
- ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทมี่ ตี น้ ทุนตํา่ ลงในการด�ำเนินธุรกิจมีตวั แปรส�ำคัญต่างๆ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของผู้ผลิตและจ�ำหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ดังนี้
- ความแปรปรวนของอุณหภูมิอากาศที่ไม่เป็นไปตามฤดูกาลปกติที่มีผลต่อการบริโภคในครัวเรือน
- ความต้องการพื้นฐานในการมีอุปกรณ์ท�ำความเย็นและถนอมอาหารเพื่อด�ำรงชีวิตภายใต้ภาวะโลกร้อน
- ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศที่มีผลต่อก�ำลังซื้อภาคครัวเรือนส�ำหรับสินค้า
เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และเครื่องท�ำความเย็นต่างๆ
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- ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตลาดในเรื่องราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัดพลังงานและ
การใช้สารท�ำความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของตัวผลิตภัณฑ์
- ราคาต้นทุนวัตถุดิบทองแดง และเหล็กซึ่งผันผวนปรับขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนน�้ำมัน
- ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย ณ. ระดับขนาดก�ำลังการผลิตที่ต่างกันมาก
- ประสิทธิภาพในการด�ำเนินธุรกิจที่ท�ำให้เกิดต้นทุนสินค้าและค่าใช้จ่ายด�ำเนินการโดยรวมที่ต�่ำลงอย่างต่อเนื่อง
- ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- ราคาขายที่แข่งขันได้ในแต่ละตลาด

ผลการด�ำเนินงาน
เนื่องจากไม่มีผู้ประกอบการรายอื่นในประเทศที่ท�ำธุรกิจในลักษณะเหมือนกันจึงไม่ได้น�ำเสนอข้อมูลเปรียบเทียบกับผู้ประกอบ
การรายอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(1) รายได้จากการขายและบริการ
ยอดการขายและบริการในปี 2561 มีมูลค่ารวม 7,428.50 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2560  ที่มียอดการขายและบริการมูลค่า
รวม 9,476.91 ล้านบาท เป็นมูลค่าที่ลดลง 2,048.41 ล้านบาทหรือลดลงในอัตราร้อยละ 21.61 ซึ่งเป็นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดย
รวมของประเทศไทยในปี 2561 ทีช่ ลอตัวลงและภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รบั ผลกระทบจากราคาสินค้าทีม่ มี ลู ค่าต�ำ 
่ นอกจาก
นีภ้ าวะเศรษฐกิจของโลกทีฟ่ น้ื ตัวได้บา้ งในประเทศอเมริกา กลุม่ ประเทศยุโรป และญีป่ นุ่ และผลการแข่งขันลดราคาขายทีร่ นุ แรงมาก
จากผู้ผลิตในประเทศจีนท�ำให้ยอดขายของบริษัทส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี
2561 ลดลงจากปี 2560 ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�ำนวนเครื่อง
(2) อัตราก�ำไรขั้นต้น
ในปี 2561 มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 0.52 ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้นร้อยละ 5.90 ซึ่งเป็นผลจากราคาของ
ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2561 ได้ปรับสูงขึ้นสูงกว่าราคาปี 2560 ตามภาวะตลาดโลกในอัตราประมาณโดยฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 11 และมากกว่าร้อยละ 10 ตามล�ำดับ รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อนในอัตราเฉลี่ยประมาณร้อยละ 1.95  และการปรับลดราคาขายตามความต้องการของลูกค้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด
(3) ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน
- ค่าใช้จ่ายในการขาย ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายการขายเป็นจ�ำนวนเงิน 86.99 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ที่เป็น
จ�ำนวนเงิน 136.22 ล้านบาท ลดลง 49.23 ล้านบาท โดยยอดเงินทีล่ ดมีจำ� นวนส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จา่ ยรับประกันสินค้า
และค่า Commission จากการขาย
- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในปี 2561 มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเป็นจ�ำนวนเงิน 545.86 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560
ที่เป็นจ�ำนวนเงิน 522.15 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน
- ก�ำไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นในปี 2561 มีผลเป็นก�ำไรจ�ำนวน 6.54 ล้านบาท ส่วนปี 2560 มีผลเป็นก�ำไรจ�ำนวน
17.93 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารเงินตราต่างประเทศของรายการซื้อวัตถุดิบทองแดงและเหล็กจากต่างประเทศ
และการขายส่งออกไปยังลูกค้าต่างประเทศของเงินสกุลบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทีส่ ามารถจัดการได้ดถี งึ แม้วา่ จะ
ได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น
(4) รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซากในปี 2561 มีรายได้จากการขายเศษซากเป็นจ�ำนวนเงิน 27.36 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2560  ที่มี
ยอดรายได้ 32.00  ล้านบาท  เป็นจ�ำนวนเงิน 4.64 ล้านบาท  หรือลดลงในอัตราร้อยละ 14.50 เป็นผลจากปริมาณเศษซากของปี
2561 มีจ�ำนวนลดน้อยลงกว่าปี 2560
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(5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2561 มีคา่ ใช้จา่ ยทางการเงินเป็นจ�ำนวนเงิน 187.13 ล้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2560 ทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยทางการเงินเป็นจ�ำนวน
เงิน 183.17 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ�ำนวนเงินที่ใกล้เคียงกัน

ผลการด�ำเนินงานโดยสรุป
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2561 ยังคงชลอตัวและภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รบั ผลกระทบจากราคา
สินค้าที่มีมูลค่าต�่ำท�ำให้ก�ำลังซื้อและความต้องการบริโภคมีน้อยลง นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลกโดยรวมยังคงฟื้นตัวไม่ชัดเจน
คงมีเพียงสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่นที่ฟื้นตัวบ้างไม่มากนักและยังคงมีผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนที่มีการขยาย
ตัวลดลง ท�ำให้การบริโภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวได้ไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งการแข่งขันลดราคาขายที่รุนแรงมากจากผู้ผลิตใน
ประเทศจีนท�ำให้บริษทั ต้องปรับลดราคาขายตามการแข่งขันและส่งผลให้ยอดขายของบริษทั ส�ำหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็ก
ที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2561 ลดลงจากปี 2560ทั้งเป็นมูลค่าเงินและจ�ำนวนเครื่อง
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทนั้นมีปัจจัยส�ำคัญที่ส่งกระทบต่อผลประกอบการ ดังนี้
- ราคาของต้นทุนวัตถุดิบเหล็กและทองแดงในปี 2561 ได้ปรับสูงขึ้นตามภาวะตลาดโลกซึ่งเพิ่มสูงกว่าราคาปี 2560 ใน
อัตราประมาณโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 11 และร้อยละ 10 ตามล�ำดับ
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ในปี 2561 โดยเฉลี่ยแข็งค่าสูงกว่าปี 2560 ในอัตราเฉลี่ยมากกว่า
ร้อยละ 1.95
- การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผู้ผลิตจากประเทศจีน ซึ่งมีความได้เปรียบจาก
ก�ำลังการผลิตและขนาดของธุรกิจที่ใหญ่กว่ามาก
ผลกระทบจากปัจจัยทางธุรกิจที่ส�ำคัญต่างๆดังกล่าวท�ำให้บริษัทมีผลประกอบการเป็นขาดทุนจ�ำนวน 605.79 ล้านบาท โดยที่
อัตราก�ำไรขั้นต้นในปี 2561 มีเพียง 0.52% ซึ่งลดลงจากปี 2560 ที่มีอัตราก�ำไรขั้นต้น 5.90%
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการในแนวทางต่างๆเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจให้มีมากขึ้นส�ำหรับการ
ด�ำเนินงานในปี 2561 ดังต่อไปนี้
- เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าให้แข่งขันได้
- ปรับกระบวนการบริหารงานขายที่สร้างมูลค่าให้ได้มากขึ้นเพื่อชดเชยกับราคาขายที่ลดลงจากภาวะการแข่งขัน
- มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานให้เกิดผลโดยเร็ว
- เร่งพัฒนาและออกสินค้าใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
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รายงานประจำ�ปี 2561

การบริหารจัดการที่เป็นผลต่อสินทรัพย์ หนี้สิน
1. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ปี2561
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
   น้อยกว่า 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้การค้า - อื่นๆ
ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ
ค้างช�ำระ
   น้อยกว่า 3 เดือน
   3 - 6 เดือน
   มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ายล่วงหน้า
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

(หน่วย : พันบาท)
ปี2559

ปี2560

90,842

7.38 %

84,980

4.78 %

74,499

4.06 %

22,829
4,797
118,468
118,468

1.85 %
0.39 %
9.62 %
9.62 %

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

1.21 %
0.01 %
0.31 %
6.31 %
6.31 %

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

1.16 %
0.02 %
0.47 %
5.70 %
5.70 %

713,029

57.91 %

1,336,041

75.19 %

1,324,810

72.20 %

290,361
8,972
22,867
1,035,229
(12,775)
1,022,454
1,140,922

23.58 %
0.73 %
1.86 %
84.08 %
(1.04 %)
83.05 %
92.67 %

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

15.71 %
0.49 %
3.77 %
95.16 %
(3.07 %)
92.09 %
98.40 %

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

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

3,611
30,805
55,853
90,269
1,231,191

0.29 %
2.50 %
4.54 %
7.33 %
100 %

1,168
10,757
16,491
28,416
1,776,837

0.07 %
0.60 %
      0.93 %
      1.60 %
       100 %

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

0.06 %
0.35 %
0.45 %
    0.87 %
100 %

รายละเอียดลูกหนี้การค้าของบริษัทสามารถจัดกลุ่มตามอายุของหนี้ได้ดังตารางข้างต้นนี้
ฝ่ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้นบริษัทและบริษัท
ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระส�ำคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้   การให้สินเชื่อของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่จ�ำนวนมากรายซึ่งลูกหนี้เกือบทั้งหมดเป็นลูกค้า
ชัน้ ดีและส�ำหรับลูกค้าต่างประเทศบริษทั ได้ทำ� ประกันความเสีย่ งคุม้ ครองการไม่จา่ ยช�ำระจ�ำนวนหนึง่ จึงไม่คาดว่าบริษทั จะได้รบั ความ
เสียหายจากลูกค้าในมูลค่าที่เป็นสาระส�ำคัญ
บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (โดยมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบริษทั ร่วมกัน) ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยบริษทั มีนโย
บายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงื่อนไขโดยมีสัญญาทางการค้าระหว่างบริษัท
กับบริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกติธุรกิจและรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2. สินค้าคงเหลือ มีรายละเอียดดังข้อมูลนี้
ปี2561
ราคาทุน
สินค้าส�ำเร็จรูป
งานระหว่างผลิต
วัตถุดิบ
สินค้าระหว่างทาง
รวม
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือสุทธิ

956,839
434,690
1,153,952
35,673
2,581,154
(237,305)
2,343,849

(หน่วย : พันบาท)
ปี2559

ปี2560
37 %
17 %
45 %
1%
100 %
9.19%

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

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 %

บริษทั ด�ำเนินการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ จากผูผ้ ลิตหลายรายทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัดเทียมกันสามารถใช้ทดแทนกัน
ได้ปริมาณการสั่งซื้อเป็นผลจากการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปที่ได้ค�ำนึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบริหารจัดเก็บ
สินค้าคงคลังอย่างรัดกุม  
สินค้าส�ำเร็จรูป สินค้าระหว่างผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวิธีเข้าก่อนออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
แล้วแต่ราคาใดจะต�ำ่ กว่า ราคาทุนของสินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดบิ ค่าแรงทางตรง และค่าโสหุย้
ในการผลิต และค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจะตั้งขึ้นโดยค�ำนึงถึงภาวะตลาดและสภาพของสินค้าที่เป็นอยู่ในขณะนั้น
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทและบริษัทย่อยบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน
55.4 ล้านบาท โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย (ส�ำหรับปี 2560 บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รับเป็นจ�ำนวน 30.2 ล้านบาท)
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3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดดังตารางข้อมูลนี้
ส่วนปรับปรุง
ที่ดินและอาคาร เครื่องจักร
โรงงาน

ที่ดิน
ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนและตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซื้อเพิ่ม
โอนและตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า(โอนออก)
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนและตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ค่าเผื่อการด้อยค่า:
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
เพิ่มขึ้น/ลดลงระหว่างปี
แปลงค่างบการเงินบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : พันบาท)
เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งและ ยานพาหนะ งานระหว่าง
อุปกรณ์
ก่อสร้าง
ส�ำนักงาน

อุปกรณ์
โรงงาน

รวม

349,728

1,856,531

7,697,379

1,212,452

186,398

139,826

245,862

11,688,176

349,728

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

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

8,655
30,572
1,251,679

5,806
3,000
(757)
194,447

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

301,773
(199,707)
347,928

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

349,728

636
167,483
(5,987)
2,083,092

2,518
17,230
(10,271)
7,757,308

8,548
23,529
1,283,756

6,288
(1,218)
(258)
199,259

15
3,904
(183)
148,163

230,186
(244,073)
(507)
333,534

248,191
(33,145)
(17,206)
12,154,840

349,728
-

8,706
(42,966)
(12,867)
2,035,965

2,977
147,787
(20,476)
7,887,596

7,947
12,955
(1,122)
1,303,536

2,831
9,870
(7,560)
(556)
203,844

155
1,770
(1,738)
(396)
147,954

390,910
(181,088)
(4,716)
(405)
538,235

404,820
(58,102)
(34,700)
12,466,858

1,120,935
82,508
(8,665)
1,194,778

6,027,933
(2,924)
325,039
(23,658)
6,326,390

1,078,835
50,225
1,129,060

154,758
(453)
14,702
(642)
168,365

111,931
(4,694)
10,741
(468)
117,510

-

8,494,392
(8,071)
483,215
(33,433)
8,936,103

-

89,817
(3,152)
1,281,443

310,357
(28,144)
(8,126)
6,591,477

49,347
(364)
1,178,043

11,094
(3,589)
(226)
175,644

10,508
(159)
127,859

-

462,123
(32,097)
(11,663)
9,354,466

-

83,569
(37,895)
(7,654)
1,319,463

255,121
(16,672)
6,829,926

41,402
(1,122)
1,218,323

10,107
(7,490)
(482)
177,779

7,667
(1,666)
(355)
133,505

-

397,866
(48,173)
(25,163)
9,678,996

-

-

(973)
(5,619)
3,376
269

-

(707)
-

(625)
-

(517)
(517)
517
-

(1,490)
(6,136)
2,561
269

-

-

(1,974)

-

(707)

(625)

-

(3,306)

349,728

726,182

1,420,468

122,619

26,082

26,917

347,411

3,019,407

349,728
349,728

801,649
716,502

1,160,212
1,055,696

105,713
85,213

23,615
25,358

20,304
13,824

333,017
538,235

2,794,238
2,784,556
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ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ
ดังนี้
ส่วนปรับปรุงที่ดินและอาคารโรงงาน
10, 20 ปี
เครื่องจักร
5, 8, 10, 15 ปี
อุปกรณ์โรงงาน
5 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส�ำนักงาน
3, 5, 10 ปี
ยานพาหนะ
5 ปี
ค่าเสื่อมราคาของส่วนที่ค�ำนวณจากราคาทุนรวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
บริษัทตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจ�ำหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ จะรับรู้ในส่วนของก�ำไรหรือ
ขาดทุนเมื่อบริษัทตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�ำนวนประมาณ 423 ล้านบาท (2560: 627 ล้านบาท)
ไปจดจ�ำนองและวางเป็นประกันไว้กับกลุ่มสถาบันการเงินเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ยืมที่ได้รับจากกลุ่มสถาบันการเงิน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเงื่อนไขตามข้อตกลงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะ
ไม่น�ำสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน สิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรของบริษัทและบริษัทย่อยไปจ�ำหน่าย จ่ายโอน จ�ำนอง จ�ำน�ำหรือก่อภาระ
ผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็นการให้หลักประกันภายใต้สัญญาสินเชื่อร่วม (Syndicated loan) ในการช�ำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จ�ำนวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว แต่ยังใช้งานอยู่
มูลค่าตามบัญชีกอ่ นหักค่าเสือ่ มราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจำ� นวนเงินประมาณ 5,893.0 ล้านบาท  (2560: 5,839.4 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ่งได้มาภายใต้สัญญา
เช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจ�ำนวนเงิน 86.4 ล้านบาท (2560: 116.5 ล้านบาท)
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4. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ทุนเรียกช�ำระแล้ว
บริษัท
บริษัท กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ำกัด

2561

2560

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

(หน่วย : พันบาท)

ราคาทุน
2561

เงินปันผลทีบ่ ริษทั รับระหว่างปี
2560

2561

2560

575,000

575,000

100

100

739,999

739,999

-

100,050

1,260,000

1,260,000

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

บริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด

400,000

400,000

100

100

399,999

399,999

-

50,000

บริษัท กลุธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จ�ำกัด

650,000

650,000

100

100

540,630

540,630

-

-

12,500

12,500

100

100

12,500

12,500

-

-

3,629,879

3,629,879

-

150,050

(1,043,007)

(783,007)

-

-

2,586,872

2,846,872

-

150,050

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด

บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จ�ำกัด
รวม

หัก : ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการขายสินทรัพย์และโอนพนักงานของบริษัท กุลธรเมท
ทัลโปรดักส์ จ�ำกัด (บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง) ให้กับบริษัท กุลธร สตีล จ�ำกัด (บริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง) เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดค่าใช้
จ่ายด�ำเนินงาน และเสริมสร้างประสิทธิภาพและศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นของกลุ่มบริษัทฯ โดยบริษัทย่อยทั้ง 2
แห่งได้ด�ำเนินการซื้อขายสินทรัพย์และโอนพนักงานแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2561 ทั้งนี้ บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จ�ำกัด มีแผน
จะด�ำเนินการช�ำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจการเป็นล�ำดับต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน 3 ปี
ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จ�ำกัด เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 260 ล้านบาท
5. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (งบการเงินรวม) เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
(ร้อยละต่อปี)
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั้น
ทรัสต์รีซีท
เจ้าหนี้แพคกิ้งเครดิต
รวม

7.12
4.17 - 4.96
2.85 - 5.41
3.18 - 5.66

131
874,600
1,531,518
639,874
3,046,123

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

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

บริษัทและบริษัทย่อยมีข้อตกลงภายใต้สัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงินจ�ำนวน 3 แห่งว่า บริษัทและบริษัทย่อยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆรวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนีท้ มี่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับงบการเงิน
รวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต้องไม่น�ำสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะได้มาใหม่ในอนาคตไปจ�ำหน่ายจ่าย
โอน จ�ำนอง จ�ำน�ำหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณีน�ำไปเป็นหลักประกันวงเงินสินเชื่อร่วม (Syndicated loan) ในการช�ำระหนี้ให้
แก่กลุ่มสถาบันการเงินดังกล่าว
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6. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2561
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

6,264
513,384
3,884
158,039
2,766
67,962
752,299

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2559

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

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

ในปี 2561 มียอดเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นจ�ำนวนเงิน 752.30 ล้านบาท ในขณะที่จ�ำนวนคงเหลือของปี 2560 มีเป็น
จ�ำนวน 879.10 ล้านบาท เป็นผลจากการบริหารงานจัดซื้อและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น
บริษทั มีรายการธุรกิจทีส่ ำ� คัญกับบริษทั ย่อยและบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (โดยมีผถู้ อื หุน้ และ/หรือกรรมการบริษทั ร่วมกัน) ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็นการซือ้ และขายสินค้าทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับธุรกิจของบริษทั ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยบริษทั มีนโย
บายในการท�ำรายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็นไปตามเงือ่ นไขโดยมีสญั ญาทางการค้าระหว่างบริษทั กับ
บริษัทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามปกติธุรกิจ และรายการธุรกิจที่เกิดขึ้นได้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7. เงินกู้ยืมระยะยาว มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
เงินกู้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึง ก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

  1,475,300
(400,000)
1,075,300

  800,000
(200,000)
600,000

1,000,000
(200,000)
800,000  

ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง
เพื่อรับวงเงินสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาแล้วจ�ำนวน 1,000 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าว
มีก�ำหนดจ่ายช�ำระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายช�ำระคืนเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล้านบาท รวม 20 งวด โดยเริ่มช�ำระคืน
เงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560
ภายใต้สัญญาเงินกู้นี้ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการด�ำรงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยต่อ
ก�ำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน
5:1 และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1
ในเดือนธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงิน  บางประการ รวมไปถึงอนุมตั ิ
ผ่อนผันการไม่ดำ� รงอัตราส่วนหนีท้ มี่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่างๆ ทีร่ ะบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญาเงินกูไ้ ด้
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่ม จ�ำนวนทั้งสิ้น 925.3 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวมีก�ำหนดจ่ายช�ำระคืน
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ภายในปี 2566 โดยแบ่งจ่ายช�ำระคืนเป็นรายไตรมาสจ�ำนวน 19 งวด แบ่งเป็นไตรมาสละ 50 ล้านบาท จ�ำนวน 18 งวด และไตรมาส
สุดท้ายจ�ำนวน 25.3 ล้านบาท โดยเริ่มช�ำระคืนเงินกู้ไตรมาสแรกในเดือนธันวาคม 2561
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงิน  บางประการ รวมไปถึงอนุมตั ิ
ผ่อนผันการไม่ดำ� รงอัตราส่วนหนีท้ มี่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการพิเศษและ
รายการที่ไม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง
3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญาเงินกูไ้ ด้
เงินกู้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบี้ยซึ่งอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินข้างต้นค�้ำประกันโดยการจดจ�ำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทและบริษัทย่อย
บริษัทได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วน
8. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560
2561
2560
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่าย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึ่งปี

69,569
(2,374)
67,195
(56,028)
11,167

134,800
(9,154)
125,646
(61,815)
63,831

2,642
(190)
2,452
(901)
1,551

9,413
(480)
8,933
(6,438)
2,495

บริษทั ฯและบริษทั ย่อยได้ทำ� สัญญาเช่าการเงินเพือ่ เช่าเครือ่ งจักรและยานพาหนะใช้ในการด�ำเนินงานของกิจการโดยมีกำ� หนดการ
ช�ำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 3 ถึง 5 ปี
บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต�่ำตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
  สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้ง
  สิ้นตามสัญญาเช่า

58

11

69

1

2

3

(2)

-

(2)

-

-

-

56

11

67

1

2

3
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(หน่วย: ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี
รวม
ผลรวมของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นตาม
   สัญญาเช่า
ดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าการเงินรอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่าย
   ทั้งสิ้นตามสัญญาเช่า

68

67

135

7

3

10

(6)

(3)

(9)

(1)

-

(1)

62

64

126

6

3

9

9. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานและเงินรางวัลการปฏิบัติงานครบ
ก�ำหนดระยะเวลา
ในปี 2561 ยอดคงเหลือของการส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มีเป็นจ�ำนวนเงิน 199.16 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอด
คงเหลือที่สูงกว่าปี 2560 ที่มียอดคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 196.85 ล้านบาท

สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ลงนามในสัญญาสินเชื่อระยะสั้นกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเชื่อเพื่อการ
ด�ำเนินงาน สินเชื่อเพื่อการค�้ำประกัน และสินเชื่อส�ำหรับการป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสิ้นเป็นจ�ำนวน 5,625 ล้านบาท และ 35 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา  
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได้เข้าท�ำสัญญาสินเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถาบัน
การเงิน 3 แห่ง เพือ่ รับวงเงินสินเชือ่ ร่วมส�ำหรับเงินกูย้ มื ระยะยาวจ�ำนวน 2,000 ล้านบาท เงินกูย้ มื ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบีย้ ซึง่ อ้างอิง
จากอัตราดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีก�ำหนดช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้นนี้เป็นแนวทางด�ำเนินการหลักที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการทางการเงินโดยองค์รวมของบริษัทและ
บริษัทย่อยที่จะช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานและลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน โดย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มียอดคงเหลือรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 4,521 ล้านบาท
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1. แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
การเปลี่ยนแปลงของแหล่งเงินทุนที่มาและใช้ไปจากการด�ำเนินงาน เป็นดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
บวก
เงินสดสุทธิจากใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงาน
- ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
-การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน
-จ่ายดอกเบี้ย    
-จ่ายภาษีเงินได้ และอื่นๆ
หัก
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)
หัก
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
- จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
- เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว                                   
- จ่ายเงินปันผล                                                             
- เงินจ่ายช�ำระหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน                         
บวก
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น  
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

225,680,509
(149,940,240)
(67,856,687)
123,487,139
(170,910,353)
(34,660,339)
(330,557,923)
333,494,036
(217,420,471)
(250,000,000)
925,300,000
(59,990,950)
(64,394,543)
18,286,554
96,962,936

จากข้อมูลการเปลีย่ นแปลงของแหล่งเงินทุนทีม่ าและใช้ไปจากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้น บริษทั ยังคงมีสภาพคล่องทางการ
เงินอย่างเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน ซึ่งสามารถช�ำระคืนหนี้เงินกู้ได้ตามก�ำหนดและ ณ สิ้นปีบริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายปีคงเหลือเป็นจ�ำนวนเงิน 96.96 ล้านบาท
2. รายจ่ายลงทุน (Capital Expenditure)
ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายลงทุน ดังนี้
วัตถุประสงค์
โรงงาน
120.76
ล้านบาท
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายก�ำลังการผลิต
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
102.52
ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงการผลิต
อุปกรณ์โรงงาน
4.94
ล้านบาท
เพื่อปรับปรุงการผลิต
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
38.62
ล้านบาท
เพื่อขยายก�ำลังผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
รอการใช้งาน
ของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
      รวม
266.84
ล้านบาท
โดยจ�ำนวนเงินที่จ่ายลงทุนดังกล่าวข้างต้นได้ใช้เงินทุนจากเงินสดจากการด�ำเนินงานและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
3. ความสามารถในการช�ำระหนี้และการปฎิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืม
ในเดือนธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยได้รบั หนังสืออนุมตั กิ ารผ่อนผันเงือ่ นไขทางการเงินในเรือ่ งอัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อ
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ และการไม่ดำ� รงอัตราส่วนหนีท้ มี่ ภี าระดอกเบีย้ ต่อก�ำไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รายการ
พิเศษและรายการที่ไม่ใช่เงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากเจ้าหนี้สถาบันการเงินทั้ง 3 แห่ง
ดังนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั และบริษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุในหนังสือผ่อนปรนและสัญญา
เงินกู้ได้  จึงไม่มีผลที่ต้องจ่ายคืนเงินกู้ยืมเมื่อทวงถามทันที
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ไม่มี

ภาระผูกพันด้านหนี้สินและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ภาระผูกพันด้านหนี้สินได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ถึงข้อ 19 ส่วนการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินในอนาคต
ตามที่ได้ชี้แจ้งไว้ในหัวข้อปัจจัยความเสี่ยง หน้า 26-27 และผลการด�ำเนินงานโดยสรุปหน้า 135-136

มุมมองของผู้บริหาร
ผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงฟื้นตัวในบางพื้นที่ทั้งในปี 2560 และปี 2561 และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศไทยในปี 2561 ที่ขยายตัวบ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว้างยังคงได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่มีมูลค่าต�่ำท�ำให้ก�ำลังซื้อ
และความต้องการบริโภคมีน้อยลง ประกอบกับผู้ผลิตในประเทศจีนที่มีก�ำลังการผลิตรวมกันมากที่สุดของโลกและเกินความต้องการ
ของตลาดจึงเสนอราคาที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องท�ำให้การแข่งขันด้านราคาขายจะยังคงรุนแรงมากขึ้นทุกปีโดยฉพาะมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใช้กับตู้เย็นในครัวเรือนซึ่งมีผลกระทบอย่างมากท�ำให้บริษัทต้องเร่งปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันให้ดี
ยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุทมี่ อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีโอกาสทางการตลาดทีด่ แี ละยังคงน่าดึงดูดใจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ทั้งหลาย เนื่องจากความต้องการบริโภคในครัวเรือนส�ำหรับสินค้าเครื่องท�ำความเย็นในครัวเรือนและเครื่องท�ำความเย็นเชิงพาณิชย์
และเครือ่ งปรับอากาศยังคงมีจำ� นวนเพิม่ ขึน้ ทุกปีซงึ่ เป็นผลจากสภาวะโลกร้อนและจากภาวะเศรษฐกิจที่ในบางพืน้ ทีข่ องโลกฟืน้ ตัวได้
บ้าง จึงส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบยังคงด�ำเนินธุรกิจต่อไปแต่แนวทางการประกอบธุรกิจจะมี
การแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ โดยเฉพาะเรื่องราคาและคุณภาพ
ฝ่ายบริหารของบริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินการประกอบธุรกิจให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงสืบเนื่องไป  จึงได้ก�ำหนด
แนวทางด�ำเนินการที่สามารถเสริมสร้างการแข่งขันที่ดีและครอบคลุมความเสี่ยงทางธุรกิจต่างๆ ดังนี้
1. เร่งการขยายตลาดเดิมและเพิ่มตลาดใหม่โดยน�ำเสนอผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขที่ตอบสนองความต้องการของตลาด
2. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและตอบสนองทุกความต้องการที่เกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน
3. มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆที่มีคุณภาพดีมากขึ้น มีต้นทุนที่ต่�ำลงและลดการใช้พลังงานเพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตลาด และตอบรับกับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับสารท�ำความเย็นที่ใช้ในอุตสาหกรรม
4. มุ่งเน้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ได้ผลเร็วและต่อเนื่อง
5. บริหารการจัดการธุรกิจของบริษทั และบริษทั ย่อยทุกแห่งให้สนับสนุนกันอย่างต่อเนือ่ งและมีประสิทธิภาพเพือ่ สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน พร้อมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจรวมทัง้ Productivity ของกระบวนการผลิตให้
สูงขึ้น
6. บริหารจัดการทางการเงินให้เป็นไปตามเงือ่ นไขของสัญญาสินเชือ่ ระยะสัน้ และสัญญาสินเชือ่ (Credit Facility Agreement)
ที่เป็นสินเชื่อร่วมส�ำหรับเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ที่ได้ลงนามกับธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน)  
7. บริหารผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยท�ำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า  
8. เจรจาหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
9. เจรจาผู้ประกอบการรายอื่น ๆ เพื่อซื้อกิจการ สิทธิบัตร เครื่องจักร โดยเฉพาะธุรกิจของอเมริกา เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการ
ตลาดและหรือเทคนิค (Know How) มอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่นใหม่
ด้วยแนวทางด�ำเนินการเพือ่ รักษาความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวข้างต้นบริษทั มีความเชือ่ มัน่ ว่าจะสามารถสร้าง
ความพร้อมในการแข่งขันและสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทให้เจริญเติบโตได้ตามเป้าหมาย
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รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด
ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยว่าทีร่ อ้ ยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กลุ เป็นประธานกรรมการ นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
และนายผดุง เตชะศรินทร์เป็นกรรมการ ต่อมานายผดุง เตชะศรินทร์ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษทั เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์
2561 และว่าทีร่ อ้ ยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กลุ ได้พน้ จากต�ำแหน่งกรรมการเมือ่ ครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งและเมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม
2561 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งให้นายผดุง เตชะศรินทร์ กลับมาเป็นกรรมการบริษัทและมีมติให้นายธวัชชัย จรณะกรัณย์ เป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบ พลเรือโทนฤดม สอาดเย็นและนายผดุง เตชะศรินทร์เป็นกรรมการตรวจสอบ ให้มีอ�ำนาจหน้าที่ตาม
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวม 8 ครั้ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
จ�ำนวนครั้งของการประชุม
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุม
ว่าที่ร้อยตรีสามารถ เมฆะวนิชย์กุล
2
2
นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
8
8
นายผดุง เตชะศรินทร์
8
8
พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
6
6
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณารายงานตรวจสอบทีเ่ สนอโดยกลุม่ งานตรวจสอบภายใน และในบางวาระ
ได้เชิญผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่พิจารณาซึ่งแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อการด�ำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ได้สรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณาเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุป
สาระส�ำคัญได้ดังนี้
1 การสอบทานรายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลต่างๆที่เป็นสาระส�ำคัญของงบการเงิน
รายไตรมาส งบการเงินส�ำหรับปี 2561 ของบริษัทฯและบริษัทย่อยที่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบของผู้สอบบัญชี
เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยได้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่ประกาศใช้อยู่ และมี
การเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอและเชือ่ ถือได้ นอกจากนี้ได้มกี ารประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยจัดการ
ของบริษัทฯเข้าร่วม เพื่อสอบทานความเป็นอิสระและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีด้วย
2 สอบทานและทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน
และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในให้มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล ซึ่งครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อยด้วย ได้มีการพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อแผนงานตรวจสอบประจ�ำปี
สอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้อย่างต่อเนื่องโดย
ไม่พบข้อบกพร่องทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีระบบควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
และเหมาะสม
3 การบริหารความเสี่ยง จากการสอบทานพบว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมกับสภาพธุรกิจ มีการประชุม
เพือ่ ก�ำหนดมาตรการในการปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันมิให้เกิดปัญหาหรือลดผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้
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4 สอบทานการท�ำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรม การตรวจสอบได้
สอบทานการท�ำรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้มีความถูกต้องสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่
เป็นไปตามเงื่อนไขในทางธุรกิจปกติเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ใดๆ มีการเปิดเผยข้อมูล
ทีเ่ พียงพอ ตลอดจนดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อก�ำหนดของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.)
5 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องกับการ
ด�ำเนินการธุรกิจของบริษทั รวมทัง้ ได้ดแู ลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ เี พือ่ ให้มคี วามโปร่งใสเชือ่ ถือได้
6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเองในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางก�ำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ ก.ล.ต. ได้เสนอแนะไว้ จาก
ผลการประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปตามขอบเขต หน้าที่และ
ความรับผิดชอบที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
7 การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั เพือ่ ขอ
อนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604
และ/หรือ นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4753 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451 แห่งบริษทั ส�ำนักงานอีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2562 อีกวาระหนึ่ง
ในอัตราค่าบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็นเงินรวม 1,870,000 บาท ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 170,000 บาท
ด้วยเหตุผลว่ามีปริมาณงานและความรับผิดชอบทีต่ อ้ งสอบทานและตรวจสอบมากขึน้ จากมาตรฐานการบัญชีทปี่ ระกาศ
ใช้ใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระในการปฏิบัติงานตามภาระกิจที่ได้รับมอบหมาย ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่าย
บริหารได้เชิญผูส้ อบบัญชีมาหารือเพือ่ ขอทราบข้อคิดเห็นและหรือข้อสังเกตเกีย่ วกับระบบควบคุมภายในด้านบัญชีและการเงิน ซึง่ ไม่
พบเรื่องที่ผิดปกติและเป็นสาระส�ำคัญ

	
  

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายธวัชชัย จรณะกรัณย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานประจำ�ปี 2561

รายงานความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดให้จัดท�ำงบการเงิน เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการด�ำเนินงาน
ของบริษัท ประจ�ำปี 2561 ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ำกัด
พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 รวมถึงประกาศคณะกรรมการก�ำกับตลาดทุน เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ
รายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการด�ำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษทั จดทะเบียนต่อการเป็นผูร้ บั ผิดชอบ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�ำปี 2561 โดยงบการเงินดังกล่าว
จัดท�ำขึน้ จากการเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บั รองโดยทัว่ ไปด้วยการพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ
สมเหตุผลและประมาณการทีเ่ หมาะสมกับลักษณะธุรกิจรวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลทีส่ ำ� คัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไปอย่างโปร่งใส
นอกจากนั้นบริษัทก�ำหนดให้มีแนวทางปฏิบัติงานเพื่อรองรับความเสี่ยงและมีระบบการควมคุม ภายในที่ดีและเหมาะสมกับ
สภาพธุรกิจเพื่อให้มั่นใจได้อย่างสมเหตุผลว่า การบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่แสดงผลของการด�ำเนินงานมีความถูกต้องครบถ้วน และ
เพียงพอต่อการรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและสามารถป้องกันการทุจริตหรือการด�ำเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�ำคัญ
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ ได้ท�ำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ปรากฏใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความ
เชื่อมั่นอย่างสมเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีความเชื่อถือได้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินถูกต้องตามกฏหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

(นายสุเมธ สิมะกุลธร)
ประธานกรรมการ

(นายสุธี สิมะกุลธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่
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รายงานของผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตและงบการเงิน
3 1 ธั น ว า ค ม 2 5 6 1

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ผลกำรดำเนินงำนและกระแส
เงินสดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย และเฉพำะของบริ ษทั
กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน) โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำได้กล่ำวไว้ในวรรค
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็ นอิสระจำก
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณของผูป้ ระกอบวิชำชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดด้ำนจรรยำบรรณอื่นๆตำมที่ระบุในข้อกำหนดนั้น
ด้วย ข้ำพเจ้ำเชื่ อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
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เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
เนื่องจำกรำยได้เป็ นจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญและมีผลกระทบอย่ำงมำกต่องบกำรเงิน โดยกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำร
ขำยกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกทั้งในและต่ำงประเทศ และเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรผลิต
และจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ ที่รุนแรงขึ้นอีกทั้งกำรให้ควำมสนใจรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มำกขึ้นในปัจจุบนั ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ ม
ทดสอบกำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงรำยกำรขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้
ว่ำเป็ นไปตำมเงื่อนไขในกำรขำย และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั สุ่ มตรวจสอบเอกสำร
ประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติ
ที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี
ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นค้ำคงเหลือตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 5 และข้อ 9 ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อสำหรั บสิ นค้ำที่มีมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับต่ ำกว่ำรำคำทุ น และสิ นค้ำที่ล้ำสมัยหรื อ
เสื่ อมสภำพ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั กำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเกี่ยวกับวงจรอำยุของสิ นค้ำ ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
กำรแข่งขันทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำร
ปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติที่ฝ่ำยบริ หำร
ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือดังนี้
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•

•
•
•

ทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ รวมถึงสอบทำนควำม
สม่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว และเหตุผลสำหรับกำรรับรู ้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
แบบเฉพำะเจำะจง
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคลื่อนไหวของสิ นค้ำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สิ นค้ำที่มีขอ้ บ่งชี้วำ่ มีกำรหมุนเวียนของสิ นค้ำที่ชำ้ กว่ำปกติ
วิเครำะห์เปรี ยบเทียบจำนวนเงินสุ ทธิ ที่กิจกำรได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำ
ทุนของสิ นค้ำคงเหลือ
พิจำรณำผลขำดทุนที่เกิดขึ้นจริ งจำกกำรขำยและกำรตัดจำหน่ำยสิ นค้ำคงเหลือออกจำกบัญชี ที่เกิ ดขึ้นใน
ระหว่ำงปี เปรี ยบเทียบกับค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่บนั ทึกไว้ ณ สิ้ นปี ก่อน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจำนวน 1,043 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 10 กำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ น
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
ของบริ ษทั ย่อย รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลดและสมมติฐำนที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำเงิน
ลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ โดย
กำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำกำร
ทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกบริ ษทั ย่อย
ดังกล่ำวที่จดั ทำโดยฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ โดยกำรเปรี ยบเทียบข้อสมมติดงั กล่ำวกับแหล่งข้อมูลภำยในและ
ภำยนอกของบริ ษทั ฯ และเปรี ยบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกับผลกำรดำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริ งเพื่อ
ประเมินกำรใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตดังกล่ำว
และพิจำรณำอัตรำคิดลดที่ฝ่ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯเลือกใช้โดยกำรวิเครำะห์ตน้ ทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุนและข้อมูล
อื่นๆของบริ ษทั ฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรคำนวณประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับ
ในอนำคตตำมแบบจำลองทำงกำรเงิน รวมถึงพิจำรณำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สำคัญ

3
บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)

153

ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี ยมให้กบั ข้ำพเจ้ำภำยหลัง
วันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีน้ ี
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้ำพเจ้ำไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะกำรให้ควำม
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำที่เกี่ยวเนื่องกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำข้อมูลอื่นนั้นมี
ควำมขัดแย้งที่มีสำระสำคัญกับงบกำรเงินหรื อกับควำมรู ้ที่ได้รับจำกกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำหรื อไม่ หรื อ
ปรำกฏว่ำข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่
เมื่อข้ำพเจ้ำได้อ่ำนรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว และหำกสรุ ปได้วำ่ มีกำรแสดงข้อมูลที่
ขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวให้ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลทรำบเพื่อให้มี
กำรดำเนินกำรแก้ไขที่เหมำะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หำรมีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรจัดทำและนำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผบู ้ ริ หำรพิจำรณำว่ำจำเป็ นเพื่อให้สำมำรถจัดทำ
งบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำด
ในกำรจัดทำงบกำรเงิน ผูบ้ ริ หำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง
กำรเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่ องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่ องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
กำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำงบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญหรื อไม่ ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมควำมเห็นของข้ำพเจ้ำอยูด่ ว้ ย ควำมเชื่อมัน่ อย่ำงสมเหตุสมผลคือควำมเชื่ อมัน่ ใน
ระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นกำรรับประกันว่ำกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีจะสำมำรถตรวจพบ
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอำจเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลำดและถือว่ำมีสำระสำคัญเมื่อคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลได้วำ่ รำยกำรที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรำยกำร
หรื อทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตัดสิ นใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบกำรเงินจำกกำรใช้งบกำรเงินเหล่ำนี้
ในกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชี ข้ำพเจ้ำใช้ดุลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ ง
ผูป้ ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินควำมเสี่ ยงที่อำจมีกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน
ไม่วำ่ จะเกิดจำกกำรทุจริ ตหรื อข้อผิดพลำด ออกแบบและปฏิบตั ิงำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเสี่ ยงเหล่ำนั้น และได้หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ควำมเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสำระสำคัญซึ่ งเป็ นผลมำจำก
กำรทุจริ ตจะสู งกว่ำควำมเสี่ ยงที่เกิดจำกข้อผิดพลำด เนื่องจำกกำรทุจริ ตอำจเกี่ยวกับกำรสมรู ้ร่วมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลักฐำน กำรตั้งใจละเว้นกำรแสดงข้อมูล กำรแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตำมข้อเท็จจริ ง
หรื อกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน
• ทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิ ทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผบู ้ ริ หำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บัญชีและกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หำรจัดทำ
• สรุ ปเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องของผูบ้ ริ หำร
และสรุ ปจำกหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ที่อำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่ำงมีนยั สำคัญต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริ ษทั ในกำร
ดำเนินงำนต่อเนื่องหรื อไม่ หำกข้ำพเจ้ำได้ขอ้ สรุ ปว่ำมีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญ ข้ำพเจ้ำจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบกำรเงิน หรื อหำก
เห็นว่ำกำรเปิ ดเผยดังกล่ำวไม่เพียงพอ ข้ำพเจ้ำจะแสดงควำมเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้ำพเจ้ำ
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชีของข้ำพเจ้ำ อย่ำงไรก็ตำม
เหตุกำรณ์หรื อสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดกำรดำเนินงำนต่อเนื่ องได้
5
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• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสำรหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่เหมำะสมอย่ำงเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรื อของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ข้ำพเจ้ำรับผิดชอบต่อ
กำรกำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลในเรื่ องต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมที่ได้วำงแผนไว้ ประเด็นที่มีนยั สำคัญที่พบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สำคัญในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกข้ำพเจ้ำได้พบในระหว่ำงกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ
ข้ำพเจ้ำได้ให้คำรับรองแก่ผมู ้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลว่ำข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดจรรยำบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับควำมเป็ นอิสระและได้สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำมีเหตุผลที่บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำว่ำกระทบต่อควำมเป็ นอิสระของข้ำพเจ้ำและมำตรกำรที่
ข้ำพเจ้ำใช้เพื่อป้ องกันไม่ให้ขำ้ พเจ้ำขำดควำมเป็ นอิสระ
จำกเรื่ องทั้งหลำยที่สื่อสำรกับผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำเรื่ องต่ำง ๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนั และกำหนดเป็ นเรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบ ข้ำพเจ้ำได้อธิ บำยเรื่ องเหล่ำนี้ไว้
ในรำยงำนของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมำยหรื อข้อบังคับห้ำมไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่ำวต่อสำธำรณะ หรื อใน
สถำนกำรณ์ที่ยำกที่จะเกิดขึ้น ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรสื่ อสำรเรื่ องดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำร
กระทำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกว่ำผลประโยชน์ที่ผมู ้ ี
ส่ วนได้เสี ยสำธำรณะจะได้จำกกำรสื่ อสำรดังกล่ำว
ข้ำพเจ้ำเป็ นผูร้ ับผิดชอบงำนสอบบัญชีและกำรนำเสนอรำยงำนฉบับนี้

สำธิดำ รัตนำนุรักษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4753
บริ ษทั สำนักงำน อีวำย จำกัด
กรุ งเทพฯ: 28 กุมภำพันธ์ 2562
6
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งบแสดงฐานะการเงิ
น
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบแสดงฐานะการเงิ
น บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ษัท กุลธรเคอร์
25612561
ณณ วัวันนทีที่่ 31
31ธันธัวาคม
นวาคม

งบการเงินรวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้ อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

หมายเหตุ

2561

2560

7
8
6
9

96,962,936
1,231,190,984
2,343,848,986
16,078,227
61,020,028
38,249,965
3,787,351,126

225,680,509
1,776,836,809
2,122,406,144
25,536,722
48,143,025
28,400,410
4,227,003,619

68,759,262
695,726,953
70,000,000
1,434,236,706
1,030,454
30,160,765
9,458,353
2,309,372,493

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

10
11
12
13

2,784,555,695
86,988,048
232,123,332
249,733,806
1,358,696
3,354,759,577
7,142,110,703

2,794,237,664
71,080,189
75,284,680
127,457,129
2,271,814
3,070,331,476
7,297,335,095

2,586,872,497
1,307,578,673
45,203,549
187,223,338
151,591,094
1,141,638
4,279,610,789
6,588,983,282

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

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่น
อย (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
บริ
ษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
25612561
ณณ วัวันนทีที่ ่ 3131ธันธัวาคม
นวาคม

งบการเงินรวม
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ส่ วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ส่ วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่ งปี
เงินปันผลค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่วนที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

หมายเหตุ

2561

2560

14
15
6

3,046,122,514
752,299,052
-

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

1,629,452,680
671,788,490
614,493,365

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

16

400,000,000

200,000,000

400,000,000

200,000,000

17

56,027,937
891,162
217,709
32,629,478
4,288,187,852

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

900,571
887,121
25,433,171
3,342,955,398

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

16

1,075,300,000

600,000,000

1,075,300,000

600,000,000

17
19

11,166,643
199,160,275
1,285,626,918
5,573,814,770

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

1,550,794
90,734,517
1,167,585,311
4,510,540,709

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

18

งบแสดงฐานะการเงิ
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อน
ย (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
บริ
ษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วัวันนทีที่ ่3131ธันธัวาคม
25612561
ณ
นวาคม

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนออกจาหน่ายและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กาไร(ขาดทุน)สะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น

20

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

2561

2560

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
(657,449,686)
(2,152,330)
1,568,295,933
7,142,110,703
-

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

120,000,000
58,442,573
2,078,442,573
6,588,983,282
-

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

งบก�
ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบกษาไรขาดทุ
เบ็ดเสร็จ บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
บริ
ัท กุลนธรเคอร์
25612561
ส�สำาหรั
หรับบปีปี สสิิ้น้นสุสุ ดดวัวันนทีที่ 31
่ 31ธันธัวาคม
นวาคม

กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขายและบริ การ
รายได้อื่น
รายได้จากการขายเศษซาก
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กาไร(ขาดทุน)ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

หมายเหตุ

2561

6, 23, 25

7,428,495,457

9,476,914,619

3,861,403,661

5,426,421,817

6
6
6, 10

27,356,566
2,617,535
4,572
6,541,358
17,700,011
7,482,715,499

32,000,279
1,066,996
6,018
17,932,338
31,594,849
9,559,515,099

19,854,375
4,878,001
4,572
2,965,362
30,961,213
3,920,067,184

40,439,078
8,004,166
150,055,946
2,015,655
23,046,154
5,649,982,816

6

7,389,991,234
86,986,429
545,860,715
8,022,838,378
(540,122,879)
(187,133,027)
(727,255,906)
121,460,974
(605,794,932)

8,917,404,408
136,222,138
522,148,364
9,575,774,910
(16,259,811)
(183,168,544)
(199,428,355)
26,675,354
(172,753,001)

3,863,485,781
36,584,084
346,398,156
260,000,000
4,506,468,021
(586,400,837)
(139,380,273)
(725,781,110)
89,461,412
(636,319,698)

5,140,238,933
83,797,639
288,311,187
5,512,347,759
137,635,057
(127,766,953)
9,868,104
26,173,046
36,041,150

8,598,029

319,986

-

-

8,598,029

319,986

-

-

-

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

-

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

-

(20,039,795)

-

(12,652,241)

8,598,029

(19,719,809)

-

(12,652,241)

(597,196,903)

(192,472,810)

(636,319,698)

23,388,909

(0.505)

(0.144)

(0.530)

0.030

10

22

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึกในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
19
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
22
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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รายงานประจำ�ปี 2561

งบการเงินรวม

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

24

งบกระแสเงินสด

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบกระแสเงิ
บริ
ษัท กุนลสดธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
ธันวาคม
2561 2561
ส�สำาหรั
หรับบปีสสิ้ิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ 31่ 31
ธันวาคม

และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
หนี้สูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
รายได้เงินปันผล
ดอกเบี้ยตัดจาหน่าย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ
ขาดทุน(กาไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(727,255,906)

(199,428,355)

(725,781,110)

9,868,104

408,038,399
(2,560,350)
(41,859,802)
40,941,474
55,436,173
(433,054)

473,054,831
4,646,262
14,810,362
30,203,130
(246,023)

177,937,669
260,000,000
(418,103)
41,920,308
(172,283)

209,526,239
2,619,771
(8,177,552)
(73,613)

10,429,626
385,035
(4,572)
5,943,091
19,159,740
(3,654,958)
(2,617,535)
(2,987,261)
170,565,678

555
2,008,820
(6,018)
10,214,628
14,066,845
(953,370)
(1,066,996)
832,368
162,981,868

1,305
(4,572)
289,729
9,308,870
(3,654,958)
(4,878,001)
(3,303,200)
134,392,255

(150,055,946)
966,368
4,375,332
(953,370)
(8,004,166)
(111,818)
122,947,540

(70,474,222)

511,118,907

(114,362,091)

182,926,889

571,456,185
(276,879,015)
(20,916,800)
913,118

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

417,733,091
(291,475,472)
7,199,888
83,990

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

(137,261,485)
(13,824,864)
53,012,917
(16,851,454)
2,617,535
(170,910,353)
(17,808,885)
(149,940,240)

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

(88,441,057)
(17,658,570)
(86,920,221)
(9,916,410)
4,772,826
(134,743,892)
(1,030,454)
(227,838,151)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
สส�าหรั
ธันวาคม
2561 2561
ำหรับบปี ปีสิ้สนิ้นสุ ดสุวัดนวัทีน่ ที31่ 31
ธันวาคม

และบริษัทย่อย
งบการเงินรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปันผลรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดลดลงสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
1) รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้ อื่นจากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ลูกหนี้อื่นจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
2) รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
เงินปันผลค้างจ่าย
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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2561

2560

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
2560

(345,398,905)

(267,227,564)

(251,485,285)

(160,374,853)

3,185,261
11,651,149
4,572
(330,557,923)

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

19,000
11,651,149
4,572
43,000,000
(196,810,564)

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

(217,420,471)
(250,000,000)
(64,394,543)
925,300,000
(59,990,950)
333,494,036
18,286,554
(128,717,573)
225,680,509
96,962,936

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

(113,642,320)
(150,712,689)
(250,000,000)
(6,771,421)
925,300,000
(59,990,950)
344,182,620
(80,466,095)
149,225,357
68,759,262

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

251,020,874
170,978

5,004,812
-

240,085,972
64,418,649

2,606,313
-

891,162

882,112

887,121

878,070

บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)
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1,200,000,000
1,200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
วนหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินนเป็เป็นส่นวส่นหนึ
่ งของงบการเงิ
นนี้ นนี้

ทุนเรื อนหุ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
1,200,000,000
1,200,000,000

ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2561
2561
ส�ำหรัสาหรั
บปีสบิ้นปีสุสิด้นวัสุนดทีวั่ น31

ย่ นแปลงส่
้ ถือหุ้น
บริษงบแสดงการเปลี
ัท กุลธรเคอร์
บี้ จ�วำนของผู
กัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

700,000,000
700,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
700,000,000
700,000,000

งบแสดงการเปลี
นแปลงส่
วนของผู้ถือหุ้น
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน)่ยและบริ
ษทั ย่อย

207,897,949
207,897,949

ส่ วนเกินทุนจากการ
รวมธุรกิจภายใต้
การควบคุม
เดียวกัน
207,897,949
207,897,949
120,000,000
120,000,000

8,345,246
(605,794,932)
(605,794,932)
(60,000,000)
(657,449,686)

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

งบการเงินรวม

(10,750,359)
8,598,029
8,598,029
(2,152,330)

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
(11,070,345)
319,986
319,986
(10,750,359)

2,225,492,836
(605,794,932)
8,598,029
(597,196,903)
(60,000,000)
1,568,295,933

รวม
ส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
2,537,965,646
(172,753,001)
(19,719,809)
(192,472,810)
(120,000,000)
2,225,492,836

(หน่วย: บาท)
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1,200,000,000
1,200,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
กาไรสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 27)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชาระแล้ว
1,200,000,000
1,200,000,000

ส�ำสหรัาหรั
บปีบสปีิ้นสิสุ้นดวัสุนดทีวั่ น31
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคม2561
2561

ย่ นแปลงส่
้ถือหุ้น (ต่ อและบริ
)
บริงบแสดงการเปลี
ษัท กุลธรเคอร์
บี้ จ�ำวกันของผู
ด (มหาชน)
ษัทย่อย

งบแสดงการเปลี
่ยและบริ
นแปลงส่
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน)
ษทั ย่ อย วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

700,000,000
700,000,000

ส่วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
700,000,000
700,000,000
120,000,000
120,000,000

754,762,271
(636,319,698)
(636,319,698)
(60,000,000)
58,442,573

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,774,762,271
(636,319,698)
(636,319,698)
(60,000,000)
2,078,442,573

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

(หน่วย: บาท)

บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นทีธั่ น31วาคม
ธันวำคม
ส�ำสหรัำหรั
บปีสบิ้นปีสุสิด้นวันสุทีด่ วั31
2561 2561
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย ธุ รกิจ
หลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิตและจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ ลูกสู บ ที่อยู่ตำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่ เลขที่
126 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุ งเทพฯ

2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี พบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อกำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุ รกิจกำรค้ำลงวันที่ 11 ตุลำคม
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543
งบกำรเงิ นฉบับภำษำไทยเป็ นงบกำรเงิ น ฉบับที่ บริ ษ ทั ฯใช้เ ป็ นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงิ นฉบับ
ภำษำอังกฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทยนี้
งบกำรเงินนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่ำงอื่นในนโยบำยกำรบัญชี
2.2 เกณฑ์ในกำรจัดทำงบกำรเงินรวม
ก)

งบกำรเงินรวมนี้ได้จดั ทำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั ย่อย (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่ำ “บริ ษทั ย่อย”) ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นโดยบริ ษทั ฯ
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี เฟำน์ดรี่ จำกัด
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยเหล็กหล่อเพื่อเป็ นชิ้นส่วนของ
อุตสำหกรรมเครื่ องเย็นและยำนยนต์
ผลิตและจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ลูกสูบเพื่อเป็ น
ชิ้นส่ วนของอุตสำหกรรมเครื่ องเย็น
ตัดและแปรรู ปโลหะแผ่นสำหรับใช้ในกำรผลิต
คอมเพรสเซอร์
ผลิตและจำหน่ำยลวดทองแดงอำบน้ ำยำและ
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิสำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศและตูเ้ ย็น
ทำกำรและรับทำกำรวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสิ นค้ำ และกำรผลิตสิ นค้ำต่ำงๆ

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น
2561
2560
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

1
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บริ ษทั ย่อย

ลักษณะของธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

บริ ษทั ย่อยที่ถือหุ ้นทำงตรงและทำงอ้อมโดยบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์ คอนโทรลส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเมททัล โปรดักส์ จำกัด ผลิตและจำหน่ำยชิ้นส่วนโลหะอัดขึ้นรู ป และ
ไทย
รับจ้ำงเจำะ กลึง และชุบเคลือบผิวโลหะ
บริ ษทั ซูโจว กุลธร แมกเนทไวร์
ผลิตและจำหน่ำยลวดทองแดงอำบน้ ำยำ
จีน
จำกัด (ถือหุ ้นโดย Phelps Dodge
Suzhou Holdings, Inc.)

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น
2561
ร้อยละ

2560
ร้อยละ

100

100

100

100

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หำกบริ ษทั ฯมีสิทธิ ได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อจำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บริ ษทั ฯนำงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยมำรวมในกำรจัดทำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอำนำจใน
กำรควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดกำรควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ง)

งบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทำขึ้นโดยใช้นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน ผลต่ำงซึ่ งเกิดขึ้นจำกกำรแปลงค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็ น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รำยกำรค้ำระหว่ำงกันที่มีสำระสำคัญได้ถูกตัดออกจำกงบ
กำรเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริ ษทั ฯจัดทำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมวิธีรำคำทุน
3.

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2560) จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มี
รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น
ระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรปรับปรุ งและอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลในหมำย
เหตุประกอบงบกำรเงิน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่ำง
เป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
2
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ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2562
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่จำนวนหลำยฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับ
กำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชี กบั ผูใ้ ช้
มำตรฐำน
ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ำวส่ วน
ใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงิ นเมื่อนำมำถือปฏิบตั ิ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึงได้มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญ สำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี
ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง สัญญำก่อสร้ำง
มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2560)
เรื่ อง รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2560) เรื่ อง รำยได้ - รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริ กำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13 เรื่ อง โปรแกรมสิ ทธิ พิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้รำยได้ที่เกิดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่ งตอบ
แทนที่กิ จกำรคำดว่ำจะมีสิทธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ได้ส่ง มอบให้แก่ลูกค้ำ และ
กำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
ปัจจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี
ที่เริ่ มนำมำตรฐำนดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
3
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ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ
ระยะเวลำบัญชีทเี่ ริ่มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ น กลุ่มเครื่ องมื อทำง
กำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรคำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุ นด้ำน
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิ ดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชี ป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้ จะ
ทำให้มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิ บตั ิทำงกำรบัญชี บำงฉบับที่มีผล
บังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงินในปี
ที่เริ่ มนำมำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้ เมื่อบริ ษทั ฯได้โอนควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสำคัญของควำมเป็ น
เจ้ำของสิ นค้ำให้กบั ผูซ้ ้ือแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบกำกับสิ นค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่ วนลดแล้ว
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อได้ให้บริ กำรแล้ว โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมสำเร็ จของงำน
4
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ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู งซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิก
ใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้ กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญสำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวิเครำะห์อำยุหนี้
4.4 สิ นค้ ำคงเหลือ
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป สิ นค้ำระหว่ำงผลิตและวัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเข้ำก่อนออกก่อน) หรื อ
มู ล ค่ ำ สุ ท ธิ ที่ จ ะได้รั บ แล้ว แต่ ร ำคำใดจะต่ ำ กว่ำ รำคำทุ น ของสิ น ค้ำ ส ำเร็ จ รู ป และสิ น ค้ำ ระหว่ำ งผลิ ต
ประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง และค่ำโสหุย้ ในกำรผลิต
4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุนในหลัก ทรั พ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ำ ยุติธรรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ ำ ยุติธรรมของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวบันทึกในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น และจะบันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
เมื่อได้จำหน่ำยหลักทรัพย์น้ นั ออกไป

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน

มูลค่ำยุติธรรมของหลักทรัพย์ในควำมต้องกำรของตลำดคำนวณจำกรำคำเสนอซื้ อหลังสุ ด ณ สิ้ นวันทำกำร
สุ ดท้ำยของปี
บริ ษทั ฯใช้วธิ ีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรคำนวณต้นทุนของเงินลงทุน
ในกรณี ที่มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหนึ่งไปเป็ นอีกประเภทหนึ่ ง บริ ษทั ฯจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดังกล่ำวใหม่โดยใช้มูลค่ำยุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลแตกต่ำงระหว่ำง
รำคำตำมบัญชี และมู ล ค่ำ ยุติธ รรม ณ วัน ที่ โ อนจะบันทึ ก ในส่ วนของก ำไรหรื อ ขำดทุ น หรื อแสดงเป็ น
องค์ประกอบอื่นของส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
5
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4.6 ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ (ถ้ำมี)
ค่ำ เสื่ อมรำคำของอำคำรและอุ ป กรณ์ คำนวณจำกรำคำทุ น ของสิ นทรัพ ย์โดยวิธี เส้นตรงตำมอำยุก ำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งที่ดินและอำคำรโรงงำน
เครื่ องจักร
อุปกรณ์โรงงำน
เครื่ องตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์สำนักงำน
ยำนพำหนะ

-

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

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่ำเสื่ อมรำคำของส่ วนที่คำนวณจำกรำคำทุนรวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
ไม่มีกำรคิดค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำง
บริ ษ ทั ฯตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่ อจำหน่ ำยสิ นทรั พย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิ จตำมมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรอื่น บริ ษทั ฯจะบันทึก
ต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์น้ นั ตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดง
มูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอด
อำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่ำสิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ำยและ
วิธีกำรตัดจำหน่ำยของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำย
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
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4.8 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุ นกำรรวม
ธุ รกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิ ยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปี หรื อเมื่อใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิดขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร
ให้กบั หน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด)ที่คำดว่ำจะได้รับ
ประโยชน์เพิ่มขึ้นจำกกำรรวมกิจกำร และบริ ษทั ฯจะทำกำรประเมินมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่ วย
ของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรื อกลุ่มของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด) หำก
มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของหน่วยของสิ นทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี บริ ษทั ฯจะรับรู ้
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน และบริ ษทั ฯไม่สำมำรถกลับบัญชี ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ได้ในอนำคต
4.9 สำรองกำรรับประกันสิ นค้ ำ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำประมำณขึ้นโดยพิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันสิ นค้ำที่เกิดขึ้นจริ งและ
คำนวณขึ้นเป็ นสัดส่ วนต่อยอดต้นทุนขำยและจำนวนสิ นค้ำที่ยงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรรับประกัน
4.10 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถูก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิ จกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.11 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ ำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุบนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์ที่เช่ำและจะจดทะเบียนโอนเป็ นของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเมื่ อ
ผ่อนชำระเรี ยบร้อยแล้ว
7
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สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.12 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร สิ นทรัพย์
และหนี้สินที่เป็ นตัวเงินซึ่ งอยูใ่ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
4.13 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ
อุปกรณ์ สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์อื่นหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำกำร
ประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็ นรำยปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำ
ที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้ มูลค่ำที่คำดว่ำจะ
ได้รับคืนหมำยถึ งมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่
รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณกำรกระแสเงิน
สดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสิ นทรัพย์และคำนวณคิดลดเป็ นมูลค่ำปั จจุบนั โดยใช้อตั รำคิดลด
ก่อนภำษีที่สะท้อนถึ งกำรประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำม
เสี่ ยงซึ่งเป็ นลักษณะเฉพำะของสิ นทรัพย์ที่กำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำร
ขำย บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อน
ถึงจำนวนเงิ นที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หักด้วยต้นทุ นในกำรจำหน่ำย โดยกำร
จำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำมรอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำง
เป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ
คื น ของสิ นทรั พ ย์น้ ัน และจะกลับ รำยกำรผลขำดทุ น จำกกำรด้อ ยค่ ำ ที่ รั บ รู ้ ใ นงวดก่ อ นก็ ต่ อเมื่ อ มี ก ำร
เปลี่ยนแปลงประมำณกำรที่ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำร
ด้อยค่ำครั้งล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ต้องไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ใน
งวดก่อนๆ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไป
ยังส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลับรำยกำรส่ วนที่เกิ น
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นถือเป็ นกำรตีรำคำสิ นทรัพย์เพิ่ม
4.14 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อ
เกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและพนักงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยและพนักงำนของบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ น
สำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบให้เป็ น
รำยเดื อน สิ นทรัพย์ของกองทุ นสำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำกสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงิ นที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิดรำยกำร
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระสำหรั บเงิ นชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่ พนักงำนเมื่ อออกจำกงำนตำมกฎหมำย
แรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่นๆ ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำว
เป็ นโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดให้มี
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงิ นรำงวัลกำรปฏิ บตั ิงำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำนวณหนี้ สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และ
โครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected
Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ ยวชำญอิ สระได้ทำกำรประเมินภำระผูก พันดังกล่ำ วตำมหลัก คณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
9
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ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
4.15 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุ ดหนุ นจำกรัฐบำลจะถู ก รับ รู ้ เมื่อบริ ษ ทั ฯมีค วำมเชื่ อมัน่ อย่ำ งสมเหตุ สมผลว่ำบริ ษ ทั ฯจะได้รับ เงิ น
อุดหนุ นนั้นและบริ ษทั ฯสำมำรถปฏิ บ ตั ิตำมเงื่ อนไขของเงิ นอุ ดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงเป็ นรำยได้รอกำรรับรู ้ และทยอยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนตำม
เกณฑ์ที่เป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์
4.16 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยำกรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้นและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่ อถือ
4.17 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนั ตำมจำนวนที่คำดว่ำจะจ่ำยให้กบั หน่วยงำนจัดเก็บภำษีของรัฐ
โดยคำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสิ นทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั รำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำ งชัว่ ครำวที่ ตอ้ งเสี ยภำษีทุ ก
รำยกำร แต่รับรู ้ สินทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวที่ ใช้หักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
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บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่ ำ ตำมบัญชี ข องสิ นทรั พ ย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ทุก สิ้ นรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี ท้ งั หมดหรื อ
บำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.18 ตรำสำรอนุพนั ธ์
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของอัตรำแลกเปลี่ ยนล่วงหน้ำสำหรั บ
สัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุนทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สั ญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯรับรู ้จำนวนสุ ทธิ ของดอกเบี้ยที่ได้รับจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ย
เป็ นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.19 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่ คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้ นในสภำพปกติ ระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้รำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่ำ
ด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมำณ
มูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ คกำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่
สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่ำและเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินในงบกำรเงิ น
แบ่งออกเป็ นสำมระดับตำมประเภทของข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลรำคำเสนอซื้อขำยของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่ำงเดียวกันในตลำดที่มีสภำพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สำมำรถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สิน ไม่วำ่ จะเป็ นข้อมูลทำงตรงหรื อทำงอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรประมำณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำง
ลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัด
มูลค่ำยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
11
บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)

175

5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพิ นิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนควำมเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรื อไม่
ค่ ำเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญของลูกหนี้
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญของลูกหนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยคำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหนี้ ที่
คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น เป็ นต้น
ค่ ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ ำสิ นค้ ำคงเหลือ
ในกำรประมำณค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกสิ นค้ำคงเหลือแต่ละรำยกำร โดยคำนึ งถึงภำวะตลำดและสภำพของ
สิ นค้ำที่เป็ นอยูใ่ นขณะนั้น
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำของเงินลงทุน
บริ ษ ทั ฯจะตั้ง ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงิ นลงทุนเมื่ อมู ลค่ำยุติธรรมของเงิ นลงทุ นดังกล่ำ วได้ลดลงอย่ำงมี
สำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้
ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
12
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สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี สำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หักภำษี
และขำดทุนทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ บริ ษทั ฯจะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียง
พอที่จะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวและขำดทุนนั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
บริ ษทั ฯควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวนกำไร
ทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ ำ
ในกำรประมำณกำรสำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตและจำนวนสิ นค้ำที่อยูใ่ นระหว่ำงกำร
รับประกัน
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำน ประมำณขึ้ นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรำยกำรธุ รกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่
เกี่ยวเนื่องกับกำรซื้ อและขำยสิ นค้ำ รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลง
กันระหว่ำงบริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ป
ได้ดงั นี้

13
บริ ษ ั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี ้ จำ � กั ด (มหาชน)

177

(หน่วย: ล้ำนบำท)
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ซื้อสิ นค้ำ
ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและ
ขำยเศษซำก
เงินปันผลรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำรับ
ขำยสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและ
ขำยเศษซำก
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยได้อื่น

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

-

-

1,040
140

1,334
147

รำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

-

-

29
4
11
8
64
7

151
31
7
14
3
2

ตำมอัตรำที่ประกำศจ่ำย
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 5.80 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 5.80 ต่อปี
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

582

576

292

290

รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด

64
14
10
1

68
14
10
1

64
6
-

68
8
1

รำคำตลำด
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีรำยละเอียดดังนี้

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมำยเหตุ 8)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมกำร/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
(หมำยเหตุ 15)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมกำร/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

122,079
122,079

113,337
113,337

112,574
50,858
163,432

54,799
49,332
104,131

10,148
10,148

16,920
16,920

266,891
6,250
273,141

254,112
12,199
266,311

14
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เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะสั้ นกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ยอดคงค้ำ งของเงิ น ให้ กู้ยื ม ระยะสั้ นและเงิ น กู้ยื ม ระยะสั้ นระหว่ ำ งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
รวม

เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี

113,000
113,000

ลดลง
ระหว่ำงปี
-

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
รวม

615,000
615,000

เพิม่ ขึ้น
ระหว่ำงปี

ลดลง
ระหว่ำงปี
-

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

(43,000)
(43,000)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2560

(หน่วย: พันบำท)

70,000
70,000
(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561

(52,000)
(52,000)

563,000
563,000

เมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันทำสัญญำบริ หำรสภำพคล่อง (Cash Sweep)
โดยมอบหมำยให้ธนำคำรพำณิ ชย์แห่งหนึ่งโอนเงินฝำกธนำคำรคงเหลือจำกบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มำยังบัญชี ที่ระบุไว้ เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรสภำพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ภำยใต้หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ
ในกำรโอนเงินแต่ละครั้งจำกบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่งจะถือเป็ นกำรกูย้ ืมเงินระหว่ำงกัน โดยคิดดอกเบี้ย
ตำมที่ตกลงร่ วมกันไว้ในสัญญำ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯมีเงินกูย้ มื ระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยตำมสัญญำดังกล่ำว ดังนี้
2561

เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน

4,676
14,704
14,149
15,219
1,214
1,531
51,493

(หน่วย: พันบำท)
2560
55,414
61,519
4,221
3,953
12,870
12,229
150,206

ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
พนักงำนที่ให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
46
45
2
1
48
46

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
24
21
1
1
25
22

ภำระคำ้ ประกันกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กบั กิจกำรที่ เกี่ ยวข้องกันตำมที่กล่ ำวไว้ในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินข้อ 28.4

16
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2561
2560
6,361
2,832
90,602
222,849
96,963
225,681

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
5,276
2,368
63,483
146,857
68,759
149,225

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้อยละ 0.04 ถึง 0.63 ต่อปี (2560:
ร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ค้ำงชำระ
น้อยกว่ำ 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มำกกว่ำ 12 เดือนขึ้นไป
รวม
หัก : ค่ำเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เงินจ่ำยล่วงหน้ำ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

90,842

84,980

49,683

53,258

22,829
4,797
118,468

21,629
94
242
5,224
112,169

23,064
2,297
75,044

22,193
75,451

713,029

1,336,041

302,455

789,056

290,361
8,972
3,448
19,419
1,035,229
(12,775)
1,022,454
1,140,922

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

159,817
10,548
472,820
(10,441)
462,379
537,423

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

3,611
30,805
55,853
90,269
1,231,191

1,168
10,757
16,491
28,416
1,776,837

88,388
24,244
45,672
158,304
695,727

28,680
7,477
7,549
43,706
1,032,477
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2561
956,839
434,690
1,153,952
35,673
2,581,154

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

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2561
548,260
279,878
700,631
18,814
1,547,583

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(139,934)
(113,431)
(37,812)
(21,958)
(59,559)
(46,480)
(237,305)
(181,869)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ
2561
2560
(57,296)
(38,588)
(11,974)
(4,279)
(44,076)
(28,559)
(113,346)
(71,426)

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2561
2560
816,905
582,919
396,878
435,354
1,094,393
1,103,555
35,673
578
2,343,849
2,122,406
(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2561
2560
490,964
292,759
267,904
301,720
656,555
590,203
18,814
1,434,237
1,184,682

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกกำรปรั บลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำ
สุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจำนวน 55.4 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 41.9 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของ
ต้นทุนขำย (2560: บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับเป็ นจำนวน
30.2 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม และกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 8.2 ล้ำนบำท ใน
งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ)
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2561
2560

บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี
เฟำน์ดรี่ จำกัด
575,000 575,000
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์
จำกัด
1,260,000 1,260,000
บริ ษทั กุลธร สตีล
จำกัด
400,000 400,000
บริ ษทั กลุธรแมททีเรี ยลส์
แอนด์คอนโทรลส์
จำกัด
650,000 650,000
บริ ษทั กุลธรวิจยั และ
พัฒนำ จำกัด
12,500
12,500
รวม
หัก : ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย - สุทธิ

สัดส่วนเงินลงทุน
2561
2560
(ร้อยละ) (ร้อยละ)

รำคำทุน
2561

2560

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2561
2560

100

100

739,999

739,999

-

100,050

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

100

100

399,999

399,999

-

50,000

100

100

540,630

540,630

-

-

100

100

12,500
3,629,879
(1,043,007)
2,586,872

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

-

150,050
150,050

เมื่อวันที่ 28 กันยำยน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิกำรขำยสิ นทรัพย์และโอนพนักงำน
ของบริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด (บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง) ให้กบั บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด (บริ ษทั ย่อย
อีกแห่ งหนึ่ง) เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรลดค่ำใช้จ่ำยดำเนิ นงำน และเสริ มสร้ำงประสิ ทธิ ภำพและศักยภำพ
ของกำรแข่งขันทำงธุรกิจที่ดียงิ่ ขึ้นของกลุ่มบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ย่อยทั้ง 2 แห่งได้ดำเนินกำรซื้ อขำยสิ นทรัพย์
และโอนพนักงำนแล้วเสร็ จในเดื อนตุลำคม 2561 ทั้งนี้ บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด มีแผนจะ
ดำเนินกำรชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจกำรเป็ นลำดับต่อไป ซึ่ งคำดว่ำจะเสร็ จสิ้ นภำยใน 3 ปี
ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด เพิ่มขึ้น
จำนวน 260 ล้ำนบำท
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11. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอำคำร
โรงงำน

ที่ดิน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน

เครื่ องจักร

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
โรงงำน
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

349,728
-

1,920,960
636
167,483
-

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

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

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

144,427
15
3,904
-

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

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

349,728
-

(5,987)
2,083,092
8,706
(42,966)

(10,271)
7,757,308
2,977
147,787
-

1,283,756
7,947
12,955
(1,122)

(258)
199,259
2,831
9,870
(7,560)

(183)
148,163
155
1,770
(1,738)

(507)
333,534
390,910
(181,088)
(4,716)

(17,206)
12,154,840
404,820
(58,102)

-

(12,867)

(20,476)

-

(556)

(396)

(405)

(34,700)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน

349,728

2,035,965

7,887,596

1,303,536

203,844

147,954

538,235

12,466,858

-

1,194,778
89,817
-

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

1,129,060
49,347
(364)

168,365
11,094
(3,589)

117,510
10,508
-

-

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

-

(3,152)
1,281,443
83,569
(37,895)

(8,126)
6,591,477
255,121
-

1,178,043
41,402
(1,122)

(226)
175,644
10,107
(7,490)

(159)
127,859
7,667
(1,666)

-

(11,663)
9,354,466
397,866
(48,173)

-

(7,654)

(16,672)

-

(482)

(355)

-

(25,163)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560

-

1,319,463

6,829,926

1,218,323

177,779

133,505

-

9,678,996

-

-

(973)
(4,646)
(5,619)
3,376

-

(707)
-

(625)
-

(517)
(517)
517

(1,490)
(4,646)
(6,136)
(1,332)
3,893

-

-

269

-

-

-

-

269

-

-

(1,974)

-

(707)

(625)

-

(3,306)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

349,728

801,649

1,160,212

105,713

23,615

20,304

333,017

2,794,238

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี :

349,728

716,502

1,055,696

85,213

25,358

13,824

538,235

2,784,556

เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี:

ปี 2560 (จำนวน 432 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

462,123

ปี 2561 (จำนวน 361 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

397,866
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(หน่วย: พันบำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอำคำร
โรงงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)

เครื่ องจักร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
โรงงำน
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำง

รวม

221,024
221,024
-

563,774
165,337
729,111
57,733
6,746
-

3,609,643
15,405
(1,124)
3,623,924
14,449
(121,476)

827,947
2,271
20,787
851,005
147
5,175
(43,811)

92,435
3,496
1,781
(2,273)
95,439
670
8,993
(7,385)

67,497
67,497
224
(1,028)

249,281
143,045
(203,310)
(8)
189,008
220,986
(35,587)
(16,485)

5,631,601
148,812
(3,405)
5,777,008
279,536
(190,185)

221,024

793,590

3,516,897

812,516

97,717

66,693

357,922

5,866,359

-

379,804
29,667
409,471
32,545
-

3,019,744
141,847
(1,124)
3,160,467
116,031
(86,245)

774,249
24,437
798,686
17,568
(32,890)

82,434
4,333
(2,272)
84,495
4,359
(6,948)

53,149
5,350
58,499
3,770
(1,028)

-

4,309,380
205,634
(3,396)
4,511,618
174,273
(127,111)

-

442,016

3,190,253

783,364

81,906

61,241

-

4,558,780

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

221,024

319,640

463,457

52,319

10,944

8,998

189,008

1,265,390

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

221,024

351,574

326,644

29,152

15,811

5,452

357,922

1,307,579

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ปี 2560 (199 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

205,634

ปี 2560 (151 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

174,273

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนประมำณ 423 ล้ำนบำท
(2560: 627 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 223 ล้ำนบำท 2560: 306 ล้ำนบำท) ไปจดจำนองและวำงเป็ นประกัน
ไว้กบั กลุ่มสถำบันกำรเงินเพื่อค้ ำประกันเงินกูย้ ืมที่ได้รับจำกกลุ่มสถำบันกำรเงินเหล่ำนั้น ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 16
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีเงื่อนไขตำมข้อตกลงวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงิน 3 แห่ ง
ว่ำบริ ษ ัทฯและบริ ษ ัทย่อยจะไม่ น ำสิ นทรั พย์ที่ เป็ นที่ ดิ น สิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งและเครื่ อ งจัก รของบริ ษ ัทฯและ
บริ ษทั ย่อยไปจำหน่ำย จ่ำยโอน จำนอง จำนำหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็ นกำรให้หลักประกันภำยใต้
สัญญำสิ นเชื่ อร่ วม (Syndicated loan) ในกำรชำระหนี้ ให้แก่กลุ่มสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ตำมที่กล่ำวไว้ใน
หมำยเหตุ 14
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี อำคำรและอุ ปกรณ์ จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ ำเสื่ อมรำคำ
หมดแล้ว แต่ย งั ใช้งำนอยู่ มู ลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดังกล่ำวมี จำนวนเงิ น
ประมำณ 5,893.0 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3,561.6 ล้ำนบำท) (2560: 5,839.4 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวม
และ 3,498.2 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของเครื่ องจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ ง
ได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 86.4 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ:
36.2 ล้ำนบำท) (2560: 116.5 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ 53.1 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะของ
บริ ษทั ฯ)
12. ค่ ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ

ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ำสุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
37,620
37,620
(37,620)
(37,620)
-

13. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561:
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560:
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

168,368
(81,380)
86,988

91,693
(46,490)
45,203

151,444
(80,364)
71,080

71,029
(43,174)
27,855
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
71,080
75,271
29,757
6,880
(3,424)
(10,172)
(10,932)
(253)
(139)
86,988
71,080

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่มในระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี
ค่ำตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
27,855
27,368
22,204
4,379
(1,192)
(3,664)
(3,892)
45,203
27,855

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกสถำบันกำรเงิน
อัตรำดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น
ทรัสต์รีซีท
เจ้ำหนี้แพคกิ้งเครดิต
รวม

7.12
4.17 - 4.96
2.85 - 5.41
3.18 - 5.66

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2561
2560
131
5,627
874,600
974,500
1,531,518
1,674,341
639,874
375,317
3,046,123
3,029,785

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
624,600
714,500
687,053
686,134
317,800
108,700
1,629,453
1,509,334

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขอ้ ตกลงภำยใต้สัญญำสิ นเชื่ อระยะสั้นกับสถำบันกำรเงิ นจำนวน 3 แห่งว่ำ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆรวมถึงกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสดสำหรับงบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 5:1 และอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต้องไม่นำ
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ทั้งที่มีอยู่เดิมและที่จะได้มำใหม่ในอนำคตไปจำหน่ำยจ่ำยโอน จำนอง
จำนำหรื อก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณี นำไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่อร่ วม (Syndicated loan) ในกำร
ชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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15. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้ำหนี้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำยแก่กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น

งบกำรเงินรวม
2561
2560
6,264
10,790
513,384
638,096
3,884
6,130
158,039
138,716
2,766
2,954
67,962
82,412
752,299
879,098

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
255,009
261,219
290,011
361,663
15,881
2,569
78,597
81,096
2,251
2,523
1,669
1,749
28,370
44,132
671,788
754,951

16. เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกูย้ มื ระยะยำว
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
เงินกูย้ มื ระยะยำว - สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
1,475,300
800,000
(400,000)
(200,000)
1,075,300

600,000

ในเดือนธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำสิ นเชื่ อ (Credit Facility Agreement) กับ
สถำบันกำรเงิน 3 แห่ง เพื่อรับวงเงินสิ นเชื่อร่ วมสำหรับเงินกูย้ มื ระยะยำวจำนวน 2,000 ล้ำนบำท
ในระหว่ำงเดือนธันวำคม 2559 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูย้ มื ระยะยำวตำมสัญญำแล้วจำนวน 1,000 ล้ำนบำท โดย
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีกำหนดจ่ำยชำระคืนภำยในปี 2564 โดยแบ่งจ่ำยชำระคืนเป็ นรำยไตรมำส ไตรมำสละ 50
ล้ำนบำท รวม 20 งวด โดยเริ่ มชำระคืนเงินกูไ้ ตรมำสแรกในเดือนมีนำคม 2560
ภำยใต้สัญญำเงินกูน้ ้ ี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ รวมถึงกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้
ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่
ไม่ใช่เงินสดสำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสำหรับงบกำรเงิน
รวมไม่เกิน 2.75:1

24

188

รายงานประจำ�ปี 2561

ในเดื อ นธัน วำคม 2560 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ หนัง สื อ อนุ ม ัติ ก ำรผ่อ นผัน เงื่ อ นไขทำงกำรเงิ น
บำงประกำร รวมไปถึงอนุ มตั ิผอ่ นผันกำรไม่ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ ำ ตัดจำหน่ ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ ไ ม่ใ ช่ เงิ นสดส ำหรั บ ปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2560 จำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินทั้ง 3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุในหนังสื อ
ผ่อนปรนและสัญญำเงินกูไ้ ด้
ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูย้ ืมระยะยำวเพิ่ม จำนวนทั้งสิ้ น 925.3 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมี
กำหนดจ่ำยชำระคืนภำยในปี 2566 โดยแบ่งจ่ำยชำระคืนเป็ นรำยไตรมำสจำนวน 19 งวด แบ่งเป็ นไตรมำสละ
50 ล้ำนบำท จำนวน 18 งวด และไตรมำสสุ ดท้ำยจำนวน 25.3 ล้ำนบำท โดยเริ่ มชำระคืนเงินกูไ้ ตรมำสแรก
ในเดือนธันวำคม 2561
ในเดื อ นธัน วำคม 2561 บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้รั บ หนัง สื อ อนุ ม ัติ ก ำรผ่อ นผัน เงื่ อ นไขทำงกำรเงิ น
บำงประกำร รวมไปถึงอนุ มตั ิผอ่ นผันกำรไม่ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย
ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด และอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วน
ของผูถ้ ือหุน้ สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินทั้ง 3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุในหนังสื อ
ผ่อนปรนและสัญญำเงินกูไ้ ด้
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็ น
รำยเดือน
เงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินข้ำงต้นค้ ำประกันโดยกำรจดจำนองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ำงของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกูย้ มื ระยะยำวบำงส่ วนตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 30
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17. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2,642
9,413
(190)
(480)
2,452
8,933
(901)
(6,438)

งบกำรเงินรวม
2561
2560
69,569
134,800
(2,374)
(9,154)
67,195
125,646
(56,028)
(61,815)
11,167

63,831

1,551

2,495

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิ นเพื่อเช่ ำเครื่ องจักรและยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของ
กิจกำรโดยมีกำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ถึง 5 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ ง
จ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม
1 - 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

รวม

58

11

69

1

2

3

(2)

-

(2)

-

-

-

56

11

67

1

2

3
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ ง
จ่ำยทั้งสิ้นตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม
1 - 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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

26
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18. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ
รำยได้รอกำรรับรู ้
อื่น ๆ
รวม

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,821
20,932
18,612
10,616
3,548
25,433
35,096

งบกำรเงินรวม
2561
2560
7,047
21,219
18,612
10,616
6,970
6,623
32,629
38,458

19. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและเงิน
รำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำแสดงได้ดงั นี้

โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
2561
2560
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู ้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
กลับรำยกำร
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินรวม
โครงกำรเงินรำงวัลกำร
ปฏิบตั ิงำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)

รวม
2561

2560

195,627

165,737

1,225

4,541

196,852

170,278

14,575
4,800

12,536
4,463

221
31

879
113

14,796
4,831

13,415
4,576

-

-

-

77

-

77

-

-

-

14
(4,015)

-

14
(4,015)

-

19,480

-

-

-

19,480

(16,480)
(467)
198,055

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

(372)
1,105

(384)
1,225

(16,852)
(467)
199,160

(3,716)
7,736
(10,993)
196,852
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(หน่วย: พันบำท)

สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ส่วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุน(กำไร)จำกกำรประมำณกำรตำมหลัก
คณิ ตศำสตร์ ประกันภัย
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติดำ้ น
ประชำกรศำสตร์
ส่วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
โอนพนักงำนไปบริ ษทั ย่อย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
2561
2560
93,548
77,260

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรเงินรำงวัลกำร
ปฏิบตั ิงำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
2561
2560
1,225
4,541

รวม
2561
94,773

2560
81,801

6,758
2,299

5,259
2,048

221
31

879
113

6,979
2,330

6,138
2,161

-

-

-

77

-

77

-

-

-

14
(4,015)

-

14
(4,015)

-

9,740

-

-

-

9,740

(9,544)
(3,431)
89,630

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

(372)
1,105

(384)
1,225

(9,916)
(3,431)
90,735

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

ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนรับรู ้ในรำยกำรต่อไปนี้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน

ต้นทุนขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและกำรบริ หำร
รวมค่ำใช้จ่ำยที่รับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2561
2560
14,764
10,268
4,863
3,799
19,627
14,067

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
6,385
2,991
2,924
1,384
9,309
4,375

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ น
จำนวนประมำณ 16.8 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 8.3 ล้ำนบำท) (2560: จำนวน 15.3 ล้ำนบำท
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 8.6 ล้ำนบำท)
28
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประมำณ 13 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี ) (2560: 13 ปี งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 13 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2561
2.7

2560
2.7

5.0 - 7.0

5.0 - 7.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2.7
2.7
5.0 - 7.0

5.0 - 7.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(14.4)
16.5
(6.9)
7.8
15.7
(14.1)
7.5
(6.7)
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(14.0)
16.0
(6.7)
7.7
15.3
(13.7)
7.4
(6.6)

เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 สภำนิติบญั ญัติแห่งชำติได้มีมติผำ่ นร่ ำงพระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำนฉบับ
ใหม่ ซึ่ งกฎหมำยดังกล่ำวอยูใ่ นระหว่ำงรอประกำศในรำชกิจจำนุ เบกษำ พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน
ฉบับใหม่น้ ีกำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำนติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถือเป็ นกำร
แก้ไขโครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี
หนี้ สินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 56.1 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 27.8 ล้ำน
บำท) บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึ กผลกระทบจำกกำรเปลี่ ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ ตน้ ทุนบริ กำรใน
อดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบกำไรขำดทุนของงวดที่กฎหมำยดังกล่ำวมีผลบังคับใช้
29
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20. สำรองตำมกฎหมำย
ภำยใต้บทบัญญัติของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กำไรสุ ทธิ ประจำปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 5 ของกำไรสุ ทธิ ประจำปี
หลังจำกหักขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองดังกล่ำวมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สำรองตำมกฎหมำยดังกล่ำวไม่สำมำรถนำไปจ่ำยเป็ นเงินปั นผลได้ ในปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้จดั สรร
สำรองตำมกฎหมำยไว้ครบถ้วนแล้ว
21. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและ
งำนระหว่ำงทำลดลง
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
9,015,995
9,894,669
1,061,898
408,038
33,634

110,445
1,058,793
473,055
33,564

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
4,214,310
5,159,159
483,601
177,938
6,578

151,002
519,684
209,526
5,888

22. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี
ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี:
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง
ชัว่ ครำวและกำรกลับรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ ครำว
ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2561
2560

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

828

14,091

-

-

(122,289)

(40,766)

(89,461)

(26,173)

(121,461)

(26,675)

(89,461)

(26,173)
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จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำตร์ประกันภัย

งบกำรเงินรวม
2561
2560
-

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560

(3,460)

-

(2,581)

รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงกำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้มีดงั นี้

กำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
กำไร(ขำดทุน)ทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
คูณอัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 23)
เงินปันผลรับจำกบริ ษทั ย่อยที่ได้รับสิ ทธิ
ยกเว้นภำษี
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
ขำดทุนสุทธิที่มีสิทธิมำหักตำมกฎหมำย
อื่น ๆ
รวม
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่รับรู ้
โอนกลับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรรับรู ้
รำยได้ ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ

งบกำรเงินรวม
2561
2560
(727,256)
(199,428)

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
(725,781)
9,868

20, 25%

20, 25%

20%

20%

(146,913)

(41,367)

(145,156)

1,974

(6,308)

(16,630)

-

-

8,016
(14,935)
2,579
(10,648)
27,912
8,188

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

56,836
(797)
(344)
55,695
-

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

(121,461)

(26,675)

(89,461)

(26,173)
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รำยได้รอกำรรับรู ้
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม

3,644
46,069
1,293
40,681
3,722
134,450
19,875
249,734

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

2,088
22,669
1,248
19,814
3,722
102,050
151,591

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

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 1,032.1 ล้ำนบำท (2560:
1,074.6 ล้ำนบำท) ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เนื่องจำกบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำ
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ขำ้ งต้นมำใช้ประโยชน์ได้
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้มีจำนวนเงิ น 1,701.3 ล้ำนบำท ซึ่ งจะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2566
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23. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
23.1 บริ ษ ทั ฯได้รับ สิ ท ธิ ป ระโยชน์บ ำงประกำรในฐำนะผูไ้ ด้รับ กำรส่ ง เสริ ม กำรลงทุ นตำมพระรำชบัญญัติ
ส่ งเสริ มกำรลงทุนพ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิ ของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีรำยละเอี ยดที่ มี
สำระสำคัญดังนี้

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ได้รับ
กำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงิ นลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุนหมุนเวียนมี
กำหนดเวลำ 5 ปี
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลให้นำ
ผลขำดทุ น ประจ ำปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ำ งเวลำนั้ นไปหั ก ออกจำกก ำไรสุ ท ธิ ภ ำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลมี กำหนดเวลำไม่เกิ น 5 ปี นับแต่วนั พ้น
กำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ นที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เพื่อ
ใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
2.3 ได้รั บยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ อ งจักรตำมที่ คณะกรรมกำรพิจ ำรณำอนุ มตั ิ ต ลอด
ระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2.4 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริ มกำรลงทุน ซึ่ งได้รับยกเว้น
ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลไปรวมคำนวณเพื่ อเสี ยภำษี เงิ น ได้ตลอดระยะเวลำที่ ผูไ้ ด้รั บกำร
ส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม

บัตรส่งเสริ มเลขที่
1987(2)/2554
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศและ
เครื่ องทำควำมเย็น
ตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎำคม 2556
ถึงวันที่
1 กรกฎำคม 2561

ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ

1 กรกฎำคม 2556

ทั้งนี้ บริ ษทั ฯต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
รำยได้จำกกำรขำยของบริ ษทั ฯทั้งหมดสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีจำนวนประมำณ 3,861
ล้ำนบำท (2560: 5,426 ล้ำนบำท) เป็ นรำยได้จำกกำรผลิตและขำยซึ่ งได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ น
จำนวนประมำณ 331 ล้ำนบำท (2560: 809 ล้ำนบำท)
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23.2 บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่
ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำร
ลงทุนโดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
บัตรส่งเสริ มเลขที่
2127(2)/2548
60-0092-1-00-1-0
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ

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

-

ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ได้รับ

ได้รับ
ยังไม่ได้ใช้สิทธิ

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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23.3 บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำร
ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยมีรำยละเอียดสำหรับบัตรส่ งเสริ มที่
ยังมีสิทธิพิเศษที่สำคัญเหลืออยูด่ งั นี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
2167(2)/2550
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับ
ตูเ้ ย็นและเครื่ องทำควำมเย็น

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร
2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิ จกำรที่
ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำที่ดินและทุน
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลำ 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ในกรณี ที่ประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
ให้สำมำรถนำผลขำดทุนประจำปี ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกกำไร
สุ ทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติบุค คลมีกำหนดเวลำไม่เกิ น 5 ปี
นับแต่วนั ที่พน้ กำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงิ นปั นผลที่ ได้รับ จำกกิ จ กำรส่ งเสริ ม กำรลงทุ น ซึ่ งได้รั บ
ยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลำที่ ผู ้
ได้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรลงทุนในอัตรำ
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ
2.4 ได้รับอนุ ญำตให้หักค่ำขนส่ ง ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

ตั้งแต่วนั ที่ 14 มกรำคม 2551
ถึงวันที่ 13 มกรำคม 2559

ได้รับ

มีกำหนด 5 ปี นับจำกวันที่
พ้นกำหนดระยะเวลำตำม 2.1
เป็ นระยะเวลำ 10 ปี นับแต่
วันที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำร
ประกอบกิจกำร
2.5 ได้รับอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรื อก่อสร้ำงสิ่ งอำนวยควำมสะดวกร้อย
ได้รับ
ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหักค่ำเสื่ อมรำคำตำมปกติ
2.6 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ำเป็ นที่ ต ้อ งน ำเข้ำ มำจำก เป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั
ต่ำงประเทศเพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก
นำเข้ำครั้งแรก
2.7 ได้รับลดหย่อนอำกรขำเข้ำร้อยละ 75 ของอัตรำปกติสำหรับวัตถุดิบหรื อวัสดุจำเป็ น
ได้รับ
ที่นำเข้ำมำใช้ในกำรผลิตเพื่อจำหน่ำยในประเทศเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำ
ครั้งแรก
2.8 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บของที่ ผูไ้ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ ม น ำเข้ำ มำเพื่ อ ส่ ง กลับ
ได้รับ
ออกไปเป็ นระยะเวลำ 5 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
14 มกรำคม 2551

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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23.4 บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษี สำหรั บ
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของ
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

บัตรส่งเสริ มเลขที่
1204(2)/2551
ลวดโลหะอำบน้ ำยำ
ประเภท 5.3

2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ ตั้งแต่วนั ที่ 10 มกรำคม 2555
ได้รับกำรส่งเสริ มรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ดินและทุน ถึงวันที่ 9 มกรำคม 2561
หมุนเวียนเป็ นระยะเวลำ 6 ปี นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำร
ในกรณี ที่ประกอบกิ จกำรขำดทุ นในระหว่ำงเวลำที่ ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติ
บุคคลให้สำมำรถนำผลขำดทุนประจำปี ที่ เกิ ดขึ้นในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออก
จำกกำไรสุ ทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่พน้ กำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รั บ ยกเว้น อำกรขำเข้ำ ส ำหรั บ วัต ถุ ดิ บ และวัส ดุ จ ำเป็ นที่ ต ้อ งน ำเข้ำ มำจำก
ได้รับ
ต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่ งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่
นำเข้ำครั้งแรก
2.3 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ องจักรตำมที่ คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ
ได้รับ
ตลอดระยะเวลำที่ได้รับกำรส่งเสริ ม
2.4 ได้รั บ ยกเว้น ไม่ ต ้อ งน ำเงิ น ปั น ผลจำกกิ จ กำรที่ ไ ด้รั บ กำรส่ ง เสริ มกำรลงทุ น
ได้รับ
ซึ่ ง ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เงิ น ได้นิ ติ บุ คคลไปรวมค ำนวณเพื่ อเสี ยภำษี เงิ น ได้ต ลอด
ระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิ
10 มกรำคม 2555

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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23.5 บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อย ได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนด
แต่ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุ น พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิของคณะกรรมกำร
ส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

บัตรส่งเสริ มเลขที่
1797(2)/2549
1968(2)/2550
ผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบและ
ชุปแข็ง
ผลิตภัณฑ์ผงโลหะ
อัดขึ้นรู ป

2. สิ ทธิประโยชน์สำคัญที่ได้รับ
2.1 ได้รับยกเว้นภำษี เงิ นได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุ ทธิ ที่ ตั้งแต่วนั ที่ 4 พฤษภำคม
ตั้งแต่วนั ที่ 25 มิถุนำยน
ได้จำกกำรประกอบกิจกำรที่ได้รับกำรส่ งเสริ มรวมกัน 2549 ถึงวันที่ 3 พฤษภำคม 2550 ถึงวันที่ 24 มิถุนำยน
ไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำที่ ดินและ
2557
2558
ทุนหมุนเวียนมีกำหนดระยะเวลำ 8 ปี
ในกรณี ที่ ป ระกอบกิ จ กำรขำดทุ นในระหว่ำ งเวลำที่
ได้รั บ ยกเว้น ภำษี เ งิ น ได้นิ ติ บุ ค คลให้ สำมำรถน ำผล
ขำดทุ น ประจ ำปี ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ำ งเวลำนั้นไปหัก
ออกจำกกำไรสุทธิ ภำยหลังระยะเวลำได้รับยกเว้นภำษี
เงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ที่
พ้นกำหนดเวลำนั้น
2.2 ได้รับยกเว้นอำกรขำเข้ำสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็ น
ได้รับ
ได้รับ
ที่ตอ้ งนำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อ
กำรส่งออกเป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั นำเข้ำครั้งแรก
2.3 ให้ไ ด้รับ ยกเว้น อำกรขำเข้ำสำหรั บเครื่ อ งจักรตำมที่
ปี 2538
ปี 2539
คณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมตั ิสำหรับเครื่ องจักรที่ผลิต
ตั้งแต่ปี
2.4 ให้ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งนำเงินปั นผลจำกกิจกำรที่ได้รับ
ได้รับ
ได้รับ
กำรส่ งเสริ มกำรลงทุน ซึ่ งได้รับยกเว้นภำษีเงิ นได้นิติ
บุ ค คลไปรวมค ำนวณเพื่ อ เสี ยภำษี เ งิ น ได้ ต ลอด
ระยะเวลำที่ผไู ้ ด้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้
นิติบุคคล
3. วันที่เริ่ มใช้สิทธิตำมบัตรส่งเสริ ม
4 พฤษภำคม 2549
25 มิถุนำยน 2550

ทั้งนี้ บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่กำหนดไว้ในบัตรส่ งเสริ มกำรลงทุน
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24. กำไรต่ อหุ้น
กำไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรกำไร(ขำดทุน)สำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวม
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุ น้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
กำไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
กำไร(ขำดทุน)
จำนวนหุน้ สำมัญ
สำหรับปี
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2561
2560
2561
2560
(พันบำท) (พันบำท) (พันหุน้ ) (พันหุน้ )

งบกำรเงินรวม
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
(605,795)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
กำไรต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
กำไร(ขำดทุน)ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ฯ
(636,320)

(172,753) 1,200,000 1,200,000

36,041

1,200,000 1,200,000

กำไรต่อหุน้
2561
2560
(บำท)
(บำท)

(0.505)

(0.144)

(0.530)

0.030

25. ข้ อมูลทำงกำรเงินจำแนกตำมส่ วนงำน
ข้อ มู ล ส่ ว นงำนดำเนิ น งำนที่ น ำเสนอนี้ สอดคล้อ งกับ รำยงำนภำยในของบริ ษ ัท ฯที่ จ ัดท ำให้ผูม้ ี อำนำจ
ตัดสิ นใจสู งสุ ดด้ำนกำรดำเนิ นงำนและได้รับกำรสอบทำนอย่ำงสม่ ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรงำน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บและอุปกรณ์
ลวดอำบน้ ำยำ
เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรู ป
ชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ ยวกับกำรจัดสรรทรั พ ยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิ บตั ิ ง ำน บริ ษ ทั ฯประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน และสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุรกิจกับบุคคลภำยนอก
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(59,615)

(100,383)
4,693,894

หนีส้ ินรวมของส่ วนงำน

1,153,169

1,551,193

7,769,521

สินทรัพย์รวมของส่ วนงำน
กำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี

(129,748)

(899,251)

671,500

16,680

1,087,257

(21,115)

เหล็กแผ่นและ
ลวดอำบน้ ำยำ เหล็กแผ่นแปรรู ป
1,401,792
946,492
373,117
414,929
122
1,563
(50,661)
(17,876)
(63,626)
(45,695)
3,313
6,922
250
72
1,070
-

กำไร(ขำดทุน)ของส่ วนงำน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
4,157,673
167,731
33,382
(138,970)
(227,565)
89,277
(2,177)
-

154,064

7,764

910,633

27,299

ชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
864,505
298,574
300
(375)
(72,626)
(204)
224
-

20,380

(66,586)

94,165

(14,705)

อื่นๆ
58,033
87,696
246
(1,622)
(16,996)
(2,536)
306
1,490

6,693,007

(202,140)

11,412,769

(1,037,520)

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน
7,428,495
1,342,047
35,613
(209,504)
(426,508)
96,772
(1,325)
2,560

(1,119,192)

364,292

(4,270,658)

431,725

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(1,342,047)
(32,995)
32,995
18,470
6,689
-

ข้อมูลรำยได้ กำไร(ขำดทุน) และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำนของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 มีดงั ต่อไปนี้

39

5,573,815

162,152

7,142,111

(605,795)

งบกำรเงินรวม
7,428,495
2,618
(176,509)
(408,038)
103,461
(1,325)
2,560

(หน่วย: พันบำท)
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(27,115)

(104,002)
4,161,668

หนีส้ ินรวมของส่ วนงำน

1,343,033

1,869,466

8,078,531

สินทรัพย์รวมของส่ วนงำน
กำรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน ที่ไม่รวม
เครื่ องมือทำงกำรเงิน และสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัด
บัญชี

(17,952)

(269,423)

ลวดอำบน้ ำยำ
1,600,863
453,097
547
(56,221)
(65,637)
(2,174)
739
(4,646)

กำไร(ขำดทุน)ของส่ วนงำน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
5,848,097
127,050
37,575
(130,799)
(272,822)
40,498
(5,339)
-

565,440

(16,385)

1,002,311

23,788

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

176,942

(37,205)

906,212

111,162

ชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
849,359
368,958
281
(603)
(76,072)
(7,129)
(6)
-

66,335

(13,003)

154,824

(33,583)

อื่นๆ
80,192
117,247
1,230
(2,655)
(23,228)
1,387
(102)
-

6,313,418

(197,710)

12,011,344

(186,008)

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน
9,476,915
1,599,073
39,644
(211,727)
(481,627)
27,927
(4,631)
(4,646)

(1,241,576)

(31,491)

(4,714,009)

13,255

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(1,599,073)
(38,577)
38,531
8,572
(1,252)
-

40

5,071,842

(229,201)

7,297,335

(172,753)

งบกำรเงินรวม
9,476,915
1,067
(173,196)
(473,055)
26,675
(4,631)
(4,646)

(หน่วย: พันบำท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้ งั ของลูกค้ำ

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
ประเทศไทย
ฮ่องกง
จีน
อินโดนีเซีย
ซำอุดิอำระเบีย
ประเทศอื่นๆ
รวม
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน (ไม่รวมเครื่ องมือทำงกำรเงิน
และสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอตัดบัญชี)
ประเทศไทย
จีน
รวม

2561

(หน่วย: พันบำท)
2560

5,018,523
1,351,670
276,811
36,226
40,211
705,054
7,428,495

5,806,946
2,381,771
294,375
46,112
50,142
897,569
9,476,915

2,964,611
140,415
3,105,026

2,768,234
174,640
2,942,874

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,244.6
ล้ำนบำท และ 687.5 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนคอมเพรสเซอร์ แบบลู กสู บและอุปกรณ์ ส่ วนงำนลวดอำบ
น้ ำยำ และส่ วนงำนชิ้ นส่ วนเหล็กหล่อ (ปี 2560 มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงิ น
2,383.2 ล้ำนบำท และ 1,416.0 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนคอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บและอุปกรณ์ ส่ วนงำน
ลวดอำบน้ ำยำและส่ วนงำนชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ)
26. กองทุนสำรองเลีย้ งชี พ
บริ ษทั ฯและพนักงำนบริ ษทั ฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนสำรอง
เลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ 3 - 7 ของ
เงินเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชี พนี้บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทย และจะจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อ
พนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯ ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รับรู ้ เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 18.2 ล้ำนบำท (2560: 20.6 ล้ำนบำท) และเฉพำะบริ ษทั ฯเป็ น
จำนวน 8.5 ล้ำนบำท (2560: 8.7 ล้ำนบำท)
41
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27. เงินปันผล

เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2559
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2560
เงินปันผลประจำปี 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
20 เมษำยน 2560

ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
25 เมษำยน 2561

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

120
120

0.10
0.10

60
60

0.05
0.05

28. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
28.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวน 101.2 ล้ำนบำท
(2560: 102.2 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 69.2 ล้ำนบำท 2560: ไม่มี) ที่เกี่ยวข้องกับกำรซื้ อเครื่ องจักรและ
อุปกรณ์
28.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำที่ดิน ยำนพำหนะ และอุปกรณ์สำนักงำน
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ น
ภำยใต้สัญญำเช่ำดำเนินงำนดังนี้
งบกำรเงินรวม
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

19.4
26.5

23.3
9.1

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
-

-
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28.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ ยวกับสัญญำบริ กำรที่
จะต้องจ่ำยในอนำคตดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2561
2560
2561
2560
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
10.8
15.6
3.0
5.1
มำกกว่ำ 1 ปี
5.9
3.0

ข)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภำระผูกพันเกี่ยวเนื่องกับสัญญำค่ำตอบแทนจำกกำรขำยแก่ตวั แทนจำหน่ำย
โดยบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยต้องจ่ำ ยค่ำ นำยหน้ำ ตำมอัตรำที่ ระบุใ นสั ญญำหรื อตำมอัตรำที่ ตกลง
ร่ วมกัน

28.4 กำรคำ้ ประกัน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯและบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด มีหนี้ สินอื่น
ที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อของบริ ษทั ซู โจว กุลธรแมกเนทไวร์ จำกัด แก่ สำขำใน
ต่ำงประเทศของธนำคำรแห่ งหนึ่งจำนวน 60 ล้ำนเรนมินบิ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 287 ล้ำนบำท (2560:
60 ล้ำนเรนมินบิ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 305 ล้ำนบำท)

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเหลืออยู่
เป็ นจำนวนเงินประมำณ 68.6 ล้ำนบำท (2560: 67.3 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 8.3 ล้ำนบำท
(2560: 8.3 ล้ำนบำท)) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภำระผูกพันทำงปฏิบตั ิบำงประกำรตำมปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อย ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำจำนวน 68.3 ล้ำนบำท
(2560: 65.9 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 8.2 ล้ำนบำท (2560: 8.2 ล้ำนบำท)) และอีกจำนวน 0.3
ล้ำนบำท (2560: 1.4 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันอำกรกำรนำเข้ำและอื่นๆ (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 0.1 ล้ำนบำท
(2560: 0.1 ล้ำนบำท))
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29. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหรื อเปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 2
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
สิ นทรัพย์ ที่เปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

0.2

0.2

1.4

1.4

(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 2
หนีส้ ิ นทีว่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

(1.6)

(1.6)

(3.4)

(3.4)
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30. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
30.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 107
“กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิน ” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น เงินกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะ
ยำว บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงที่ เกี่ ย วข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงิ นดัง กล่ำวและมี นโยบำยกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้อื่น ฝ่ ำยบริ หำร
ควบคุ มควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยจึงไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสี ยหำยที่เป็ นสำระสำคัญจำกกำรให้สินเชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้
สิ นเชื่ อของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยไม่มี กำรกระจุ กตัวเนื่ องจำกบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยมี ฐำนของลู กค้ำที่
หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย จำนวนเงิ นสู งสุ ดที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้
สิ นเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ และลูกหนี้อื่นที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงิน
เบิกเกินบัญชี เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำร
เงิ นส่ วนใหญ่มีอตั รำดอกเบี้ยที่ ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำ
ตลำดในปั จจุบนั นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำแลกเปลี่ ย นอัตรำดอกเบี้ ยเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกอัตรำ
ดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ย และสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงิ นที่มีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ สำมำรถแยกตำมวันที่ครบ
กำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้
ดังนี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

-

82
82

15
1,231
1,246

97
1,231
1,328

0.04 - 0.63
-

3,046
56
3,102

11
11

1,475
1,475

752
752

3,046
752
67
1,475
5,340

2.85 - 7.12
2.55 - 13.38
THBFIX+3%
(หน่วย: ล้ำนบำท)

งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

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%
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

(ร้อยละต่อปี )
-

-

62
-

7
696

69
696

0.04 - 0.63
-

70
70

-

62

703

70
835

3.25 - 5.80

1,629
614
1
2,244

2
2

1,475
1,475

672
672

1,629
672
614
3
1,475
4,393

3.18 - 4.96
0.25 - 5.80
2.65 - 7.70

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

THBFIX+3%
(หน่วย: ล้ำนบำท)
อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง

รวม

(ร้อยละต่อปี )
-

-

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%
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำที่
เป็ นเงินตรำต่ำงประเทศ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้
งบกำรเงินรวม
สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
เรนมินบิ

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
เรนมินบิ

สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน
(ล้ำน)
8
-

หนี้ สิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
3
2
0.2
-

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้ สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
17
10
3
0.1
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
กำรเงิน
(ล้ำน)
7
-

หนี้สิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
3
2
0.3

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
15
2
1
0.1
8

อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำซื้ อ
อัตรำขำย
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.2848
32.6148
0.2892
0.2970
36.7620
37.4884
4.6636
4.7838

อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำซื้ อ
อัตรำขำย
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.5146
32.8472
0.2860
0.2936
38.6607
39.3938
4.9518
5.0771

สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งมีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี คงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ครบกำหนด
สกุลเงิน
จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย
ตำมสัญญำ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.2
2.2
26 มีนำคม 26 มิถุนำยน 2562

อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซ้ือ
จำนวนที่ขำย
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
32.49
32.18 - 32.75
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
วันที่ครบกำหนด
สกุลเงิน
จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย
ตำมสัญญำ
จำนวนที่ซ้ือ
จำนวนที่ขำย
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
2.4
7.6
3 มกรำคม 32.98 - 33.27
32.32 - 33.17
29 มิถุนำยน 2561

สั ญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
ในเดื อนพฤศจิ กำยน 2560 บริ ษ ทั ฯได้ท ำสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ย กับ ธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่ ง
สำหรับเงินกูย้ ืมระยะยำวจำนวน 850 ล้ำนบำท เพื่อเปลี่ ยนกำรคำนวณดอกเบี้ยจำกอัตรำดอกเบี้ยลอยตัว
THB-THBFIX-Reuters บวกร้อยละ 3 ต่อปี เป็ นอัตรำดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ซึ่ งคำนวณจำกยอด
คงเหลือของเงินต้นตำมตำรำงที่ตกลงกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยมีมูลค่ำยุติธรรมสู งขึ้นเมื่อ
เทียบกับวันที่ทำสัญญำเป็ นจำนวน 1.4 ล้ำนบำท
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้อตั รำที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงินเสมือน
ว่ำได้ยกเลิกสัญญำนั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
30.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้ สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอตั รำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลง
ตำมอัตรำตลำดหรื อมีอตั รำดอกเบี้ ย คงที่ ใกล้เคีย งกับ อัตรำดอกเบี้ ยในตลำด บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจึ ง
ประมำณมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน
มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์ มีดงั นี้

ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
31 ธันวำคม
2561
2560
2561
2560
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
กำไร
ขำดทุน
กำไร
ขำดทุน
0.2

(1.6)

0.2

(1.6)
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บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ดงั นี้
ก)

สิ นทรั พย์และหนี้ สิ นทำงกำรเงิ นที่จะครบกำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงิ นสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงิ นสด ลูกหนี้ และเงินให้กูย้ ืมระยะสั้น เจ้ำหนี้ และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ข)

เงิ นกู้ยืมระยะยำวที่จ่ำ ยดอกเบี้ยในอัตรำใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ย ในตลำด แสดงมู ลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

ค)

ตรำสำรอนุพนั ธ์ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซึ่งคำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ได้คำนึงถึงผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำ
สำรอนุพนั ธ์

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
31. กำรบริหำรจัดกำรทุน
วัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรจัดกำรทุ น ที่ ส ำคัญของบริ ษ ัทฯ คื อ กำรจัดให้มี ซ่ ึ งโครงสร้ ำงทำงกำรเงิ นที่
เหมำะสมและกำรดำรงไว้ซ่ ึงควำมสำมำรถในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริ ษทั ฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย หรื อ
กระบวนกำรในกำรบริ หำรจัดกำรทุน
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32. กำรจัดประเภทรำยกำรในงบกำรเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชี บำงรำยกำรในงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จสำหรั บ
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัดประเภทรำยกำรในปี ปั จจุบนั ซึ่ ง
ไม่มีผลกระทบต่อกำไร(ขำดทุน)ตำมที่เคยรำยงำนไว้ กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: พันบำท)

รำยได้จำกกำรขำยและบริ กำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก
ต้นทุนขำยและบริ กำร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560
ตำมที่จดั ประเภทใหม่
ตำมที่เคยรำยงำนไว้
งบกำรเงิน
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
9,476,915
5,426,422
9,263,907
5,290,665
32,000
40,439
245,008
176,196
8,917,405
5,140,239
9,013,231
5,236,065
136,222
83,798
126,060
73,636
522,148
288,311
436,484
202,647

33. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562
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