วิสัยทัศน์
พันธกิจ

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก

1.
2.
3.
4.
5.

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาที่แข่งขันได้
มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน
เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
เสริมสร้าง ให้ความรู้ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ด�ำเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม “ - BEST”
1. คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ท�ำ ไม่ส่งของเสีย
2. เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
3. ท�ำงานแบบมีส่วนร่วม

สารบัญ
2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
25.
27.
30.
32.
33.
38.
61.
88.
121.
123.
128.
133.
146.
148.
149.
155.

สารจากประธาน
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำ�คัญ
พัฒนาการแห่งความยั่งยืน
โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญ
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
โครงสร้างการจัดการ
ประวัติกรรมการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
รายการระหว่างกัน
ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
งบการเงิน

สารจากประธานกรรมการ
ประเทศจีน ด้วยมูลค่าการส่งออกที่เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดกว่า 5
แสนล้านบาท

ปี 2562 เป็นปีที่บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลา 39 ปี จุดริเริ่มของบริษัทมีที่มาจาก
นโยบายของรัฐบาลไทยในขณะนัน้ มีความเห็นว่า ประเทศไทย
อยู่ในเขตอากาศร้อนชืน้ เครือ่ งปรับอากาศและตูเ้ ย็น มีความ
จำ�เป็นในการดำ�รงชีวิตของประชาชน จึงดำ�ริต้องการให้มี
อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เกิดขึ้นภายในประเทศ
เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศ
ตู้เย็น และ เครื่องทำ�ความเย็นของประเทศไทย บริษัทจึงถือ
กำ � เนิ ด ขึ้ น โดยได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากรั ฐ บาลโดยคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามประกาศที่ 4/2521 ลง
วันที่ 1 มิถุนายน 2521 ให้จัดตั้งบริษัทเป็นกลาง โดยให้มีผู้
ถือหุ้นประกอบด้วย ผู้ผลิตตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่อง
ทำ�ความเย็นทั้งหมด 10 ราย รวมทั้งบรรษัทเงินทุนแห่ง
ประเทศไทย รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ 60 โดยอีกร้อยละ
20 เป็นของบริษทั เคอร์บี้ ออสเตเรีย และกลุม่ ของนายสุเมธ
สิมะกุลธรร้อยละ 20   และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยในปี 2534 และแปลงสภาพเป็นบริษัท
มหาชนในเวลาต่อมา บริษทั มีสว่ นผลักดันให้ประเทศไทยเป็น
ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น และ เครื่อง
ทำ�ความเย็น มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อะไหล่อุปกรณ์ของ
เครื่องปรับอากาศและตู้เย็น เป็นอันดับ 2 ของโลก รองจาก
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ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา ปัจจัยภายนอกมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น สงครามการค้าระหว่าง
ประเทศสหรัฐอเมริกากับจีน ความตึงเครียดและการคว่�ำ บาตร
บางประเทศในเอเชียตะวันออกกลาง การถอนตัวออกจาก
สหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า  เบร็กซิท
(Brexit) ภัยธรรมชาติและสภาพภูมอิ ากาศแปรปรวนในหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก โรคระบาด ไวรัสโควิด-19 ในจีน เอเชียและ
ในหลายประเทศทั่วโลก สิ่งเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อทุก
ธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้วย นอกจากนี้
บริษทั ก็ยงั ประสบกับภาวะการแข่งขันทีร่ นุ แรงมากขึน้ ในช่วง
เวลาทีผ่ ่านมาเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงดำ�เนิน
การตามแผนการพัฒนาผลการดำ�เนินงานในหลายๆ ด้าน
เช่น การลงทุนในการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ภายใต้
ตราสินค้า บริสทอล (Bristol) ที่มีความต้องการอย่างมากใน
แถบตะวันออกกลาง และในประเทศสหรัฐอเมริกา การพัฒนา
และวิจัยสินค้าใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและต้นทุนลดลง
การปรับปรุงกระบวนการผลิตที่สำ�คัญให้เป็นแบบอัตโนมัติ
และกึ่งอัตโนมัติ (Automation and Semi-automation) การ
บริหารจัดการสินค้าคงคลังให้เหมาะสมมากยิง่ ขึน้ เป็นต้น สิง่
เหล่านีจ้ ะเริม่ ผลิดอกออกผลในระยะเวลาที่ใกล้เข้ามานี้ ซึง่ จะ
ช่วยให้ผลประกอบการของบริษัทเติบโตและเข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน
บริษัทขอขอบคุณ กรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 
บริษัทคู่ค้า  สถาบันการเงิน หน่วยงานราชการต่างๆ ฝ่าย
จัดการ และพนักงานทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ ช่วยเหลือ
สนับสนุน ความร่วมมือ และการแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยดี
ตลอดมา

สุเมธ สิมะกุลธร
ประธานกรรมการ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
2562

2561

2560

2559

2558

สินทรัพย์รวม

6,262,741

7,142,111

7,297,335

7,746,907

8,216,797

ิ รวม
หนีส
้ น

5,523,693

5,573,815

5,071,842

5,208,941

5,567,271

739,048

1,568,296

2,225,493

2,537,966

2,649,526

รายได ้จากการขายและบริการ

5,939,976

7,455,852

9,476,915

8,665,888

10,544,381

รายได ้รวม

5,961,558

7,482,715

9,559,515

8,851,816

10,770,918

กาไร (ขาดทุน) ขัน
้ ต ้น

(208,527)

65,861

591,510

654,284

796,926

(1,123,729)

(605,795)

(172,753)

63,303

212,379

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ /รายได ้รวม

(18.85)

(8.10)

(1.81)

0.72

1.97

ผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น

(152.05)

(38.63)

(7.76)

2.49

8.02

(17.94)

(8.48)

(2.37)

0.82

2.58

(0.875)

(0.505)

(0.144)

0.053

0.19

*_

_

0.05

0.10

0.15

0.49

1.31

1.85

2.11

2.38

งบการเงินรวม (พ ันบาท)

ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

อ ัตราสว่ นทางการเงิน (%)

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม

ข้อมูลต่อหุน
้ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ
เงินปั นผล
มูลค่าตามบัญชี

* ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ
่ วันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติให ้นาเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ครัง้ ที่ 41/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณาอนุมัตใิ ห ้งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2562

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุ
รกิจ
่ หลักทรัพย์ ‘KKC’ เดิมชือ
่ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด ก่อตัง้ เมือ
บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ชือ
่ วันที่ 24
มีนาคม 2523 โดยกลุ่มสิมะกุลธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลียร่วมกับกลุ่มผู ้ผลิตตู ้เย็ นในประเทศไทยและ
บรรษั ทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ด
ผนึก (Hermetic Reciprocating Compressor) สาหรับใช ้กับเครือ
่ งทาความเย็น เช่น ตู ้เย็น ตู ้แช่ ตู ้ทาน้ าเย็น ตู ้เย็นเชิง
พาณิ ช ย์ และเครื่ อ งปรั บ อากาศซึ่ง ได เ้ ปิ ดด าเนิ น การเมื่ อ วั น ที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็ นบริ ษั ทผู ผ
้ ลิต มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์รายแรกของประเทศไทยทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเป็ นบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพั นธ์ 2534 ซึง่ ได ้แปรสภาพเป็ นบริษัทมหาชนจากัด
เมือ
่ วันที่ 13 มิถุนายน 2537 และดาเนินธุรกิจด ้วยความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องครบเป็ นปี ที่ 37 เมือ
่ วันที่ 13 มกราคม
2562
ด ้วยเป้ าหมายที่มุ่ ง สู่ก ารเป็ นผู ้น าในอุต สาหกรรมการผลิต มอเตอร์ค อมเพรสเซอร์ บริษั ทจึง ได ้ก าหนดแนว
ทางการดาเนินธุรกิจ ดังนี้

ั ัศน์ พ ันธกิจ ค่านิยมร่วม กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ
วิสยท
ั ัศน์ (Vision) : ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนือ
วิสยท
่ งเพือ
่ ตอบความต ้องการ ของตลาดโลก
พ ันธกิจ (Mission) :
1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาทีแ
่ ข่งขันได ้
2 มุง่ เสริมสร ้างและพัฒนาความผูกพัน และความพึงพอใจแก่คค
ู่ ้าให ้ยั่งยืน
3 เพิม
่ ขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ สนองความต ้องการของลูกค ้า
4 เสริมสร ้าง ให ้ความรู ้ และปรับปรุงคุณภาพชีวต
ิ ทีด
่ ใี ห ้แก่บค
ุ ลากรทุกระดับ
5 ดาเนินธุรกิจในแนวทางทีร่ ับผิดชอบต่อสังคม สิง่ แวดล ้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม (Values) “

- BEST ” :

1 คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทา ไม่สง่ ของเสีย
2 เรียนรู ้และพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ
3 ทางานแบบมีสว่ นร่วม

กลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ (Business Strategies) :
1 ลดต ้นทุนสินค ้าให ้สามารถแข่งขันได ้
2 พัฒนาสินค ้าให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด
3 พัฒนาความรู ้และขีดความสามารถของบุคลากร มีแผนกาลังคนทดแทน(Succession Plan)
4 ขยายตลาดเดิมและเพิม
่ ตลาดใหม่
้ กิจการ (M&A) หรือควบกิจการหรือร่วมลงทุนเพือ
5 ลงทุนหรือซือ
่ การประหยัดการควบคุมดูแลและการแข่งขัน
6 เพิม
่ ประสิทธิภาพเครือข่าย ปั จจัยการผลิตในแบบ Backward Vertical Integration
7 ส่งเสริมกิจกรรมทีต
่ อบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
8 สร ้างความได ้เปรียบในเชิงแข่งขันด ้วยการเพิม
่ กาลังการผลิต
9 เพิม
่ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด ้วยเทคโนโลยี
10

4
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การเปลีย
่ นแปลงและพ ัฒนาการทีส
่ าค ัญ
การเปลี
่ยนแปลงและพัฒนาการที
่ส�ำคัญ
การจ ัดโครงสร้างธุรกิจ
นอกจากการประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก (Hermetic
้ ส่วนสาคัญ
Reciprocating Compressor) แล ้วบริษัทได ้ลงทุนจัดตัง้ บริษัทย่อยต่าง ๆ เพือ
่ เป็ นฐานการผลิตวัตถุดบ
ิ และชิน
้ จากในประเทศ ทีช
ต่างๆของมอเตอร์ค อมเพรสเซอร์ท ใี่ ช ้ทดแทนการน าเข ้าและซือ
่ ว่ ยเสริม สร ้างความได ้เปรียบในการ
แข่งขันทางธุรกิจทีท
่ าให ้ต ้นทุนการผลิตลดลงและเพิม
่ ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ดังนี้
้ ส่วนเหล็กหล่อ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2532 จัดตัง้ บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด (KKF) เพือ
่ ทาการผลิตชิน
(Quality Casting ) สาหรับใช ้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ยานยนต์และอืน
่ ๆ และปั จจุบันบริษัทได ้ถือหุ ้น
ในบริษัทนีร้ ้อยละ 100
วันที่ 31 สิงหาคม 2533 จัดตัง้ บริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จากัด เพือ
่ ทาการผลิตเครือ
่ งควบคุมอุณหภูม ิ (Gas Pressure Thermostat) สาหรับใช ้กับตู ้เย็นและเครือ
่ งปรับอากาศ และในปี 2540 ได ้เพิม
่ การผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายา
(Enameled

Copper

Wire)

ซึง่ เป็ นวัต ถุดบ
ิ ส าคัญ ในการผลิต มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และด ้วยผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกิจตกตา่ ในปี 2540 บริษัทจึงได ้ดาเนินการปรับโครงสร ้างหนี้กับบรรดาเจ ้าหนี้และได ้จาหน่ ายเงินลงทุนในบริษัท
่ เป็ นบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์
กุลธรคอนโทรลส์ จากัด เมือ
่ เดือน ธันวาคม 2543 ต่อมาในปี 2546 บริษัทนี้ได ้เปลีย
่ นชือ
แอนด์คอนโทรลส์ จากัด และเมือ
่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 บริษัทได ้กลับเข ้าถือหุ ้นร ้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรแมทที
เรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด (KMC) อีกครัง้ โดยทีใ่ นขณะนัน
้ บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ได ้ถือ
้ ส่วนโลหะทุบ และชุบแข็ง
หุ ้นร ้อยละ 100 ในบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด (KMP) ซึง่ ประกอบอุตสาหกรรมผลิตชิน
รวมทัง้ ได ้ถือหุ ้นทางอ ้อมร ้อยละ 100 ในบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด (SKMC) ซึง่ เป็ นผู ้ผลิตลวดทองแดงอาบ
น้ ายา โดยมีสถานประกอบการทีต
่ งั ้ อยูใ่ นประเทศจีน
วันที่ 15 กรกฎาคม 2547 บริษัท ได ้เข ้าถือหุ ้นร ้อยละ 80 ในบริษัท ฉะเชิง เทราคัส ติง้ เวิค จ ากัด ผู ้ประกอบ
้ ส่วนเหล็กหล่อ และบริษัทนี้ได ้เข ้าซือ
้ กิจการเฉพาะส่วนการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
อุตสาหกรรมผลิตและจาหน่ ายชิน
่ เป็ น บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด (KPC)
ของ บริษัท ซันโย ยูนเิ วอร์แซล อีเล็คทริค จากัด (มหาชน) พร ้อมทัง้ ได ้เปลีย
่ นชือ
และวันที่ 29 กันยายน 2549 บริษัทได ้ถือหุ ้นในบริษัทนีร้ ้อยละ 100
วันที่ 20 มิถุนายน 2550 จัดตัง้ บริษัท กุลธร สตีล จากัด (KSC) โดยบริษัทได ้ถือหุ ้นในบริษัทนี้ร ้อยละ 100
เพือ
่ ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) สาหรับใช ้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์
ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ
วัน ที่ 25 ธั น วาคม 2556 บริษั ท กุล ธรเคอร์บ เี้ ฟาน์ด รี่ จ ากัด (KKF) ซึง่ เป็ นบริษั ทย่อ ยทีด
่ าเนิน ธุร กิจ ผลิต
้ ส่ว นเหล็ กหล่อ ได ้เข ้าซือ
้ กิจการโรงงานผลิตชิน
้ ส่วนเหล็ กหล่อ ซึง่ เป็ นธุรกิจส่ว นหนึ่ง ของบริษัท กุลธรพรีเ มียร์ จากัด
ชิน
(บริษัทย่อย) เป็ นการรวมธุร กิจ เพื่อ ลดภาระซ้า ซ ้อนของการบริหารกิจ การประเภทเดียวกันและเสริมสร ้างศักยภาพการ
แข่งขันให ้ดีมากขึน
้
วันที่ 13 มกราคม 2560 จัดตัง้ บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด (KRD) โดยบริษัทได ้ถือหุ ้นในบริษัทนี้ร ้อย
ละ 100 เพือ
่ ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ
ซึง่ ได ้เปิ ดดาเนินการในปี 2561 แล ้ว
วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท กุลธร สตีล จากัด (KSC) ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยทีด
่ าเนินธุรกิจการตัดและแปรรูป
้ ทรัพย์สน
ิ และรับโอนพนั กงานจากบริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด (KMP) ทีด
้ ส่วน
โลหะแผ่นได ้ซือ
่ าเนินธุรกิจผลิตชิน
้ งานโลหะ บริษัทนี้ (KMP) ถือหุ ้นร ้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
โลหะทุบ ชุบแข็งและรั บกลึงชิน
คอนโทรลส์ จ ากัด (KMC)

ซึง่ เป็ นบริษั ทย่อ ยของบริษั ทเช่น กัน ทัง้ นี้เพื่อ วัตถุป ระสงค์ในการลดค่าใช ้จ่ายด าเนิน การ

เสริมสร ้างประสิทธิภาพและศักยภาพของการแข่งขันทางธุรกิจทีด
่ ข
ี น
ึ้ ของกลุม
่ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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้ ทรัพย์สน
ิ จากบริษัท บริสทอล
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ได ้เข ้าทาสัญญาซือ
่ แนล (BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL, LLC) มูลค่า 4 ล ้านเหรียญดอลลาร์
คอมเพรสเซอร์ อินเตอร์เนชัน
สหรัฐอเมริกา ซึง่ ประกอบด ้วยเครือ
่ งจักร อุปกรณ์การผลิตต่างๆ รวมถึง ตรายีห
่ ้อ ลิขสิทธิแ
์ ละวิธก
ี ารผลิต (โนว์ฮาว) ทุกชนิด
พร ้อมด ้วยทีมงานสาคัญ โดยย ้ายฐานการผลิตทัง้ หมดมายังประเทศไทย ทาให ้บริษัทมีสายผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ขนาด
ใหญ่ทค
ี่ รอบคลุม ขึน
้ จากเดิมทีก
่ าลัง สูงสุด ที่ 10 แรงม ้า เป็ นสูง สุด ที่ 25 แรงม ้า มุ่ง เน น
้ ตลา ดเครื่องปรั บ อากาศครั วเรือ น
เครือ
่ งปรับอากาศเชิงพาณิชย์ และตลาดตู ้เย็นตู ้แช่เชิงพาณิชย์
ในปี 2562 บริษัทได ้ทาการปรั บปรุงอาคารโรงงาน เพื่อรองรับไลน์การผลิตของบริสทอล และได ้ดาเนินการ
ขนส่งเครือ
่ งจักรจากประเทศสหรั ฐอเมริกาและติดตัง้ เป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ทัง้ นี้ บริษัทได ้เริม
่ ดาเนินการทดสอบเครื่องจักร
บางส่วน ซึง่ คาดว่าจะเปิ ดดาเนินการโครงการบริสทอลได ้ภายในปี 2563

6
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พัพ ัฒนาการแห่
ฒนาการแห่
งความยั
งความย
งยื
่ ั น ่งยืน
2523 :

ก่อตัง้ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด เมือ
่ วันที่ 24 มีนาคม

2524 :

้ ส่วนนาเข ้า
เริม
่ ประกอบมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AE จากชิน

2525 :

เปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการและเริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

2532 :

เริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น AZ และก่อตัง้ บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด เมือ
่ วันที่ 24 พฤศจิกายน

2533 :

ก่อตัง้ บริษัท กุลธรคอนโทรลส์ จากัด เมือ
่ วันที่ 31 สิงหาคม

2534 :

่ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ
บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด ได ้จดทะเบียนรายชือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์

2536 :

้ บรรยากาศ
เริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทใี่ ช ้สารทาความเย็นประเภท NON-CFC ซึง่ ไม่ทาลายโอโซนในชัน

2541 :

ได ้รับการรับรองมาตรฐาน CE MARK และ CB MARK

2543 :

ได ้รับการรับรองมาตรฐานในด ้านการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม ISO 14001

2544 :

เริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น WJ เป็ นความภาคภูมใิ จทีบ
่ ริษัทสามารถคิดค ้นและพัฒนาได ้ด ้วยตนเอง

:

ได ้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 9001 ฉบับปี 2000 และ UL จากสหรัฐอเมริกา

2545 :

ได ้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ OHSAS 18001 ฉบับปี 1999

2547 :

เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ 80 % ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ภายใต ้
้ ส่วนเหล็กหล่อ
ลิขสิทธิ์ การผลิตของบริษัท ซันโยอีเล็คทริค จากัด ประเทศญีป
่ น
ุ่ และชิน

2548 :

ได ้รับการรับรองมาตรฐานในระบบคุณภาพ ISO 17025 ฉบับปี 1999 และ ISO 14001 ฉบับปี 2004

2549 :

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 20 ล ้านเครือ
่ ง

:

เมือ
่ วันที่ 29 กันยายน เป็ นผู ้ถือหุ ้น 100 % ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด

2550 :

ก่อตัง้ บริษัท กุลธรสตีล จากัด เป็ นโรงงานตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)

2551 :

เริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น KA และ LA สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่

2552 :

เริม
่ ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์รุ่น CA สาหรับตู ้แช่แข็ง เครือ
่ งทาความเย็นขนาดใหญ่

:

ได ้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

2553 :

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 30 ล ้านเครือ
่ งและรุ่น AW ครบ 5 ล ้านเครือ
่ ง

:

ได ้รับรางวัล GOLDEN AWARDS (THAILAND 5S AWARDS) จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

:

เป็ นผู ้ถือหุ ้นใหญ่ 100 % ของบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ซึง่ มีบริษัท กุลธรเมททัล
โปดักส์ จากัด และบริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด เป็ นบริษัทย่อย

:

ได ้รับรางวัล KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN
AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

2554 :

ได ้รับประกาศนียบัตร มอก. 26000

2555 :

จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) เมือ
่ วันที่ 13 มกราคม

2556 :

ได ้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ลด และเลิกใช ้สารทาลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

:

ได ้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

:

ได ้รับมอบใบรับรองความสามารถห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร มอก. 17025-2548 จากสานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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:

ได ้รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ "มาตรฐานฝี มอ
ื แรงงานไทย อนาคตไทย Our Skills Our Future"
จากกรมพัฒนาแรงงานฝี มอ
ื แห่งชาติ

: ได ้รับโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ ระดับที่ 2 จากโครงการอนุรักษ์ การได ้ยินในสถานประกอบการจากกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข
2557 :

ได ้รับรางวัล KAIZEN BRONZE AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

:
2558 :

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 40 ล ้านเครือ
่ ง
ได ้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND
KAIZEN AWARDS จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

:

ได ้รับ Certificate of ESG 100 Company สาหรับปี 2558 จากสถาบันไทยพัฒน์เมือ
่ 27 พฤษภาคม
่ 100 อันดับหลักทรัพย์จดทะเบียนทีม
จากผลการจัดอันดับธุรกิจของรายชือ
่ ค
ี วามโดดเด่นด ้านสิง่ แวดล ้อม สังคม
และธรรมาภิบาล (ESG 100)

2559 :

ได ้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

2560 :

ก่อตัง้ บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด เมือ
่ วัน ที่ 13 มกราคม เพือ
่ ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท ี่
ใช ้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ

:

ได ้รับรางวัล KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่

:

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ครบ 48 ล ้านเครือ
่ ง

2561 : ได ้รับรางวัล KAIZEN SILVER AWARDS ในการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS
จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ น
ุ่
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โครงสร้างการถื
อหุน
้ อ
ของกลุ
ม
่ บริษ ัท ่มบริษัท
โครงสร้
างการถื
หุ้นของกลุ
บริษัทมีบริษัทย่อยทัง้ หมด 7 บริษัท คือ บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากั ด (KPC) บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่
จากัด (KKF) บริษัท กุลธร สตีล จากัด (KSC) บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด (KMC) บริษัท กุลธร
เมททัลโปรดักส์ จากัด (KMP) บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด (SKMC) และบริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด
(KRD) โดยโครงสร ้างการถือหุ ้นของกลุม
่ บริษัท เป็ นดังแผนภาพนี้

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ล ักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย
บริษั ทเป็ นผู ้ผลิต และจ าหน่ ายผลิต ภั ณฑ์ห ลัก ได ้แก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แ บบลูกสูบ ปิ ดผนึก ส าหรั บใช ้กับ
้ ส่วนมอเตอร์คอมเพรส
เครือ
่ งทาความเย็นและเครือ
่ งปรับอากาศ รวมทัง้ ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ Condensing Unit ชิน
้ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ า โดยมีผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นวัตถุดบ
้ ส่วนต่าง ๆ จากบริษัทย่อยเป็ นฐานสนั บสนุนการผลิต
เซอร์และชิน
ิ และชิน
ทีส
่ าคัญ
บริษัทได ้กาหนดนโยบายการดาเนินธุรกิจเพือ
่ สร ้างความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ไว ้ดังนี้
1 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพ ส่งมอบตรงเวลา ในราคาทีแ
่ ข่งขันได ้
2 ขยายธุร กิจด ้วยการเพิม
่ ก าลัง การผลิตและเพิ่ม สิน ค ้ารุ่น ใหม่ ๆ อย่า งต่อ เนื่อ งเพื่อ รองรั บ ความต ้องการของ
ลูกค ้า
3 ขยายตลาดลูกค ้าต่างประเทศอย่างต่อเนือ
่ ง เช่น อาเซียน เอเซียกลาง จีน ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย ยุโรป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต ้ และแอฟริกา
4 ใช ้ระบบบริหารจัดการทีเ่ ป็ นสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025
5 บริหารงานตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ เี พือ
่ ความเป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
6 ปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนือ
่ งในแนวทางของการเพิม
่ ประสิทธิภาพและความสามารถในการแข่งขัน
7 บริหารจัดการธุรกิจด ้วยเทคโนโลยีประมวลผลข ้อมูลการดาเนินงาน
การดาเนินธุรกิจของบริษัทย่อยทัง้ 7 แห่งเป็ น ดังนี้
1 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด (KPC) ซึง่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบสาหรับตู ้เย็น ตู ้แช่
้ ส่วนเหล็กหล่อ
2 บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด (KKF) ซึง่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิตชิน
(Quality Casting) จาหน่ายให ้แก่ผู ้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และกิจการผลิตยานยนต์
3 บริษัท กุลธร สตีล จากัด (KSC) ซึง่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 100 ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (CoilCenter) จ าหน่ ายให ้กับผู ้ประกอบกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ และประกอบ
้ ส่วนโลหะทุบ ชุบแข็ง และรับกลึงชิน
้ งานโลหะ
กิจการผลิตชิน
4 บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด (KMC) ซึง่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 100 ประกอบกิจการผลิต
ลวดทองแดงอาบน้ ายาสาหรั บมอเตอร์ไ ฟฟ้ าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

และผลิตเครื่องควบคุมอุณหภูม ิ

สาหรับตู ้เย็น ตู ้แช่ ตู ้ทาน้ าเย็น
5 บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด (KMP) ซึง่ ถือหุ ้นร ้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จากัด
6 บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด (SKMC) ซึง่ ถือหุ ้นทางอ ้อมร ้อยละ 100 โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์
แอนด์ค อนโทรลส์ จ ากั ด ประกอบกิจ การผลิต ลวดทองแดงอาบน้ า ยาส าหรั บ มอเตอร์ไ ฟฟ้ าและมอเตอร์
้ ส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ ซึง่ มีสถานประกอบการตัง้ อยูใ่ นประเทศจีน
คอมเพรสเซอร์ และผลิตชิน
7 บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด (KRD) ซึง่ บริษัทถือหุ ้นร ้อยละ 100 ประกอบกิจการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ

10

รายงานประจำ�ปี 2562

ดังนั น
้ การประกอบธุร กิจของบริษัทและบริษัทย่อ ยโดยรวมจึงอยู่ในกลุ่มธุร กิจเดียวกัน ทีม
่ ีฐานการผลิตใน
้ ส่วนแบบครบวงจรจากต ้นทาง
รูปแบบของการสนั บสนุ นกันอย่างต่อเนื่องจากบริษัทย่อยทีม
่ พ
ี ร ้อมทัง้ วัตถุดบ
ิ หลักและชิน
หรือ Backward Vertical Integration รวมทัง้ กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ อือ
้ อานวยต่อการสร ้างความได ้เปรียบใน
เชิงแข่งขันทางธุรกิจได ้เป็ นอย่างดี

โครงสร้างรายได้จาหน่ายตามสายผลิตภ ัณฑ์ของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย
ปี 2562
รายได้
(ล้านบาท)

%

ปี 2561
รายได้
(ล้านบาท)

%

100

3,140.80

53

4,171.97

56

5,863.90

62

100

1,153.68

19

1,412.51

19

1,616.79

16

KSC

100

888.68

15

950.92

13

1,102.57

12

้ ส่วนเหล็กหล่อ
4 ชิน

KKF

100

756.81

13

864.50

11

849.48

9

้ ส่วนโลหะและอืน
5 ชิน
่ ๆ

KMP

100

-

-

55.95

1

76.17

1

ดาเนิน
การโดย

สายผลิตภ ัณฑ์
1

คอมเพรสเซอร์แบบ
ลูกสูบ และอุปกรณ์

KKC
KPC KRD
KMC
SKMC

2 ลวดอาบน้ ายา
3 เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่น
แปรรูป

รวม

%
การถือหุน
้
ของบริษ ัท

5,939.97

100

7,455.85

KKC

:

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

KPC

:

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด

KKF

:

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

KSC

:

บริษัท กุลธร สตีล จากัด

KMC

:

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

KMP

:

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด

SKMC

:

บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด

KRD

:

บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

100

ปี 2560
รายได้
(ล้านบาท)

9,508.91

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

%

100
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รายได้จากลูกค้าตามเขตภูมศ
ิ าสตร์ (พ ันบาท)
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

4,082,633

5,035,165

5,823,627

ฮ่องกง

895,443

1,351,670

2,381,771

จีน

232,377

287,526

309,694

อินโดนีเซีย

54,180

36,226

46,112

ซาอุดอ
ิ าระเบีย

75,383

40,211

50,142

599,960

705,054

897,569

5,939,976

7,455,852

9,508,915

รายได ้จากลูกค ้าภายนอก
ประเทศไทย

ประเทศอืน
่ ๆ
รวม

โครงสร้างรายได้หล ักจากการจาหน่ายผลิตภ ัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษ ัทและบริษ ัทย่อย
1. โครงสร ้างรายได ้หลักจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)
–

รายได ้ตามจานวนการขาย (เครือ
่ ง)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สาหร ับผลิตภ ัณฑ์

ความสามารถ
ทาความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชว่ ั โมง)

ปริมาณการจาหน่าย (เครือ
่ ง)
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ตู ้เย็น, ตู ้แช่, ตู ้ทาน้ าเย็น

160 – 900

209,348

20.95%

283,390

21.92%

495,247

25.61%

ตู ้เย็น, ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

900 – 5,000

387,369

38.77%

443,450

34.32%

472,690

24.44%

5,000 – 35,000

401,350

40.17%

564,012

43.65%

964,864

49.89%

1,132

0.11%

1,369

0.11%

1,065

0.06%

999,199

100%

1,292,221

100%

1,933,866

100%

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์,
เครือ
่ งปรับอากาศ
เครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่

37,000 – 120,000

ยอดรวม

–

รายได ้ตามยอดขาย (พันบาท)

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์
สาหร ับผลิตภ ัณฑ์

ความสามารถ
ทาความเย็น
(บี.ที.ยู. / ชว่ ั โมง)

มูลค่าการจาหน่าย (พ ันบาท)
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ตู ้เย็น, ตู ้แช่, ตู ้ทาน้ าเย็น

160 – 900

184,595

8.47%

249,388

8.79%

427,109

9.80%

ตู ้เย็น, ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

900 – 5,000

728,101

33.40%

838,662

29.57%

809,296

18.57%

1,255,112

57.57%

1,733,876

61.13%

3,110,019

71.37%

12,350

0.56%

14,556

0.51%

11,535

0.26%

2,180,158

100%

2,836,482

100%

4,357,959

100%

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์,
เครือ
่ งปรับอากาศ
เครือ
่ งปรับอากาศขนาดใหญ่

5,000 – 35,000
37,000 – 120,000

ยอดรวม
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2. โครงสร ้างรายได ้หลักจากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด (บริษัทย่อย)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์สาหร ับผลิตภ ัณฑ์
ตูเ้ ย็ น, ตูแ
้ ช่, ตูท
้ านา้ เย็ น (ขนาด 106 – 1775 บี.ที.ยู. / ชว่ ั โมง)

ปริมาณและมูลค่าการจาหน่าย
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

รายได ้ตามจานวนการขาย (เครือ
่ ง)

261,461

415,960

505,607

รายได ้ตามยอดขาย (พันบาท)

273,512

434,960

548,724

ล ักษณะผลิตภ ัณฑ์
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์เป็ นอุปกรณ์หลักสาคัญทีท
่ าหน ้าทีอ
่ ัดและดูดสารทาความเย็นในระบบเครือ
่ ง
ทาความเย็นประเภทต่าง ๆ และเครือ
่ งปรับอากาศ โดยแบ่งออกเป็ นแบบต่าง ๆทีใ่ ช ้และจาหน่ายอยูท
่ วั่ โลก ดังนี้
 Reciprocating Compressor

 Rotary Compressor

 Screw Compressor

 Centrifugal Compressor

 Scroll Compressor

ผลิต ภั ณ ฑ์ม อเตอร์ค อมเพรสเซอร์ม ี 3 แบบที่ไ ด ้รั บ ความนิย มใช ้ในภาคครั ว เรือ น โดยแบ่ง ออกตามขนาด
ความสามารถในการทาความเย็ น (กาลังแรงม ้า) คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และการนามาใช ้งานเป็ นอุปกรณ์ควบติดกับ
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ทาความเย็นประเภทต่าง ๆ และเครือ
่ งปรับอากาศ ได ้ดังนี้
1 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก (Reciprocating/Hermetic type) ขนาด 1/20-25 แรงม ้า
ทีม
่ ก
ี ารนามาใช ้งานตู ้เย็นภายในบ ้าน ตู ้แช่ ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู ้ทาน้ าแข็ง ตู ้ทาน้ าเย็น เครือ
่ งปรับอากาศและ ฮีทปั๊ ม (Heat
Pump) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเด่นในด ้านประสิทธิภาพของการทาความเย็นดีและมีคณ
ุ ภาพทีค
่ งทีท
่ นทานต่อการใช ้งานในสภาพ
อากาศร ้อนต่อเนือ
่ งเป็ นเวลานาน แต่มค
ี ณ
ุ ลักษณะด ้อยทีม
่ เี สียงรบกวน ราคาสูงกว่าแบบโรตารี่
2 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary) ขนาด 1–7 แรงม ้า ทีม
่ ก
ี ารนามาใช ้งานเครือ
่ งปรับอากาศ
ขนาดเล็ก (Room Air Conditioner) ระบบปรับอากาศ (Package Air Conditioner) และฮีทปั๊ ม (Heat Pump) ซึง่ มี
คุณลักษณะเด่นในด ้านประหยัดพลังงานราคาไม่แพง และมีการพัฒนาเป็ นแบบ Twin Rotary ทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพใกล ้เคียง
แบบ Scroll แต่มค
ี ณ
ุ ลักษณะด ้อยทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพการทาความเย็นปานกลางและคุณภาพไม่คงที่
3 มอเตอร์ค อมเพรสเซอร์แ บบสกอลล์ (Scroll) ขนาด 1.5–30 แรงม ้าทีม
่ ีก ารน ามาใช ้งานเครื่อ งปรั บ
อากาศและฮีทปั๊ ม (Heat Pump) ซึง่ มีคณ
ุ ลักษณะเด่นในด ้านประหยัดพลังงานดีและมีประสิทธิภาพสูง แต่มค
ี ณ
ุ ลักษณะ
ด ้อยทีม
่ รี าคาสูงกว่าแบบโรตารีแ
่ ละแบบลูกสูบ
ผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทัง้ 3 แบบดังกล่าวนี้ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกจะเป็ น
แบบทีน
่ ิยมใช ้กันอย่างแพร่หลายสาหรั บสินค ้าตู ้เย็ นภายในบ ้าน ตู ้แช่ ตู ้เย็ นเชิงพาณิชย์ ตู ้ทาน้ าแข็ง ตู ้ทาน้ าเย็ น ซึง่ มี
ปริมาณการใช ้เป็ นจานวนมากในสัดส่วนกว่า 90 % ของทัง้ หมดและมีจานวนบางส่วนทีใ่ ช ้กับเครือ
่ งปรับอากาศ และสาหรับ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ (Rotary) นัน
้ เป็ นแบบทีใ่ ช ้กับเครือ
่ งปรับอากาศสาหรับผู ้บริโภคในครัวเรือน

ผลิตภ ัณฑ์ของบริษ ัท
บริษัทเป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกทีใ่ ช ้เป็ นอุปกรณ์ควบติด
กับ ตู ้เย็น ตู ้แช่ ตู ้ทาน้ าเย็น ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์และเครือ
่ งปรับอากาศ ซึง่ สามารถใช ้กับสารทาความเย็นได ้หลายชนิดรวมทัง้
สารทาความเย็นทีไ่ ม่ทาลายสิง่ แวดล ้อม (Ozone Friendly Substance) เช่น R290 R134a R410A R404A R407C R507
R600a โดยมีขนาดตัง้ แต่ 1/20 แรงม ้า ถึง 10 แรงม ้า
นอกจากนี้บริษัทยังทาการผลิตและจาหน่ ายผลิตภัณฑ์อน
ื่ ๆ เช่น Condensing Unit (ส่วนประกอบสาหรั บ
้ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ าและชิน
้ ส่วนต่างๆ ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
เครือ
่ งทาความเย็น) ชิน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ิ ธิพเิ ศษจากการสง
่ เสริมการลงทุน
สท
บริษัทได ้รับสิทธิประโยชน์บางประการในฐานะผู ้ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตข
ิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมีรายละเอียดทีม
่ ส
ี าระสาคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1987(2)/2554
1. เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตคอมเพรสเซอร์
สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศ
และเครือ
่ งทาความเย็น

2. สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด ้รับ
2.1 ได ้รั บยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลสาหรั บ กาไรสุทธิทไี่ ด ้จากการประกอบกิจการที่
ได ้รั บการส่ง เสริม รวมกัน ไม่เ กิน ร ้อยละ 100 ของเงิน ลงทุน ไม่รวมค่าทีด
่ น
ิ และทุน
หมุนเวียนมีกาหนดเวลา 5 ปี
ในกรณีทป
ี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลให ้

ตัง้ แต่วน
ั ที่
1 กรกฎาคม 2556
ถึงวันที่
1 กรกฎาคม 2561

นาผลขาดทุนประจาปี ทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่างเวลานั น
้ ไปหักออกจากกาไรสุทธิภายหลัง
ระยะเวลาได ้รั บยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นั บแต่วันพ ้น
กาหนดเวลานัน
้
2.2 ได ร้ ั บ ยกเว น
้ อากรขาเข า้ ส าหรั บ วั ต ถุ ด ิบ และวั ส ดุ จ าเป็ นที่ต อ้ งน าเข า้ มาจาก

ได ้รับ

ต่างประเทศ เพื่อใช ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นั บแต่วันนาเข ้า
ครัง้ แรก
2.3 ได ้รั บ ยกเว ้นอากรขาเข ้าส าหรั บ เครื่อ งจั ก รตามทีค
่ ณะกรรมการพิจ ารณาอนุ มั ต ิ

ได ้รับ

ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด ้รับการส่งเสริม
2.4 ได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องนาเงินปั นผลจากกิจการทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได ้รับ

ได ้รับ

ยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลไปรวมค านวณเพื่อ เสียภาษี เงินได ้ตลอดระยะเวลาทีผ
่ ู้
ได ้รับการส่งเสริมได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
3. วันทีเ่ ริม
่ ใช ้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

1 กรกฎาคม 2556

ทัง้ นี้ บริษัทฯต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่าง ๆ ทีก
่ าหนดไว ้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจานวนประมาณ 3,881 ล ้านบาท
รายได ้จากการขายของบริษัทฯทัง้ หมดสาหรับปี สิน
เป็ นรายได ้จากการผลิตและขายซึง่ ได ้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็ นจานวนประมาณ 331 ล ้านบาท (2562: ไม่ม)ี
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บริษั ท กุลธรเคอร์บ เี้ ฟาน์ดรี่ จ ากัด ซึง่ เป็ นบริษั ทย่อยได ้รั บสิทธิพ ิเศษทางภาษี สาหรั บผลิตภั ณฑ์ท ี่ก าหนดแต่ละ
ประเภทภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตข
ิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนโดยมี
รายละเอียดทีม
่ ส
ี าระสาคัญดังนี้

1. เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

บัตรส่งเสริมเลขที่

บัตรส่งเสริมเลขที่

2127(2)/2548

60-0092-1-00-1-0

้ ส่วนเหล็กหล่อ
ผลิตชิน

้ ส่วน
ผลิตชิน
เหล็กหล่อ

2. สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด ้รับ
2.1 ได ้รั บยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลสาหรั บกาไรสุทธิทไี่ ด ้จาก ตัง้ แต่วน
ั ที่ 8 กรกฎาคม
การประกอบกิจการทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมเป็ นระยะเวลา 8 ปี นั บ
แต่วน
ั ทีเ่ ริม
่ มีรายได ้จากการประกอบกิจการ

-

2555
ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม

ในกรณีทป
ี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ ด ้รับยกเว ้น

2563

ภาษี เงิ น ได น
้ ิ ต ิบุ ค คลให ส
้ ามารถน าผลขาดทุ น ประจ าปี ที่
เกิด ขึน
้ ในระหว่างเวลานั ้นไปหั กออกจากกาไรสุทธิภ ายหลัง
ระยะเวลาได ้รั บ ยกเว ้นภาษี เงิน ได ้นิต บ
ิ ุคคลมีกาหนดเวลาไม่
เกิน 5 ปี นับแต่วน
ั ทีพ
่ ้นกาหนดเวลานัน
้
2.2 ได ้รั บยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ุคคลสาหรั บกาไรสุทธิทไี่ ด ้จาก

-

ยังไม่ได ้ใช ้สิทธิ

ได ้รับ

ได ้รับ

ได ้รับ

ได ้รับ

8 กรกฎาคม 2555

ยังไม่ได ้ใช ้สิทธิ

การประกอบกิจ การทีไ่ ด ้รั บ การส่ง เสริม รวมกัน ไม่เ กิน ร ้อยละ
100 ข อ ง เ งิ น ล ง ทุ น ไ ม่ ร ว ม ค่ า ที่ ด ิ น แ ล ะ ทุ น ห มุ น เ วี ย น มี
กาหนดเวลา 5 ปี
ในกรณีทป
ี่ ระกอบกิจ การขาดทุนในระหว่างเวลาได ้รั บยกเว ้น
ภาษี เ งิน ได ้นิ ต บ
ิ ุ ค คลให ้น าผลขาดทุ น ประจ าปี ที่เ กิด ขึ้น ใน
ระหว่า งเวลานั ้น ไปหั ก ออกจากกาไรสุทธิภายหลัง ระยะเวลา
ได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลมีกาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นั บ
แต่วน
ั พ ้นกาหนดเวลานัน
้
2.3 ได ร้ ั บ ยกเว น
้ ไม่ ต อ้ งน าเงิน ปั นผลจากกิจ การที่ไ ด ร้ ั บ การ
ส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลไปรวม
ค านวณเพื่ อ เสีย ภาษี เ งิน ได ้ตลอดระยะเวลาที่ผู ไ้ ด ร้ ั บ การ
ส่งเสริมได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
2.4 ไ ด ร้ ั บ ย ก เ ว น
้ อ า ก ร ข า เ ข า้ ส า ห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต า ม ที่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมัต ิ
3. วันทีเ่ ริม
่ ใช ้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

ทัง้ นี้ บริษัทย่อยต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่าง ๆ ทีก
่ าหนดไว ้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยได ้รับสิทธิพเิ ศษทางภาษี ตามพระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ.
ิ ธิพเิ ศษทีส
2520 โดยการอนุมัตข
ิ องคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โดยมีรายละเอียดสาหรับบัตรส่งเสริมทีย
่ ังมีสท
่ าคัญ
เหลืออยูด
่ งั นี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
2167(2)/2550
1. เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ผลิตคอมเพรสเซอร์สาหรับ
ตู ้เย็นและเครือ
่ งทาความเย็น

2. สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด ้รับ
2.1 ได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสาหรับกาไรสุทธิทไี่ ด ้จากการประกอบกิจการ ตัง้ แต่วน
ั ที่ 14 มกราคม 2551
ทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร ้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด
่ น
ิ

ถึงวันที่ 13 มกราคม 2559

และทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 8 ปี นั บแต่วันทีเ่ ริม
่ มีรายได ้จากการประกอบ
กิจการ
ในกรณีทป
ี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ ด ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิต ิ
บุคคลให ้สามารถนาผลขาดทุนประจาปี ทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่างเวลานั น
้ ไปหักออก
จากก าไรสุ ท ธิ ภ ายห ลั ง ระย ะเ ว ลาได ร้ ั บย กเ ว น
้ ภ าษี เ งิ น ไ ด น
้ ิ ต ิ บุ ค คล มี
กาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วน
ั ทีพ
่ ้นกาหนดเวลานัน
้
2.2 ได ้รับยกเว ้นไม่ต ้องนาเงินปั นผลทีไ่ ด ้รับจากกิจการส่งเสริมการลงทุน ซึง่ ได ้รับ

ได ้รับ

ยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลไปรวมคานวณเพือ
่ เสียภาษี เงินได ้ตลอดระยะเวลา
ทีผ
่ ู ้ได ้รับการส่งเสริมได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
2.3 ได ้รับลดหย่อนภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลสาหรั บกาไรสุทธิทไี่ ด ้รั บจากการลงทุนใน มีกาหนด 5 ปี นับจากวันทีพ
่ ้น
อัตราร ้อยละ 50 ของอัตราปกติ
2.4 ได ้รั บ อนุ ญ าตให ้หั ก ค่า ขนส่ง ค่า ไฟฟ้ าและค่า ประปาสองเท่า ของค่า ใช ้จ่า ย
ดังกล่าวนับแต่วน
ั ทีเ่ ริม
่ มีรายได ้จากการประกอบกิจการนัน
้

กาหนดระยะเวลาตาม 2.1
เป็ นระยะเวลา 10 ปี นับแต่
วันทีเ่ ริม
่ มีรายได ้จากการ
ประกอบกิจการ

2.5 ได ้รับอนุญาตให ้หักเงินลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร ้างสิง่ อานวยความสะดวก

ได ้รับ

่ มราคาตามปกติ
ร ้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจากการหักค่าเสือ
2.6 ได ้รั บ ยกเว ้นอากรขาเข ้าสาหรั บ วั ต ถุ ด บ
ิ และวัส ดุจ าเป็ นทีต
่ ้องน าเข ้ามาจาก
ต่างประเทศเพือ
่ ใช ้ในการผลิตเพือ
่ การส่งออก
2.7 ได ้รั บลดหย่อนอากรขาเข ้าร ้อยละ 75 ของอัตราปกติสาหรั บวัตถุดบ
ิ หรือวัส ดุ

เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วน
ั
นาเข ้าครัง้ แรก
ได ้รับ

จาเป็ นทีน
่ าเข ้ามาใช ้ในการผลิตเพื่อจาหน่ายในประเทศเป็ นระยะเวลา 1 ปี นั บ
แต่วน
ั นาเข ้าครัง้ แรก
2.8 ได ้รับยกเว ้นอากรขาเข ้าสาหรับของทีผ
่ ู ้ได ้รั บการส่งเสริมนาเข ้ามาเพือ
่ ส่งกลับ

ได ้รับ

ออกไปเป็ นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วน
ั นาเข ้าครัง้ แรก
3. วันทีเ่ ริม
่ ใช ้สิทธิตามบัตรส่งเสริม

ทัง้ นี้ บริษัทย่อยต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่าง ๆ ทีก
่ าหนดไว ้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน
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รายงานประจำ�ปี 2562

14 มกราคม 2551

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยได ้รับสิทธิพเิ ศษทางภาษี สาหรับผลิตภัณฑ์ท ี่
กาหนดแต่ละประเภทภายใต ้พระราชบัญญัตส
ิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตข
ิ องคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนโดยมีรายละเอียดทีม
่ ส
ี าระสาคัญดังนี้
บัตรส่งเสริมเลขที่
1204(2)/2551
1. เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนในกิจการ

ลวดโลหะอาบน้ ายา
ประเภท 5.3

2. สิทธิประโยชน์สาคัญทีไ่ ด ้รับ
2.1 ได ้รั บ ยกเว ้นภาษี เ งิน ได ้นิต บ
ิ ุค คลส าหรั บ ก าไรสุท ธิท ี่ไ ด ้จากการประกอบ

ตัง้ แต่วน
ั ที่ 10 มกราคม

กิจการทีไ่ ด ้รับการส่งเสริมรวมกันไม่เกินร ้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่า

2555 ถึงวันที่ 9 มกราคม

ทีด
่ น
ิ และทุนหมุนเวียนเป็ นระยะเวลา 6 ปี นั บแต่วันทีเ่ ริม
่ มีรายได ้จากการ

2561

ประกอบกิจการ
ในกรณีทป
ี่ ระกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ ด ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิต ิ
บุค คลให ้สามารถน าผลขาดทุน ประจ าปี ทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่า งเวลานั ้นไปหั ก
ออกจากก าไรสุท ธิภ ายหลั ง ระยะเวลาได ้รั บ ยกเว ้นภาษี เ งิน ได ้นิต บ
ิ ุค คลมี
กาหนดเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วน
ั ทีพ
่ ้นกาหนดเวลานัน
้
2.2 ได ้รั บยกเว ้นอากรขาเข ้าสาหรั บวัตถุดบ
ิ และวัสดุจาเป็ นทีต
่ ้องนาเข ้ามาจาก

ได ้รับ

ต่างประเทศ เพื่อใช ้ในการผลิตเพื่อการส่งออกเป็ นระยะเวลา 1 ปี นั บแต่
วันทีน
่ าเข ้าครัง้ แรก
2.3 ได ้รั บ ยกเว ้นอากรขาเข ้าส าหรั บ เครื่อ งจั ก รตามที่ค ณะกรรมการพิจ ารณา

ได ้รับ

อนุมัตต
ิ ลอดระยะเวลาทีไ่ ด ้รับการส่งเสริม
2.4 ได ้รั บ ยกเว ้นไม่ต ้องน าเงิน ปั น ผลจากกิจ การทีไ่ ด ้รั บ การส่ง เสริม การลงทุน

ได ้รับ

ซึง่ ได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลไปรวมคานวณเพือ
่ เสียภาษี เงินได ้ตลอด
ระยะเวลาทีผ
่ ู ้ได ้รับการส่งเสริมได ้รับยกเว ้นภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คล
3. วันทีเ่ ริม
่ ใช ้สิทธิ

10 มกราคม 2555

ทัง้ นี้ บริษัทย่อยต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่าง ๆ ทีก
่ าหนดไว ้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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อุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก (Hermetic Reciprocating Compressors)
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกเป็ นมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทค
ี่ รอบครองส่วนแบ่งตลาดเกือบทัง้ หมด
ของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบทีน
่ ิยมนามาใช ้กันอย่างแพร่หลายสาหรั บเครื่องทาความเย็น ได ้แก่ ตู ้เย็ นภายใน
บ ้าน ตู ้แช่ ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู ้ทาน้ าแข็ง ตู ้ทาน้ าเย็น และเครือ
่ งปรับอากาศในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์ เนื่องจากตัว
ผลิต ภั ณ ฑ์ม ีรู ป แบบที่ห ลากหลาย มีก าลั ง แรงม ้าหลายขนาด ซึง่ ผู ้ใช ้สามารถเลือ กได ้ตามความเหมาะสมกั บ สิน ค ้า
นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แ บบลูก สูบปิ ดผนึ กได ้มีการพั ฒนาตัวผลิตภัณฑ์ให ้ดีข น
ึ้ อย่า ง
ต่อเนือ
่ งทัง้ ในด ้านประสิทธิภาพการใช ้งาน การประหยัดพลังงาน และการใช ้สารทาความเย็นต่างๆทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
ได ้แก่ R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a R448 R1234yf โดยมีขนาดกาลังแรงม ้าทีใ่ ช ้กับผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ ดังนี้
–

ขนาดกาลังแรงม ้า 1/20 ถึง 5/8 ใช ้กับตู ้เย็นและตู ้แช่ในครัวเรือน

–

ขนาดกาลังแรงม ้า

–

ขนาดกาลังแรงม ้า

1/3 ถึง

1 ใช ้กับตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

1 ถึง 10 ใช ้กับตู ้เย็นเชิงพาณิชย์ เครือ
่ งปรับอากาศ

ผลจากความต ้องการประหยัดการใช ้พลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนโดยทั่วไป
ทีม
่ ผ
ี ลทาให ้อุณหภูมใิ นบรรยากาศของโลกร ้อนมากขึน
้ ทาให ้ความต ้องการของผู ้บริโภคมีรูปแบบเปลีย
่ นไปที่มผ
ี ลต่อการ
เปลี่ย นแปลงคุณ สมบั ต ข
ิ องตั ว ผลิต ภั ณ ฑ์ม อเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ท ี่ใ ช ้ในระบบท าความเย็ น ต่ า ง ๆ ท าให ผ
้ ูผ
้ ลิต ต ้อง
้ ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ให ้มีประสิทธิภาพสูงขึน
ปรับเปลีย
่ นชิน
้ ในการใช ้งานทีป
่ ระหยัดพลังงานและใช ้สารทาความเย็นทีเ่ ป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล ้อมมากขึน
้ เพือ
่ ช่วยลดภาวะโลกร ้อน
และบริษั ท กุ ล ธรเคอร์ บ ี้ จ ากั ด (มหาชน) ยั ง คงเป็ นผู ผ
้ ลิต รายใหญ่ ร ายหนึ่ ง ของโลกส าหรั บ มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่
พ ัฒนาการของการแข่งข ันในอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก
การด าเนิน ธุร กิจ ของบริษั ทต่า ง ๆ ในภาคอุต สาหกรรมมอเตอร์ค อมเพรสเซอร์แ บบลูก สูบ ปิ ดผนึก ยั ง คงมีก าร
แข่งขันกัน อย่างเข ้มข ้นรุนแรงและต่อเนื่องทุกปี ในเรื่องของคุณภาพ และราคาของสินค ้า โดยมีผู ้ผลิตจากประเทศจีนซึง่
้ กิจการจากผู ้ผลิต
เป็ นผู ้ผลิตรายใหญ่ของโลกทีม
่ ีการเติบ โตของขนาดธุรกิจอย่างรวดเร็ วด ้วยวิธ ี การควบรวมและเข ้าซือ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกขนาดเล็กหลายรายในแต่ละภูมภ
ิ าคของโลกทาให ้ผู ้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบปิ ดผนึกจากประเทศจีนมีขนาดธุรกิจทีใ่ หญ่มากเป็ นอันดับต ้นๆของโลกและมีความได ้เปรียบในเชิงแข่งขันจาก
ปริมาณการผลิตทีม
่ ข
ี นาดใหญ่กว่ามาก จึงส่งผลให ้ผู ้ผลิตรายอืน
่ ๆ ทีเ่ หลืออยู่แข่งขันได ้ยากขึน
้ ในประเด็นดังกล่าวนี้ได ้
ส่ง ผลกระทบต่อการรั ก ษาความสามารถในการแข่งขันส าหรั บ มอเตอร์ค อมเพรสเซอร์แ บบลูกสูบ ปิ ดผนึก ขนาดเล็ กของ
บริษัทด ้วยเช่นกัน แม ้ว่าบริษัทจะมีการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง

การตลาดและการแข่งข ัน
– ตลาดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกยังคงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักทีน
่ ย
ิ มใช ้ในอุตสาหกรรมเครือ
่ งทาความ
เย็นซึง่ ใช ้กับตู ้เย็นภายในบ ้าน ตู ้แช่ ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์ ตู ้ทาน้ าแข็ง ตู ้ทาน้ าเย็นในสัดส่วนมากกว่าร ้อยละ 90 ของปริมาณ
ทัง้ หมด และใช ้กับเครือ
่ งปรับอากาศในสัดส่วนร ้อยละ 5 ของปริมาณทัง้ หมด
เนือ
่ งด ้วยคุณสมบัตข
ิ องมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพการทาความเย็นทีด
่ แ
ี ละมี
คุณภาพทีค
่ งทีจ
่ งึ เหมาะกับการใช ้งานสาหรับเครื่องปรับอากาศในท ้องถิน
่ ทีม
่ อ
ี ณ
ุ หภูมส
ิ งู และร ้อนต่อเนื่องเป็ นเวลานานซึง่
ได ้รับการยอมรับจนเป็ นทีน
่ ิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง แต่เนื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ิ้ ส่วนประกอบต่าง ๆ มาก จึงท าให ้มีต ้นทุนและค่าใช ้จ่ายในการผลิตทีส
ปิ ดผนึกมีชน
่ งู ดังนั น
้ ตลาดในพื้นทีอ
่ น
ื่ ทีต
่ ้องการ
สินค ้าราคาถูกจึงนิยมใช ้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารีส
่ าหรับเครือ
่ งปรับอากาศ
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จากสภาวะโลกร ้อนทีม
่ ค
ี วามรุนแรงมากขึน
้ ทุกปี ทาให ้ประชากรในเขตพืน
้ ทีท
่ ไี่ ด ้รับผลกระทบและประชากรที่
้ ของกลุม
มีกาลังซือ
่ ประเทศทีม
่ ส
ี ภาพเศรษฐกิจเจริญเติบโตดีในหลาย ๆ พืน
้ ทีข
่ องโลกมีความต ้องการทีจ
่ ะดารงชีวต
ิ อย่างมี
สุ ข อนามั ย ที่ด ี แ ละสบายขึ้น จึง ท าให เ้ ครื่ อ งท าความเย็ น ในครั ว เรื อ นต่ า งๆ เครื่ อ งท าความเย็ น เชิง พาณิ ช ย์ และ
เครือ
่ งปรับอากาศภายในบ ้านกลายเป็ นสินค ้าจาเป็ นทีน
่ ามาใช ้ในการถนอมและรักษาความสดของอาหาร ปรับลดอุณหภูม ิ
อากาศในบ ้านอยู่ อ าศั ย และสถานที่ท างานให ้เย็ น สบาย รวมทั ง้ ใช ้ท าห ้องเย็ น และกระบวนการท าความเย็ น ต่ า งๆใน
ภาคอุตสาหกรรมนัน
้ มีแนวโน ้มการบริโภคเพิม
่ มากขึน
้ อย่างต่อเนื่องและส่งผลให ้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึก
มียอดขายเพิม
่ มากขึน
้ เช่น กัน

ด ้วยเหตุนี้จ งึ เป็ นโอกาสทางการตลาดทีน
่ ่ าดึงดูด ใจทีท
่ าให ้ผู ้ประกอบการทัง้ หลายต ้อง

แข่งขันกันนาเสนอผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ุณภาพดีมป
ี ระสิทธิภ าพ ประหยัดการใช ้พลังงาน และใช ้สารทาความเย็ นทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สิง่ แวดล ้อมรวมทัง้ ราคาขายทีต
่ อบสนองความต ้องการของลูกค ้า จึงทาให ้ผู ้ประกอบการต ้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และลด
ต ้นทุนการดาเนินงานในด ้านต่างๆรวมทัง้ ทาการควบรวมกิจการเพือ
่ รักษาความสามารถและความได ้เปรียบในการแข่งขัน
ผลิตภั ณฑ์ม อเตอร์คอมเพรสเซอร์แ บบลูกสูบปิ ดผนึก ของบริษั ทในปั จ จุบัน ยัง คงสามารถตอบสนองความ
ต ้องการของตลาดทีใ่ ช ้กับเครือ
่ งทาความเย็นและเครือ
่ งปรับอากาศทีใ่ ช ้ในครัวเรือนดังกล่าวได ้เป็ นอย่างดี
– ผูผ
้ ลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกรายใหญ่ของโลก ได้แก่
ผู ้ผลิต

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

Slovenia, China, Germany, Austria

Kulthorn Kirby

Thailand

* แหล่งทีม
่ า : วารสาร JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS)
และผลการวิจัยของบริษัท
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มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของกลุม
่ กุลธร (Kulthorn Kirby) และการแข่งข ันในตลาด
ผลิตภณ
ั ฑ์ของ บริษท
ั กุลธรเคอร์บ ี้ จาก ัด (มหาชน) คือ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ด

ก.

ผนึกทีม
่ ข
ี นาด Displacement ค่อนข ้างกว ้างและครอบคลุมความต ้องการของตลาด โดยมีขนาดตัง้ แต่ 1/8 แรงม ้า จนถึง
10 แรงม ้า ดังมีรายละเอียดรุ่นของผลิตภัณฑ์ และการใช ้กับสินค ้าต่าง ๆ ดังนี้
บริษ ัท

่ รุน
ชือ
่

กาล ังแรงม้า

C–Q

1/8

ตู ้เย็นและตู ้แช่

R134a, R600a

C-B

1/3

ตู ้เย็นและตู ้แช่

R134a, R600a, R404A, R290

AZ

1/20 – 1/5

ตู ้เย็นและตู ้แช่

R134a

AZA

1/20 – 1/5

ตู ้เย็นและตู ้แช่

R134a, R600a, R404A, R290, R507

AE

1/20 – 5/8

ตู ้เย็นและตู ้แช่

R134a, R600a, R404A, R290, R1234yf, R22

AEL

1/3 – 5/8

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22

BA

1/3 – 5/8

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R600a, R404A, R290, R507

CA

1/3 – 5/8

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์

R134a, R404A, R290, R507

WJ

5/8 – 1

ตู ้เย็นเชิงพาณิชย์และเครือ
่ งปรับอากาศ

R134a, R404A, R290, R407C, R22

AW

1 – 2.5

เครือ
่ งปรับอากาศในบ ้านและเชิงพาณิชย์

R134a, R404A, R410A, R407C, R448, R22

KA

3–5

เครือ
่ งปรับอากาศในบ ้านและเชิงพาณิชย์

R22, R404A, R134a

LA

8 – 10

เครือ
่ งปรับอากาศในบ ้านและเชิงพาณิชย์

R22, R404A

กุลธรพรีเมียร์

กุลธรเคอร์บ ี้

ตลาดสินค้า

สารทาความเย็ น

กาล ังการผลิตและปริมาณการผลิต (หน่วย : ล้านเครือ
่ ง)
บริษ ัท กุลธรเคอร์บ ี้ จาก ัด (มหาชน)

บริษ ัท กุลธรพรีเมียร์ จาก ัด

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

5.16

5.16

5.16

4.50

4.50

4.50

มอเตอร์คอมเพรสเซอร์

1.043

1.87

1.87

0.23

0.42

0.49

Condensing Unit

0.005

0.01

0.01

-

-

-

1.048

1.88

1.88

0.23

0.42

0.49

(44.25%)

-

(5.53%)

(45.23%)

(14.28%)

(30.99%)

กาลังผลิต
ปริมาณการผลิต

รวมปริมาณการผลิต
อัตราเพิม
่ (ลด) ของปริมาณการผลิต
ข.

ลูกค้าของบริษ ัท แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
(1)

ผู ้ผลิตตู ้เย็น ตู ้แช่ และเครือ
่ งปรับอากาศรายใหญ่ทเี่ รียกว่า OEM (Original Equipment
Manufacturers) ซึง่ บริษัทเป็ นผู ้จาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์โดยตรงทัง้ ภายในและ
ต่างประเทศ

(2)

ผู ้ผลิตตู ้เย็น ตู ้แช่ ตู ้ทาน้ าเย็น และเครือ
่ งปรับอากาศรายย่อย บริษัทให ้ผู ้จัดจาหน่ายในประเทศ
ทีไ่ ด ้รับมอบหมายเป็ นผู ้ดาเนินการ ส่วนการขายส่งออก บริษัทเป็ นผู ้ดาเนินการโดยตรงกับลูกค ้า

(3)
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จุดเด่นทางการตลาดของบริษัททีแ
่ ตกต่างจากผู ้ผลิตหลายราย คือ การทีบ
่ ริษัทดาเนินธุรกิจในสถานะของ
ผู ้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทไี่ ม่ได ้ผลิตสินค ้าสาเร็ จรูปเพื่อจาหน่ายแข่งขันกับลูกค ้า เช่น ตู ้เย็ น ตู ้ทาน้ าเย็น ตู ้แช่ และ
เครือ
่ งปรับอากาศ และได ้เน ้นการให ้ความสาคัญทีส
่ ด
ุ ต่อการตอบสนองต่อความต ้องการของลูกค ้าในทุกด ้าน จึงเป็ นผลให ้
สามารถจาหน่ายสินค ้าให ้กับลูกค ้าทุกรายได ้เป็ นอย่างดี
ั วนการขาย
ค. การทาการตลาดและสดส่
การทาการตลาดของกลุม
่ กุลธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2562 เป็นด ังนี้

ยอดขายรวม

ยอดขายส่งออก

ในปี 2562 กลุม
่ กุลธร (Kulthorn Kirby) มียอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกเป็ นจานวน
รวม 1.26 ล ้านเครือ
่ ง โดยแบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็ นดังนี้
้ นา
– ตลาดภายในประเทศเป็ นมูลค่าในสัดส่วนร ้อยละ 51 ซึง่ จาหน่ายให ้แก่ผู ้ผลิตตู ้เย็น และตู ้แช่ระดับชัน
ในประเทศหลายรายได ้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอืน
่ ๆ
–

ตลาดส่ง ออกต่า งประเทศเป็ นมู ล ค่า ในสัด ส่ว นร ้อยละ 49 ซึง่ จ าหน่ า ยให ้แก่ผู ้ผลิต ตู ้เย็ น ตู ้แช่แ ละ

้ นาในภูมภ
เครือ
่ งปรับอากาศระดับชัน
ิ าคต่าง ๆ ของโลกได ้แก่ South East Asia (AEC Countries), Europe & America,
Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand
ง.

ปัจจ ัยแห่งความสาเร็ จ (Key Success Factors) ของกลุม
่ กุลธร (Kulthorn Kirby) ในตลาด

มอเตอร์ค อมเพรสเซอร์แบบลูก สูบคือ “การน าเสนอมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ค
ี ุ ณ ภาพตามความต้อ งการของ
ตลาดในราคาทีแ
่ ข่งข ันได้” จึงได ้กาหนดแนวทางในการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ ดังนี้
– พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ให ้เหมาะสมต่อการใช ้งานตรงความต ้องการของตลาด ในด ้านคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และการประหยัดพลังงาน
– ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทใี่ ช ้สารทาความเย็นทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
– พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ต
ี ้นทุนตา่ ลง
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ในช่วงหลายปี ทีผ
่ ่านมาการแข่งขันทางธุรกิจของผู ้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกเป็ นไปใน
แนวทางทีเ่ ข ้มข ้นทัง้ ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยและโดยรวมของโลก
ยัง คงฟื้ นตัวในบางพื้นที่ และประกอบกับ ผู ้ผลิต ในประเทศจีน ซึง่ เป็ นรายใหญ่ข องโลกและรายใหญ่อ น
ื่ มุ่งเน ้นเชิง ความ
ได ้เปรียบในการแข่งขันด ้วยการกาหนดราคาขายทีถ
่ ูกลง ทาให ้ผู ้ผลิตทุกรายต ้องปรับตัวในทุกด ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
สนองตอบต่อความต ้องการของลูกค ้าทางด ้านราคา การสร ้างความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี ับลูกค ้าในแนวทางทีเ่ กือ
้ หนุนธุรกิจระหว่าง
กัน การปรั บ ปรุง Productivity

ของกระบวนการผลิตให ้สูง ขึน
้ การหาวัต ถุด บ
ิ ทางเลือกทีม
่ รี าคาถูกกว่าเพื่อลดต ้นทุน

รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ห
ี ลากหลายรูปแบบทีล
่ ก
ู ค ้าสามารถเลือกนาไปใช ้ได ้ตามต ้องการ ซึง่ บริษัทได ้ใช ้แนวทาง
ดังกล่าวนีเ้ ป็ นกลยุทธ์ทส
ี่ ร ้างความได ้เปรียบหรือรักษาความสามารถในด ้านการแข่งขัน เช่นกัน

การจ ัดหาผลิตภ ัณฑ์หรือบริการ
– ล ักษณะการจ ัดให้ได้มาซึง่ ผลิตภ ัณฑ์
บริษัทมีโรงงาน 1 แห่ง ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบั ง กรุงเทพมหานคร และมีบริษัทย่อย 7 แห่งคือ
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด บริษัท กุลธร สตีล จากัด บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด์
คอนโทรลส์ จากัด บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด และบริษัท กุลธรวิจัยและ
้ ส่วนประกอบทีส
พัฒนา จากัด โดยบริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นผู ้ผลิตและจัดส่งวัตถุดบ
ิ และชิน
่ าคัญของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
รวมถึงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให ้กับบริษัท
จากแนวทางการดาเนินธุ รกิจของบริษัทได ้กาหนดให ้ฝ่ ายจัดการทาการคาดการณ์ยอดขายในปี ถัดไปทีไ่ ด ้
คานึงถึงปั จจัยแวดล ้อมต่างๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ อันได ้แก่ความต ้องการของลูกค ้าสภาพ
การแข่งขันของตลาดขณะปั จจุบันและทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงในอนาคต ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย
่ นแปลงและมีผล
ต่อปริมาณความต ้องการของลูกค ้า ข ้อมูลในด ้านต่างๆดัง กล่าวจะถูกรวบรวมและนามาวิเคราะห์เพือ
่ กาหนดกลยุทธ์ทาง
้ ส่วนและบริการของบริษัททัง้ ในระยะสัน
้ และระยะ
ธุรกิจและแผนการดาเนินงานทุกด ้านรวมถึงแผนงานการจัดหาวัตถุดบ
ิ ชิน
ยาวให ้เหมาะสมกับการแข่งขันทางธุรกิจ
บริษัทและบริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัดซึง่ เป็ นบริษัทย่อยในสายการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ได ้ทาการ
้ จั ดหาวัต ถุด บ
้ ส่ว นทีส
้ ส่วนมอเตอร์ ชิน
้ ส่ว นเหล็ก หล่อ ชิน
้ ส่ว นผงโลหะอัดขึน
จัด ซือ
ิ และชิน
่ าคัญ ได ้แก่ ชิน
้ รูป (Sintered
้ ส่วน
Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอาบน้ ายา อลูมเิ นียม น้ ามันคอมเพรสเซอร์ สีเคลือบคอมเพรสเซอร์ และ ชิน
ั ส่วนประมาณ 70 : 30 ซึง่ แหล่งซือ
้ ทีส
อุปกรณ์ไฟฟ้ าจากภายในประเทศและต่างประเทศ โดยมีสด
่ าคัญมีดงั นี้
ในประเทศ
้ ส่วนเหล็กหล่อ
ชิน

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด (บริษัทย่อย)

ลวดทองแดงอาบน้ ายา

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด (บริษัทย่อย)
บริษัท ฮิตาชิ ลวดอาบน้ ายา จากัด

เหล็กแผ่น

บริษัท กุลธร สตีล จากัด (บริษัทย่อย)

อลูมเิ นียม

บริษัท สยามแองโกลอัลลอย จากัด

้ ส่วนผงโลหะอัดขึน
ชิน
้ รูป

บริษัท ฮิตาชิ เคมีคอล เอเชีย (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ไทยเจียพาวเดอร์อน
ิ ดัสตรี จากัด

้ ส่วนเหล็กทุบ
ชิน

บริษัท กุลธร สตีล จากัด (บริษัทย่อย)

สีเคลือบคอมเพรสเซอร์

บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท ทีโอเอ-ซินโต (ไทยแลนด์) จากัด
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ต่างประเทศ
้ ส่วนมอเตอร์
ชิน

ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด (บริษัทย่อย)

เหล็กแผ่นรีดร ้อน

ประเทศเวียดนาม และเกาหลี

น้ ามันคอมเพรสเซอร์

ประเทศญีป
่ น
ุ่ อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และสเปน

ลวดทองแดงอาบน้ ายา

ประเทศจีน บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด (บริษัทย่อย)

อลูมเิ นียม

ประเทศแอฟริกาใต ้

้ ส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้ า
ชิน

ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย และอิตาลี

้ ส่วนเหล็กหล่อ โดยจัดหาวัตถุดบ
บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด ทาการผลิตชิน
ิ คือ เศษเหล็ก จากบริษั ท
ื้ จากผู ้นาเข ้ามาจาหน่ายในประเทศ
แม่ และผู ้ขายภายนอก ส่วนเคมีภัณฑ์ซอ
บริษัท กุลธร สตีล จากัด ประกอบกิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) สาหรับกิจการผลิตมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ จั ด หาวัต ถุดบ
ิ เหล็ กม ้วน โดยการน าเข ้าจากผู ้ผลิต ในประเทศญีป
่ ุ่ น จีน ไต ้หวัน
้ จากผู ้ผลิตในประเทศ
เกาหลี เวียดนาม รวมทัง้ ซือ
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายา จัดหา
วัตถุดบ
ิ ทองแดงโดยการนาเข ้าจากผู ้ผลิตในประเทศลาว อินโดนีเซีย ญีป
่ น
ุ่
บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด ประกอบกิจการผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายาโดยใช ้ทองแดงจากผู ้ผลิต
้ ส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ในประเทศจีน และผลิตชิน
ในปี 2562 ทีผ
่ ่านมาบริษั ทได ้ท าการประเมินผลผู ้ขาย ผู ้ส่ง มอบและผู ้ให ้บริการในจานวน 201 ราย ของ
หมวดการดาเนินงานส่งมอบ คุณภาพและการรักษาสิง่ แวดล ้อมมีผลทีไ่ ด ้ในระดับร ้อยละ 97 จากค่าเฉลีย
่ ของเป้ าหมายที่
กาหนด
– ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือกาจ ัดว ัสดุเหลือใช ้
บริษัทได ้กาหนดให ้มีระบบการจัดการด ้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมทีค
่ รอบคลุมกิจกรรม
ด ้านอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมทัง้ ภายใน และภายนอกบริษัททีเ่ กีย
่ วเนื่องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ทัง้ หมด และกิจกรรมอืน
่ ๆ โดยบุคคลหรือหน่ วยงานภายนอกทีป
่ ระกอบกิจกรรมบนทีด
่ น
ิ หรือทางานในนามของบริษัทซึง่
่ งภั ยต่อความปลอดภัยสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล ้อมของผู ้ทีเ่ กีย
ก่อให ้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม หรือการเสีย
่ วข ้อง
สัง คม และอื่น ๆ เพื่อ เป็ นหลั ก ประกั น ว่า บริษั ทยั ง คงความสามารถในการตอบสนองความต ้องการ ด ้านนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด ้านอาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิง่ แวดล ้อมของตนได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพือ
่ สอดคล ้องกับข ้อกฎหมาย
และข ้อกาหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 ซึง่ ประกอบด ้วยกระบวนการดาเนินงานทีส
่ าคัญใน 5
ขัน
้ ตอน ดังนี้
1 การกาหนดนโยบาย เพือ
่ ให ้บุคลากรทุกคนขององค์กรนาไปปฏิบัต ิ
่ งและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการดาเนินงาน
2 การวางแผน เพือ
่ ประเมินความเสีย
กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และบริการทัง้ หมด นาไปกาหนดมาตรการดาเนินการและควบคุม
3

การนาไปปฎิบัตแ
ิ ละดาเนินการ เพื่อกาหนดบทบาทหน ้าทีค
่ วามรั บผิด ชอบอานาจดาเนิน การและขัน
้ ตอนการ
ดาเนินการต่างๆ ตามโครงสร ้างคณะทางานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย และนาไปปฎิบต
ั ิ

4

การตรวจติด ตามผล เพื่อ น าผลทีไ่ ด ้มาปรั บ ปรุ ง แก ้ไขและด าเนิน การให ้เป็ นไปตามนโยบายทีส
่ อดคล ้องกับ
กฎหมายและข ้อกาหนดต่างๆ

5 การดาเนินการแก ้ไข เพือ
่ ให ้แน่ใจว่าผลการดาเนินงานต่าง ๆ มีประสิทธิผลและสาเร็ จเป็ นไปตามนโยบายและ
ข ้อกาหนด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การดาเนินการเพือ
่ ร ักษาผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมจากกระบวนการผลิตหรือกาจ ัดว ัสดุเหลือใชเ้ ป็นด ังนี้
ก. เพือ
่ ควบคุมการจัดการเศษวัสดุและของเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรม ทัง้ ทีส
่ ามารถนากลับมา
ใช ้ได ้และทีจ
่ ัดเป็ นขยะ (Waste) ให ้ถูกต ้องเหมาะสม สอดคล ้องกับกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อม
น ้อยทีส
่ ด
ุ มีรายละเอียดของการดาเนินงานดังนี้
1 ของเสียและเศษวัสดุ แบ่งประเภท ได ้ดังต่อไปนี้
– ขยะมูลฝอย หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ ้า เศษอาหาร เศษสินค ้า ถุงพลาสติกภาชนะใส่อาหาร ซากสัตว์ เศษไม ้
– สิง่ ปฏิกูลหรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว หมายถึง สิง่ ของทีไ่ ม่ใช ้แล ้วหรือของเสียทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน
้ จากการประกอบกิจการ
่ มคุณภาพ
โรงงาน รวมถึงของเสียจากวัตถุดบ
ิ กระบวนการผลิต หรือ ผลิตภัณฑ์เสือ
– ขยะอันตราย หมายถึง ผ ้าเปื้ อนน้ ามัน สารเคมี ภาชนะใส่สารอันตราย แบตเตอรี่ วัสดุปนเปื้ อน สารอันตราย
(เศษโลหะ ไม ้ วัสดุกากตะกอน)
2 การจัดการของเสียและเศษวัสดุในกระบวนการผลิตและกิจกรรม ได ้ดาเนินการดังนี้
– ลดของเสียในกระบวนการผลิตให ้เกิดน ้อยทีส
่ ด
ุ
– ซ่อมแซมของเสียให ้มีสภาพทีน
่ ากลับมาใช ้ใหม่ได ้ในกระบวนการผลิต
– นาของเสียมาแปรสภาพแล ้วหมุนเวียนกลับมาใช ้ใหม่
– ของเสียและเศษวัสดุทต
ี่ ้องส่งบาบัด/กาจัดให ้จัดเตรียมสถานทีเ่ ฉพาะเพือ
่ จัดเก็บ ควบคุมดูแลและนาส่งบาบัด/
กาจัด โดยผู ้รับเหมาทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
– จดบันทึกสถิตก
ิ ารส่งบาบัด/กาจัด เพือ
่ รายงานต่อสานักงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
– จัดทารายงานประจาปี เกีย
่ วกับเศษวัสดุและของเสีย เพือ
่ รายงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3 การจัดการของเสียทีจ
่ ัดเป็ นขยะ ได ้ดาเนินการดังนี้
– จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพืน
้ ทีใ่ นบริเวณต่างๆ
– กาหนดจุดพักเศษวัสดุและของเสีย (waste)เพือ
่ รอการกาจัดอย่างถูกวิธ ี
– ทาการแยกประเภทของเสียทีจ
่ ัดเป็ นขยะมูลฝอย สิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วและขยะอันตราย
– นาขยะและเศษวัสดุไปจัดเก็บในสถานทีท
่ ก
ี่ าหนด
– ขยะมูลฝอยทัว่ ไป ให ้บรรจุในถังสีเขียว ปิ ดปากถุงมัดให ้แน่นสนิทและติดป้ ายบ่งชี้
– สิง่ ปฏิกล
ู หรือเศษวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีม
่ ค
ี า่ ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามขัน
้ ตอนการขายเศษวัสดุ
– ขยะอันตราย ให ้บรรจุในถังสีแดง ปิ ดปากถุงมัดให ้แน่นสนิทและติดป้ ายบ่งชี้
้ จง สือ
่ สาร และฝึ กอบรมงานในหน ้าที่ ที่
ข. เพือ
่ ให ้เกิดผลและได ้ประสิทธิภาพในทางปฏิบัต ิ บริษัทได ้ทาการชีแ
รั บผิดชอบเกีย
่ วข ้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมสาหรั บบุคคลภายนอก ในประเด็นที่
เกีย
่ วข ้องดังนี้
– งานก่อสร ้าง ซ่อมสร ้าง ซ่อมบารุงทีท
่ า ณ สถานทีโ่ รงงาน
– Suppliers, Vendors ผู ้ทีม
่ าส่งและรับวัตถุดบ
ิ
– ผู ้ประกอบและจาหน่ายอาหารบนโรงอาหาร
– ผู ้รับเหมากาจัดของเสียเป็ นพิษ
– ยามรักษาการณ์ (รปภ.)
้ เศษวัสดุ
– ผู ้รับซือ

่ ง 3 ปี ทีผ
ผลของการปฎิบ ัติในชว
่ า
่ นมา
บริษัทได ้ดาเนินการในแนวทางต่าง ๆ เพือ
่ การควบคุมดูแล “ผลกระทบต่อสิง่ แวดล ้อมของกระบวนการผลิต
หรือการก าจัดวัสดุเ หลือใช ้”

ซึง่ ได ้ผลทีด
่ ส
ี อดคล ้องกับนโยบายและวัต ถุประสงค์ด ้านอาชีว อนามั ยความปลอดภั ยและ

สิง่ แวดล ้อมของบริษัท และเป็ นไปตามข ้อกฎหมายและข ้อกาหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001
โดยไม่มข
ี อ
้ พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกีย
่ วก ับสิง่ แวดล้อม
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ี่ ง ่ยง
ย
ปัปัจจจจััยความเส
ยความเสี
ี่ งจากการประกอบธุรกิจ
ความเสย
้ ขายของตลาดโลก
่ งจากว ัตถุดบ
– ความเสีย
ิ สาค ัญทีม
่ รี าคาผ ันแปรไปตามราคาซือ
บริษัทประกอบธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซงึ่ ต ้องใช ้ทองแดงและเหล็กเป็ นวัตถุดบ
ิ หลักในการผลิต
้ ส่วนประกอบต่าง ๆ คิดเป็ นต ้นทุนประมาณร ้อยละ 65 ของต ้นทุนรวม ทาให ้การปรับเปลีย
ชิน
่ นราคาตลาดของทองแดงและ
เหล็กส่งผลกระทบโดยตรงต่อต ้นทุนสินค ้าและการดารงรักษาอัตรากาไรขัน
้ ต ้นของบริษัท
อย่างไรก็ตาม เพือ
่ เป็ นการรักษาศักยภาพในการแข่งขันและการดาเนินธุรกิจ และเป็ นการป้ องกันผลกระทบที่
อาจเกิด จากภาวะการขาดแคลนวัต ถุดบ
ิ

ตลอดจนผลกระทบด ้านต ้นทุนเพิม
่ สูงขึน
้ จากการผัน ผวนของราคาวัตถุด บ
ิ ใน

ตลาดโลก บริษั ทจึง มีน โยบายในการสั่ง ซื้อ วั ต ถุ ด บ
ิ จากผู ้ผลิต หลายรายที่ม ีศั ก ยภาพในการผลิต วั ต ถุ ด บ
ิ ในคุ ณ ภาพ
ทั ด เที ย มกั น และสามารถทดแทนกั น ได ้ เพื่ อ ไม่ ใ ห เ้ กิด ผลกระทบต่ อ การขาดแคลนวั ต ถุ ด ิบ ในการผลิต มอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ต ามความต ้องการของลูก ค ้า บริษั ทยั ง มีก ารติด ตามการเปลีย
่ นแปลงของราคาตลาดโลกอย่า งใกล ้ชิด
เพือ
่ ทีจ
่ ะบริหารจัดการสินค ้าคงคลังได ้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ลูกค ้ายังสามารถใช ้ลวดอลูมเิ นียมทดแทนลวดทองแดง
สาหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กซึง่ มีปริมาณการใช ้เพิม
่ ขึน
้ ต่อเนือ
่ งทุกปี
่ งด้านเทคโนโลยี
– ความเสีย
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบเป็ นระบบคอมเพรสเซอร์ทไี่ ด ้รับการคิดค ้นผลิตขึน
้ เป็ นอันดับแรกและใช ้
กันอย่างแพร่หลายมานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบอืน
่ ๆ และแม ้ว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบจะถูกแทนที่
บางส่ว นด ้วยมอเตอร์ ค อมเพรสเซอร์ แ บบโรตารี่ แ ละแบบสกอลล์ท ี่น ามาใช ้กั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศเนื่ อ งจากมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบมีต ้นทุนทีส
่ งู กว่า แต่ด ้วยคุณสมบัตท
ิ โี่ ดดเด่นในเรือ
่ งประสิทธิภาพทาความเย็นทีด
่ ี ความสามารถ
ในการทาความเย็ นทีอ
่ ุณหภูมต
ิ ด
ิ ลบ และการมีคุณภาพคงทีใ่ นทุกสภาพอากาศ ทาให ้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ได ้รั บ ความนิย มในการนามาใช ้เป็ นอุป กรณ์ ท าความเย็ น ในตู ้เย็ นทีใ่ ช ้ในครั วเรือ น ตู ้แช่ ตู ้ท าน้ าเย็ น รวมทัง้ ตู ้เย็ น เชิง
พาณิชย์ และนามาใช ้ในอุตสาหกรรมเครือ
่ งปรับอากาศในครัวเรือนในตลาดภูมภ
ิ าคตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็ นพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ี
อุณหภูมอ
ิ ากาศสูงและร ้อนต่อเนือ
่ งเป็ นเวลานาน
จากแนวโน ้มตลาดทีม
่ ก
ี ารเน ้นในเรื่องการประหยัดพลังงาน การปรั บเปลีย
่ นสารทาความเย็ นทีเ่ ป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล ้อมมากยิง่ ขึน
้ และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ จึงมีความเป็ นไปได ้ทีผ
่ ลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของบริษัท
่ งเทคโนโลยี ทาให ้สินค ้าอาจเกิดการล ้าสมัยไม่เป็ นทีต
จะได ้รับผลกระทบในเรือ
่ งความเสีย
่ ้องการของตลาดได ้ อย่างไรก็ด ี
บริษัทมีนโยบายเน ้นในเรือ
่ งของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณ ฑ์มาอย่างต่อเนื่อง ด ้วยการจัดตัง้ บริษัทย่อย บริษัท กุลธรวิจัย
และพัฒนา จากัด ขึน
้ มาดาเนินธุรกิจทาการและรับทาการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเกีย
่ วกับสินค ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์และ
ผลิตภัณฑ์ทเี่ กีย
่ วเนือ
่ ง เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการของตลาดและตอบรับกับการเปลีย
่ นแปลงของข ้อกาหนดตามกฎหมาย
ระเบี ย บข อ
้ บั ง คั บ ด า้ นสิ่ง แวดล อ
้ มที่ เ กี่ ย วข อ
้ งกั บ สาร ท าความเย็ นที่ ใ ช ใ้ นอุ ต สาหกรรมเ ครื่ อ งท าความเย็ นและ
เครือ
่ งปรับอากาศ และการเพิม
่ ประสิทธิภาพในด ้านการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บริษัทมีการพิจารณาความเป็ นไปได ้
้ กิจการ เพือ
ิ ทางปั ญญาในผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรม
ในการซือ
่ ทีจ
่ ะได ้มาซึง่ เทคโนโลยี ทรัพย์สน
เกีย
่ วเนือ
่ ง อันจะสามารถตอบสนองต่อความต ้องการของตลาดได ้
่ งการให้สน
ิ เชือ
่ ทางการค้า
– ความเสีย
่ งด ้านการให ้สินเชือ
่ ทีเ่ กีย
ฝ่ ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยบริหารจัดการความเสีย
่ วเนื่องกับลูกหนี้การค ้า
่ ที่เ หมาะสม
และลูก หนี้ อ ื่น โดยก าหนดให ้มีน โยบายและวิธ ีป ฏิบั ต ใิ นการควบคุม ติด ตามสิน เชือ

่ ที่
และการให ้สิน เชือ

ดาเนินการอยู่ ณ ปั จจุบันไม่มก
ี ารกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มลูกค ้า เนื่องจากมีฐานของลูกค ้าทีห
่ ลากหลายและมีอยู่เป็ นจานวน
้ ดี และสาหรับลูกค ้าต่างประเทศบริษัทได ้ทาประกันความเสีย
่ ง
มากรายประกอบกับลูกหนี้การค ้าเกือบทัง้ หมดเป็ นลูกค ้าชัน
่ งจากการให ้สินเชือ
่ ทางการค ้าค่อนข ้างน ้อย
คุ ้มครองการไม่จา่ ยชาระจานวนหนึง่ จึงทาให ้มีความเสีย
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ี่ งทางการเงิน
ความเสย
่ งจากอ ัตราแลกเปลีย
– ความเสีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
้ และขายกับ ต่างประเทศ
บริษั ทใช ้เงิน ตราสกุล เหรียญสหรั ฐ อเมริกาเป็ นส่วนใหญ่ในการทาธุรกรรมการซือ
และมีมู ล ค่า การขายสิน ค ้าส่ง ออกไปต่า งประเทศที่เ ป็ นสัด ส่ว นมากกว่า การซื้อ จากต่า งประเทศจึง ท าให ้บริษั ทได ้รั บ
ผลกระทบจากค่า เงิน บาททีผ
่ ัน ผวนขึน
้ ลงตามภาวะเศรษฐกิจ และการเงิน ของโลก อย่างไรก็ ด ี ในการปฏิบัตงิ านเพื่อลด
้ ขายเงิน ตราต่า งประเทศล่ว งหน า้ เพื่อ ใช ้เป็ น
ผลกระทบจากอัต ราแลกเปลี่ย น บริษั ทได ้ก าหนดให ้มีก ารท าสัญ ญาซือ
่ งและลดผลกระทบทีเ่ กิดขึน
แนวทางในการดาเนินงานจัดการความเสีย
้ จากการผันผวนของอัตราแลกเปลีย
่ นดังกล่าว
่ งจากอ ัตราดอกเบีย
้
– ความเสีย
่ งจากอัตราดอกเบีย
บริษัทและบริษัท ย่อยมีค วามเสีย
้ ทีส
่ าคัญอันเกีย
่ วเนื่องกับ เงินฝากสถาบันการเงิน เงิน
้ และเงินกู ้ยืมระยะยาว อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์และหนี้สน
ิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทมี
เบิกเกินบัญชี เงินกู ้ยืมระยะสัน
อัตราดอกเบีย
้ ทีป
่ รั บขึน
้ ลงตามอัตราตลาด หรื อมีอัตราดอกเบีย
้ คงทีซ
่ งึ่ ใกล ้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบัน จึงทาให ้บริษัท
่ งจากอัตราดอกเบีย
และบริษัทย่อยมีความเสีย
้ ทีใ่ กล ้เคียงกับในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้ บริษัทได ้มีการทา
สัญญาแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ กับเงินกู ้ระยะยาวบางส่วน ด ้วยการเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ เงินกู ้ระยะยาวเป็ นอัตราดอกเบีย
้
่ งจากอัตราดอกเบีย
คงที่ เพือ
่ ลดความเสีย
้ ตลาดทีจ
่ ะเปลีย
่ นแปลงไป
่ งด้านสภาพคล่องทางการเงิน
– ความเสีย
บริษัทและบริษัทย่อยอยู่ในธุรกิจผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจึงเป็ นธุรกิจทีใ่ ช ้เงิน
้ และระยะยาว บริษัทมีโครงสร ้างการเงินทีพ
้ สูงกว่าเงินทุนระยะ
ลงทุนสูงทัง้ ในระยะสัน
่ งึ่ พาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนระยะสัน
่ งด ้านสภาพคล่องทางการเงินได ้ อย่างไรก็ด ี บริษัทมีแนวทางบริหารจัดการเงินโดยกาหนด
ยาว ซึง่ อาจทาให ้เกิดความเสีย
นโยบายให ้มีการพิจารณาจัดหาเงินทุนจากเงินกู ้ระยะยาวมาช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และฐานะทางการเงินของ
่ ระยะสัน
้ จากสถาบันการเงินต่างๆ ทีเ่ ป็ นเงินทุนหมุนเวียนดาเนินงาน
บริษัท นอกเหนือจากวงเงินสินเชือ
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ข้ข้ออมูมูลลททัว่ั ไปและข้
่วไปและข้
อมูลส�ำ่ คัญอื่น
อมูลสาค ัญอืน
ข้อมูลทว่ ั ไป
้ ฐานของบริษ ัทและบริษ ัทย่อยมีด ังนี้
ก. ข้อมูลพืน
1 บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)
สานั กงานใหญ่ และโรงงาน

:

ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
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

:

1,500 ล ้านบาท (ทุนชาระแล ้ว 1,500 ล ้านบาท)

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

:

หุ ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 1 บาท

2 นิตบ
ิ ค
ุ คลทีบ
่ ริษัทถือหุ ้นตัง้ แต่ร ้อยละ 10 ขึน
้ ไป
2.1 บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 446/3 หมูท
่ ี่ 9 ตาบลหนองกี่
อาเภอกบินทร์บรุ ี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ 0 3720 4835-41 โทรสาร 0 3720 4844

สานั กงานสาขา

เลขที่ 129 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0612 โทรสาร 0 2326 0802

ประเภทธุรกิจ

ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 12,600,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ ้น

ร ้อยละ 100

2.2 บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1 หมู่ท ี่ 22 ถนนสุวน
ิ ทวงศ์ ตาบลศาลาแดง
อาเภอบางน้ าเปรีย
้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3016-9 โทรสาร 0 3859 3015

สานั กงานสาขา

เลขที่ 42/2 หมู่ท ี่ 1 ถนนสุวน
ิ ทวงศ์ ตาบลคลองอุดมชลจร
อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3884 6072-4 โทรสาร 0 3884 5677

ประเภทธุรกิจ

้ ส่วนเหล็กหล่อ (Quality Casting)
ผลิตชิน

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 5,750,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ ้น

ร ้อยละ 100

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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2.3 บริษัท กุลธร สตีล จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 124 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0851

โทรสาร 0 2326 0766

ประเภทธุรกิจ

กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 4,000,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ ้น

ร ้อยละ 100

2.4 บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 1/2 หมูท
่ ี่ 22 ถนนสุวน
ิ ทวงศ์ ตาบลศาลาแดง
อาเภอบางน้ าเปรีย
้ ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 0 3859 3030-3 โทรสาร 0 3859 3028

ประเภทธุรกิจ

ผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายา และ
เครือ
่ งควบคุมอุณหภูมส
ิ าหรับตู ้เย็น ตู ้แช่ เครือ
่ งทาน้ าเย็น

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 6,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

บริษัทถือหุ ้น

ร ้อยละ 100

2.5 บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 60 หมูท
่ ี่ 6 แขวงลาผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0 2739 6638-9, 0 2326 0314-7
โทรสาร 0 2739 6643, 0 2326 0318

ประเภทธุรกิจ

หยุดประกอบกิจการ

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 1,500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท

การถือหุ ้น

โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด (ร ้อยละ 100)

2.6 บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

18 Long Pu Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China
โทรศัพท์ 86 (512) 6283 3750 / 86 (512) 6265 0058
โทรสาร 86 (512) 6283 3763

ประเภทธุรกิจ

้ ส่วนมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ ายาและชิน

หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 347 หุ ้น มูลค่าทุนจดทะเบียน USD 24,185,000

การถือหุ ้น

โดยบริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
(ทางอ ้อมร ้อยละ 100)

28

รายงานประจำ�ปี 2562

2.7 บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด
สานั กงานใหญ่และโรงงาน

เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ 0 2326 0831 , 0 2739 4893 โทรสาร 0 2326 0837
กิจการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทใี่ ช ้ในอุตสาหกรรมผลิตมอเตอร์

ประเภทธุรกิจ

คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้ าและอืน
่ ๆ
หุ ้นทีอ
่ อกจาหน่ายแล ้ว

หุ ้นสามัญ 500,000 หุ ้น มูลค่าทีต
่ ราไว ้หุ ้นละ 100 บาท
ชาระแล ้ว 25%

บริษัทถือหุ ้น
ข

ร ้อยละ 100

บุคคลอ้างอิงอืน
่ ๆ
นายทะเบียนหุ ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2009 9000

ผู ้สอบบัญชี

โทรสาร 0 2009 9991

– นางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ์

(และเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)

ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4753 และ/หรือ
– นางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ (และเป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัทย่อย)
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4604

และ/หรือ

– นายวิชาติ โลเกศกระวี
ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียนที่ 4451
บริษัท สานั กงาน อีวาย จากัด
้ 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
ชัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2264 0777
ทีป
่ รึกษากฎหมาย

โทรสาร 0 2264 0789-90

สานั กงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ
52/3 ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ 0 2282 2955-6 โทรสาร 0 2281 3008

ข้อมูลสาค ัญอืน
่
– ไม่ม ี –

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

29

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหล ักทร ัพย์และผูถ
้ อ
ื หุน
้

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทมีทน
ุ จดทะเบียน 1,500 ล ้านบาท เรียกชาระแล ้ว 1,500 ล ้านบาท เป็ นหุ ้นสามัญ 1,500,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท และได ้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมือ
่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2534

ผูถ
้ อ
ื หุน
้
่ ผู ้ถือหุ ้นใหญ่ ณ วันจดทะเบียนเพิม
รายชือ
่ ทุน (วันที่ 30 กันยายน 2562)

1

จำนวนหุน
้ ทีถ
่ อ
ื

คิดเป็นร้อยละ

953,216,310

63.548

540,753,065

36.050

นายสุชน สิมะกุลธร

37,889,327

2.526

นายสุเมธ สิมะกุลธร

55,800,063

3.720

นายสุรพร สิมะกุลธร

37,868,910

2.525

นายอานนท์ สิมะกุลธร

39,118,928

2.608

241,786,017

16.119

กลุม
่ สิมะกุลธร*
บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิง้ จากัด1

บุตรและบุตรีของบุคคลข ้างต ้นรวมจานวน 16 คน
2

Heatcraft Subco Pty Ltd.

65,255,000

4.350

3

State Street Europe Limited

52,800,000

3.520

4

นางสาวอุไร เข็มอานาจ

50,304,332

3.354

5

เรืออากาศโทศุภกร จันทศาศวัต

49,694,818

3.313

6

นายทวีฉัตร จุฬางกูร

34,800,000

2.320

7

UBS AG, Singapore Branch

26,523,929

1.768

8

นางสาวศศิ อิงคนันท์

23,651,689

1.577

9

นางสุพัตรา คาเถียร

19,074,902

1.272

10

นางสาวพจนีย ์ เข็มอานาจ

18,539,241

1.236

11

นายวิบล
ู ย์ เสรีโยธิน

7,893,300

0.526

12

อืน
่ ๆ

198,246,479

13.216

1,500,000,000

100.000

รวม

* เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อการกาหนดนโยบาย การจัดการดาเนินงานของบริษัท
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หมายเหตุ

่ ผู ้ถือหุ ้น คือ
บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิง้ จากัด ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ ้นในบริษัทอืน
่ มีรายชือ
จานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื

คิดเป็ นร ้อยละ

นายสุเมธ สิมะกุลธร

15,000

30.00

นายสุรพร สิมะกุลธร

10,000

20.00

นายอานนท์ สิมะกุลธร

10,000

20.00

บุตรและบุตรีของนายสุชน สิมะกุลธร รวมจานวน 6 คน

15,000

30.00

50,000

100.00

รวม

กำรออกหล ักทร ัพย์อน
ื่
– ไม่ม ี –

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
หากไม่มเี หตุจาเป็ นอืน
่ ใด
ให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในแต่ละปี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัทจ่ายเงินปั นผล

โดยมีอัต ราทีค
่ าดว่าจะจ่า ยตามผลการดาเนิน งานในอัตราประมาณร ้อยละ 60 ของก าไรสุท ธิ

หลังจากชาระภาษี แล ้วในงบเฉพาะกิจการ
สาหรับบริษัทย่อย ให ้คณะกรรมการเป็ นผู ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นหากการดาเนินงานมีผลกาไร
บริษัทได ้จ่ายเงินปั นผลในช่วงระยะเวลา 5 ปี ดังนี้
2562

2561

2560

2559

2558

อัตรากาไรสุทธิตอ
่ หุ ้น (บาท)

(0.953)

(0.530)

0.030

0.204

0.452

อัตราเงินปั นผลต่อหุ ้น (บาท)

-

-

0.05

0.10

0.15

อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

-

-

166.67

49.02

33.19
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โครงสร้างการจัดการ

โครงสร้ำงกำรจ ัดกำร

คณะกรรมกำรบริษ ัท ประกอบด ้วยกรรมการจานวน 13 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1 นายสุเมธ สิมะกุลธร

ประธานกรรมการ

2 นายสุธ ี สิมะกุลธร(*)

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

3 นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5 นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ

6 นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ

กรรมการอิสระ

7 นายสุรพร สิมะกุลธร

กรรมการ

8 นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

กรรมการ

9 นายฐิตศ
ิ ักดิ์ สิมะกุลธร(*)

กรรมการ

10 นายประสาน ตันประเสริฐ

กรรมการ

11 นายกนก สุรย
ิ สัตย์

กรรมการ

ิ สิมะกุลธร
12 นายอภิชต

กรรมการ

13 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์ (*)

กรรมการ

(ได ้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนนายธนา บุบผาวาณิชย์ เมือ
่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)
–

นายธนา บุบผาวาณิชย์

(ลาออกก่อนครบวาระเมือ
่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562)

–

พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

(ลาออกก่อนครบวาระเมือ
่ วันที่ 8 สิงหาคม 2562)

–

นายขัตย
ิ า ไกรกาญจน์

(ลาออกก่อนครบวาระเมือ
่ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

(*) เป็ นผู ้บริหารของบริษัท
่ และจ านวนกรรมการซึ่ง มีอ านาจลงลายมือ ชื่อ แทนบริษั ท คือ นายสุเ มธ สิม ะกุ ล ธร หรื อ นายสุร พร
ชือ
สิม ะกุ ล ธร หรื อ นายสุ ธ ี สิม ะกุ ล ธร หรื อ นายฐิ ต ิศั ก ดิ์ สิม ะกุ ล ธร ห รื อ นายอภิ ช ิต สิม ะกุ ล ธรลงลายมื อ ชื่อ ร่ ว มกั บ
นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ หรือนายประสาน ตันประเสริฐ หรือนายสุรัตน์ ประลองศิลป์ รวมเป็ นสองคนและประทับตราสาคัญ
ของบริษัท

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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้ จ านวน 7 ครั ้ง ตามตารางก าหนดนั ด วั น ประชุม
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการได ้มีก ารประชุม รวมทัง้ สิน
ล่วงหน ้าสาหรับปี และตามวันทีแ
่ จ ้งให ้ทราบล่วงหน ้าแต่ละครั ง้ ในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการแต่ละรายได ้
เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทดังนี้
่ – สกุล
ชือ

ตาแหน่ง

จานวนครัง้ ทีเ่ ข ้าประชุม

1 นายสุเมธ สิมะกุลธร

ประธานกรรมการ

6/7

2 นายสุธ ี สิมะกุลธร

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

7/7

3 นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

กรรมการอิสระ /

6/7

ประธานกรรมการตรวจสอบ
4 พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

7/7

5 นายผดุง เตชะศรินทร์

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

7/7

6 นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ

กรรมการอิสระ

7/7

7 นายสุรพร สิมะกุลธร

กรรมการ

5/7

8 นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

กรรมการ

4/7

9 นายฐิตศ
ิ ักดิ์ สิมะกุลธร

กรรมการ

6/7

10

นายประสาน ตันประเสริฐ

กรรมการ

7/7

11

นายกนก สุรย
ิ สัตย์

กรรมการ

7/7

12

ิ สิมะกุลธร
นายอภิชต

กรรมการ

7/7

13

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการ

6/7
(มีการประชุมผ่านมาแล ้ว 1 ครัง้ )

– นายธนา บุบผาวาณิชย์

1/1

– พล.ต.อ.ปทีป ตันประเสริฐ

5/5

– นายขัตย
ิ า ไกรกาญจน์

6/7

ผูบ
้ ริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีผู ้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จานวน 7 คน ดังนี้
่ – สกุล
ชือ
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ตำแหน่ง

1 นายสุธ ี สิมะกุลธร

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

2 นายฐิตศ
ิ ักดิ์ สิมะกุลธร

รองกรรมการจัดการใหญ่ (สายการตลาด)

3 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (สายการเงิน)

4 นายสมชาย ชัยสิทธิ์

รองกรรมการจัดการใหญ่ (สายการผลิต)

5 นางสุภาณี จันทศาศวัต

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (สายการบริหาร)

6 นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์

ผู ้จัดการส่วนการเงินและควบคุม

7 นางสาวกชกร กาญบุตร

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษ ัทกำหนดผ ังองค์กรไว้ด ังนี้

BOARD OF DIRECTORS

1

PRESIDENT
AUDIT COMMITTEE

BRISTOL PROJECT

2

MARKETING

FINANCE

3

MARKETING

6

FINANCE &
CONTROLLIN
G

SALES

7

ACCOUNTIN
G
SUPPLY CHAIN
MANAGEMEN
T

INTERNAL AUDIT
GROUP

4

5

MANUFACTURIN
G

ADMINISTRATION

MANUFACTURIN
G

PRESIDEN
TOFFICE

PLANT
ENGINEERIN
G

HUMAN
RESOURCE
INFORMATION
TECHNOLOGY

เลขำนุกำรบริษ ัท
เมื่อ วัน ที่ 20 กุม ภาพั น ธ์ 2562 ทีป
่ ระชุม คณะกรรมการบริษั ท ครั ง้ ที่ 1/2562 ได ้แต่ง ตัง้ พลต ารวจเอกปทีป
ตัน ประเสริฐ ให ้เป็ นเลขานุ ก ารบริษั ทแทนต าแหน่ ง ทีว่ ่า งลง เนื่อ งจากผู ้ด ารงต าแหน่ ง อยู่เ ดิม เกษี ย ณอายุเ มื่อ วัน ที่ 31
ธันวาคม 2561 โดยให ้มีผลตัง้ แต่วน
ั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นั กลงทุนสัมพันธ์ บริษัทตระหนั กดีวา่ ข ้อมูลของบริษัททัง้ ทีเ่ กีย
่ วกับงบการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงินล ้วนมีผลต่อ
กระบวนการตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัท ซึง่ ฝ่ ายจัดการได ้ให ้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข ้อมูลที่
่ ถือ ได ้ สม่ า เสมอ ทัน เวลา และเป็ นไปตามเกณฑ์ท ี่ส านั ก คณะกรรมการก ากั บ
ครบถ ้วน ตรงต่อ ความเป็ นจริง เชือ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ฝ่ ายจัดการของบริษัทให ้ความสาคัญ
และยึดถือปฏิบัต ม
ิ าโดยตลอดนั น
้ เนื่อ งจากกิจ กรรมในส่ว นงานด ้านนั กลงทุน สัมพั นธ์ยั งมีไ ม่ม ากนั ก บริษั ทจึง ยังไม่ไ ด ้
่ สารกับผู ้ลงทุนทุกสถาบัน
จัดตัง้ หน่วยงานขึน
้ เฉพาะแต่ได ้มอบหมายให ้พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ทาหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อสือ
ผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ นักวิเคราะห์และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ผู ้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข ้อมูลบริษัทได ้ที่
Website : www.kulthorn.com โทรศัพท์ 0 2326 0831, 02739 4893 โทรสาร

0 2326 2837, 0 2739 4892

E-mail : pateep.t@kulthorn.com

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ
้ ริหำร
คณะกรรมการบริษัททาหน ้าทีก
่ าหนดค่าตอบแทนกรรมการในทุกรอบปี โดยพิจารณาให ้เหมาะสมกับสถานะ
ธุร กิจ ของบริษั ท เทีย บเคีย งได ้กับ อุตสาหกรรมเดีย วกัน และเพีย งพอทีจ
่ ะรั ก ษากรรมการทีม
่ ีคุณ สมบัต ท
ิ ต
ี่ ้องการไว ้ได ้
กรรมการทีไ่ ด ้รับมอบหมายหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบเพิม
่ ขึน
้ ในคณะกรรมการชุดย่อยจะได ้รับค่าตอบแทนเพิม
่ ตามปริมาณ
ความรับผิดชอบเพิม
่ ขึน
้ ซึง่ คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู ้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ
้ งต ้นก่อนนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
เพือ
่ อนุมัต ิ ในรอบปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย
้ ประชุม และจ่าย
้ 3,463,000 บาท
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปค่าตอบแทนรายเดือน รวมเป็ นเงินทัง้ สิน
ลักษณะของค่าตอบแทนกรรมการ (ในรอบปี 2562)
พ.ค. – ธ.ค

ม.ค – เม.ย.

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจานวน 15 คน แบ่งออกเป็ น
– ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ
กรรมการ (คนละ)
– ค่าเบีย
้ ประชุม

(คนละ)

30,000

30,000 บาท/เดือน

15,000

15,000 บาท/เดือน

3,000

3,000 บาท/ครัง้ ทีม
่ าประชุม

– โบนัส/บาเหน็ จ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –

– สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –

ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบจานวน 3 คน เป็ น
– ค่าตอบแทนรายเดือน ประธานกรรมการ
กรรมการ (คนละ)

36

15,000

12,000 บาท/เดือน

10,000

6,000 บาท/เดือน

– โบนัส/บาเหน็ จ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –

– สิทธิประโยชน์อน
ื่ ๆ

– ไม่ม ี –

– ไม่ม ี –

รายงานประจำ�ปี 2562

(1) รำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษ ัทและกรรมกำรตรวจสอบ

่ กรรมการ
รายชือ

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
บริษัท
ตรวจสอบ

ตาแหน่ง

รวม

1 นายสุเมธ สิมะกุลธร

ประธานกรรมการ

378,000.00

–

378,000.00

2 นายสุธ ี สิมะกุลธร

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

201,000.00

–

201,000.00

3 นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

4 พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
5 นายผดุง เตชะศรินทร์

198,000.00

168,000.00

366,000.00

201,000.00

104,000.00

305,000.00

201,000.00

104,000.00

305,000.00

6 นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ

กรรมการอิสระ

201,000.00

–

201,000.00

7 นายสุรพร สิมะกุลธร

กรรมการ

195,000.00

–

195,000.00

8 นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

กรรมการ

192,000.00

–

192,000.00

9 นายฐิตศ
ิ ักดิ์ สิมะกุลธร

กรรมการ

198,000.00

–

198,000.00

10 นายประสาน ตันประเสริฐ

กรรมการ

201,000.00

–

201,000.00

11 นายกนก สุรย
ิ สัตย์

กรรมการ

201,000.00

–

201,000.00

ิ สิมะกุลธร
12 นายอภิชต

กรรมการ

201,000.00

–

201,000.00

13 นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

กรรมการ

168,000.00

–

168,000.00

กรรมการ

33,000.00

กรรมการ

120,000.00

–

120,000.00

กรรมการอิสระ

198,000.00

–

198,000.00

(ได ้รับเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทน
นายธนา บุบผาวาณิชย์ เมือ
่ วันที่
20 ก.พ. 2562)

นายธนา บุปผาวาณิชย์

(ลาออกเมือ
่ วันที่ 20 ก.พ. 2562)

พล.ต.อ ปทีป ตันประเสริฐ

–

33,000.00

(ลาออกเมือ
่ วันที่ 8 ส.ค. 2562)

นายขัตย
ิ า ไกรกาญจน์
(ลาออกเมือ
่ วันที่ 20 ธ.ค. 2562)

้
รวมทัง้ สิน

3,087,000.00

376,000.00

3,463,000.00

(2) ค่ำตอบแทนผูบ
้ ริหำร
ในปี 2562 บริษัทได ้จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู ้บริหารของบริษัทจานวน 5 ราย ซึง่ ไม่รวมผู ้จัดการส่วนการเงินและ
ควบคุมและรักษาการผู ้จัดการฝ่ ายบัญชีในรูปเงินเดือนและโบนั สเป็ นเงิน 12,884,627.33 บาท นอกจากนี้บริษัทได ้จัดให ้
มีกองทุนสารองเลีย
้ งชีพ โดยบริษัทได ้จ่ายเงินสมทบในอัตราส่วนร ้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน ซึง่ ในปี 2562 บริษัทได ้
้ เป็ นเงิน 486,065.96 บาท
จ่ายเงินสมทบกองทุนสารองเลีย
้ งชีพสาหรับผู ้บริหาร 5 รายรวมทัง้ สิน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ประวัติกรรมการ
ประวัตก
ิ รรมการ
่ –นามสกุล
1 ชือ

นายสุเมธ สิมะกุลธร

อายุ

81 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

ประธานกรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

1 มิถน
ุ ายน 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 55,800,063 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

3.72000 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นพีน
่ ายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
เป็ นบิดานายสุธ ี สิมะกุลธร/กรรมการ/กรรมการผู ้จัดการใหญ่
ิ สิมะกุลธร/กรรมการ
เป็ นลุงนายฐิตศ
ิ ักดิ์ และนายอภิชต
การศึกษา

เตรียมอุดมศึกษา (สมัครสอบ)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) / 2549
Role of the Chairman Program (RCP) / 2549

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ
– บริษัท กุลธร จากัด
– บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จากัด
่ แนล จากัด
– บริษัท กุลธรอินเตอร์เนชัน
– บริษัท อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย จากัด
– บริษัท กรีนพอยท์สยาม จากัด
– บริษัท ไซมอนส์เอนเตอร์ไพรส์ จากัด
กรรมการผู ้จัดการ
– บริษัท สิมะกุลธรโฮลดิง้ จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2543 – ปั จจุบน
ั

– Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter

2536 – ปั จจุบน
ั

– กรรมการทีป
่ รึกษา สมาคมวิศวกรรมเครือ
่ งปรับอากาศแห่งประเทศไทย

2529 – 2536

– กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2524 – ปั จจุบน
ั

– ทีป
่ รึกษา คณะกรรมการกลุม
่ อตุสาหกรรมเครือ
่ งปรับอากาศและ
เครือ
่ งทาความเย็นสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2523 – 2558

38
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– ประธานกรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

่ –นามสกุล
2 ชือ

นายสุธ ี สิมะกุลธร

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

25 เมษายน 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 32,124,655 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

2.14164 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นบุตรของนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา

ปริญญาโท – Master of Science in Management,
Purdue University, U.S.A.
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2546

ตาแหน่งในบริษัท

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555 – ปั จจุบน
ั )

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู ้จัดการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด
กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2546 – 10 เมษายน 2561

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2541 – ปั จจุบน
ั

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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่ –นามสกุล
3 ชือ

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

อายุ

65 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

16 ธันวาคม 2541

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

22 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 1,430 หุ ้น (โดยคูส
่ มรส)

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.00009 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาตรี - นิตศ
ิ าสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เนติบณ
ั ฑิตไทย
หลักสูตรผู ้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(หลักสูตร วตท.) รุ่นที่ 17

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) / 2547
Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทางาน
ประกอบวิชาชีพอิสระ (ทนายความ)
– สานั กงาน ช. ชนะสงคราม ทนายความ

40
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่ –นามสกุล
4 ชือ

พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น

อายุ

78 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

16 มีนาคม 2561

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาตรี – คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สาเร็จหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 37
– สาเร็จหลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18
– สาเร็จหลักสูตรวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37 (วปรอ. 377)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ไม่ม ี

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางาน
1 ตุลาคม 2520

– นาวาตรี

หัวหน ้าแผนกการเงิน กรมโรงงาน ฐานทัพเรือสัตหีบ

1 ตุลาคม 2523

– นาวาโท

หัวหน ้าแผนกงบประมาณบริหาร กองงบประมาณ สานั กปลัดบัญชีทหารเรือ

1 ตุลาคม 2526

– นาวาเอก

หัวหน ้ากองการเงิน กองเรือยุทธการ

1 ตุลาคม 2530

– นาวาเอก (พิเศษ) ผู ้อานวยการกองการเงิน กรมอูท
่ หารเรือ
– นาวาเอก (พิเศษ) ผู ้อานวยการกองค่าใช ้จ่ายทั่วไป กรมการเงินทหารเรือ
– นาวาเอก (พิเศษ) ผู ้ช่วยผู ้อานวยการ สานั กงานตรวจบัญชีทหารเรือ
– นาวาเอก (พิเศษ) รองผู ้อานวยการ สานักงานตรวจบัญชีทหารเรือ
– นาวาเอก (พิเศษ) รองเจ ้ากรมการเงินทหารเรือ

1 เมษายน 2540

– พลเรือตรี

ผู ้อานวยการ สานักงานตรวจบัญชีทหารเรือ

1 เมษายน 2545

– พลเรือโท

หัวหน ้านายทหารฝ่ ายเสนาธิการประจารองปลัดกระทรวงกลาโหม

1 ตุลาคม 2545

– เกษี ยณอายุราชการเป็ นข ้าราชการบานาญ สังกัดสานั กงานปลัดกระทรวงกลาโหม

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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่ –นามสกุล
5 ชือ

นายผดุง เตชะศรินทร์

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

25 เมษายน 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาตรี - บัญชี / พาณิชย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2548
Director Accreditation Program (DAP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2545

ตาแหน่งในบริษัท
การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
– บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จากัด (มหาชน)
– บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
– บริษัท เท็กซไทล์เพรสทีจ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
– บริษัท ไทยนามพลาสติก จากัด (มหาชน)
– บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางาน
2543 – 22 กุมภาพันธ์ 2561

– บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

2530 – 2541

– ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งสุดท ้าย – กรรมการผู ้อานวยการ

2505 – 2530

– บรรษั ทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ตาแหน่งสุดท ้าย – รองผู ้จัดการทัว่ ไป

42
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่ –นามสกุล
6 ชือ

นายสมลักษณ์ เจียมธีระนาถ

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการอิสระ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2553

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

10 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

่ สาร
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ าสือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2546

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ
– บริษัท แชมป์ อลิอัลซ์ จากัด
– บริษัท แชมป์ ซัพพลายเซ็นเตอร์ จากัด
– บริษัท กรีน เอ็ซเทท แอนด์ เค. โฮลดิง้ กรุ๊ป จากัด

ประสบการณ์การทางาน
– ทีป
่ รึกษาคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รัฐสภา
– ผู ้จัดการใหญ่ บริษัท ฝาจีบ จากัด (มหาชน)
– กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สยาม เอ็นอีซ ี จากัด
– กรรมการผู ้จัดการ บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อต
ุ สาหกรรม จากัด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

43

่ –นามสกุล
7 ชือ

นายสุรพร สิมะกุลธร

อายุ

79 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

24 มกราคม 2523

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

40 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 37,868,910 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

2.52459 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นน ้องนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
ั ดิ์ สิมะกุลธร/กรรมการ
เป็ นบิดาของนายฐิตศ
ิ ก
ิ สิมะกุลธร/กรรมการ
เป็ นลุงนายอภิชต
การศึกษา

ปริญญาเอก – รัฐประศาสนศาสตร์ดษ
ุ ฎีบณ
ั ฑิต
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (2557)
ปริญญาโท – เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคาแหง (2551)
่ สาร)
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้ า(สือ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2506)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2546
Role of the Chairman Program (RCP) / 2559

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ
– บริษัท ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จากัด (มหาชน)
อุปนายก
– สมาคมสโมสรนักลงทุน
กรรมการ
– สภาผู ้ส่งสินค ้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทางาน
2523– เม.ย 2555

– บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

กรรมการผู ้จัดการ

พ.ค 2555–เม.ย 2558

– บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการบริหาร

เม.ย 2558–พ.ค 2561

– บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

ประธานกรรมการ

2533–2558

– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

2533–2558

– บริษัท กุลธรแมททรีเรียลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จากัด ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

2538–ปั จจุบน
ั

– บริษัท ซุปเปอร์อล
ั ลอย เทคโนโลยี จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

2547–2558

– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ
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2548–2558

– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

2550–2558

– บริษัท กุลธร สตีล จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

2550–ปั จจุบน
ั

– บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ทไวร์ จากัด

ประธาน&กรรมการผู ้จัดการ

สมาชิกสมาคม :
2540–2557

กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2545–2549

ประธานกลุม
่ อุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์

2545–2549

กรรมการสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

45

8

่ –นามสกุล
ชือ

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ

อายุ

73 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

11 มีนาคม 2531

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

31 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

บริหารธุรกิจ Sheffield College of Technology , England
ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ และ ปริญญาโทบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิบ
์ ริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
ปริญญาบัตร “หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”
(ปรอ.) รุ่นที่ 1/2531 วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Role of the Compensation Committee (RCC) / 2550
Director Certification Program (DCP) / 2548
Role of the Chairman Program (RCP) / 2547

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ประธานกรรมการ
– บริษัท กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ
– บริษัท โพลีเพล็กซ์ จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการ
– บริษัท มิตซูบช
ิ ิ อีเลคทริค กันยงวัฒนา จากัด
– บริษัท โยโกฮามา รับเบอร์ (ประเทศไทย) จากัด

ประสบการณ์การทางาน
– นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
– กรรมการในคณะกรรมการทีป
่ รึกษาระหว่างประเทศ
Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan
– กรรมการในคณะกรรมการทีป
่ รึกษาพิเศษศูนย์สง่ เสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ
–

ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

–

ประธาน สภาองค์การนายจ ้างผู ้ประกอบการค ้าและอุตสาหกรรมไทย

–

ประธานกรรมการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

–

กรรมการ คณะกรรมการคุ ้มครองผู ้บริโภค
คณะกรรมการสิง่ แวดล ้อมแห่งชาติ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คณะกรรมการประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
–ฯลฯ–

46
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9

่ –นามสกุล
ชือ

ั ดิ์ สิมะกุลธร
นายฐิตศ
ิ ก

อายุ

41 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2553

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

10 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 7,251,125 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.48341 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นบุตรนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
และเป็ นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร /ประธานกรรมการ
การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2559

ตาแหน่งในบริษัท

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การตลาด)

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2546 – ปั จจุบน
ั

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

47

10

่ –นามสกุล
ชือ

นายประสาน ตันประเสริฐ

อายุ

72 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

7 กรกฎาคม 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

2 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาโท MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA.
ปริญญาตรี B. Engineering, Oklahoma State University,
OKLAHOMA, USA.
ปริญญาบัตร “หลักสูตรการป้ องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง”
(วปม.) รุ่นที่ 1 / 2546

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2549

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ประธานกรรมการ บริษัท ปิ่ นทองอินอัสเตรียล ปาร์ค จากัด (มหาชน)

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู ้จัดการ

บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จากัด

กรรมการบริหาร

บริษัท เทพพาณิชย์ จากัด

ประสบการณ์การทางาน
2538 – 21 ก.พ. 2561

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

กรรมการ

2551 – 2554

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ

2548 – 2553

ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง
ศาลทรัพย์สน

ผู ้พิพากษาสมทบ

2548 – 2549

การเคหะแห่งชาติ

ประธานกรรมการ

2547 – 2550

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานกรรมการ

2543 – 2544

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

กรรมการ

2517 – 2524

บรรษั ทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

หัวหน ้าส่วนวิเคราะห์เงินกู ้

48
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่ – นามสกุล
11 ชือ

นายกนก สุรย
ิ สัตย์

อายุ

53 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

19 ธันวาคม 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

1 ปี 4 เดือน

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร

ไม่ม ี

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา ศิลปะ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2545
หลักสูตรพัฒนาความคิดสร ้างสรรค์เชิงธุรกิจ/มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งให ้บริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานอืน
่ ในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ
– บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จากัด
– บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จากัด
– บริษัท ไทยโตชิบาไล ้ท์ตงิ้ จากัด
– บริษัท ซุปเปอร์ไลท์ เอ็น.เค.เอส.โฮลดิง้ จากัด
– บริษัท นิกรกิจและบุตร จากัด
– บริษัท อุตสาหกรรมไฟฟ้ าไทย จากัด
– บริษัท มิตรกรดีเวลลอปเม ้นท์ จากัด
ผู ้ช่วยกรรมการผู ้จัดการ
– บริษัท สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จากัด

ประสบการณ์การทางาน

ศิลปิ น

นั กถ่ายภาพ

การพิมพ์

การเขียน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

49

่ –นามสกุล
12 ชือ

ิ สิมะกุลธร
นายอภิชต

อายุ

41 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

19 ธันวาคม 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

1 ปี 4 เดือน

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 7,251,125 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.48341 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
และนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
การศึกษา

ปริญญาโท – MBA, Pennsylvania State University
ปริญญาตรี – เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2554
Financial Statements for Directors Class 14/2554

ตาแหน่งในบริษัท

ไม่ม ี

การดารงตาแหน่งให ้บริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธรอิเล็คทริค จากัด

ประสบการณ์
2561

รองกรรมการผู ้จัดการ

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

2558–2561

กรรมการผู ้จัดการ

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

2556–2558

ผู ้จัดการส่วนการเงิน

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2555

ผู ้จัดการฝ่ ายบริหาร

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

2552–2554

ผู ้ช่วยผู ้จัดการฝ่ ายบริหาร

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

2553–2557

กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดฉะเชิงเทรา

2549–2552

นักวิเคราะห์เครดิต / ผู ้ช่วยผู ้ดูแลความสัมพันธ์ ฝ่ ายสหบรรษั ทธนกิจ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

50
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13

่ –นามสกุล
ชือ

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

20 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

1 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter
ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2561
Audit Committee Program (ACP) /2557
Director Accreditation Program (DAP) /2556

ตาแหน่งในบริษัท

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การเงิน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ กรรมการ
– บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

ประสบการณ์
2558–2560

กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)

2556–2558

SVP

บริษัท อิตล
ั ไทยอุตสาหกรรม จากัด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

51

ผูบ
้ ริหาร
่ –นามสกุล
1 ชือ

นายสุธ ี สิมะกุลธร

อายุ

50 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

25 เมษายน 2561

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการ

2 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 32,124,655 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

2.14164 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นบุตรนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา

ปริญญาโท – Master of Science in Management,
Purdue University, U.S.A.
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2546

ตาแหน่งในบริษัท

กรรมการผู ้จัดการใหญ่ (1 พฤษภาคม 2555)

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ ไม่ม ี
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการผู ้จัดการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด
กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด

ประสบการณ์การทางาน

52

2546 – 10 เมษายน 2561

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2541 – ปั จจุบน
ั

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

รายงานประจำ�ปี 2562

่ –นามสกุล
2 ชือ

ั ดิ์ สิมะกุลธร
นายฐิตศ
ิ ก

อายุ

41 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

28 เมษายน 2553

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

10 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 7,251,125 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.48341 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นบุตรนายสุรพร สิมะกุลธร/กรรมการ
และเป็ นหลานนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2559

ตาแหน่งในบริษัท

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การตลาด)

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนาจากัด

ประสบการณ์ทางาน
2546 – ปั จจุบน
ั

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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่ –นามสกุล
3 ชือ

นายสุรัตน์ ประลองศิลป์

อายุ

49 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

กรรมการ

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ

20 กุมภาพันธ์ 2562

จานวนปี ทเี่ ป็ นกรรมการบริษัท

1 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาโท – M.A. Finance & Investment, University of Exeter
ปริญญาโท – บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Certification Program (DCP) / 2561
Audit Committee Program (ACP) /2557
Director Accreditation Program (DAP) /2556

ตาแหน่งในบริษัท

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การเงิน)

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่ กรรมการ
– บริษัท เซ็ปเป้ จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

ประสบการณ์
2558–2560
2556–2558
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กรรมการ และ CEO บริษัท บี จิสติกส์ จากัด (มหาชน)
SVP

รายงานประจำ�ปี 2562

บริษัท อิตล
ั ไทยอุตสาหกรรม จากัด

่ –นามสกุล
4 ชือ

นายสมชาย ชัยสิทธิ์

อายุ

57 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การผลิต)

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นผู ้บริหาร

1 สิงหาคม 2562

จานวนปี ทเี่ ป็ นผู ้บริหาร

1 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 2,000 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.00013 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ปริญญาตรี

ไม่ม ี
เทคโนโลยีบณ
ั ฑิต
วิชาเอก เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

กรรมการบริษัทย่อย
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

ประสบการณ์ทางาน
2527 – 2554

ทางานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2554 – 2559

ผู ้จัดการส่วนการผลิต บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2559 – ปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการทัว่ ไป บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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่ –นามสกุล
5 ชือ

นางสุภาณี จันทศาศวัต

อายุ

51 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

รองกรรมการผู ้จัดการใหญ่ (การบริหาร)

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นผู ้บริหาร

1 สิงหาคม 2562

จานวนปี ทเี่ ป็ นผู ้บริหาร

1 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 7,251,122 หุ ้น

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.48341 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นบุตรีนายสุเมธ สิมะกุลธร/ประธานกรรมการ
การศึกษา

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณทิต สถาบันบัณทิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางาน
2562 – ก.ค. 2562 ทีป
่ รึกษากรรมการผู ้จัดการใหญ่

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2556 – 2561

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท กุลธร จากัด

2541 – 2555

ผู ้อานวยการฝ่ ายขายและการตลาด บริษัท กุลธร จากัด

2537 – 2541

ผู ้ช่วยผู ้จัดการผลิตภัณฑ์

พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิลเมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย)

2534 – 2535

ิ เชือ
่
เจ ้าหน ้าทีส
่ น

บรรษั ทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

กิจกรรมเพือ
่ สังคม
2561

คณะทางานเพือ
่ พิจารณาพระราชบัญญัตซ
ิ ากผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สภานิตบ
ิ ญ
ั ญัตแ
ิ ห่งชาติ

2558 – 2561

ประธานคณะทางานความรับผิดชอบต่อสังคม กลุม
่ บริษัทกุลธร

2553 – ปั จจุบน
ั

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
– รองประธานกลุม
่ อุตสาหกรรมเครือ
่ งปรับอากาศและเครือ
่ งทาความเย็น (ฝ่ ายเศรษฐกิจ)

– กรรมการกลุม
่ อุตสาหกรรมไฟฟ้ า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม (ฝ่ ายการค ้าต่างประเทศ)
– กรรมการสภาอุตสาหกรรม วาระปี 2555-2557
2553 – 2558

ิ ทางปั ญญาและการค ้าระหว่างประเทศกลาง
ผู ้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สน

2552 – 2553

คณะอนุกรรมการการค ้าต่างประเทศ สภาหอการการค ้าไทย

2550 – 2552

ิ เก่าศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขาธิการ สมาคมนิสต

2549 – 2554

กรรมการ หอการค ้าสิงคโปร์-ไทย

56

รายงานประจำ�ปี 2562

่ –นามสกุล
6 ชือ

นางสาวเพ็ญพักตร์ อัสสะรัตน์

อายุ

39 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

ผู ้จัดการส่วนการเงินและควบคุม

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นผู ้บริหาร

1 กุมภาพันธ์ 2559

จานวนปี ทเี่ ป็ นผู ้บริหาร

4 ปี

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาโท – บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

ประสบการณ์การทางาน
2555 – ปั จจุบน
ั
2548–2554

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)

่ –นามสกุล
7 ชือ

นางสาวกชกร กาญบุตร

อายุ

32 ปี

สัญชาติ

ไทย

ตาแหน่งปั จจุบน
ั

รักษาการผู ้จัดการฝ่ ายบัญชี

วันทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ เป็ นผู ้บริหาร

1 ตุลาคม 2562

การถือหุ ้นในบริษัท

ไม่ม ี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู ้บริหาร
การศึกษา

ไม่ม ี

ปริญญาตรี – บัญชี

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ไม่ม ี

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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เลขานุการบริษ ัท
ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมือ
่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้มีมติแต่งตัง้
พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ให ้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท ทัง้ นีต
้ งั ้ แต่วน
ั ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เป็ นต ้นไป
่ -นามสกุล
ชือ

พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริฐ

อายุ

70 ปี

สัญชาติ

ไทย

การถือหุ ้นในบริษัท

หุ ้นสามัญ 20,000 หุ ้น (โดยคูส
่ มรส)

สัดส่วนการถือหุ ้น

0.00133 %

การศึกษา

ปริญญาโท – รัฐประศาสนศาสตร์มหาบันฑิต
สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาตรี – รัฐประศาสนศาสตร์ (ตารวจ) โรงเรียนนายร ้อยตารวจ

การดารงตาแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอืน
่

ไม่ม ี

ตาแหน่งงานในกิจการอืน
่ ทีไ่ ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

ประธานกรรมการบริษัทย่อย
– บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
– บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
– บริษัท กุลธร สตีล จากัด
– บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
– บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
– บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

ประสบการณ์การทางาน
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2558 – 8 สิงหาคม 2562

กรรมการ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)

2551 – 2554

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รายงานประจำ�ปี 2562

บุคลากร
้
บริษั ทมีพ นั ก งานทั ง้ หมด 1,327 คน โดยในปี 2562 ได ้จ่ า ยผลตอบแทนให แ้ ก่ พ นั ก งานจ านวนทั ง้ สิน
370.35 ล ้านบาท ซึง่ ผลตอบแทนได ้แก่ เงินเดือ น ค่า ล่วงเวลา เงินโบนั ส เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุน
สารองเลีย
้ งชีพเป็ นต ้น นอกจากนี้ บริษัทย่อย 7 บริษัท ได ้จ่ายค่าตอบแทนให ้แก่พนั กงานในลักษณะเดียวกันกับบริษัท
รวมเป็ นเงินจานวน 500.03 ล ้านบาท

รายการ

KKC

พนักงานปฏิบัตก
ิ าร/บริการ (คน)

บริษ ัทย่อย
KPC

KKF

KSC

KMC

SKMC

KRD

KMP

643

465

479

461

108

54

-

-

พนักงานบริหาร (คน)

342

29

37

49

13

6

41

-

พนักงานในสานักงาน (คน)

342

89

64

95

36

11

-

-

รวม (คน)

1,327

583

580

605

157

71

41

-

ค่าตอบแทนพนักงาน (ล ้านบาท)

370.35

141.19

144.22

131.94

37.77

28.38

16.53

-

KPC

:

บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด

KKF

:

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด

KSC

:

บริษัท กุลธร สตีล จากัด

KMC

:

บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

SKMC

:

บริษัท ซูโจว กุลธรแม็กเน็ ตไวร์ จากัด

KRD

:

บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

KMP

:

บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด

– นโยบายในการพ ัฒนาพน ักงาน
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรนับเป็ นการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งให ้กับบริษัทเนื่องจากพนั กงานทุก
่ วามสาเร็จอย่างยั่งยืน
คนถือเป็ นหัวใจหลักในการขับเคลือ
่ นองค์กรให ้ไปสูค
บริษัทกาหนดนโยบายในการดาเนินงานเพือ
่ พัฒนาพนักงาน ดังนี้
1. พัฒนาความรู ้ของบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ
่ ง
2. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให ้ครอบคลุมทุกกลุม
่ งาน
่ มโยงข ้อมูลจากการประเมินผลงานสูก
่ ารพัฒนาความก ้าวหน ้าในอาชีพรายคน
3. เชือ
บริษัทได ้กาหนดแผนการดาเนินงานต่าง ๆ ในการพัฒนาพนั กงานเพือ
่ ให ้บรรลุผลตามนโยบายทีก
่ าหนดดังเช่น
การฝึ กอบรม การสร ้างระบบวิทยากรภายใน การสร ้างศูนย์ฝึกอบรม การสร ้างศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน การจัด
โครงสร ้าง Competency Base ขององค์กร การพัฒนาบุคลากรตามกลุม
่ งาน ระบบการประเมินผลบุคลากรรายคนและการ
พัฒนารายบุคคลตามกลุม
่ งาน
พนั กงานของบริษัทได ้รับการฝึ กอบรมในปี 2562 ทีผ
่ ่านมาเป็ นจานวนชัว่ โมงเฉลีย
่ ของพนั กงาน 7.2 ชัว่ โมงซึง่
ตา่ กว่าเป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้ในระดับทีม
่ ากกว่า

> 8 ชั่วโมง (เนื่องจากปี 2562 เศรษฐกิจบริษัทไม่ดจ
ี งึ ทาให ้มีการจัด

อบรมเฉพาะหลักสูตรทีจ
่ าเป็ นเท่านัน
้ )
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โครงการและกิจกรรมพัฒนาพนักงานทีไ่ ด ้ดาเนินการ ได ้แก่


การจัดฝึ กอบรมภายใน (In-house Training)



ศูนย์ฝึกอบรมโครงการความร่วมมือกับสถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์



การจัดส่งพนั กงานไปรับการฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอกได ้แก่ สถาบันไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีป
่ น)
ุ่ สถาบันเพิม
่ ผลผลิตแห่งชาติ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู ้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และสถาบันฝึ กอบรมของเอกชน เป็ นต ้น



การจัดโครงการปรับวิทยฐานะสาหรับพนั กงานของบริษัท ให ้มีระดับการศึกษาทีส
่ งู ขึน
้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต ้น - มัธยมศึกษาตอนปลาย – ปริญญาตรี



การจัดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน



การส่งพนั กงานไปศึกษาดูงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ได ้แก่ การศึกษาดูงานการพัฒนา
กิจการ 5ส การศึกษาดูงานด ้านความปลอดภัย การศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
พัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์



การจัดทดสอบและพัฒนาฝี มอ
ื แรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเทคนิคบารุงรักษาเครือ
่ งจักร
และสาขาช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร สาหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์
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การจัดทาโครงการวิทยากรภายใน



โครงการ Lean & Kaizen



การเพิม
่ ประสิทธิภาพเพือ
่ การเติบโตอย่างยั่งยืน (PFKM)



โครงการ Total Productive Management (TPM)

รายงานประจำ�ปี 2562

การก�ำกับดูแลกิจการ

การกาก ับดูแลกิจการ

นโยบายการกาก ับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความสาคัญต่อการดาเนินงานและการปฏิบัตงิ านในแนวทางของการกากับดูแล
กิจการทีด
่ ต
ี ามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคล ้องกับกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทีแ
่ สดงให ้
่ มั่ น และ
เห็ น ถึง การที่บ ริษั ทมีร ะบบบริห ารจั ด การทีม
่ ีป ระสิท ธิภ าพ โปร่ ง ใส ตรวจสอบได ้ ซึง่ จะเป็ นการสร ้างความเชือ
ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน ผู ้มีสว่ นได ้เสียและผู ้เกีย
่ วข ้องทุกฝ่ ายของบริษัทได ้เป็ นอย่างดี และเพือ
่ ให ้
ความขั ด แย ้งทางด ้านผลประโยชน์ ข องผู ้มีส ่ว นได ้เสีย มีน อ้ ยทีส
่ ุด จึง ได ้น านโยบาย วิธ ีก ารท างาน กฎเกณท์ ข ้อบัง คั บ
ระเบียบประเพณี เข ้ามาช่วยในการควบคุมองค์ประกอบทีเ่ ป็ นปั จจัยสาคัญต่อความสาเร็จของการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี
คณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเพือ
่ ให ้กรรมการ ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนินงานและประกอบธุรกิจโดยให ้มีผลใช ้บังคับตัง้ แต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็ นต ้นไป
ซึง่ ได ้เผยแพร่บน Website ของบริษัท
1 สิทธิของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ผู ้ถือหุ ้นทุกรายเป็ นบุคคลทีบ
่ ริษัทให ้ความสาคัญและเคารพในสิทธิทพ
ี่ งึ มีพงึ ได ้และสิทธิขน
ั ้ พืน
้ ฐานต่าง ๆ ทีผ
่ ู ้ถือ
หุ ้นของบริษัทพึงได ้รั บ ซึง่ ทางบริษัทได ้กาหนดสิทธิขัน
้ พื้นฐานของผู ้ถือหุ ้นไว ้อย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการกากับ
ดูแลกิจการทีเ่ ผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้แน่ใจว่าผู ้ถือหุ ้นทุกกลุม
่ สามารถได ้รับข ้อมูลอย่างเท่าเทียมกันดังนี้
้ ขาย หรือโอนหุน
 สิทธิในการได้ร ับใบหุน
้ และสิทธิในการซือ
้
บริษัทแต่งตัง้ ให ้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรั พย์ของบริษัท
ดาเนินการเกีย
่ วกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ และอานวยความสะดวกให ้กับผู ้ถือหุ ้น
 สิทธิในการเลือกตงและถอดถอนกรรมการ
ั้
รวมทงการก
ั้
าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตามข ้อบังคับของบริษัท กาหนดให ้ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่ง
หนึง่ ในสาม (1/3) และให ้มีการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีอ
่ อกจากตาแหน่งตามวาระ โดยกรรมการผู ้ทีต
่ ้องออกตาม
วาระสามารถกลับเข ้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ได ้ และบริษัทได ้ให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณาอนุมัตค
ิ า่ ตอบแทนสาหรับ
คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบด ้วย ทัง้ นี้บริษัท ได ้แนบรายละเอียดเกีย
่ วกับกรรมการแต่ละคนทีเ่ สนอเข ้ารั บ
การเลือกตัง้ พร ้อมทัง้ รายละเอียดเกีย
่ วกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ ทีม
่ ข
ี ้อมูลเพียงพอ
ิ ธิในการลงคะแนนเสียงตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้ประกอบการพิจารณา ซึง่ ผู ้ถือหุ ้นมีสท
– ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง
– ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต ้องใช ้คะแนนเสียงทีม
่ อ
ี ยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้
– บุคคลซึง่ ได ้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู ้ได ้รับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการทีจ
่ ะ
พึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นั น
้ ในกรณีทบ
ี่ ค
ุ คลซึง่ ได ้รับการเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
้ าด
เกินกว่าจานวนกรรมการทีจ
่ ะพึงมีหรือจะพึงเลือกตัง้ ในครัง้ นัน
้ ให ้ผู ้เป็ นประธานเป็ นผู ้ออกเสียงชีข
ิ ธิในการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึง
นอกจากการเลือกตัง้ กรรมการแล ้ว ผู ้ถือหุ ้นยังมีสท
่ องจานวนผู ้ถือหุ ้นซึง่ มาประชุมและมีสท
ิ ธิออกเสียง และมีหุ ้น
คราวออกตามวาระได ้ด ้วยคะแนนเสียงไม่น ้อยกว่าสามในสีข
ิ ธิออกเสียง
นับรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนหุ ้นทีถ
่ อ
ื โดยผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
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 สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งตงผู
ั้ ส
้ อบบ ัญชี และกาหนดค่าตอบแทนผูส
้ อบบ ัญชี
บริษั ทก าหนดให ้มีว าระการแต่ง ตั ง้ ผู ้สอบบั ญ ชี และก าหนดค่า ตอบแทนของผู ้สอบบั ญ ชีเ สนอให ้ผู ้ถือ หุ ้น
พิจารณาอนุมัตใิ นการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทุกครัง้ พร ้อมทัง้ แจ ้งรายละเอียดเกีย
่ วกับผู ้สอบบัญชีทเี่ สนอเข ้ารับการ
แต่งตัง้ และค่าตอบแทนของผู ้สอบบัญชีทม
ี่ ข
ี ้อมูลเพียงพอทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้ประกอบการพิจารณาได ้

 สิทธิในการรบั ทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดาเนินงาน และนโยบายการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ
และท ันเวลา
บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข ้อมูล โดยการเผยแพร่ข ้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และนาข ้อมูลทีส
่ าคัญรวมทัง้ ข่าวสารต่าง ๆ ทีเ่ ป็ นปั จจุบน
ั แสดงไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

 สิทธิในการร ับส่วนแบ่งกาไร
บริษั ทมีก ารจั ด สรรกาไรให ้กับ ผู ้ถือ หุ ้นในรู ป ของเงิน ปั น ผล โดยคณะกรรมการบริษั ทมีน โยบายเสนอให ้ที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นจ่ายเงินปั นผลในอัตราประมาณร ้อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี ตามงบการเงินเฉพาะกิจการสาหรั บ
อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทย่อย คณะกรรมการของบริษัทย่อยจะเป็ นผู ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น อย่างไรก็ตามการ
จ่ายเงิน ปั นผลดัง กล่าวจะขึน
้ อยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจรวมทัง้ ความจาเป็ นและความเหมาะสมอืน
่ ๆ ของ
บริษัทในอนาคต

 สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและส่งคาถามล่วงหน้า
บริษั ทค านึงถึง สิท ธิแ ละความเท่า เทีย มกันของผู ้ถือ หุ ้น และเพื่อ ปฏิบัตใิ ห ้สอดคล ้องกับหลัก การกากับ ดูแ ล
กิจการทีด
่ ี จึงมีนโยบายให ้สิทธิแ
์ ก่ผู ้ถือหุ ้นในการเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นต่อคณะกรรมการเพือ
่ ให ้พิจารณาบรรจุเป็ น
วาระในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น และเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นส่งคาถามเกีย
่ วกับบริษัทล่วงหน ้าก่อนการประชุมสามัญผู ้ถือ
หุ ้นประจาปี โดยผู ้ถือหุ ้นต ้องปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ในการเสนอวาระการประชุมผู ้ถือหุ ้นตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทกาหนด
ซึง่ เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอวาระทีต
่ ้องการนาเข ้าทีป
่ ระชุม หรือคาถามทีต
่ ้องการให ้ตอบในทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นได ้ล่วงหน ้า
เริม
่ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคมของปี ถัด ไป โดยบริษัทจะแจ ้งช่องทางและช่วงเวลาในการรั บเรือ
่ งให ้ผู ้ถือหุ ้น
ทราบทางระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแสดงรายละเอียดขัน
้ ตอนการเสนอวาระการประชุม รวมทัง้
การเสนอคาถามล่วงหน ้าไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)

 สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผูถ
้ อ
ื หุน
้ ตามลาดับรายการดังนี้
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
บริษัทได ้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุมและเอกสารทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นให ้กับผู ้ถือหุ ้นเป็ นการ
ิ ธิในการเข ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ล่วงหน ้าก่อนวันประชุม และได ้ระบุสท
ไว ้อย่างละเอียดและชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม ในกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่สามารถเข ้าร่วมประชุมด ้วยตนเอง บริษัทเปิ ดโอกาส
ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให ้กรรมการอิสระหรือบุคคลอืน
่ เข ้าร่วมประชุมแทนตนได ้โดยใช ้หนั งสือมอบฉั นทะแบบหนึง่
แบบใดทีไ่ ด ้จัดส่งไปพร ้อมกับหนั งสือนั ดประชุม บริษัทได ้จัดทาหนั งสือมอบฉั นทะในรูปแบบทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถกาหนดทิศ
ทางการออกเสียงลงคะแนนแต่ล ะวาระได ้ตามแบบทีก
่ ระทรวงพาณิชย์กาหนด และบริษัทยังได ้จั ดให ้มีอากรแสตมป์ ไว ้
บริการผู ้ถือหุ ้นสาหรับปิ ดหนังสือมอบฉั นทะอีกด ้วย นอกจากนั น
้ บริษัทให ้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุมภายหลังจากประธาน
ในทีป
่ ระชุมเปิ ดการประชุมแล ้วให ้สามารถออกเสียงลงคะแนนได ้ในวาระทีอ
่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาและยังไม่ได ้มีการลงมติ
บริษัทจัดการประชุมสามั ญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ณ ห ้องประชุมบริษัท หรือสถานทีอ
่ น
ื่ ทีต
่ ัง้ อยู่ภายนอกซึง่ เป็ นที่
ตัง้ อยู่ในทาเลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางเข ้าร่วมประชุมได ้และมีขนาดเพียงพอทีจ
่ ะรองรั บจานวนผู ้ถือหุ ้นทีใ่ ห ้ความสนใจ
เข ้าประชุม ทีส
่ ามารถเข ้าประชุม อยู่ภ ายในห ้องประชุม เดีย วกัน ได ้ และท าให ้การประชุม ด าเนิน ไปอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
นอกจากนีย
้ ังอานวยความสะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได ้จัดรถรับส่ง
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ในวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นบริษัทได ้จัดให ้มีการลงทะเบียนและนั บคะแนนเสียงด ้วยระบบบัตรลงคะแนน และ
ในการใช ้สิทธิออกเสียงแต่ละวาระได ้ใช ้วิธเี ก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียง เห็นด ้วย ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียง
ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นประจ าปี จะมีก รรมการทีค
่ รบกาหนดออกตามวาระจ านวน 5

คน ของจ านวน

้ จงให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบถึงความคิดเห็นของคณะกรรมการในการ
กรรมการทัง้ หมด และโดยในวาระเลือกตัง้ กรรมการ ได ้มีการชีแ
่ เข ้ารับตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ทัง้ นี้ รายละเอียดเกีย
่ เข ้ารั บตาแหน่ง บริษัทจัดส่งให ้ผู ้ถือหุ ้น
เสนอชือ
่ วกับกรรมการทีเ่ สนอชือ
เพื่อการพิจารณา ประกอบด ้วย อายุ การศึกษา ประสบการณ์ด ้านการอบรม รวมถึงการดารงตาแหน่ งสาคัญๆในอดีตและ
ปั จ จุบัน เพื่อ ให ้ผู ้ถือ หุ ้นมีข ้อมูลเพีย งพอในการประกอบการตัด สิน ใจ และทางบริษั ทจะพิจ ารณาเลือกตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีต
่ ้องออกจากตาแหน่ งตามวาระเป็ นรายบุคคล สาหรั บค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทกาหนดให ้มีวาระเกีย
่ วกับ
้ จงให ้กับผู ้ถือหุ ้นได ้ทราบถึงจานวนเงิน และประเภทของค่าตอบแทนทีก
ค่าตอบแทนกรรมการเพือ
่ ชีแ
่ รรมการแต่ละคนได ้รับ
รวมถึงหลักเกณฑ์การให ้ค่าตอบแทนสาหรับกรรมการแต่ละตาแหน่งด ้วย
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น บริษัทได ้พิจารณาตามลาดับระเบียบวาระทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในหนั งสือนั ดประชุมทีไ่ ด ้
ส่งให ้ผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้า โดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นแปลงลาดับวาระและไม่มก
ี ารขอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาเรือ
่ งอืน
่ ทีน
่ อกเหนือไปจาก
ทีก
่ าหนดไว ้ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นแต่อย่างใด
ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้รั บมอบฉั นทะได ้รับทราบข ้อมูลรายละเอียด หากมี
ความประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ หรือซักถามในวาระต่างๆอย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ขอให ้ยก
่ นามสกุลใด แล ้วจึง
มือขึน
้ เมือ
่ ประธานอนุญาตแล ้วให ้แจ ้งต่อทีป
่ ระชุมว่ามีสถานะเป็ นผู ้ถือหุ ้นหรือเป็ นผู ้รั บมอบฉั นทะ ชือ
เสนอความคิดเห็นหรือคาถาม เพือ
่ การบันทึกรายงานการประชุม และในการสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นโดยให ้เสนอ
เนือ
้ หาอย่างกระชับและตรงประเด็น ทัง้ นี้ ในวาระทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นมีข ้อสงสัยหรือได ้ซักถาม ก็ได ้จัดเตรียมบุคลากรทีเ่ กีย
่ วข ้องเป็ น
ผู ้ให ้คาตอบ
การลงมติใ นที่ป ระชุม ในกรณี ทั่ ว ไป หากคะแนนเสีย งทั ง้ หมดหรือ ส่ว นใหญ่ "เห็ น ด ้วย" และเป็ นไปตาม
ข ้อบังคับของบริษัทในเรือ
่ งคะแนนเสียง ให ้ถือว่าทีป
่ ระชุมให ้ความเห็นชอบหรือมีมติอนุมัตใิ นวาระนั น
้ ๆ โดยทุกวาระทีต
่ ้อง
ลงคะแนนเสียงหลังจากทีไ่ ด ้ลงมติเลขานุการบริษัทจะแจ ้งจานวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนเสียงทัง้ เห็นชอบและ
ไม่เห็นชอบ และแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสาหรั บกรณีทม
ี่ ก
ี ฎหมายหรือข ้อบังคับ กาหนด
สัดส่วนของคะแนนเสียงทีต
่ ้องการ
การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562
บริษั ทได ้ด าเนิน การประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นให ้เป็ นไปอย่า งถู ก ต ้องตามกฎหมายและข ้อก าหนดทีเ่ กี่ย วข ้อง
รวมถึงมาตรฐานการกากับดูแลกิจการทีด
่ ข
ี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสานั กคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
้ สุด
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยได ้กาหนดให ้มีการจัดการประชุมปี ละ 1 ครัง้ ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนั บแต่วันสิน
รอบปี บัญชีของบริษัท ในกรณีทม
ี่ ค
ี วามจาเป็ นเร่งด่วนทีต
่ ้องจัดประชุมเพิม
่ เติมเพือ
่ เสนอวาระเป็ นกรณีพเิ ศษซึง่ เป็ นเรือ
่ งที่
กระทบหรือเกีย
่ วข ้องกับ ผลประโยชน์ข องผู ้ถือหุ ้น หรือ เกีย
่ วข ้องกับเงื่อนไข กฎเกณฑ์ กฎหมายทีใ่ ช ้บังคับทีต
่ ้องได ้รั บ
อนุมัตจิ ากผู ้ถือหุ ้น บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ ้นเป็ นแต่ละกรณีไป
ในปี 2562 บริษั ทจั ด การประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นในวัน ที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องประชุม
บริษัทอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร ซึง่ อยู่ในทาเลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางเข ้าร่วมประชุมได ้ นอกจากนี้บริษัทยังอานวยความสะดวกใน
การเดินทางโดยได ้จัดรถรั บส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมากและได ้มีการจัดประชุม วิสามัญผู ้ถือหุ ้นในวันที่ 4
กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห ้องประชุมบริษัทอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนน
ฉลองกรุ ง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุ ง เทพมหานคร โดยมีว าระส าคัญ ได ้แก่ก ารพิจ ารณาอนุ มั ตก
ิ ารจั ด สรรหุ ้น
สามัญเพิม
่ ทุน 300 ล ้านบาท เสนอขายให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นเดิมของบริษัท

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ก่อนวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
หลังจากทีค
่ ณะกรรมการบริษัทได ้มีมติกาหนดวันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 40/2562 และวันปิ ดสมุดทะเบียน
พั ก การโอนหุ ้นเพื่อ สิท ธิใ นการเข ้าประชุม ผู ้ถือ หุ ้น

อีก ทั ง้ ก าหนดระเบีย บวาระการประชุม พร อ้ มด ้วยความเห็ น ของ

คณะกรรมการในแต่ละวาระแล ้ว บริษัทได ้นารายละเอียดดังกล่าวแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นรับทราบล่วงหน ้าผ่านช่องทางการเปิ ดเผย
ข ้อมูลของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย พร ้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในวันที่ 22
มีนาคม 2562 เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้มีเวลาอย่างเพียงพอในการพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระการประชุมก่อนลงมติซงึ่ ทา
ให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถใช ้สิทธิได ้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้บริษัทได ้ลงประกาศเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นในหนั งสือพิมพ์รายวัน
ติดต่อกันต่อเนือ
่ ง 3 วันในวันที่ 9–11 เมษายน 2562 และได ้ส่งหนังสือเชิญประชุมครัง้ ที่ 40/2562 ฉบับภาษาไทยและ
ฉบั บ ภาษาอั ง กฤษผ่ า นทางศู น ย์รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย เป็ นเวลาล่ว งหน า้ 1 5 วั น ก่อ นวั น ประชุม โดยมี
รายละเอียดดังนี้ :


หนังสือนัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 40/2562 ทีร่ ะบุวน
ั เวลา และสถานทีใ่ นการจัดประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น พร ้อม
ทัง้ รายละเอีย ดข ้อมูล ในแต่ล ะวาระ โดยแต่ล ะวาระระบุชัด เจนว่า เป็ นวาระเพื่อ พิจ ารณารั บทราบ หรือ พิจารณา
อนุมัต ิ พร ้อมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทประกอบในเต่ละวาระอย่างละเอียดเพือ
่ ประกอบการตัดสินใจ



สาเนารายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 39/2561



รายงานประจาปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)



่ ให ้เข ้าดารงตาแหน่ งกรรมการแทนกรรมการทีค
ข ้อมูลบุคคลทีไ่ ด ้รั บการเสนอชือ
่ รบกาหนดออกจากตาแหน่งตาม
่ ประวัตก
วาระ พร ้อมประวัตโิ ดยละเอียด ได ้แก่ ชือ
ิ ารเป็ นกรรมการ การศึกษา การเข ้าร่วมการอบรม ประสบการณ์
การดารงตาแหน่งในธุรกิจอืน
่ จานวนครัง้ ของการเข ้าร่วมการประชุมในปี ทผ
ี่ ่านมา และรายละเอียดอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง



่ ผู ้ตรวจสอบบัญชีและบริษัทตรวจสอบบัญชี
ข ้อมูลรายละเอียดของผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เช่น ชือ
ซึง่ ได ้แจ ้งความเป็ นอิสระของผู ้สอบบัญชีทไี่ ม่มค
ี วามสัมพันธ์หรือส่วนได ้เสียกับบริษัท / ผู ้บริหาร/ ผู ้ถือหุ ้นราย
ใหญ่หรือผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบุคคลดังกล่าว



ข ้อบังคับของบริษัทเฉพาะทีเ่ กีย
่ วกับการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและการออกเสียงลงคะแนน



หนั งสือมอบฉั นทะตามทีก
่ รมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์กาหนดซึง่ ผู ้ถือหุ ้นสามารถกาหนดทิศทางการ
ออกเสียงลงคะแนนได ้



เอกสารหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่ว มประชุมจะต ้องแสดงก่อนเข ้าร่ว มประชุมในสถานะผู ้ถือหุ ้นหรือตัว แทนโดยการมอบ
ฉันทะ



ข ้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู ้ถือหุ ้น



แผนทีส
่ ถานทีจ
่ ัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นและรายละเอียดรถรับส่งผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ข ้าประชุม
ในกรณี ท ี่ผู ้ถือ หุ ้นไม่ ส ามารถเข ้าร่ ว มประชุม ด ้วยตนเอง บริษั ทเปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือ หุ ้นสามารถมอบฉั น ทะให ้

กรรมการอิส ระหรือ บุค คลใดๆเข ้าร่ ว มประชุม แทนตนได ้โดยใช ้หนั ง สือ มอบฉั น ทะตามสิง่ ที่ส ่ง มาด ้วยให ้เลือ กใช ้ และ
่ พร ้อมประวัตก
นอกจากนี้ ยังมีรายชือ
ิ รรมการอิสระให ้ผู ้ถือหุ ้นสามารถเลือกให ้เป็ นผู ้รับมอบฉันทะไว ้ด ้วย
วันประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
บริษัทกาหนดให ้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน ้า 2 ชัว่ โมงก่อนการประชุมโดย ณ จุดลงทะเบียนบริษัทได ้
จัดเจ ้าหน ้าทีอ
่ ย่างเพียงพอเพือ
่ อานวยความสะดวกให ้ผู ้ถือในการลงทะเบียนและแจ ้งรายละเอียดต่างๆ ผู ้ถือหุ ้นจะได ้รับบัตร
ลงคะแนนเสียง 1 ชุดทีม
่ รี ายละเอียดต่างๆเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้ใช ้บัตรลงคะแนนอย่างถูกต ้อง และให ้สิทธิผู ้ถือหุ ้นสามารถเข ้า
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระทีย
ร่วมประชุมหลังจากการประชุมเริม
่ แล ้วโดยมีสท
่ ังไม่ได ้พิจารณาลงมติได ้
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รายงานประจำ�ปี 2562

การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ ที่ 40/2562 นายสุเมธ สิมะกุลธร ประธานกรรมการทาหน ้าทีเ่ ป็ นประธานทีป
่ ระชุม
โดยมีคณะกรรมการบริษัทเข ้าร่วมประชุมจานวน 14 คนจากจานวนทัง้ หมด 15 คน และมีผู ้เข ้าร่วมประชุมอืน
่ ซึง่ เข ้าร่วม
ประชุมครบทุกท่าน ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผู ้บริหาร และผู ้สอบบัญชี ณ เวลาเริม
่ การประชุม เลขานุการบริษัท
ได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ ้นมาประชุมด ้วยตนเองจานวน 21 คน และผู ้ถือหุ ้นทีม
่ อบฉั นทะจานวน 12 คน รวมมีผู ้
้ 830,114,857 หุ ้น คิดเป็ นร ้อยละ 69.18 ทัง้ นี้ มีผู ้มาประชุมไม่
มาประชุมจานวน 33 คน นั บจานวนหุ ้นรวมกันได ้ทัง้ สิน
น ้อยกว่า 25 คนและถือหุ ้นนั บรวมกันได ้ไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ ้นทีจ
่ าหน่ายได ้ทัง้ หมด 1,200,000,000 หุ ้น จึง
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข ้อบังคับของบริษัทแล ้ว
้ จงว่าในระหว่างดาเนินการประชุมในแต่ละวาระหากท่านผู ้ถือหุ ้นมีข ้อ
ก่อนเข ้าสูว่ าระการประชุมประธานได ้ชีแ
ซักถามขอเชิญให ้ถามได ้ และสาหรับวิธก
ี ารลงมติในแต่ละวาระหากจะมีการนับคะแนนของผู ้ลงคะแนนเสียงทุกคนจะทาให ้
เสียเวลามาก ฉะนั น
้ การพิจารณาลงมติในแต่ละวาระจะขอเสนอให ้ทีป
่ ระชุมพิจารณาลงมติโดยการขอให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่เห็น
ด ้วยกับเรือ
่ งทีเ่ สนอหรือผู ้ถือหุ ้นทีต
่ ้องการงดออกเสียงชูมอ
ื ขึน
้ หากไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นคนใดชูมอ
ื แสดงตนว่าไม่เห็นด ้วยหรือของด
ออกเสียง จะถือว่าทีป
่ ระชุมมีมติเป็ นเอกฉั นท์เห็นด ้วยกับเรือ
่ งทีเ่ สนอในวาระนั น
้ แต่หากมีผู ้ถือหุ ้นคนใดชูมอ
ื แสดงตนว่า
ไม่เห็นด ้วยหรือของดออกเสียง ก็ขอให ้ผู ้ถือหุ ้นคนนัน
้ กรอกรายละเอียดและมติบนบัตรลงคะแนนเสียงทีแ
่ จกให ้พร ้อมทัง้ ลง
นามและส่งให ้กับพนักงานของบริษัทเพือ
่ สรุปผลคะแนน สาหรับผู ้ถือหุ ้นคนอืน
่ ทีเ่ หลือซึง่ มิได ้ชูมอ
ื แสดงตนว่าไม่เห็นด ้วย
หรืองดออกเสียงจะถือว่าเห็นด ้วยกับเรือ
่ งทีเ่ สนอในวาระนัน
้ ๆ
้ แล ้ว บริษั ทได ้จั ด เก็ บ บัต รลงคะแนนเสีย งของท่า นผู ้ถือ หุ ้นที่ "ไม่เ ห็ น ด ้วย" ในทุก
เมื่อ การประชุม เสร็ จ สิน
ระเบียบวาระเพือ
่ ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงในภายหลัง
เลขานุ ก ารบริษัทได ้แจ ้งให ้ทีป
่ ระชุม ทราบเพิม
่ เติม ก่อ นเข ้าวาระการประชุม ว่า ในการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น
ประจาปี 2562 นี้ บริษัทได ้ดาเนินการในแนวทางของการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการทีด
่ เี กีย
่ วกับการดูแลสิทธิของผู ้ถือ
หุ ้น และความเท่าเทียมกันของผู ้ถือหุ ้น โดยบริษัทได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้ถือหุ ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเพือ
่ บรรจุเป็ นวาระ
่ บุคคลเพือ
การประชุมและให ้เสนอชือ
่ รับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท รวมทัง้ การส่งคาถามทีเ่ กีย
่ วกับการ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี 2562 เป็ นการล่วงหน ้า ตัง้ แต่เมือ
่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15
มกราคม 2562 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธก
ี ารตามทีไ่ ด ้เปิ ดเผยไว ้บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com
่
และได ้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไม่มผ
ี ู ้ถือหุ ้นรายใดเสนอวาระหรือรายชือ
หรือการตัง้ คาถามล่วงหน ้าเข ้ามายังบริษัทเพือ
่ การประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นครัง้ นี้
จากนัน
้ ประธานได ้กล่าวเปิ ดประชุมเพือ
่ พิจารณาเรือ
่ งตามลาดับระเบียบวาระการประชุมทีก
่ าหนด
เริม
่ การประชุม
นายสุเ มธ สิมะกุล ธร ประธานกรรมการบริษั ทได ้กล่า วต ้อนรั บ ผู ้ถือ หุ ้นและผู ้เข ้าร่ ว มประชุม เข ้าสู่การประชุม
สามัญ ผู ้ถือหุ ้นครั ง้ ที่ 40/2562 และให ้เลขานุ การแจ ้งแนะน าคณะกรรมการบริษั ทและกรรมการตรวจสอบ ผู ้บริหารของ
บริษัท และผู ้สอบบัญชีจากบริษัทสานักงาน อีวาย จากัด ทีม
่ าเข ้าร่วมการประชุม
ประธานได ้ด าเนิน การประชุม ตามล าดับวาระการประชุม โดยวาระทีไ่ ด ้เสนอต่อ ผู ้ถือหุ ้นเพื่อ พิจ ารณาในการ
ประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นครั ้ง ที่ 40/2562 มีร ายละเอีย ดดั ง ระบุใ นหนั ง สือ เชิญ ประชุม หลั ง จากที่ป ระธานได ้ให ้ข ้อมูล ตาม
ระเบียบวาระแล ้ว ประธานได ้เปิ ดโอกาสให ้ผู ้เข ้าร่วมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็น ข ้อเสนอแนะ และถามคาถาม ในแต่ละ
วาระโดยให ้เวลาอภิปรายอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ซึง่ ประธาน ผู ้บริหารและผู ้สอบบัญชีได ้ตอบข ้อซักถามอย่างชัดเจน
ตรงประเด็นต่อทุกคาถามจากนั น
้ จึงให ้ผู ้ถือหุ ้นออกเสียงลงคะแนนและมีมติในแต่ละวาระ โดยการนั บคะแนนเสียงจะปฏิบัต ิ
ตามข ้อบังคับของบริษัททีก
่ าหนดให ้ 1 หุ ้นเป็ น 1 เสียง และในกรณีปกตินับเสีย งข ้างมากเป็ นมติ โดยหากคะแนนเสีย ง
้ าดและเลขานุการบริษัทได ้แจ ้งจานวนคะแนนเสียง
เท่ากันให ้ประธานในทีป
่ ระชุมออกเสียงเพิม
่ ขึน
้ อีก 1 เสียงเป็ นเสียงชีข
และสัดส่วนของคะแนนทีล
่ งมติทงั ้ เห็นชอบและไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงของทุกวาระทีต
่ ้องลงคะแนนเสียง
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ในการบั น ทึก การประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นทุก ครั ้ง เลขานุ ก ารบริษั ทจะบั น ทึก รายงานการประชุม อย่า งถู ก ต ้อง
ครบถ ้วน ประกอบด ้วยข ้อมูลสาระสาคัญ ได ้แก่มติทป
ี่ ระชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบ่งเป็ นจานวนเสียงทีเ่ ห็นด ้วย
้ จงและความคิดเห็ นของทีป
ไม่เห็ นด ้วย งดออกเสียง บัตรเสีย คาถาม ค าชีแ
่ ระชุม โดยละเอียดและชัดเจน โดยผู ้ถือหุ ้น
สามารถอ่านได ้จากรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 40/2562 โดยในการประชุมปี ทีผ
่ ่านมา บริษัทได ้ใช ้เวลาในการ
ประชุม ทัง้ หมดโดยประมาณ 1 ชั่ว โมง โดยเริ่มเปิ ดให ้ผู ้ถือหุ ้นลงทะเบีย นเข ้าร่ วมการประชุม ตัง้ แต่เ วลา 08.00 น. เริ่ม
ประชุมเวลา 10.10 น. และเลิกประชุมเวลา 11.00 น.
ภายหลังการประชุม
บริษัทนาส่งมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในวันประชุมผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นทีไ่ ม่ได ้เข ้าร่วมประชุมรับทราบในทันที และนาส่งรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือ
้ จงขัน
หุ ้นครัง้ ที่ 40/2562 ทีบ
่ น
ั ทึกชีแ
้ ตอนการลงคะแนนและวิธก
ี ารแสดงผลคะแนนให ้ทีป
่ ระชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม
ประเด็นคาถามและคาตอบทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นได ้ซักถามในทีป
่ ระชุมโดยละเอียด ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู ้ถือหุ ้นเห็นด ้วย
่ กรรมการผู ้เข ้าร่วมประชุม ให ้กับตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศ
ไม่เห็นด ้วย หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชือ
ไทยภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม และได ้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.kulthorn.com เมือ
่ วันที่ 7 พฤษภาคม
2562 เพือ
่ เป็ นการเพิม
่ ช่องทางการรับทราบข ้อมูลให ้แก่ผู ้ถือหุ ้นในการพิจารณารายงานดังกล่าว ในการจัดการประชุมสามัญ
ผู ้ถือหุ ้นปี 2562 สมาคมส่งเสริมผู ้ลงทุนไทยและสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ได ้ประเมินการจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ได ้คะแนนร ้อยละ 91 ซึง่ บริษัทจะนาข ้อคิดเห็นและคาแนะนาจากผล
การประเมินดังกล่าวไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชุมในครัง้ ต่อๆไป
2

การปฏิบ ัติตอ
่ ผูถ
้ อ
ื หุน
้ อย่างเท่าเทียมก ัน
บริษัทตระหนั กถึงความสาคัญของผู ้ถือหุ ้นและมีการปฏิบัตต
ิ ามแนวทางกากับดูแลกิจการทีด
่ โี ดยไม่คานึงถึงเพศ

้ ชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชือ
่ ความคิดเห็นทางการเมือง บริษัทปฏิบัตต
อายุ เชือ
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกกลุม
่ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่
ิ ธิในการได ้รับการ
ว่าจะเป็ นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือรายย่อย ผู ้ถือหุ ้นต่างชาติหรือนั กลงทุนสถาบัน โดยผู ้ถือหุ ้นทุกรายจะมีสท
ปฏิบัตอ
ิ ย่างเท่าเทียมกัน ไม่มก
ี ารแบ่งแยก และได ้รั บการปกป้ องจากการกระทาไม่ถูกต ้อง หรือเพือ
่ ผลประโยชน์ ของผู ้ถือ
หุ ้นทีม
่ ีอานาจควบคุม การด าเนิน ธุร กิจ ของบริษั ทไม่ว่า จะเป็ นการกระทาทางตรงหรือ ทางอ ้อม และได ้ด าเนิน การต่า งๆ
ดังต่อไปนี้


การมอบฉันทะในการเข้าร่วมการประชุมสาม ัญผูถ
้ อ
ื หุน
้
ในการเข ้าร่ วมประชุม สามัญ ผู ้ถือ หุ ้น บริษัท รั ก ษาสิทธิของผู ้ถือหุ ้นและปฏิบัตต
ิ ่อผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่า งเท่า

เทีย มกั น ในกรณี ท ผ
่ี ู ้ถือ หุ ้นไม่ สะดวกเข ้าร่ ว มประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้นได ้ด ้วยตนเองสามารถมอบฉั น ทะให ้บุค คลอืน
่ หรือ
กรรมการอิสระซึง่ ทางบริษัทได ้ให ้ข ้อมูลของกรรมการอิสระอย่างครบถ ้วน อาทิ ประวัต ิ ทีอ
่ ยู่ การศึกษา การดารงตาแหน่ ง
ในกิจการทีแ
่ ข่งขันหรือเกีย
่ วเนือ
่ งกับธุรกิจของบริษัท ลักษณะความสัมพันธ์ของกรรมการอิสระ และการมีสว่ นได ้เสียในวาระ
ทีพ
่ จ
ิ ารณา โดยให ้ข ้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ เอกสารทีจ
่ ัดส่งให ้กับผู ้ถือหุ ้นต่างชาติจะได ้รับการแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ โดยหนั ง สือมอบฉั นทะทีท
่ างบริษัทจั ดส่ง ให ้ผู ้ถือหุ ้นเป็ นแบบทีก
่ าหนดรายการต่า งๆทีจ
่ ะมอบฉั นทะอย่า ง
ละเอียดชัดเจนตามทีก
่ าหนดโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า กระทรวงพาณิชย์ ทัง้ นี้ ผู ้ถือหุ ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนอย่าง
เฉพาะเจาะจงมาในหนั งสือมอบฉั นทะได ้ โดยในปี 2562 ทางบริษัทได ้ส่งหนั งสือมอบฉั นทะ พร ้อมกับรายงานประจาปี
ให ้กับผู ้ถือหุ ้นล่วงหน ้า 15 วันก่อนวันประชุม พร ้อมกับระบุเอกสารหลักฐานทีผ
่ ู ้เข ้าร่วมประชุมจะต ้องแสดงก่อนเข ้าประชุม
ดังนี้
1 กรณีผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง ให ้แสดงเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ซึง่ ปรากฏรูปถ่ายของ
ผู ้ถือ หุ ้นและยัง ไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัต รประจ าตัว ข ้าราชการ ใบขับ ขี่ หรือ
หนังสือเดินทาง
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1.2 กรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นมอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉันทะเข ้าประชุมแทน


หนั ง สือ มอบฉั น ทะตามแบบที่แ นบมาพร อ้ มหนั ง สือ เชิญ ประชุม ซึง่ ได ้กรอกข ้อความถู ก ต ้อง
่ ผู ้มอบฉันทะและผู ้รับมอบฉันทะ
ครบถ ้วน และลงลายมือชือ



สาเนาภาพถ่ายเอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้ถือหุ ้นโดยมีรายละเอียดตามข ้อ 1.1 ข ้างต ้น
่ รับรองสาเนาถูกต ้อง
และผู ้มอบฉันทะได ้ลงชือ



เอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะ ดังรายละเอียดข ้อ 1.1 ข ้างต ้น

2 กรณีผู ้ถือหุ ้นทีเ่ ป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คล
2.1 กรณีผู ้แทนของผู ้ถือหุ ้นเข ้าประชุมด ้วยตนเอง ต ้องแสดงหลักฐานต่อไปนี้


เอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้แทนโดยมีรายละเอียดตามข ้อ 1.1 ข ้างต ้น



สาเนาภาพถ่ายหนั งสือรั บรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้นซึง่ รั บรองสาเนาถูกต ้องโดย
ผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทนเข ้าร่วมประชุม มีอานาจกระทาการแทน

2.2 กรณีผู ้มอบฉันทะให ้ผู ้รับมอบฉั นทะเข ้าประชุม


หนั ง สือ มอบอ านาจตามแบบทีแ
่ นบมาพร ้อมหนั ง สือ เชิญ ประชุม ซึง่ ได ้กรอกข ้อความถู ก ต ้อง
่ ผู ้มอบอานาจและรับมอบอานาจ
ครบถ ้วน และลงลายมือชือ



สาเนาภาพถ่ายหนั งสือรั บรองการจดทะเบียนนิตบ
ิ ค
ุ คลของผู ้ถือหุ ้นซึง่ รั บรองสาเนาถูกต ้องโดย
ผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คล และมีข ้อความแสดงให ้เห็นว่าผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลซึง่ ลงนามในหนั งสือมอบอานาจ
มีอานาจกระทาการเช่นนัน
้



เอกสารทีส
่ ว่ นราชการออกให ้ของผู ้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามข ้อ 1.1 ข ้างต ้น

ั ชาติไทยหรือซึง่ เป็ นนิตบ
3 กรณีผู ้ถือหุ ้นซึง่ มิได ้มีสญ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศ
ั ชาติ
ให ้นาความในข ้อ 1 และข ้อ 2 มาใช ้บังคับโดยอนุโลมกับผู ้ถือหุ ้นหรือผู ้เข ้าร่วมประชุมซึง่ มิได ้มีสญ
ไทย หรือซึง่ เป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ัดตัง้ ขึน
้ ตามกฎหมายต่างประเทศแล ้วแต่กรณี ทัง้ นีภ
้ ายใต ้ข ้อบังคับต่อไปนี้


หนั งสือรับรองการเป็ นนิตบ
ิ ค
ุ คลนั น
้ อาจจะเป็ นเอกสารทีอ
่ อกโดยส่วนราชการ ของประเทศทีน
่ ิต ิ
่
บุคคลนั น
้ ตัง้ อยู่ หรือโดยเจ ้าหน ้าทีข
่ องนิตบ
ิ ค
ุ คลนั น
้ ก็ได ้ ทัง้ นี้ จะต ้องมีรายละเอียดเกีย
่ วกับชือ
่ ผูก พั น นิต บ
นิต บ
ิ ุค คลผู ้มีอ านาจลงลายมือ ชือ
ิ ุค คลและเงื่อ นไขหรือ ข ้อจ ากั ด อ านาจในการลง
่ และสถานทีต
ลายมือชือ
่ งั ้ สานักงานใหญ่



เอกสารทีม
่ ไิ ด ้มีต ้นฉบับเป็ นภาษาอังกฤษจะต ้องจัดทาคาแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร ้อม และ
ให ้ผู ้แทนนิตบ
ิ ค
ุ คลนัน
้ รับรองความถูกต ้องของคาแปล



ในกรณี สาเนาเอกสารทีต
่ ้องมีการรั บรองและเป็ นเอกสารทีจ
่ ั ดท าขึน
้ ในต่า งประเทศต ้องมีการ
่ โดยโนตารีพับบลิค
รับรองลายมือชือ



การอานวยความสะดวกแก่ผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ รายย่อย และผู ้ถือหุ ้นต่างชาติไม่มก
ี าร

ิ ธิเข ้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้น
ปฏิบต
ั ใิ ดๆทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเป็ นการจากัดสิทธิในการเข ้าร่วมประชุมของผู ้ถือหุ ้น ผู ้ถือหุ ้นทุกคนย่อมมีสท
ตลอดระยะเวลาการประชุม
บริษัทกาหนดให ้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน ้าก่อนการประชุม 2 ชัว่ โมงและรับลงทะเบียนไปจนกว่า
้ โดยในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ณ ห ้องประชุมบริษัท ตัง้ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
การประชุมจะเสร็จสิน
ลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครซึง่ ตัง้ อยู่ใน
ทาเลทีผ
่ ู ้ถือหุ ้นสามารถเดินทางเข ้าร่วมประชุมได ้และมีขนาดเพียงพอทีจ
่ ะรองรับจานวนผู ้ถือหุ ้น นอกจากนี้ยังอานวยความ
สะดวกในการเดินทางโดยบริษัทได ้จัดรถรับส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้ าแอร์พอร์ตลิงค์หัวหมาก
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บริษัทจัดให ้มีเจ ้าหน ้าทีค
่ อยดูแล ต ้อนรั บและอานวยความสะดวกให ้กับผู ้ถือหุ ้นและผู ้รั บมอบฉั นทะในการ
ลงทะเบียน และให ้ความช่วยเหลือผู ้ถือหุ ้นในด ้านอืน
่ ๆ
– ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะในการเข ้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นทุกคนจะได ้รับบัตรลงคะแนนเสียง
– บริษัทได ้จัดให ้มีการเลีย
้ งรับรองทีเ่ หมาะสมแก่ผู ้ถือหุ ้นและผู ้รับมอบฉันทะทีม
่ าร่วมประชุม


้ ัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสาม ัญผูถ
การใชบ
้ อ
ื หุน
้
บริษัทได ้ใช ้บัตรลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นทุกระเบียบวาระทีต
่ ้องลงคะแนนเสียง เพือ
่ ให ้

กระบวนการนับคะแนนเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ ว บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทผ
ี่ ู ้ถือหุ ้นไม่เห็นด ้วย
หรืองดออกเสียง และได ้ให ้เลขานุการบริษัทแจ ้งจานวนคะแนนเสียงและสัดส่วนของคะแนนทีไ่ ด ้ลงมติทงั ้ เห็นชอบและไม่
เห็นชอบของทุกวาระ และแจ ้งให ้ผู ้ถือหุ ้นทราบก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสาหรับกรณีทม
ี่ ก
ี ฎหมายหรือข ้อบังคับ
กาหนดสัดส่วนของคะแนนเสียงทีต
่ ้องการ
– ผู ้ถือหุ ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ ้นต่อหนึง่ เสียง
– ผู ้ถือหุ ้นแต่ละคนจะต ้องใช ้คะแนนเสียงทีม
่ อ
ี ยู่ทงั ้ หมด เลือกตัง้ บุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็ นกรรมการ
ก็ได ้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให ้แก่ผู ้ใดมากน ้อยเพียงใดไม่ได ้


้ อ
การควบคุมภายในเพือ
่ ป้องก ันการใชข
้ มูลภายในของกรรมการและพน ักงาน
บริษั ทได ้ก าหนดมาตรการป้ องกัน การน าข ้อมูล ภายในไปใช ้เพื่อ ประโยชน์ส ่ว นตน โดยการจ ากัด จ านวน

บุค คลทีจ
่ ะทราบข ้อมูล และน าระบบการเข ้ารหัส มาใช ้เพื่อ ป้ องกันการเข ้าถึงของบุค คลภายนอก และก าหนดระดับ การ
เข ้าถึงข ้อมูลของบริษัทให ้กับพนักงานระดับต่าง ๆ ให ้เหมาะสมกับความรับผิดชอบ และตามข ้อกาหนดของจรรยาบรรณยัง
ได ้ห ้ามมิให ้กรรมการ ผู ้บริหารและพนั กงานของบริษัทนาข ้อมูลภายในไปใช ้เพื่อประโยชน์สว่ นตนหรือผู ้อืน
่ ในทางมิชอบ
และได ้แจ ้งให ้กรรมการและผู ้บริหารทราบหน ้าทีใ่ นการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัททัง้ ของตนเอง คูส
่ มรส และบุตร
้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์
ทีย
่ ังไม่บรรลุนต
ิ ภ
ิ าวะและในกรณีทม
ี่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการถือหลักทรัพย์อันเนื่องมาจากการซือ
ภายใน 3 วันทาการนั บแต่วันทีเ่ กิดรายการตามมาตรา 59 เพือ
่ ให ้เป็ นตามประกาศสานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ สจ.
12/2552 เรือ
่ งการจัดทาและเปิ ดเผยรายงานการถือหลักทรั พย์ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 รวมทัง้ บทกาหนดโทษตาม
พระราช บั ญ ญั ต ห
ิ ลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีก ารเปลี่ย นแปลงการถือ หลั ก ทรั พ ย์ดั ง กล่า ว
กรรมการและผู ้บริหารจะต ้องแจ ้งให ้สานั ก เลขานุ การบริษั ททราบ เพื่ออานวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ง
รายงานการถือ หลั ก ทรั พ ย์ต่อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ นอกจากนั ้น บริษั ทยั ง
กาหนดให ้มีการรายงานข ้อมูลการเปลีย
่ นแปลงการถือหลักทรั พย์ของกรรมการและผู ้บริหารในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัททุกครัง้


การได้ร ับข่าวสารและเข้าถึงข้อมูลของบริษ ัท
ิ ธิได ้รับข่าวสารและเข ้าถึงข ้อมูลของบริษัท
บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ผู ้ถือหุ ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยผู ้ถือหุ ้นมีสท

ได ้ตามทีเ่ ปิ ดเผยผ่า นช่อ งทางติดต่อต่า งๆอย่างเท่าเทียมกัน รวมทัง้ จะได ้รั บ การปฏิบัตอ
ิ ย่า งเหมาะสม และได ้รั บ ข ้อมูล
เพียงพอตามช่องทางต่างๆ ดังนี้
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โทรศัพท์
โทรสาร
Website
E-Mail
จดหมาย

รายงานประจำ�ปี 2562

:
:
:
:
:

66-2-3260831
66-2-3260837
www.kulthorn.com
kkc@kulthorn.com
สานั กกรรมการผู ้จัดการใหญ่
บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน)
126 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอยฉลองกรุง 31 แขวงลาปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ติดต่อคณะกรรมการ
ผู ้ถือหุ ้นสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยหรือกรรมการบริษัท เพือ
่ ให ้ข ้อแนะนาอันเป็ น
ประโยชน์และสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับบริษัทได ้ ดังนี้
– จดหมายอิเลคโทรนิกส ์
กรรมการบริษัท :

kkc-bod@kulthorn.com

คณะกรรมการตรวจสอบ :

kkc-auditcom@kulthorn.com

– จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริษัท :

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เลขานุ การบริษัทเป็ นผู ้รั บผิดชอบในการรั บเอกสารและข ้อมูลจดหมายอิเลคโทรนิกส์เพื่อนาส่งถึงคณะกรรมการ
บริษัท หรือกรรมการทีเ่ กีย
่ วข ้อง และ จะสรุปข ้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ ทัง้ หมดเพือ
่ จะเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ
เป็ นรายไตรมาส ยกเว ้นเป็ นจดหมายทีส
่ ง่ ถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ จะถูกจัดส่งไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง
3 บทบาทของผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย
การสนับสนุนจากผู ้มีสว่ นได ้เสียต่าง ๆ นัน
้ จะช่วยสร ้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกาไรความสาเร็ จในระยะยาว
ให ้กับบริษัทได ้เป็ นอย่างดี บริษัทจึงได ้ให ้ความสาคัญต่อสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ ได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น พนั กงาน ลูกค ้า
คูแ
่ ข่ง คูค
่ ้า เจ ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล ้อม โดยได ้กาหนดแนวปฏิบัตท
ิ ค
ี่ รอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทผ
ี่ ู ้มี
่ งทางสาหรับให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียสามารถส่งความคิดเห็นหรือข ้อเสนอแนะอัน
ส่วนได ้เสียพึงได ้รับอย่างทั่วถึง การจัดให ้มีชอ
เป็ นประโยชน์ และสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับบริษัทได ้ ซึง่ บริษัทได ้แสดงรายละเอียดไว ้ในคูม
่ อ
ื จริยธรรมธุรกิจของบริษัทสาหรับ
กรรมการ ผู ้บริหาร และพนักงาน และได ้เผยแพร่คม
ู่ อ
ื ดังกล่าวไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
ั เจนในการปฏิบต
บริษัทกาหนดนโยบายทีช
่ ด
ั ต
ิ อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรม โดยกาหนดสิทธิของผู ้มีสว่ น
ได ้เสียตามกฎหมาย และถือเป็ นข ้อตกลงระหว่างกัน ห ้ามไม่ให ้กระทาใดๆทีเ่ ป็ นการละเมิดสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสีย โดยไม่
ปรากฎว่ามีการกระทาใดๆ ทีเ่ ป็ นกรณีพพ
ิ าทกับผู ้มีสว่ นได ้เสียในปี 2562
การปฏิบ ัติตอ
่ ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสียของบริษ ัท
1

ความร ับผิดชอบต่อผูถ
้ อ
ื หุน
้
บริษัทให ้ความสาคัญต่อผู ้ถือหุ ้น จึงได ้กาหนดแนวปฏิบัตโิ ดยยึดหลักการปฏิบัตอ
ิ ย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน

ต่อผู ้ถือหุ ้น ดังนี้
1 เปิ ดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงิน พร ้อมข ้อมูลสนั บสนุนทีถ
่ ูกต ้องตามจริง ตามทีต
่ ลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและสานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดแก่ผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ ให ้
ได ้รับข ้อมูลทีจ
่ าเป็ นในการประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน
2

่ สัต ย์ส ุจ ริต และเป็ นธรรมต่อ ผู ้ถือ หุ ้นและตัด สิน ใจด าเนิน การใด ๆ ด ้วยความ
ด าเนิน ธุร กิจ ด ้วยความซือ
ระมัดระวังรอบคอบเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหุ ้นทุกราย

3

สร ้างความเจริญเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพและมั่นคงด ้วยการทางานทีม
่ ป
ี ระสิทธิภ าพและผลประกอบการทีด
่ ี
เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้นได ้รับผลตอบแทนทีด
่ แ
ี ละยั่งยืน

4 ก ากั บ ดูแ ลการด าเนิน งาน เพื่อ ให ้มั่ น ใจว่า บริษั ทมีก ารบริห ารจั ด การและสถานะทางการเงิน ที่ถูก ต ้อง
เหมาะสมเพือ
่ ปกป้ องและเพิม
่ ผลประโยชน์ของผู ้ถือหุ ้น
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2

นโยบายการปฏิบ ัติตอ
่ ลูกค้า
่ มั่นในคุณค่าของการสร ้างความพึงพอใจและความมั่นใจอย่างต่อเนื่องให ้กับลูกค ้า จึงได ้กาหนดแนว
บริษัทเชือ

การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ลูกค ้า ดังนี้
1 จาหน่ายสินค ้าและบริการทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให ้กับลูกค ้าในราคาทีเ่ ป็ นธรรม
2 ให ้ข ้อมูลข่าวสารทีถ
่ ก
ู ต ้องแก่ลก
ู ค ้า โดยไม่มก
ี ารกล่าวเกินความเป็ นจริง อันเป็ นเหตุให ้ลูกค ้าเข ้าใจผิด
เกีย
่ วกับคุณภาพ ปริมาณหรือเงือ
่ นไขใดๆ ของสินค ้าหรือบริการนัน
้ ๆ
3 จัดให ้มีกระบวนการทีส
่ ามารถให ้ลูกค ้าแจ ้งถึงปั ญหาของการนาสินค ้าไปใช ้ หรือการให ้บริการทีไ่ ม่
เหมาะสมเพือ
่ ให ้บริษัทจะได ้ป้ องกัน/แก ้ไขปั ญหาให ้ลูกค ้าได ้อย่างรวดเร็ว และนาข ้อมูลดังกล่าวไป
ปรับปรุงหรือพัฒนาสินค ้าและการให ้บริการดังกล่าวต่อไป
4 จัดให ้มีการบริการหลังการขายเพือ
่ อานวยความสะดวกให ้กับลูกค ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
5 มุง่ มั่นทีจ
่ ะจัดหา พัฒนา และผลิตสินค ้าและบริการให ้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอเพือ
่ สนองความต ้องการของ
ลูกค ้า
6 รักษาความลับของลูกค ้า ไม่นาข ้อมูลลูกค ้าไปเปิ ดเผยหรือใช ้ประโยชน์สว่ นตนโดยมิชอบ
7 สนั บสนุนกิจกรรมต่างๆ ในอันทีจ
่ ะเสริมสร ้างและธารงรักษาไว ้ซึง่ ความสัมพันธ์อน
ั ดีระหว่างลูกค ้ากับบริษัท
ให ้ยั่งยืนสืบไป
3

นโยบายการปฎิบ ัติตอ
่ คูค
่ า้ และหรือเจ้าหนี้
คูค
่ ้าและ/หรือเจ ้าหนีถ
้ อ
ื เป็ นหุ ้นส่วนและปั จจัยแห่งความสาเร็จทางธุรกิจทีส
่ าคัญ บริษัทจึงได ้กาหนดแนว

ปฏิบต
ั ท
ิ ใี่ ห ้ความเสมอภาคและคานึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน ดังต่อไปนี้
1 การจัดหาสินค ้าและบริการเป็ นไปอย่างมีระบบและมีมาตรฐานภายใต ้หลักการดังนี้
– มีการแข่งขันบนข ้อมูลทีเ่ ท่าเทียมกัน
– มีหลักเกณฑ์ในการประเมินและคัดเลือกคูค
่ ้า
– จัดทาสัญญาทีเ่ หมาะสมไม่เอาเปรียบคูค
่ ้าและเจ ้าหนี้
– จัดให ้มีระบบการจัดการและติดตามเพือ
่ ให ้มั่นใจว่ามีการปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขของสัญญาอย่าง ครบถ ้วน
– จ่ายเงินให ้คูค
่ ้าและเจ ้าหนีต
้ รงเวลา ตามเงือ
่ นไขของการชาระเงินทีต
่ กลงกัน
2 ปฏิบต
ั ต
ิ ามเงือ
่ นไขต่างๆ ทีต
่ กลงกันไว ้อย่างเคร่งครัด
3 หากเกิดกรณีทไี่ ม่สามารถปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขทีต
่ กลงกันไว ้ได ้ บริษัทจะแจ ้งให ้คูค
่ ้าและเจ ้าหนีท
้ ราบ
ล่วงหน ้าเพือ
่ ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก ้ไขปั ญหา
่ ถือซึง่ กันและกัน
4 พัฒนาและรักษาสัมพันธภาพทีย
่ ั่งยืนกับคูค
่ ้าและเจ ้าหนี้ และมีความเชือ
5 ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ทีไ่ ม่สจ
ุ ริตจากคูค
่ ้าและเจ ้าหนี้
6 ไม่กระทาการทีเ่ ป็ นเท็จ หรือหลอกลวงให ้คูค
่ ้าและเจ ้าหนีเ้ ข ้าใจผิด
4

นโยบายการปฏิบ ัติตอ
่ พน ักงาน
พนั ก งานทุก คนเป็ นทรั พ ยากรทีม
่ ีคุณ ค่า ทีส
่ ุด และเป็ นปั จ จั ย แห่ง ความสาเร็ จ ของการบรรลุเ ป้ าหมายในการ

ด าเนิน กิจ การ บริษั ทจึง ให ้ความสาคัญ ด ้วยการดูแ ลและปฏิบั ต ท
ิ เี่ ป็ นธรรมทัง้ ในด ้านโอกาส ผลตอบแทน การแต่ง ตั ง้
โยกย ้าย ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ และสวัสดิการต่างๆทีพ
่ งึ จะได ้รับซึง่ มีคณะกรรมการสวัสดิการดูแลสิทธิของพนั กงาน
โดยกาหนดแนวทางปฏิบต
ั ิ ดังนี้
ิ อยูเ่ สมอ
1 ดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทางานของพนั กงานให ้มีความปลอดภัยต่อชีวต
ิ และทรัพย์สน
2 จัดให ้มีสวัสดิการทีเ่ หมาะสม เช่น ค่ารักษาพยาบาล การประกันชีวต
ิ การตรวจสุขภาพประจาปี กองทุน
สารองเลีย
้ งชีพ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม การจัดให ้มีรถรับส่ง
การจัดให ้มีสถานทีอ
่ อกกาลังกาย (Fitness Center) เป็ นต ้น
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3 หลีกเลีย
่ งการกระทาใด ๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน ้าทีก
่ ารงานของพนั กงาน
4 ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานด ้วยความเคารพในเกียรติ ศักดิศ
์ รี และสิทธิสว่ นบุคคล
5 กาหนดค่าตอบแทนแก่พนั กงานอย่างเป็ นธรรม ตามสภาพตลาด การแข่งขันทางธุรกิจ ลักษณะของงาน
ผลการปฏิบต
ั งิ าน และความสามารถของบริษัทในการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าว
6 การแต่งตัง้ และโยกย ้าย รวมถึงการให ้รางวัลและการลงโทษพนักงานต ้องกระทาด ้วยความสุจริตใจ
และตัง้ อยู่บนพืน
้ ฐานของความรู ้ความสามารถและความเหมาะสมของพนั กงานนัน
้
7 ให ้ความสาคัญต่อการพัฒนาความรู ้ความสามารถของพนั กงาน โดยมีการพัฒนาพนั กงานในหลายรูปแบบ
เช่น การจัดสัมมนา ฝึ กอบรม อย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
8 เปิ ดโอกาสให ้พนั กงานเสนอแนะหรือร ้องทุกข์เกีย
่ วกับการทางาน ซึง่ ข ้อเสนอแนะหรือข ้อร ้องทุกข์ดงั กล่าว
จะได ้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และกาหนดวิธก
ี ารแก ้ไข เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์แก่ทก
ุ ฝ่ ายและสร ้าง
ความสัมพันธ์อน
ั ดีในการทางานร่วมกัน
บริษ ัทได้ให้ความสาค ัญในความปลอดภ ัยในชีวต
ิ และสุขอนาม ัยของพน ักงาน โดยกาหนดนโยบาย ด ังนี้
1

บริษัทจะดาเนินการด ้านความปลอดภัยทุกวิถท
ี างเพือ
่ ให ้เกิดความปลอดภัยแก่ชวี ต
ิ และสุขอนามัยของพนั กงาน

2

บริษัทจะดาเนินการเพือ
่ ควบคุมและป้ องกันการสูญเสียอันเนือ
่ งมาจากอุบต
ั เิ หตุ อัคคีภัย และ ความเจ็บป่ วยอัน
เนือ
่ งจากการทางาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดล ้อมในการทางานให ้ปลอดภัยต่อพนักงานรวมทัง้ การส่งเสริมและ
สร ้างจิตสานึกในการดูแลสุขภาพของพนักงาน

3

บริษัทจะมุง่ มั่นพัฒนาและสร ้างสรรค์ระบบความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานให ้สอดคล ้องตามข ้อกาหนด
ของกฎหมาย

4

บริษัทจะให ้การสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสมในการดาเนินการตามข ้อกาหนดของกฎหมาย
โดยมุง่ มั่นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให ้มีความรู ้และสร ้างจิตสานึกในด ้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของ
พนักงาน

5

บริษัทถือว่าความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานเป็ นสิง่ สาคัญยิง่ เป็ นหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของ
ผู ้บริหาร ผู ้บังคับบัญชาทุกระดับ และพนักงานทุกคนจะต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบข ้อกาหนดของกฎหมาย

รายละเอียดสว ัสดิการต่างๆ ทีท
่ างบริษ ัทได้จ ัดให้ก ับพน ักงาน และระบุในคูม
่ อ
ื พน ักงาน มีดงั นี้


กองทุนสารองเลีย
้ งชีพ ประกันสุขภาพ ประกันอุบต
ั เิ หตุ ประกันชีวต
ิ หมู่



เงินโบนัส เบีย
้ ขยัน และเงินพิเศษต่างๆ เงินช่วยเหลือค่าครองชีพสาหรับพนักงานทุกคน



เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ เงินช่วยเหลือกรณีสมรส ของเยีย
่ มพนั กงานกรณี เจ็บป่ วย
และต ้องอยูโ่ รงพยาบาล และทุนการศึกษาบุตรพนักงาน



การตรวจสุขภาพพนั กงานประจาปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีทส
ี่ ภาพแวดล ้อมในการทางาน อาจมีผล
ต่อสุขภาพ จัดให ้มีหน่วยปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้นตลอด 24 ชัว่ โมง



รถรับ-ส่งพนักงาน ชุด UNIFORM และรองเท ้า สวัสดิการจัดข ้าวเปล่าให ้พนักงาน และจัดให ้มีการจาหน่าย
สินค ้าอุปโภค บริโภคราคาถูก



สิทธิในการลา เช่น ลางานศพบุพการี ลากิจ ลาป่ วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช และอืน
่ ๆ



จัด ให ้มีก ารฝึ กอบรมเฉพาะทางในแต่ล ะสาขาวิช าชีพ เพื่อ น ามาปรั บ ปรุ ง ประสิท ธิภ าพในการท างานของ
พนักงานตามแผนการฝึ กอบรมทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ ซึง่ รวมไปถึงกฎระเบียบ การทางานเป็ นทีม และความเป็ นผู ้นา



กิจกรรมทาบุญตักบาตรในวันปี ใหม่ กิจกรรมรณรงค์ เมาไม่ขับ ในช่วงเทศกาลต่างๆ กิจกรรมสรงน้ าพระในวัน
สงกรานต์
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โครงการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ โครงการโรงงานสีขาว โดยมีการจัดอบรมและประชาสัมพันธ์เรือ
่ งการ
ตรวจหาสารเสพติด


5

โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบ่งปั นความรู ้ และการจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย
นโยบายการปฏิบ ัติตอ
่ คูแ
่ ข่งทางการค้า
บริษัทดาเนินธุรกิจในแนวทางของการแข่งขันทีเ่ ป็ นธรรม จึงกาหนดหลักปฏิบต
ั ิ ดังนี้
1 ไม่แสวงหาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของคูแ
่ ข่งทางการค ้าด ้วยวิธก
ี ารทีไ่ ม่สจ
ุ ริตหรือไม่เหมาะสม
่ เสียงของคูแ
2 ไม่ทาลายชือ
่ ข่งทางการค ้า ด ้วยการกล่าวหาในทางให ้ร ้าย
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืน
3 ไม่กระทาการใดๆ ทีเ่ ป็ นการละเมิดทรัพย์สน
่ หรือคูแ
่ ข่งทางการค ้า

6

ิ ทางปัญญา หรือลิขสิทธิ
นโยบายแนวทางปฏิบ ัติเกีย
่ วก ับทร ัพย์สน
ิ ทางปั ญ ญาซึง่ เป็ นผลงานทีเ่ กิด จากความรู ้ ความสามารถของ
บริษั ทได ้ค านึง ถึง ความส าคัญ ของทรั พ ย์ส น

บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บริษัทได ้ทาการตรวจสอบเพื่อให ้มั่นใจว่าข ้อมูลหรือผลงานต่าง ๆ ทีถ
่ ูกนามาใช ้ในบริษัท
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืน
จะต ้องไม่มก
ี ารละเมิดทรัพย์สน
่ โดยเด็ดขาด


บริษัทไม่อนุญาตและสนั บสนุนให ้พนั ก งานใช ้ซอฟท์แวร์ทล
ี่ ะเมิดลิขสิทธิ ผิดกฎหมาย ในการทางานให ้
้
บริษัทไม่วา่ จะในกรณีใด ๆ ทัง้ สิน



พนั กงานทีป
่ ฏิบัตงิ านโดยใช ้คอมพิวเตอร์ของบริษัท จะต ้องปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดจากเจ ้าของลิขสิท ธิ
และใช ้เฉพาะเท่าทีไ่ ด ้รับอนุญาตจากบริษัทเท่านัน
้



พนั ก งานจะต ้องไม่น าผลงานหรือสิง่ ทีม
่ ีการคิดค ้นขึน
้ ระหว่างทีท
่ างานให ้กับบริษั ทไปใช ้ประโยชน์ต่อ
ิ ทางปั ญญา
ตนเองหรือผู ้อืน
่ โดยไม่ได ้รับความยินยอมจากบริษัท และพนั กงานจะต ้องส่งมอบทรัพย์สน
คืนแก่บริษัทไม่วา่ สิง่ นัน
้ จะถูกเก็บอยูใ่ นรูปแบบใด ๆ เมือ
่ พนักงานพ ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน



ก่อนทีจ
่ ะมีการนาเอาผลงานการคิดค ้นหรือข ้อมูลใดๆ มาใช ้ในการปฏิบัตงิ านให ้กับบริษัทนั น
้ พนั ก งาน
จะต ้องตรวจสอบให ้แน่เสียก่อนว่าผลงานสิง่ ประดิษฐ์หรือข ้อมูลทีน
่ ามานั น
้ เป็ นสิง่ ทีถ
่ ูกต ้องตามกฎหมาย
ิ ทางปั ญญาของผู ้อืน
และไม่เป็ นการละเมิดทรัพย์สน
่
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ั
การปฏิบ ัติความร ับผิดชอบต่อสงคมและส่
วนรวม
บริษัท ตระหนั กอยู่เสมอว่า บริษัท อยู่ร อดและเจริญเติบโตได ้ก็ด ้วยอาศัยสัง คมและส่วนรวม ดังนั ้นเพื่อ ธารง

รักษาไว ้ซึง่ สังคมและส่วนรวมทีด
่ ี บริษัทจึงยึดแนวทางปฏิบต
ั ิ ดังนี้
1 มีสว่ นร่วมทางสังคมในการให ้การสนั บสนุนทางการเงิน หรือสิง่ ของแก่กจิ กรรมทีธ่ ารงไว ้ซึง่ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบต
ั ต
ิ นเป็ นศาสนิกชนทีด
่ ใี นการให ้การอุปถัมภ์กจ
ิ กรรมทาง
ศาสนาอย่างสมา่ เสมอ
2 ให ้การสนับสนุนกิจกรรมทางด ้านการศึกษา การพัฒนาความรู ้ทางวิชาชีพ ความสามารถทางด ้านกีฬา
ตลอดจนการช่วยเหลือผู ้ด ้อยโอกาส
3 ให ้การสนั บสนุนและความช่วยเหลือต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนการช่วยเหลือผู ้ประสบภัยต่างๆ
อย่างสมา่ เสมอ
4 ปฏิบัตใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของกฎหมาย หรือข ้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
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การปฏิบ ัติความร ับผิดชอบต่อชุมชน
เพื่อเป็ นการเสริมสร ้างความสัมพั นธ์ท ใี่ กล ้ชิด กับชุมชนทีอ
่ ยู่โ ดยรอบและบริเ วณใกล ้เคียง บริษัทได ้กาหนด

แนวทางปฏิบต
ั ิ ดังนี้
่ และกิจกรรม
1 ปลูกฝั งจิตสานึกให ้แก่พนักงานในองค์กรเกีย
่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนผ่านสือ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
2 สร ้างสัมพันธ์ทด
ี่ แ
ี ละประสานความร่วมมือ กับองค์กร ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู ้นาชุมชนใน
หลากหลายระดับเพือ
่ การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและเป็ นรูปธรรม
3 มอบสิง่ ปลูกสร ้าง วัสดุอป
ุ กรณ์ ตลอดจนบริจาคทุนทรัพย์ เพือ
่ ดูแลสภาพความเป็ นอยูแ
่ ละความปลอดภัย
ของชุมชน
4 ระดมทุนทรัพย์และสิง่ ของจาเป็ นเพือ
่ ช่วยเหลือผู ้ประสบภัยต่างๆ ตามความจาเป็ นของเหตุการณ์
การปฏิบ ัติความร ับผิดชอบต่อสิง่ แวดล้อม

9

ความรั บ ผิด ชอบทีม
่ ีต่อ สิง่ แวดล ้อมเป็ นภาระกิจ ส าคัญ ในการด าเนิน ธุร กิจ ของบริษั ทจึง ได ้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบต
ั ิ ดังนี้
1 ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อม มาตราฐานการจัดการเกีย
่ วกับความปลอดภัย และต ้อง
ปฏิบต
ั ใิ ห ้เป็ นไปตามข ้อกาหนดของกฎหมาย หรือข ้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2 ใช ้ทรัพยากรต่างๆ เช่น วัตถุดบ
ิ เงินทุน บุคลากรและพลังงาน ฯลฯ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
3 ส่งเสริมกิจกรรมดูแลรักษาธรรมชาติและรณรงค์การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างต่อเนือ
่ ง รวมทัง้ ให ้
การสนั บสนุนการอนุรักษ์ สงิ่ แวดล ้อมแก่สงั คมและองค์กรต่างๆ และดาเนินการเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารด ้าน
สิง่ แวดล ้อม เพือ
่ สร ้างภาพลักษณ์และความเข ้าใจอันดีตอ
่ การจัดการสิง่ แวดล ้อมของบริษัท
4 ส่งเสริมให ้ความรู ้ และฝึ กอบรมพนักงานในองค์กร เรือ
่ งสิง่ แวดล ้อม เพือ
่ ปลูกฝั งให ้พนั กงานทุกคน
คานึงถึงความรับผิดชอบต่อสิง่ แวดล ้อมในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีง่ าน
10

การแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการได ้ให ้ความส าคัญต่อการมีส ่วนร่วมของผู ้มีสว่ นได ้เสีย ในการเสริมสร ้างผลการด าเนินงานของ

บริษั ท เพื่อ สร ้างความยั่ ง ยืน ให ้กับ กิจ การ โดยการเปิ ดเผยข ้อมูล ส าคัญ ที่เ กีย
่ วข ้องให ้ผู ้มีส ่ว นได ้เสีย ได ้รั บ ทราบอย่า ง
เพีย งพอและโปร่ ง ใส การจั ด ให ้มีช ่อ งทางส าหรั บ ให ้ผู ้มีส ่ว นได ้เสีย สามารถส่ง ความคิด เห็ น หรือ ข ้อเสนอแนะอั น เป็ น
ประโยชน์และสร ้างมูล ค่า เพิ่มให ้กับ บริษัท ได ้ โดยการส่ง จดหมายทางไปรษณี ยห
์ รือ แจ ้งติด ต่อ ตามทีอ
่ ยู่ทไี่ ด ้แจ ้งไว ้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ในส่วนของ “ติดต่อเรา” และสามารถติดต่อกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุด
ย่อยหรือกรรมการบริษัท เพือ
่ ให ้ข ้อแนะนาอันเป็ นประโยชน์และสร ้างมูลค่าเพิม
่ ให ้กับบริษัทได ้ ดัง นี้
– จดหมายอิเลคโทรนิกส ์
กรรมการบริษัท :

kkc-bod@kulthorn.com

คณะกรรมการตรวจสอบ :

kkc-auditcom@kulthorn.com

– จดหมายธรรมดา
คณะกรรมการบริษัท :

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

คณะกรรมการตรวจสอบ :

บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31
ถนนฉลองกรุง แขวงลาปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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การแจ้งเบาะแสและการปกป้องพน ักงานแจ้งเบาะแส
บริษั ทยึด ถือ การปฎิบัต ต
ิ ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิจ การทีด
่ ี โดยได ้สนั บ สนุ น ให ้พนั ก งานของบริษั ท ช่ว ยกัน

สอดส่องดูแล หากพบการกระทาใด ๆ ทีผ
่ ด
ิ หลักธรรมาภิบาล ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎระเบียบและข ้อบังคับของบริษัท ผิด
กฎหมาย หรืออาจก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ซึง่ พนั กงานบริษัทจะได ้รั บทราบวิธก
ี ารแจ ้งเบาะแส และการปกป้ อง
่ ประชาสัมพั นธ์ของบริษัทในระบบ
พนั กงานผู ้แจ ้งเบาะแสดังกล่าวตามทีร่ ะบุในคู่มอ
ื ระเบียบข ้อบังคับการทางาน และสือ
Intranet และพนั ก งานสามารถแจ ้งเบาะแสการกระท าผิ ด ดั ง กล่า วแก่บ ริษั ทได ้ โดยส่ง เรื่อ งพร อ้ มเอกสารและ/หรื อ
หลักฐานทีม
่ ใี ห ้กับกรรมการผู ้จัดการใหญ่และ/หรือผู ้จัดการส่วนงานทรั พยากรมนุ ษย์ของบริษัท โดยทาได ้ทัง้ นาส่งด ้วย
ื่ และนามสกุลของผู ้แจ ้งมาด ้วยเพือ
ตนเองหรือส่งทางไปรษณีย ์ หรือกล่องรับข ้อร ้องเรียน โดยขอให ้ระบุชอ
่ ความสะดวกใน
ื่ จะไม่ได ้รับการพิจารณา ผู ้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์จะ
การสอบถาม และ/หรือขอข ้อมูลเพิม
่ เติม หากไม่มก
ี ารระบุชอ
ตรวจสอบวิเคราะห์ และหากพบว่ามีมล
ู ความจริง ก็จะนาเรือ
่ งดังกล่าวเข ้าทีป
่ ระชุมโดยมีกรรมการผู ้จัดการใหญ่เป็ นประธาน
และพิจารณาร่วมกับผู ้เกีย
่ วข ้องเพือ
่ ดาเนินการในขัน
้ ตอนต่อไป
่ ผู ้แจ ้งแก่ผู ้ใดทัง้ สิน
้ จะทราบเพีย ง
ทัง้ นี้บ ริษัท จะปกป้ องพนั ก งานผู ้แจ ้งเบาะแส โดยจะไม่ม ีก ารเปิ ดเผยชือ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่และ/หรือผู ้จัดการส่วนงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทเท่านัน
้
12

จริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในการดาเนินงานและประกอบธุรกิจ
– ความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษั ทได ้ก าหนดแนวทางปฏิบั ต ิส าหรั บ กรรมการ ผู ้บริห ารและพนั ก งาน เพื่อ ใช ้เป็ นแนวทางในการ

ปฏิบต
ั งิ าน ในการป้ องกันปั ญหาความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
1 ไม่แสวงหาโอกาสหรือใช ้ข ้อมูลทีไ่ ด ้จากการเป็ นกรรมการ ผู ้บริหารหรือพนั กงานไปหาผลประโยชน์
ส่วนตน หรือทาธุรกิจทีแ
่ ข่งขันกับบริษัทหรือทาธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ ง
้ ขายหุ ้นของบริษัทหรือให ้ข ้อมูลภายในแก่บค
2 ไม่ใช ้ข ้อมูลภายในเพือ
่ ประโยชน์ของตนในการซือ
ุ คลอืน
่ เพือ
่
้ ขายหุ ้นของบริษัท
ประโยชน์ในการซือ
3 หลีกเลีย
่ งการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกับตนเองทีอ
่ าจก่อให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์กบ
ั บริษัท
4 บริษัทจะดาเนินการเสมือนกับบริษัทได ้กระทากับบุคคลภายนอก ในกรณีทก
ี่ รรมการ ผู ้บริหาร หรือ
พนักงานได ้มีการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกับบริษัท และกรรมการ ผู ้บริหาร หรือพนักงานผู ้นัน
้ ต ้องไม่มส
ี ว่ น
ในการพิจารณาอนุมัต ิ
5 ระหว่างทีป
่ ฎิบต
ั งิ านให ้บริษัทและหลังจากพ ้นสภาพการปฏิบต
ั งิ านแล ้ว ผู ้บริหารหรือพนั กงานจะต ้องไม่
้ ไม่วา่ จะเป็ นข ้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
เปิ ดเผยข ้อมูลทีถ
่ อ
ื ว่าเป็ นความลับของบริษัทเพือ
่ ประโยชน์แก่ผู ้ใดทัง้ สิน
ข ้อมูลการเงิน การปฏิบต
ั งิ าน ข ้อมูลธุรกิจ แผนงานในอนาคตของบริษัท เป็ นต ้น
6 เมือ
่ เกิดปั ญหาขึน
้ ให ้ปรึกษาหารือผู ้บังคับบัญชาตามลาดับขัน
้ เพือ
่ แก ้ไขให ้ถูกต ้องเหมาะสม
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณารายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน
้ และนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัท เพือ
่ รับทราบถึงรายการทีม
่ ค
ี วามขัดแย ้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน ซึง่ คณะกรรมการ
บริษัทจะทาการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏิบัตต
ิ ามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย
โดยราคาและเงือ
่ นไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอกซึง่ เป็ นไปตามปกติธุร กิจ และเปิ ดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ
ั ญา เหตุผลและความจาเป็ นไว ้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี
คูส
่ ญ
(แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เมือ
่ มีการพิจารณาสาหรับรายการทีเ่ กีย
่ วโยงกัน กรรมการทีอ
่ าจมี
ความขัดแย ้งทางผลประโยชน์จะต ้องไม่อยูใ่ นทีป
่ ระชุมเพื่อร่วมพิจารณาและออกเสียงลงมติทงั ้ ในการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมผู ้ถือหุ ้น
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บริษัทปฏิบัตต
ิ ามแนวทางและขัน
้ ตอนในการปฏิบัตใิ นเรื่องการเปิ ดเผยข ้อมูลทีเ่ กีย
่ วโยงกันตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้
 ให ค
้ ณะกรรมการบริ ษั ทและฝ่ ายบริ ห าร ซึ่ง เข า้ ข่ า ยบุ ค คลที่เ กี่ย วโยงกั น ตามค านิ ย ามของส านั ก
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เปิ ดเผยข ้อมูลบุคคลและบริษัททีเ่ กีย
่ วโยงกัน
 ทุกครัง้ ทีม
่ ก
ี ารแต่งตัง้ ผู ้บริหารใหม่ สานั กเลขานุการบริษัทจะจัดส่งแบบฟอร์ม “รายงานการมีสว่ นได ้เสีย
ของกรรมการและผู ้บริหาร” เพือ
่ ให ้ผู ้บริหารทีไ่ ด ้รับแต่งตัง้ ใหม่ให ้ข ้อมูลพร ้อมลงนามรับรองความถูกต ้อง
ของข ้อมูล และหากภายหลังมีการเปลีย
่ นแปลงข ้อมูล ผู ้บริหารจะต ้องจัดส่งแบบฟอร์มดังกล่าวพร ้อมลง
นามรับรองความถูกต ้องของข ้อมูล
– จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ
้ ริหาร
บริษัทมุ่งหวังให ้กรรมการ และผู ้บริหาร แสดงถึงเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างโปร่งใส
่ สัตย์สจ
และมีคณ
ุ ธรรม ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามมาตรฐานด ้านจริยธรรมด ้วยความซือ
ุ ริต ระมัดระวัง และรอบคอบ เพือ
่ ประโยชน์ของ
ผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ บริษัทจึงกาหนดจรรยาบรรณเพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางการปฏิบัตส
ิ าหรับกรรมการและผู ้บริหาร
ดังนี้
่ สัตย์ ยุตธิ รรม โปร่งใสและมีคณ
1 ดาเนินกิจการของบริษัทด ้วยความซือ
ุ ธรรม
2 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องตนอย่างเต็มความสามารถ เพือ
่ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท
3 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการดาเนินธุรกิจ
4 มีความเป็ นอิสระในด ้านการตัดสินใจ และการกระทาทีต
่ งั ้ อยูบ
่ นพืน
้ ฐานของความถูกต ้อง
5 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่ โดยหลีกเลีย
่ งความขัดแย ้งทางผลประโยชน์สว่ นตนต่อผลประโยชน์ของบริษัท
เพือ
่ ให ้การบริหารงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6 ไม่มผ
ี ลประโยชน์ หรือส่วนได ้เสียในกิจการทีก
่ ระทากับบริษัทหรือในกิจการทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นการแข่งขัน
กับบริษัท ทัง้ นีไ้ ม่วา่ โดยทางตรงหรือโดยทางอ ้อม
7 รักษาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษัทและผู ้มีสว่ นได ้เสียไม่ให ้รั่วไหลไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง
ซึง่ อาจจะก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู ้มีสว่ นได ้เสีย
้ ขายหุ ้นของบริษัทหรือให ้ข ้อมูลภายในแก่บค
8 ไม่ใช ้ข ้อมูลภายในเพือ
่ ประโยชน์ของตนในการซือ
ุ คลอืน
่
้ ขายหุ ้นของบริษัท
เพือ
่ ประโยชน์ในการซือ
– จรรยาบรรณของพน ักงาน
บริษัทได ้อบรมและแจ ้งแนวทางปฏิบัตส
ิ าหรั บมาตรฐานความประพฤติทด
ี่ แ
ี ละจรรยาบรรณของพนั กงาน
โดยผ่านการปฐมนิเทศพนั กงานใหม่ ซึง่ จรรยาบรรณดังกล่าวได ้ถูกบันทึกไว ้ในระเบียบข ้อบังคับเกีย
่ วกับการทางานของ
บริษัทเพือ
่ ถือปฏิบต
ั ิ ดังนี้
1 ต ้องอุทศ
ิ ตนและปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีเ่ ต็มความรู ้ความสามารถในงานทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
2 ต ้องเคารพและปฏิบัตต
ิ ามระเบียบข ้อบังคับทีบ
่ ริษัทกาหนด
3 ต ้องเคารพและปฏิบัตต
ิ ามคาสัง่ อันชอบด ้วยกฎหมายและคาแนะนาโดยชอบของผู ้บังคับบัญชา
ตลอดจนบุคคลทีบ
่ ริษัทมอบหมาย
ิ และผลประโยชน์ของบริษัท
4 ต ้องปกป้ องทรัพย์สน
5 ต ้องรักษาเวลาทางานและมาปฏิบต
ั งิ านโดยสมา่ เสมอ
่ สัตย์สจ
6 ต ้องปฏิบัตงิ านด ้วยความซือ
ุ ริต
7 ต ้องประพฤติตนอยูใ่ นระเบียบวินัยทีด
่ ต
ี ลอดจนศีลธรรมอันดีงาม
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8 รักษาข ้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของบริษัทและผู ้มีสว่ นได ้เสียไม่ให ้รั่วไหลไปยังบุคคลทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง
ซึง่ อาจจะก่อให ้เกิดความเสียหายแก่บริษัทหรือผู ้มีสว่ นได ้เสีย
้ ขายหุ ้นของบริษัทหรือให ้ข ้อมูลภายในแก่บค
9 ไม่ใช ้ข ้อมูลภายในเพือ
่ ประโยชน์ของตนในการซือ
ุ คลอืน
่
้ ขายหุ ้นของบริษัท
เพือ
่ ประโยชน์ในการซือ
– ข้อพึงปฏิบ ัติเมือ
่ มีปญ
ั หา
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จรรยาบรรณและข ้อพึงปฏิบัตท
ิ ก
ี่ าหนดไว ้นี้อาจไม่ครอบคลุมถึงทุกเรือ
่ งทุก
้ เพือ
้ นะแนวทางที่
กรณี ดังนัน
้ เมือ
่ มีปัญหาเกิดขึน
้ ผู ้บริหารและพนักงานควรปรึกษาหารือผู ้บังคับบัญชาตามลาดับชัน
่ การชีแ
เห็นว่าสมควรและเหมาะสมต่อไป
ิ ของกาน ัล หรือประโยชน์อน
– นโยบายการร ับและให้ของขว ัญ ทร ัพย์สน
ื่ ใด
การรับหรือการให ้ตามประเพณีและศีลธรรมจรรยา เพือ
่ แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที หรือเป็ นการรักษา
ิ ของ
สัมพั นธภาพทางธุรกิจโดยปกติ เป็ นสิง่ อันพึงปฏิบัต ต
ิ ามความเหมาะสม อย่า งไรก็ ตาม การให ้ของขวัญ ทรั พ ย์ส น
กานั ล หรือ ประโยชน์ อ น
ื่ ใดที่ไ ม่เ หมาะสมย่ อ มจะทาให ้เกิด ภาพลัก ษณ์ ข องการเกือ
้ หนุ น หรือ มีพั น ธะต่อ กัน อั น อาจมี
ผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฎิบัตห
ิ น ้าที่ และอาจทาให ้บริษัทเสียประโยชน์ในทีส
่ ด
ุ ซึง่ บริษัทไม่สนั บสนุนการกระทา
ดังกล่าว โดยบริษัทได ้กาหนดแนวทางปฎิบต
ั ไิ ว ้ ดังนี้
ิ หรือประโยชน์อน
1 การรับหรือการให ้ทรัพย์สน
ื่ ใด อันอาจสร ้างการจูงใจในการตัดสินใจอย่างไม่ชอบธรรม
ิ สิง่ ของ หรือประโยชน์อน
– พนักงานต ้องไม่รับหรือให ้เงิน ทรัพย์สน
ื่ ใด กับผู ้หนึง่ ผู ้ใดทีม
่ เี จตนาเพือ
่
ชักนา หรือละเว ้นการกระทาทีไ่ ม่ถก
ู ต ้อง
ิ ควรเป็ นการรับทรัพย์สน
ิ หรือประโยชน์โดยธรรมจรรยา ไม่เป็ นการรับ
– การรับของขวัญ หรือทรัพย์สน
ิ อย่างผิดกฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สน
ิ นัน
ทรัพย์สน
้ ต ้องไม่ใช่สงิ่ ผิดกฎหมาย
– การใช ้จ่ายสาหรับการเลีย
้ งรับรองทางธุรกิจ และการใช ้จ่ายอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องโดยตรงกับการปฏิบต
ั ิ
ตามสัญญาทางธุรกิจเป็ นเรือ
่ งทีย
่ อมได ้ แต่ต ้องใช ้จ่ายอย่างสมเหตุสมผล
ิ หรือประโยชน์อน
– การให ้ของขวัญ ทรัพย์สน
ื่ ใดแก่เจ ้าหน ้าทีข
่ องรัฐทัง้ ในประเทศไทย และ
ต่างประเทศ ต ้องให ้แน่ใจว่าการให ้นัน
้ ไม่ขด
ั ต่อกฎหมายและจารีตประเพณีท ้องถิน
่
2 การรับหรือการให ้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก
– ก่อนการรับหรือให ้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ควรตรวจสอบให ้แน่ใจก่อนว่าได ้ปฏิบต
ั ถ
ิ ูกต ้องตาม
กฎหมายและข ้อบังคับของบริษัทโดยสิง่ ของหรือของขวัญทีใ่ ห ้แก่กน
ั ในหน ้าทีก
่ ารงานควรมีราคา
ไม่มาก และเหมาะสมในแต่ละโอกาส
– ไม่รับ หรือให ้ของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีอ
่ าจทาให ้เกิดอิทธิพลในการตัดสินใจอย่างหนึง่ อย่างใด
ั
โดยไม่เป็ นธรรมในการปฎิบต
ั ห
ิ น ้าที่ หากจาเป็ นต ้องรับของขวัญ ของทีร่ ะลึก ทีม
่ ค
ี า่ เกินปกติวส
ิ ย
้
จากผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องทางธุรกิจ ให ้รายงานผู ้บังคับบัญชาตามลาดับชัน
– เก็บรักษาหลักฐานการชาระเงินทีแ
่ สดงมูลค่าของขวัญ ของทีร่ ะลึก เพือ
่ ตรวจสอบได ้ในภายหลัง
– กรณีทรี่ ับมอบหมาย หรือได ้รับอนุญาตจากผู ้บังคับบัญชาให ้ไปช่วยเหลือหน่วยงานภายนอก
อาจรับเงิน สิง่ ของ หรือของขวัญตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานทีห
่ น่วยงานภายนอกนัน
้ กาหนดไว ้
3 การทาธุรกรรมกับภาครัฐ
– เมือ
่ ติดต่อกับเจ ้าหน ้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐให ้ดาเนินการอย่างถูกต ้อง ตรงไปตรงมา
– ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือขนบธรรมเนียมประเพณีตา่ งๆ ในแต่ละท ้องถิน
่
ทีอ
่ าจมีเงือ
่ นไข ขัน
้ ตอน หรือวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ แ
ี่ ตกต่างกัน
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– ให ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายของแต่ละประเทศ หรือท ้องถิน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการว่าจ ้างพนักงานของรัฐ ทัง้
ในกรณีวา่ จ ้างเพือ
่ มาเป็ นทีป
่ รึกษา หรือเป็ นพนักงานของบริษัท โดยเงือ
่ นไขการว่าจ ้างต ้องโปร่งใส
และเหมาะสม
– นโยบายการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
บริษัทยึดหลักสิทธิมนุษยชนเป็ นหลักปฏิบัตริ ่วมกัน พนั กงานทุกคนจะต ้องไม่กระทาการใด ๆ หรือส่งเสริม
ให ้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเคร่งครัด ดังนี้
1 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
– บริษัทให ้การดูแลข ้อมูลส่วนตัวของพนั กงาน โดยถือเป็ นความลับ ไม่สง่ ข ้อมูลหรือกระจายข ้อมูล
ส่วนบุคคลไปยังบุคคลอืน
่ ทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้อง
– การเปิ ดเผยหรือการถ่ายทอดโอนข ้อมูลส่วนบุคคลจะกระทาได ้เมือ
่ ได ้รับการยินยอมจากเจ ้าของ
ข ้อมูล
– บุคคลย่อมอ ้างศักดิศ
์ รีแห่งความเป็ นมนุษย์หรือใช ้สิทธิและเสรีภาพของตนได ้เท่าทีไ่ ม่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอืน
่
2 การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานด ้วยความเสมอภาค
้ ชาติ
– บริษัทปฏิบัตต
ิ อ
่ พนั กงานทุกคนด ้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัต ิ ไม่วา่ จะเป็ นในเรือ
่ งของเชือ
สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ และการศึกษา
– พนักงานต ้องปฏิบัตต
ิ อ
่ กันด ้วยความเคารพ ให ้เกียรติซงึ่ กันและกันประพฤติตนเหมาะสมกับหน ้าที่
่ ม
การงานตามระเบียบข ้อบังคับของบริษัทและตามขนบธรรมเนียบประเพณี โดยไม่สร ้างความเสือ
เสียต่อภาพลักษณ์บริษัท
– บริษัทให ้โอกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ โดยกาหนดผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามระเบียบของบริษัท และให ้โอกาสพนักงานศึกษาเพิม
่ เติมทัง้ ในระดับอุดมศึกษาและ
้ และระยะยาว
การอบรมในระยะสัน
– การดาเนินการพิจารณาผลงานความดีความชอบ ต ้องดาเนินการอย่างถูกต ้องและเป็ นธรรม
– ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีพ
่ งึ่ หลีกเลีย
่ งการแสดงความคิดเห็นเกีย
่ วข ้องกับความแตกต่างทางกายและจิตใจ
้ ชาติ สัญชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือเรือ
่ วามขัดแย ้ง
เชือ
่ งอืน
่ ใดทีอ
่ าจนาไปสูค
– ช่วยกันสอดส่องดูแลให ้สภาพการทางานปลอดจากการกดขีข
่ ม
่ เหงหรือการกระทาทีไ่ ม่เป็ นธรรม
– ให ้เกียรติ และเคารพความคิดเห็นซึง่ กันและกัน
4

การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัทมีนโยบายในการเปิ ดเผยข ้อมูลและสารสนเทศ ทัง้ ข ้อมูลทางการเงิน ข ้อมูลทัว่ ไปทีส
่ าคัญทีเ่ กีย
่ วกับธุรกิจ

และผลประกอบการของบริษัททีต
่ รงต่อความเป็ นจริง ครบถ ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมกัน
และแสดงให ้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงินทีแ
่ ท ้จริงของบริษัท รวมทัง้ ทิศทางการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยเผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารต่าง ๆ เพือ
่ ให ้ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุนและผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้รับทราบ
่ สารอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของบริษัท
ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได ้แก่ ระบบสือ
(www.kulthorn.com) รายงานประจาปี การแถลงข่าว และการให ้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์แก่นักวิเคราะห์และนั กลงทุนใน
แต่ละโอกาส
คณะกรรมการบริษัทได ้ดูแลให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ข ้อบังคับ และระเบียบทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเปิ ดเผยข ้อมูล
และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทได ้ดาเนินการต่าง ๆ เกีย
่ วกับการเปิ ดเผยข ้อมูลดังต่อไปนี้
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่ สารก ับบุคคลภายนอก
แนวทางในการสือ
กาหนดแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ใี่ ห ้ยึดหลักการการเปิ ดเผยข ้อมูลและพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพือ
่ ใช ้ปฏิบัต ิ ดังนี้
– บริษัทให ้การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและสม่าเสมอ ภายใต ้กรอบการปฏิบต
ั งิ านทีก
่ าหนดไว ้
โดยหลีกเลีย
่ งการปฏิบต
ั อ
ิ น
ั ไม่ถก
ู ต ้อง หรือสถานการณ์ทท
ี่ าให ้เกิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
่ ถือ ตรงไปตรงมา และ
– การเปิ ดเผยข ้อมูลของบริษัทต ้องมีความชัดเจน ถูกต ้อง โปร่งใส น่าเชือ
สามารถแจกแจงข ้อมูลต่างๆให ้แก่ผู ้มีสว่ นได ้เสียได ้อย่างถูกต ้อง ชัดเจน เข ้าใจง่าย และทันเวลา
– การให ้ข่าวสารของบริษัทต ้องมั่นใจว่ามิได ้ส่งผลเสียหายต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค ้ากับบริษัท
หรือล่วงละเมิดข ้อมูลทีถ
่ อ
ื ว่าเป็ นความลับของลูกค ้า ผู ้ถือหุ ้น และผู ้มีสว่ นได ้เสียอืน
่ ๆ
่ สารของข ้อมูลทีถ
– การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าที่ ทีเ่ กีย
่ วกับการสือ
่ อ
ื เป็ นความลับ พนักงานต ้องประพฤติปฏิบต
ั ิ
ภายใต ้ระเบียบข ้อกาหนดจรรยาบรรณของพนั กงาน


่ งทางในการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างหลากหลาย
การจ ัดให้มช
ี อ
– รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
คณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีการจัดทารายงานประจาปี ทีแ
่ สดงข ้อมูลถูกต ้อง ครบถ ้วน ตามข ้อกาหนด

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและมีความชัดเจนเพียง พอทีแ
่ สดงให ้เห็นการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ
่ า่ น
มา เช่น โครงสร ้างขององค์กร ลักษณะการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน โครงสร ้างคณะกรรมการ
รวมทัง้ การปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ่ นรอบปี ทผ
ี่ า่ นมาของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต ้น
– เว็บไซต์ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าการเปิ ดเผยข ้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ เป็ นอีกช่องทางหนึง่ ทีส
่ ะดวกรวดเร็วซึง่ ผู ้
่ ถือ
ถือหุ ้นและผู ้ทีม
่ ส
ี ว่ นได ้เสียทีเ่ กีย
่ วข ้องสามารถเข ้าถึงข ้อมูลได ้ง่าย มีความเท่าเทียมกันในการรับทราบข ้อมูลและน่าเชือ
ดังนัน
้ คณะกรรมการจึงได ้ดูแลให ้มีการเปิ ดเผยข ้อมูลต่าง ๆ เพิม
่ เติมไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) ทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังเช่น นโยบายการกากับดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจ ข่าวทีบ
่ ริษัทเผยแพร่ งบการเงิน
รวมทัง้ รายงานประจาปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) เป็ นต ้น ซึง่ สามารถดาวน์
โหลดข ้อมูลดังกล่าวได ้
– นักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทตระหนักดีวา่ ข ้อมูลของบริษัททัง้ ทีเ่ กีย
่ วกับงบการเงินและทีไ่ ม่ใช่การเงิน ล ้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจของผู ้ลงทุนและผู ้มีสว่ นได ้เสียของบริษัท ซึง่ ฝ่ ายจัดการได ้ให ้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยข ้อมูลทีค
่ รบถ ้วนตรงต่อ
่ ถือได ้ สม่าเสมอ ทันเวลา และเป็ นไปตามเกณฑ์ทส
ความเป็ นจริง เชือ
ี่ านั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยกาหนด ซึง่ ฝ่ ายจัดการของบริษัทให ้ความสาคัญและยึดถือปฏิบัตม
ิ า
โดยตลอดนั น
้ เนื่องจากกิจกรรมในส่วนงานด ้านนั กลงทุนสัมพันธ์ยังมีไม่มาก บริษัทจึงยังไม่ได ้จัดตัง้ หน่วยงานขึน
้ เฉพาะ
่ สารกับผู ้ลงทุนทุก
แต่ได ้มอบหมายให ้พลตารวจเอกปทีป ตันประเสริฐ ดารงตาแหน่ งเลขานุ การบริษัท ทาหน ้าทีต
่ ด
ิ ต่อสือ
สถาบัน ผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ นั ก วิเคราะห์และผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย ผู ้ลงทุน สามารถติดต่อขอทราบข ้อมูลบริษัท ได ้ที่เว็บ ไซต์
www.kulthorn.com โทรศัพท์
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การเปิ ดเผยข้อมูลเกีย
่ วก ับคณะกรรมการบริษ ัท คณะกรรมการตรวจสอบ
– โครงสร ้างคณะกรรมการบริษัท บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ รวมทัง้ การปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ อง

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
– ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทได ้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในระดับทีเ่ หมาะสม เทียบเคียงได ้
กับอุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอทีจ
่ ะรักษากรรมการทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ ต
ี่ ้องการไว ้ได ้ กรรมการทีไ่ ด ้รั บมอบหมายหน ้าที่
และความรั บ ผิด ชอบเพิ่ม ขึ้น ในคณะอนุ ก รรมการ จะได ้รั บ ค่า ตอบแทนเพิ่ม ตามปริม าณความรั บ ผิด ชอบเพิ่ม ขึน
้ ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทจะเป็ นผู ้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ
้ งต ้น แล ้วนาข ้อมูลทีไ่ ด ้เสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ถ้ อ
ื หุ ้นเพือ
่ อนุมัต ิ ทัง้ นี้
บริษัทได ้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายบุคคลไว ้ในรายงานประจาปี (Annual Report) และ
แบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ56-1)


การเปิ ดเผยความร ับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานการทางการเงิน
คณะกรรมการบริษั ท เป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบต่อ งบการเงิน รวมของบริษั ทและบริษั ทย่ อ ย และสารสนเทศ

ทางการเงินทีป
่ รากฎในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ ับรองทั่วไปในประเทศไทย
โดยเลือกใช ้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมและถือปฏิบัตอ
ิ ย่างสม่าเสมอ และใช ้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด
่ ี
ทีส
่ ด
ุ ในการจัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และผ่านการตรวจสอบ
จากผู ้สอบบัญ ชีภ ายนอกทีม
่ ีค วามเป็ นอิส ระ สามารถแสดงความคิด เห็ น ได ้อย่า งตรงไปตรงมา มีคุณ สมบัต ท
ิ ไี่ ด ้รั บ การ
่ มั่นและความ
ยอมรั บและได ้รั บความเห็ นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์เพื่อเพิม
่ ความเชือ
่ ถือของรายงานทางการเงินอีกด ้วย
น่าเชือ
คณะกรรมการได ้จัดให ้มีการดารงรักษาไว ้ซึง่ ระบบควบคุมภายในทีม
่ ป
ี ระสิทธิผล เพือ
่ ให ้มั่นใจได ้ว่าการ
ิ และเพือ
บันทึกข ้อมูลทางบัญชีมค
ี วามถูกต ้อง ครบถ ้วน และเพียงพอทีจ
่ ะดารงไว ้ซึง่ ทรัพย์สน
่ ให ้ทราบจุดอ่อน เพือ
่ ป้ องกัน
มิใ ห ้เกิด การทุจ ริต หรือ ด าเนิน การทีผ
่ ิด ปกติอ ย่ า งมีส าระส าคั ญ ในการนี้ ค ณะกรรมการบริษั ทได ้แต่ง ตัง้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด ้วยกรรมการอิส ระเป็ นผู ้ดูแ ลรั บ ผิดชอบเกีย
่ วกับคุณ ภาพของรายงานทางการเงิน และระบบการ
ควบคุมภายใน รวมทัง้ ได ้แสดงความเห็นเกีย
่ วกับเรือ
่ งดังกล่าวไว ้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ปรากฎอยูใ่ น
รายงานประจาปี นอกจากนั น
้ คณะกรรมการบริษัทยังได ้จัดทารายงานความรั บผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงินไว ้ในรายงานประจาปี (Annual Report) ของบริษัทด ้วย


การเปิ ดเผยข้อมูลอืน
่ ทีส
่ าค ัญ
– รายงานการทาธุรกรรมทีม
่ ข
ี ้อตกลงทางการค ้าทั่ว ไประหว่างกรรมการ ผู ้บริหารหรือบุคคลทีม
่ ค
ี วาม
เกีย
่ วข ้องกับบริษัทและบริษัทย่อย (ขนาดรายการตัง้ แต่ 1 ล ้านบาท) ให ้ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท
ทราบทุกไตรมาส
้ -ขายหุ ้น/ถือครองหลักทรัพย์ให ้ที่
– กาหนดให ้กรรมการบริษัทและผู ้บริหารต ้องเปิ ดเผยรายงานการซือ
ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบทุกครัง้

5

ความร ับผิดชอบของคณะกรรมการ
การก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของบริ ษั ทกระท าโดยคณะกรรมการของบริ ษั ทที่ป ระกอบด ว้ ยกรรมการ

ผู ้ทรงคุณวุฒท
ิ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ สมบัตห
ิ ลากหลายในด ้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด ้านทีเ่ ป็ นประโยชน์กับบริษัท โดย
ได ้รับการแต่งตัง้ จากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นซึง่ สามารถอุทศ
ิ เวลามีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจเพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของบริษัท
และผู ้ถือหุ ้นโดยรวมและมีความพยายามในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ่ ห ้เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษั ท โดยมีระบบแบ่งแยกบทบาท
หน ้าทีค
่ วามรั บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจนทีส
่ ามารถสร ้างความมั่นใจต่อบุคคลภายนอกได ้
เป็ นอย่างดี
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โดยคณะกรรมการบริษัทได ้จัดให ้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการเพือ
่ ให ้กรรมการ ผู ้บริหารและพนั กงานทุกคน
ยึดถือเป็ นแนวทางในการดาเนินงานและประกอบธุร กิจ ให ้มีผลใช ้บังคับตัง้ แต่วันที่ 19 กุมภาพั นธ์ 2557 เป็ นต ้น ซึง่ ได ้
เผยแพร่บน Website ของบริษัท

คณะกรรมการ
โครงสร ้างกรรมการประกอบด ้วยคณะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ได ้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษั ท มีจ านวนตามทีท
่ ป
ี่ ระชุม ผู ้ถือ หุ ้นจะก าหนดแต่ต ้องไม่น อ้ ยกว่า 5 คน ปั จ จุบัน มีก รรมการ
จานวนรวม 15 คน ประกอบด ้วย ประธานกรรมการและกรรมการอืน
่ ซึง่ มีกรรมการอิสระไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมด โดยมีจานวน 5 คน นอกจากนัน
้ กรรมการไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนกรรมการทัง้ หมดต ้องมีถน
ิ่ ทีอ
่ ยู่ใน
ราชอาณาจักร
คุณสมบ ัติของคณะกรรมการบริษ ัท
1 มีคณ
ุ สมบัตท
ิ ไี่ ม่ขด
ั ต่อพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 หรือกฎหมายอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องตลอดจนข ้อ
กาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทัง้ ข ้อบังคับ
ของบริษัท
2 เป็ นผู ้ทีไ่ ม่ประกอบกิจการเข ้าเป็ นหุ ้นส่วนหรือเข ้าเป็ นกรรมการในนิตบ
ิ ค
ุ คลอืน
่ ทีม
่ ส
ี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ น
การแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว ้นแต่จะได ้รับการอนุมัตจิ ากทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
ั ทัศน์ และมีความเป็ นอิสระในการตัดสินใจ เพือ
3 มีภาวะผู ้นา วิสย
่ ประโยชน์สงู สุดของบริษัท และผู ้ถือหุ ้นโดยรวม
4 เป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้ ความสามารถและมีประสบการณ์มาจากหลากหลายวิชาชีพ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การดาเนินธุรกิจ
ของบริษัท
่ สัตย์สจ
5 เป็ นผู ้มีความซือ
ุ ริต
6 เป็ นผู ้ทีส
่ ามารถอุทศ
ิ เวลาในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีก
่ รรมการบริษัท ได ้อย่างเต็มที่
วาระการดารงตาแหน่ง
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริษัท ได ้กาหนดให ้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 คือ ในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจาปี ทก
ุ ครัง้ ให ้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 โดยให ้กรรมการคนที่
อยู่ใ นต าแหน่ ง นานที่สุด เป็ นผู ้ออกจากต าแหน่ ง กรรมการที่อ อกจากต าแหน่ ง ตามวาระอาจถูก เลือ กให ้กลั บ เข ้าด ารง
ตาแหน่งใหม่ได ้ โดยได ้รับมติเห็นชอบและอนุมัตจิ ากคณะกรรมการบริษัท และผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
บทบาทหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการบริษ ัท
คณะกรรมการบริษั ทมีบ ทบาทในการก ากั บ ดู แ ลให ้การบริห ารจั ด การเป็ นไปตามเป้ าหมายและแนวทางที่จ ะ
ก่อให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ผู ้ถือหุ ้น โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ าย ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่
ตนเองหรือแก่ผู ้ใดผู ้หนึ่ง ไม่ดาเนินการใด ๆ ทีเ่ ป็ นการขัดแย ้งหรือแข่งขันกับผลประโยชน์ของบริษัท แ ละบริษัทในเครือ
่ สัตย์สจ
โดยยึดหลักจริยธรรมทีด
่ ี ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ
ุ ริต ทัง้ นี้ให ้รวมถึงการดูแล
ให ้การดาเนินกิจการเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ข ้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ มติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ตลอดจนกฎหมาย
หลักเกณฑ์ ข ้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย
ครอบคลุมเรือ
่ งต่าง ๆ ดังนี้
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่ สัตย์สจ
1 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
่ ้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซือ
ุ ริต เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์
และข ้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการ และมติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น รวมทัง้ การเปิ ดเผยข ้อมูลต่อผู ้ถือ
หุ ้นอย่างถูกต ้องครบถ ้วน
2 กาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินงานของบริษัทรวมทัง้ กากับดูแลให ้ฝ่ ายจัดการดาเนินการให ้เป็ นไปตาม
นโยบายทีก
่ าหนดไว ้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3 พิจารณาอนุมัตงิ บประมาณประจาปี และการลงทุนของบริษัท
4 พิจารณาคัดเลือกกรรมการบริษัทแทนกรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระ รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
บริษัท และกรรมการตรวจสอบเพือ
่ นาเสนอให ้ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นอนุมัต ิ
5 พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพือ
่ ดูแลระบบบริหาร และระบบการควบคุมภายในให ้เป็ นไปตาม
นโยบายทีก
่ าหนดไว ้ โดยนาเสนอให ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนทีจ
่ ะเสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่
พิจารณาอนุมัตต
ิ อ
่ ไป
6 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการผู ้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัทรวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่
้ สุดรอบปี บัญชีของบริษัทและลง
7 จัดให ้มีการทางบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วันสิน
่ เพือ
ลายมือชือ
่ รับรองงบการเงินดังกล่าว เพือ
่ นาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ
่
พิจารณาอนุมัต ิ
8 พิจารณาคัดเลือกและแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีและพิจารณาค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสม ทีเ่ สนอโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น ในการประชุมสามัญประจาปี เพือ
่ พิจารณาอนุมัต ิ
9 จัดให ้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้ ดูแลไม่ให ้
่ ง
เกิดปั ญหาความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ตลอดจนระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย
10

่ มั่นว่าบริษัทได ้มีการรับผิดชอบ
กากับดูแลให ้มีการบริหารจัดการตามนโยบายกากับดูแลกิจการทีด
่ ี เพือ
่ ให ้เชือ
ต่อผู ้มีสว่ นเกีย
่ วข ้องทุกกลุม
่ ด ้วยความเป็ นธรรมอย่างเคร่งครัด

11

ั ช ้าถึงการมีสว่ นได ้เสียของตนเองหรือบุคคลทีเ่ กีย
มีหน ้าทีใ่ นการแจ ้งให ้บริษัททราบโดยมิชก
่ วข ้องไม่วา่
โดยตรงหรือโดยอ ้อมในสัญญาใด ๆ หรือการทาธุรกรรมใด ๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับบริษัท หรือบริษัทย่อย

12

มีหน ้าทีใ่ นการแจ ้งให ้บริษัททราบ ในทีป
่ ระชุมกรรมการบริษัทเกีย
่ วกับการถือหลักทรัพย์หรือการเปลีย
่ นแปลง
การถือหลักทรัพย์ของบริษัท
บริษัทได ้พิจ ารณาถึงความสาคัญต่อ การปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในฐานะกรรมการ

บริษัท จึงได ้กาหนดจานวนบริษัททีก
่ รรมการไปดารงตาแหน่งไม่ให ้มากจนเกินไป โดยกรรมการบริษัท ควรดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนได ้ไม่เกิน 5 บริษัท ทัง้ นีไ้ ม่นับรวมบริษัทย่อยของบริษัท
ความเป็นอิสระจากฝ่ายจ ัดการของคณะกรรมการ
1 การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผู ้จัดการใหญ่
คณะกรรมการบริษั ทมีบ ทบาทส าคั ญ ในการก ากับ ดูแ ลกิจ การเพื่อ ประโยชน์ ส ูง สุด ของบริษั ทและผู ้ถือ หุ ้น
โดยรวม ดั ง นั ้น เพื่อ ให ้เกิด ความสมดุล ในอ านาจการด าเนิน งาน บริษั ทได ้แยกต าแหน่ ง ประธานกรรมการบริษั ทและ
กรรมการผู ้จัดการใหญ่มใิ ห ้เป็ นบุคคลเดียวกัน โดยแบ่งแยกบทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบจากฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
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2 การถ่วงดุลของกรรมการ
บริษัท มีก รรมการทีไ่ ม่เ ป็ นผู ้บริหารซึง่ เป็ นกรรมการอิส ระไม่น ้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้ หมด
หรือจานวน 5 คน ทีม
่ ค
ี วามเป็ นอิสระอย่างแท ้จริงจากฝ่ ายบริหารและปราศจากความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือความสัมพันธ์
อืน
่ ใด โดยมีสว่ นร่วมในการกากับดูแลกิจการด ้วยความเป็ นอิสระและเป็ นกลาง เพือ
่ ประโยชน์สงู สุดของผู ้ถือหุ ้นและผู ้มีสว่ น
ได ้เสียของบริษัทและเพือ
่ ให ้เกิดความสมดุลในอานาจการดาเนินงาน
3 บทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการ และกรรมการผู ้จัดการใหญ่
บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
– รับผิดชอบในฐานะผู ้นาของคณะกรรมการบริษัทในการกากับ ติดตาม ดูแลการบริหารงานของฝ่ ายจัดการ
และคณะกรรมการตรวจสอบ ให ้บรรลุวต
ั ถุประสงค์ตามแผนงานทีก
่ าหนดไว ้
– เป็ นประธานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และผู ้ถือหุ ้นของบริษัท
้ าดในกรณีทท
– เป็ นผู ้ลงคะแนนเสียงชีข
ี่ ป
ี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียง 2
ฝ่ ายเท่ากัน
บทบาทหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของกรรมการผู ้จัดการใหญ่
บริษัทได ้มีการแบ่งแยกบทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของฝ่ ายจัดการ ไว ้อย่างชัดเจน โดยมีกรรมการ
ผู ้จัดการใหญ่เป็ นหัวหน ้าและผู ้นาคณะผู ้บริหารของบริษัท ในการบริหารจัดการ โดยครอบคลุมเรือ
่ งต่าง ๆ ดังนี้
– บริหารจัดการและควบคุมดูแลดาเนินกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัท เพือ
่ ให ้เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข ้อบังคับของบริษัท
– พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ และนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ พิจารณาอนุมัตส
ิ าหรับ
โครงการทีม
่ ม
ี ูลค่ามากกว่าอานาจทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
– มีอานาจในการทานิตก
ิ รรมผูกพันบริษัท ตามขอบเขตทีก
่ าหนด
– การดาเนินการใด ๆ ทีไ่ ด ้รับมอบหมายตามมติทป
ี่ ระชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติทป
ี่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นของ
บริษัท
การมอบหมายอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบให ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่นัน
้ จะไม่มล
ี ักษณะเป็ นการมอบ
อานาจช่วงทีท
่ าให ้กรรมการผู ้จัดการใหญ่หรือผู ้รับมอบอานาจจากกรรมการผู ้จัดการใหญ่สามารถอนุ มัตริ ายการทีต
่ นหรือ
บุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง มีสว่ นได ้เสีย หรืออาจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
่ ใดกับบริษัท หรือบริษัท
ย่อยของบริษัท ยกเว ้นเป็ นการอนุมั ตริ ายการทีเ่ ป็ นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑ์ทค
ี่ ณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัต ิ
ไว ้ โดยการอนุมัตริ ายการดังกล่าวจะต ้องเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท และหรือทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพือ
่ พิจารณาและ
อนุ มั ตริ ายการดัง กล่าวตามข ้อกาหนดของตลาดหลัก ทรั พย์แห่ง ประเทศไทย คณะกรรมการกากับ หลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์ หรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกาหนด
การแต่งตงคณะกรรมการชุ
ั้
ดย่อย
เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลให ฝ
้ ่ ายจั ด การบริ ห ารกิจ การให เ้ ป็ นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว อ้ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ
คณะกรรมการบริษัท ได ้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการตรวจสอบ
หรือพิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ทีส
่ าคัญต่อบริษัทตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ จะต ้องเป็ นกรรมการอิสระทีไ่ ด ้รั บการสรรหาและคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริษัท
เพื่อ เสนอต่อ ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรือ ทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเพื่อ พิจ ารณาอนุ มัต ิ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบต ้องมี
จานวนไม่น ้อยกว่า 3 คน
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คุณสมบ ัติของคณะกรรมการตรวจสอบ
1

กรรมการตรวจสอบต ้องได ้รับการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น

2

กรรมการตรวจสอบทุกคนต ้องเป็ นกรรมการอิสระ โดยมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามประกาศของ
สานั กงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทให ้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่

3

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้ง ยกเว ้นการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ
(Collective decision)

4

ไม่เป็ นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะทีเ่ ป็ นบริษัท
จดทะเบียน

5

กรรมการตรวจสอบต ้องสามารถอุทศ
ิ เวลาอย่างเพียงพอในการดาเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

6

มีความรู ้และประสบการณ์เพียงพอทีจ
่ ะสามารถทาหน ้าทีใ่ นฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกิจที่
ได ้รับมอบหมาย ทัง้ นี้ต ้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน ้อย 1 คน ทีม
่ ค
ี วามรู ้และประสบการณ์เพียง
่ ถือของงบการเงินได ้ โดยบริษัทต ้องระบุไว ้
พอทีจ
่ ะสามารถทาหน ้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ
ในแบบแสดงรายการข ้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (Annual Report) ว่า
กรรมการตรวจสอบรายใดเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตด
ิ งั กล่าว และกรรมการตรวจสอบรายนัน
้ ต ้องระบุ
คุณสมบัตด
ิ งั กล่าวไว ้ในหนังสือรับรองประวัตข
ิ องกรรมการตรวจสอบทีต
่ ้องส่งต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

กรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ขอบเขตหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1 สอบทานให ้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต ้องและเปิ ดเผยข ้อมูลอย่างเพียงพอ
2 สอบทานให ้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่ หมาะสมและมี
ประสิทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให ้ความเห็นชอบ
ในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย ้าย เลิกจ ้างหัวหน ้าหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานอืน
่ ใดที่
รับผิดชอบเกีย
่ วกับการตรวจสอบภายใน
3 สอบทานให ้บริษัทปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข ้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัท
4 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพือ
่ ทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สอบบัญชีของบริษัท
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพือ
่ ประกอบความเห็น
ต่อทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้น
5 จัดให ้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุมด ้วย
อย่างน ้อยปี ละ 1 ครัง้
6 พิจารณารายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันหรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ให ้เป็ นไปตาม
กฎหมายและข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ ให ้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อ
บริษัท
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7 จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ
่ เปิ ดเผยไว ้ในรายงานประจาปี ของบริษัท โดยต ้องมี
ข ้อมูลอย่างน ้อยตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 ในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข ้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา
ดังต่อไปนี้ ซึง่ อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท
ให ้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพือ
่ ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขภายใน
เวลาทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
(ก) รายการทีเ่ กิดความขัดแย ้งทางผลประโยชน์
(ข) การทุจริต หรือมีสงิ่ ผิดปกติ หรือมีความบกพร่องทีส
่ าคัญในระบบการควบคุมภายใน
(ค) การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับธุรกิจของบริษัท
หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู ้บริหารไม่ดาเนินการให ้มีการปรับปรุงแก ้ไขภายในเวลาทีก
่ าหนด
กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่ อาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทาดังกล่าวต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
9 สนับสนุนและติดตามให ้บริษัทมีระบบการบริหารความเสีย
10

รายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท

11 ปฏิบต
ั ก
ิ ารอืน
่ ใดตามทีค
่ ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู ้พิจารณาแต่งตัง้ หั วหน า้ หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในของบริษั ทหรือบุคคลที่
เหมาะสมด ารงต าแหน่ ง ดัง กล่า วตามแต่จ ะเห็ น สมควรท าหน า้ ทีเ่ ลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ โดยให ้มีห น า้ ทีจ
่ ัด
เตรียมการประชุมรวมทัง้ จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานให ้มีการรายงานต่อ
คณะกรรมการบริษัท ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุน ตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยและหน่ วยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ทัง้ นี้ เลขานุ การ
ิ ธิออกเสียงลงคะแนนแต่อย่างใดทัง้ สิน
้ ใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน ้าทีเ่ ข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ไม่มส
ี ท
ทุกกรณี และหน่วยงานตรวจสอบภายในมีหน ้าทีร่ ายงานผลการตรวจสอบให ้กับคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ นี้ในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวข ้างต ้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรั บผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรง และคณะกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก โดยในปี 2562
ได ้ทาการประชุมรวม 10 ครัง้
่ คณะกรรมการตรวจสอบ
รายชือ

จานวนครัง้ ทีเ่ ข ้าประชุม

1. นายธวัชชัย จรณะกรัณย์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายผดุง เตชะศรินทร์*

กรรมการตรวจสอบ

10/10

3. พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น*

กรรมการตรวจสอบ

10/10

* เป็ นผู ้มีความรู ้และประสบการณ์ทส
ี่ ามารถทาหน ้าทีใ่ นการสอบทานงบการเงิน
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การสรรหาและแต่งตงกรรมการและผู
ั้
บ
้ ริหารระด ับสูงสุด
กรรมการอิสระ
คุณสมบ ัติกรรมการอิสระ (ซึง่ มีความเข้มงวดกว่าข้อกาหนดขนต
ั้ า
่ ของตลาดหล ักทร ัพย์แห่งประเทศไทย)
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท
1 ถือหุ ้นไม่เกินร ้อยละ 0.5 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
ร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี้ ให ้นั บรวมการถือหุ ้นของผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องของกรรมการอิสระราย
นัน
้ ๆ ด ้วย
2 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนั กงาน ทีป
่ รึกษาทีไ่ ด ้รับเงินเดือนประจา หรือผู ้
มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี กอ
่ นวันทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ
อิสระ
3 ไม่เป็ นบุคคลทีม
่ ค
ี วามสัมพั นธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิด า
มารดา คูส
่ มรส พี่น ้อง และบุตร รวมทัง้ คูส
่ มรสของบุตร ของผู ้บริหาร ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ ผู ้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลทีจ
่ ะ
ได ้รับการเสนอให ้เป็ นผู ้บริหารหรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4 ไม่มห
ี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มี
อานาจควบคุมของบริษัทในลักษณะทีอ
่ าจเป็ นการขัดขวางการใช ้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือเคยเป็ น
ผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ัย หรือผู ้มีอานาจควบคุมของผู ้ทีม
่ ค
ี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้น
รายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันทีไ่ ด ้รับ
การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัม พั น ธ์ท างธุร กิจ ตามวรรคหนึ่ง รวมถึง การท ารายการทางการค ้าทีก
่ ระทาเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจการ
การเช่าหรือให ้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกีย
่ วกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให ้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด ้วย
ิ รวมถึงพฤติการณ์อน
การรั บหรือ ให ้กู ้ยืม ค้า ประกัน การให ้สินทรั พ ย์เป็ นหลักประกันหนี้ส น
ื่ ทานองเดีย วกันซึง่ เป็ นผลให ้
ั ญามีภาระหนี้ทต
บริษัทหรือคูส
่ ญ
ี่ ้องชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่ร ้อยละ 3 ของสินทรั พย์ทม
ี่ ต
ี ัวตนสุทธิของบริษัทหรือตัง้ แต่
20 ล ้านบาทขึน
้ ไป แล ้วแต่จานวนใดจะตา่ กว่า
5 ไม่เ ป็ นหรือ เคยเป็ นผู ้สอบบั ญ ชีข องบริษั ท บริษั ทใหญ่ บริษั ทย่อ ย บริษั ทร่ ว ม ผู ถ้ ือ หุ ้นรายใหญ่ หรือ ผู ้มี
อานาจควบคุม ของบริษั ท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย ผู ้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ ้นส่วนของสานั ก งานสอบบัญชีซงึ่ มีผู ้สอบ
บัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว ้นแต่จะ
ได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี กอ
่ นวันทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให ้บริการเป็ นทีป
่ รึกษากฎหมายหรือทีป
่ รึกษา
ทางการเงิน ซึง่ ได ้รั บค่าบริการเกินกว่า 2 ล ้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ นผู ้ถือหุ ้นทีม
่ น
ี ั ย ผู ้มีอานาจควบคุม หรือหุ ้นส่วนของผู ้ให ้บริการทางวิชาชีพนั น
้
ด ้วย เว ้นแต่จะได ้พ ้นจากการมีลก
ั ษณะดังกล่าวมาแล ้วไม่น ้อยกว่า 2 ปี กอ
่ นวันทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
7 ไม่เป็ นกรรมการทีไ่ ด ้รับการแต่งตัง้ ขึน
้ เพือ
่ เป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้ถือหุ ้น
ซึง่ เป็ นผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่
8 ไม่ป ระกอบกิจ การทีม
่ ีสภาพอย่า งเดีย วกัน และเป็ นการแข่ง ขันทีม
่ ีนั ย กับ กิจ การของบริษั ทหรือ บริษั ทย่อ ย
หรือไม่เป็ นหุ ้นส่วนทีม
่ น
ี ัยในห ้างหุ ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ ้าง พนั กงาน ทีป
่ รึกษาทีร่ ับเงินเดือน
ิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอืน
ประจา หรือถือหุ ้นเกินร ้อยละ 1 ของจานวนหุ ้นทีม
่ ส
ี ท
่ ซึง่ ประกอบกิจการทีม
่ ส
ี ภาพอย่าง
เดียวกันและเป็ นการแข่งขันทีม
่ น
ี ัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9 ไม่มล
ี ก
ั ษณะอืน
่ ใดทีท
่ าให ้ไม่สามารถให ้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกีย
่ วกับการดาเนินงานของบริษัท
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ภายหลังได ้รับการแต่งตัง้ ให ้เป็ นกรรมการอิสระทีม
่ ล
ี ักษณะเป็ นไปตาม ข ้อ 1 ถึง 9 แล ้ว กรรมการอิสระอาจ
ได ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให ้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้
ถือหุ ้นรายใหญ่ หรือผู ้มีอานาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได ้
โดยไม่ถอ
ื ว่ากรรมการอิสระเป็ นกรรมการทีม
่ ส
ี ว่ นร่วมบริหารงาน นอกจากนี้ กรณีทค
ี่ ณะกรรมการกากับตลาดทุนหรือ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได ้มีประกาศปรับปรุงหรือผ่อนปรนหลักเกณฑ์คณ
ุ สมบัตก
ิ รรมการอิสระ
ก็ให ้ถือปฏิบัตต
ิ ามได ้ภายหลังต่อไป
การสรรหากรรมการบริษ ัทและผูบ
้ ริหาร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู ้ทาหน ้าทีส
่ รรหา คัดเลือกและเสนอบุคคลให ้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ กรรมการ
บริษั ท กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู จ้ ั ด การใหญ่ พร อ้ มทั ง้ พิจ ารณาผลตอบแทนให ้เหมาะสมกั บ หน า้ ที่ค วาม
รั บ ผิด ชอบ ในกรณี ท ี่ต าแหน่ ง กรรมการว่า งลงเพราะเหตุอ น
ื่ นอกจากถึง คราวออกตามวาะคณะกรรมการจะ สรรหาและ
เลือ กตัง้ บุค คลเข ้าเป็ นกรรมการแทนโดยมติข องคณะกรรมการต ้องประกอบด ้วยคะแนนเสีย งไม่น อ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนกรรมการทีย
่ ังเหลืออยู่ สาหรับกรณีกรรมการต ้องออกเนือ
่ งจากครบวาระ คณะกรรมการจะสรรหา คัดเลือกบุคคลเพือ
่
นาเสนอทีป
่ ระชุมผู ้ถือหุ ้นเลือกตัง้ เป็ นกรรมการต่อไป โดยการเลือกตัง้ กรรมการแต่ละรายต ้องได ้รั บคะแนนเสียงเห็นชอบ
ิ ธิออกเสียง สาหรั บกรรมการอิสระคณะกรรมการ
เกินกว่ากึง่ หนึง่ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู ้ถือหุ ้นทีม
่ าประชุมและมีสท
บริษัทจะดาเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ ้วนตามคุณสมบัตข
ิ องกรรมการอิสระทีค
่ ณะกรรมการบริษัทได ้
กาหนดไว ้ซึง่ สอดคล ้องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลั ก ทรั พ ย์ นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริษั ทยั ง ได ้มีก ารแต่ง ตั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ช่ว ยแบ่ ง เบาภาระของ
คณะกรรมการบริษัทในการตรวจสอบการดาเนินงานหรือพิจารณาเรือ
่ งต่าง ๆ ทีส
่ าคัญต่อบริษัทตามทีไ่ ด ้รับมอบหมาย

การกาก ับดูแลการดาเนินงานของบริษ ัทย่อยและบริษ ัทร่วม
เนื่องจากบริษั ทเป็ นผู ้ถือ หุ ้นในบริษัท ย่อยทัง้ 7 แห่ง ในสัดส่ว นร ้อยละ 100 บริษัท จึง ได ้จั ด ส่ง กรรมการ
บริษัทเพื่อเป็ นตัวแทนของบริษัทไปเป็ นกรรมการ ผู ้บริหาร หรือ ผู ้มีอานาจควบคุม ในบริษัทย่อยทุกแห่งในการทาหน ้าที่
ควบคุมดูแลการจัดการและรั บผิดชอบการดาเนินงานของบริษัทย่อย ตามขอบเขตอานาจหน ้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบของ
กรรมการและผู ้บริหารในการกาหนดนโยบายทีส
่ าคัญต่อการดาเนินธุรกิจ กาหนดระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและ
รั ด กุม เพียงพอ และ กากับดูแลทีม
่ ีผลให ้การเปิ ดเผยข ้อมูลฐานะการเงินและผลการด าเนิน งาน การทารายการระหว่า ง
บริษัทดังกล่าวกับบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยง การได ้มาหรือจาหน่ ายไปซึง่ สินทรั พย์หรือการทารายการสาคัญอืน
่ ใดของบริษัทย่อย
ให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง และใช ้หลักเกณฑ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการเปิ ดเผยข ้อมูลและการทารายการในลักษณะดังกล่าวข ้างต ้นใน
ทานองเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของบริษัท และมีการตรวจติดตามผลการปฏิบัตโิ ดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ
่ ดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัท

้ อ
การดูแลเรือ
่ งการใชข
้ มูลภายใน
บริษั ทมีการดูแลเรื่อ งการใช ้ข ้อมูลภายในตามหลักการกากับดูแลกิจ การทีด
่ ี โดยได ้ก าหนดไว ้เป็ นลาย
ลักษณ์อก
ั ษรในจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณในส่วนของข ้อพึงปฏิบต
ั ข
ิ องกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงานทีต
่ ้องใช ้ปฏิบัต ิ
โดยสรุปนโยบายสาคัญดังนี้
1 บริษัทได ้กาหนดให ้กรรมการและผู ้บริหารรั บทราบถึงประกาศทีเ่ กีย
่ วข ้องของสานั กงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ทก
ี่ าหนดให ้กรรมการ และผู ้บริหาร มีหน ้าทีร่ ายงานการเปลีย
่ นแปลงการถือครอง
หลั ก ทรั พ ย์ ต่อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ต ามมาตรา 59 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ต ิ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน นับจากทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให ้
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แจ ้งให ้เลขานุการบริษัทรับทราบเพือ
่ จัดทาบันทึกการเปลีย
่ นแปลงและสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู ้บริหาร
เป็ นรายบุคคล เพือ
่ นาเสนอให ้แก่กรรมการบริษัททราบในการประชุมครั ้งถัดไป นอกจากนั น
้ ยังได ้แจ ้งบทลงโทษหากมี
การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดดังกล่าวด ้วย
2 บริษัทมีข ้อกาหนดห ้ามเปิ ดเผยความลับทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกิจการของบริษัท หรือนาข ้อมูลข่าวสารภายใน
ไปแสวงหาประโยชน์ใด ๆ เพือ
่ ตนเองและ/หรือผู ้อืน
่ โดยมิชอบ การไม่ปฏิบัตต
ิ ามข ้อกาหนดดังกล่าวถือเป็ นการกระทา
ผิดวินัยของบริษัทหากคนใดทีไ่ ด ้ล่วงรู ้ข ้อมูลภายในทีส
่ าคัญจะได ้รับโทษ
ทัง้ นีแ
้ นวทางดังกล่าวได ้ผ่านการให ้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล ้ว

ค่าตอบแทนของผูส
้ อบบ ัญช ี
1

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให ้แก่
– ผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในรอบปี บัญชีทผ
ี่ า่ นมามีจานวนเงินรวม - บาท
– สานักงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้สอบบัญชีและ
สานั กงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัด ในรอบปี บัญชีทผ
ี่ า่ นมามีจานวนเงินรวม 5,550,000 บาท

2

ค่าบริการอืน
่ (non-audit fee)
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอืน
่ ซึง่ ได ้แก่ ค่าตรวจสอบและการปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไข
ของบัตรส่งเสริมการลงทุน ให ้แก่
– ผู ้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี บัญชีทผ
ี่ า่ นมามีจานวน - บาทและจะต ้องจ่ายในอนาคตอัน
เกิดจากการตกลงทีย
่ ังไม่ให ้บริการไม่แล ้วเสร็จในรอบปี บัญชีทผ
ี่ ่านมามีจานวนเงินรวม - บาท
– สานั กงานสอบบัญชีทผ
ี่ ู ้สอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผู ้สอบบัญชีและสานักงาน
สอบบัญชีดงั กล่าวในรอบปี บัญชีทผ
ี่ า่ นมามีจานวนเงินรวม 150,000 บาท และจะต ้องจ่ายในอนาคต
อันเกิดจากการตกลงทีย
่ ังให ้บริการไม่เสร็จในรอบปี บัญชีทผ
ี่ ่านมามีจานวนเงิน - บาท

การปฏิบ ัติตามหล ักการกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ใี นเรือ
่ งอืน
่ ๆ
– ไม่ม ี –

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคม

ั
นโยบายภาพรวมด้านความร ับผิดชอบต่อสงคม
บริษัทได ้ดาเนินธุรกิจโดยตัง้ อยูพ
่ น
ื้ ฐานของจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ ตามนโยบายในการกาก ับ
ั
ดูแลกิจการทีด
่ ี และให้ความสาค ัญก ับความร ับผิดชอบต่อสงคม
จึงได ้กาหนดกรอบการดาเนินงานความรับผิดชอบ
ต่อสังคมให ้สอดคล ้องกับพั นธกิจของบริษัท โดยคานึงถึงการดาเนินการในกระบวนการธุรกิจ (In process) ได ้แก่ การ
ออกแบบผลิต ภั ณ ฑ์ การจั ด หาวัต ถุด บ
ิ กระบวนการผลิต ทีค
่ านึง ถึง ผู ้บริโ ภคและผลกระทบต่อ สิง่ แวดล ้อม รวมทัง้ การ
ดาเนินการด ้านพนั ก งาน การสร ้างเสริมศักยภาพการทางานและการคุ ้มครองด ้านสังคมและความปลอดภัยของพนั กงาน
และการคานึงถึงการดาเนินงานนอกกระบวนการธุรกิจ (After process) หรือการให ้การสนั บสนุนกิจกรรมเพือ
่ สังคมต่างๆ
เพือ
่ ให ้การดาเนินงานด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมดาเนินการควบคูก
่ ับการดาเนินงานในบริษัททีค
่ รอบคลุมลูกค ้าพนั กงาน
และผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุม
่ ดังนี้
1

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคมด้
านสินค้า เป็ นการดาเนินงานทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมทีม
่ ผ
ี ลกระทบจากตัว
สินค ้าซึง่ ครอบคลุมถึงการใช ้บริการ วัตถุดบ
ิ เทคโนโลยีและกระบวนการผลิต รวมทัง้ การคิดค ้น
ผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมและดาเนินธุรกิจทีค
่ านึงถึงผู ้บริโภคเป็ นสาคัญ

2

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคมด้
านกระบวนการผลิต เป็ นการดาเนินงานด ้านการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตและวิธก
ี ารดาเนินงานขององค์กรรวมถึงการจัดการธุรกิจด ้านการผลิตให ้เกิดประสิทธิผล
ทีด
่ ี เช่น การบริหารจัดการกระบวนการผลิตให ้ได ้ตามทีก
่ ฎหมายกาหนดและเป็ นไปตามข ้อกาหนดต่างๆ
ทีเ่ กีย
่ วข ้อง และการบริหารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลิต เช่น การกาจัดของเสีย การบาบัดน้ า
เสีย เพือ
่ ลดมลภาวะและไม่เกิดผลกระทบต่อชุนชนใกล ้เคียง

3

ั
ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคมด้
านชุมชนและสงคม
เป็ นการดาเนินงานทีบ
่ ริษัทให ้ความสาคัญใน
กิจกรรมหลังจากกระบวนการผลิตทีม
่ ผ
ี ลต่อชุมชนและสังคม จึงได ้กาหนดกรอบการดาเนินงาน เพือ
่
ตอบแทนและคืนกาไรให ้กับสังคมรวมทัง้ การมีสว่ นร่วมกับชุมชนเพือ
่ สร ้างเครือข่ายในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

4

ั
ความร ับผิดชอบต่อสงคมด้
านพน ักงาน เป็ นการดาเนินงานทีม
่ งุ่ สร ้างเสริมศักยภาพ ความ
่ วชาญในการปฎิบต
เชีย
ั งิ านของพนักงานขององค์กร ให ้สอดคล ้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจ รวมทัง้
การคุ ้มครองทางสังคม สภาพแวดล ้อมและการคุ ้มครองสุขภาพ ความปลอดภัยในการทางานให ้กับ
พนักงาน

ั
นโยบายความร ับผิดชอบต่อสงคม
บริษัทได ้กาหนดนโยบายดาเนินธุรกิจด ้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility;CSR ) เพือ
่ สร ้างความยั่งยืนขององค์กรให ้กับผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียของบริษัท เช่น ผู ้ถือหุ ้น พนั กงาน ลูกค ้า
ชุมชน องค์กรภาครัฐฯและอืน
่ ๆ และใช ้เป็ นแนวปฎิบต
ั ิ ดังนี้
1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม บริษัทให ้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมภายใต ้
ิ และ
หลักธรรมาภิบาล เคารพกฎระเบียบของสังคม แข่งขันทางการค ้าอย่างยุตธิ รรม เคารพสิทธิในทรัพย์สน
ปฎิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายในประเทศทีเ่ กีย
่ วข ้อง ดาเนินธุรกิจทีค
่ านึงถึงผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกันด ้วย
การจัดการด ้านจรรยาบรรณธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี มีค วามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้
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่ ั บริษัทดาเนินกิจการในแนวทางทีไ่ ม่ยอมรับและไม่ยน
2 การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
ิ ยอมให ้มีการทุจริต
่ ทุกรูปแบบ
คอร์รัปชัน
3 การเคารพสิทธิมนุษยชน บริษัทให ้ความสาคัญต่อการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขัน
้ พืน
้ ฐานและ
้ เชือ
้ ชาติ ศาสนา
ปฎิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานทุกระดับอย่างเสมอภาคด ้วยความเป็ นธรรม ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน
วัฒนธรรม ความคิดเห็นส่วนบุคคล และสิทธิพน
ื้ ฐานอืน
่ ๆ รวมถึงความพิการและไม่ใช ้แรงงานเด็ก
4 การปฎิบ ัติตอ
่ แรงงาน บริษัทคานึงถึงการคุ ้มครองทางสังคมของแรงงาน ด ้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทางานให ้เป็ นไปตามข ้อกฎหมายกาหนด ตลอดจนการสร ้างความผูกพันระหว่างพนักงาน
และองค์กรด ้วยการจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเป็ นธรรมในด ้านผลตอบแทน สวัสดิการ และความก ้าวหน ้า
ในอาชีพ รวมทัง้ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วมกับกิจกรรมสังคมภายในและภายนอกองค์กร
5 ความร ับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค บริษัทให ้ความสาคัญต่อผู ้บริโภคโดยดาเนินกิจกรรมและปฎิบต
ั งิ านทางการ
ตลาดทีเ่ ป็ นธรรม เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการ ความพึงพอใจของลูกค ้า ทัง้ การจัดการข ้อร ้องเรียนของลูกค ้า
รับข ้อเสนอแนะในการใช ้สินค ้าและบริการ เพือ
่ ให ้เกิดความพึงพอใจอย่างสูงสุดและคงไว ้ซึง่ ความต ้องการใช ้
สินค ้าของบริษัทตลอดไป
6 การดูแลร ักษาสิง่ แวดล้อม บริษัทดาเนินกิจการในแนวทางทีม
่ ก
ี ารบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อมทีม
่ ไี ด ้ตาม
มาตรฐานและข ้อกาหนดต่างๆ โดยปฎิบัตอ
ิ ย่างจริงจัง เพือ
่ ลดผลกระทบและป้ องกันปั ญหาสิง่ แวดล ้อม
รวมทัง้ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม
ั
7 การร่วมพ ัฒนาชุมชนและสงคม
บริษัทได ้ดาเนินการตอบแทนสังคมมาโดยตลอดโดยเข ้าร่วมและสร ้าง
กิจกรรมสาธารณะประโยชน์แก่ชม
ุ ชนและสังคมใกล ้เคียง ส่งเสริมให ้พนักงานมีสว่ นร่วมพร ้อมทัง้ สร ้าง
เครือข่ายกับผู ้มีสว่ นได ้เสียในการดาเนินกิจกรรมการสร ้างประโยชน์และพัฒนาชุมชนและสังคม
ั
8 นว ัตกรรมและการเผยแพร่นว ัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความร ับผิดชอบต่อสงคม
จากพันธกิจ ข ้อที่ 5 ในเรือ
่ ง “ดาเนินธุรกิจในแนวทางทีร่ ับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อมและเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน” ประกอบค่านิยมของกิจการทีร่ ะบุ “คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทา ไม่สง่ ของเสีย” เป็ น
แรงผลักดันและสนับสนุนให ้ทุกหน่วยงานของบริษัทตืน
่ ตัว และมุง่ มั่นในการคิดพัฒนาปรับปรุงต่อเนือ
่ ง
เพือ
่ ให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ป็ นนวัตกรรม

ี ของบริษ ัท
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสย
การสนั บสนุ นจากผู ้มีสว่ นได ้เสียต่างๆ นั น
้ จะช่วยสร ้างความสามารถในการแข่งขัน ผลกาไร ความสาเร็ จใน
ระยะยาวให ้กับบริษัทได ้เป็ นอย่างดี บริษัทจึงได ้กาหนดตัวบุคคลผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกกลุ่ม ได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น พนั กงาน ลูกค ้า
คูแ
่ ข่ง คูค
่ ้า เจ ้าหนี้ หน่วยงานราชการและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้อง ตลอดจนสังคมและสิง่ แวดล ้อมทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากการทา
ธุรกิจของบริษัท โดยได ้กาหนดแนวปฎิบัตท
ิ ค
ี่ รอบคลุมถึงสิทธิและผลประโยชน์ทผ
ี่ ู ้มีสว่ นได ้เสียพึงได ้รั บอย่างทั่วถึง การ
่ งทางสาหรั บให ้ผู ้มีสว่ นได ้เสียสามารถส่งความคิดเห็ นหรือข ้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ และสร ้างมูลค่าเพิ่ม
จัดให ้มีชอ
ให ้กับทุกฝ่ ายได ้ ซึง่ บริษัทได ้แสดงรายละเอียดไว ้ในคูม
่ อ
ื จริยธรรมธุรกิจของบริษัทสาหรับกรรมการ ผู ้บริหาร และพนั กงาน
ทีใ่ ช ้ปฎิบต
ั อ
ิ ย่างต่อเนือ
่ ง และได ้เผยแพร่ไว ้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
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การกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี
คณะกรรมการบริษัทได ้ให ้ความสาคัญต่อการดาเนิน งานและการปฏิบัตงิ านในแนวทางของการกากับดูแ ล
กิจการทีด
่ ี โดยตระหนั กว่าการทีบ
่ ริษัทมีระบบบริหารจัดการทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ จะเป็ นส่วนสาคัญทีท
่ า
่ มั่นและมั่นใจต่อการดาเนินงานของบริษัท ดังนั น
ให ้ผู ้ถือหุ ้น ผู ้ลงทุนและผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ ายมีความเชือ
้ คณะกรรมการ จึง
ได ้จัดให ้มีนโยบายการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ นลายลักษณ์อักษรทีส
่ อดคล ้องกับหลักการกากับ
ดูแ ลกิจการทีด
่ ส
ี าหรั บบริษัท จดทะเบีย นปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย เพื่อ ให ้กรรมการ
ผู ้บริหาร และพนักงานของบริษัท ได ้ยึดถือปฏิบต
ั ใิ นการดาเนินงานให ้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทีว่ างไว ้ บนแนวทาง
ของการดาเนินธุรกิจทีย
่ ด
ึ มั่นในความถูกต ้องและโปร่งใสรวมทัง้ เป็ นการปลูกฝั งให ้พนั กงานทัง้ องค์กรมีความตระหนั กและมี
จิตสานึกในจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจซึง่ แสดงให ้เห็นถึงมาตรฐานการจัดการทีด
่ ี ทีเ่ สริมสร ้างความแข็งแกร่งและเติบโต
อย่างยั่งยืนแก่บริษัทอันจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียทุกฝ่ ายและสังคม
โดยมีห น่ ว ยงานเลขานุ การบริษัท ท าหน ้าทีด
่ ูแ ลให ้บริษั ท กรรมการและผู ้บริห ารปฏิบัต ใิ ห ้ถูกต ้องตามกฎ
ข ้อบั ง คั บ ต่า งๆ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ส านั ก คณะกรรมการ ก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พระราชบัญญั ตบ
ิ ริษั ทมหาชนจากัด รวมทัง้ ข ้อกาหนดกฎหมายอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง โดยสามารถดูร ายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่
เรือ
่ งการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี ที่ เว็บไซต์ของบริษัท (www. kulthorn.com)

ั
การปฏิบ ัติและกิจกรรมทางด้านความร ับผิดชอบต่อสงคม
1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
บริษั ทมีการดาเนินงานและบริหารธุร กิจ โดยยึด มั่น ในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบริษั ทได ้จัด ทาคู่ม ือ
จริยธรรมของบริษัท ผู ้บริหารและพนักงาน ทีใ่ ช ้ปฏิบต
ั อ
ิ ย่างต่อเนือ
่ ง เพือ
่ ใช ้เป็ นแนวทางปฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ี ในการดาเนินธุรกิจอย่าง
เป็ นธรรม ต่อผู ้เกีย
่ วข ้องทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมทัง้ การปฏิบัตต
ิ อ
่ ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย อันได ้แก่ ผู ้ถือหุ ้น ลูกค ้า คู่
ค ้า คูแ
่ ข่งทางการค ้า เจ ้าหนี้ พนั กงาน ชุมชนและสิง่ แวดล ้อม หน่ วยงานราชการและองค์กรทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ สร ้างความมั่ง
คงและความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนให ้กับองค์กรโดยได ้เปิ ดเผยคูม
่ อ
ื จริยธรรมธุรกิจดังกล่าวไว ้บนเว็บไซต์
ของบริษัท (www.kulthorn.com)
บริษัทมีนโยบายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเน ้นการดาเนินธุรกิจตามหลัก
่ ารเป็ นองค์กรธรรมา
จรรยาบรรณในทุกด ้าน และสอดคล ้องกับหลักการนโยบายการกากับดูแลกิจการ เพือ
่ นาไปสูก

ภิบาล

และยังได ้กาหนดการกากับดูแลกิจการทีด
่ ใี นหมวด “การคานึงถึงบทบาทของผู ้มีสว่ นได ้เสีย (Roles of Stakeholders)”
ิ ของบริษัท สร ้างผลตอบแทนแก่ผู ้ถือ
เพือ
่ ดูแลสิทธิของผู ้มีสว่ นได ้เสียกลุม
่ ต่างๆ ปกป้ องผลประโยชน์และดูแลทรัพย์สน
หุ ้นอย่างเหมาะสม และพัฒนากิจการของบริษัทให ้เจริญก ้าวหน ้ามั่นคงอย่างยั่งยืน
่ั
2 การต่อต้านการทุจริตคอร์ร ัปชน
่ สัตย์สจ
บริษัทมีนโยบายการดาเนินธุรกิจอย่างเป็ นธรรมด ้วยความซือ
ุ ริตกับผู ้มีสว่ นได ้เสียและให ้ความสาคัญ
กับ การควบคุม ภายในโดยตระหนั ก ถึง ความเสีย หายจากการทุจ ริต คอร์รั ป ชั่น ทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก ร ซึง่ ในการ
ด าเนิน งานจะไม่ ย อมรั บ และไม่ ย อมให ้เกิด ขึน
้ จึง ก าหนดให ้ทุก หน่ ว ยงานต ้องก าหนดการควบคุม ภายในส าหรั บ การ
ดาเนินงาน รวมทัง้ ปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย ระเบียบ ข ้อบังคับของบริษั ท และได ้กาหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผู ้บริหาร
และพนักงานในจริยธรรมธุรกิจเพือ
่ เป็ นแนวทางการปฏิบต
ั งิ าน โดยรายละเอียดได ้เปิ ดเผยไว ้ในคูม
่ อ
ื จรรยาบรรณธุรกิจไว ้บน
เว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com)
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3 การเคารพสิทธิมนุษยชน
บริษัท ยึด หลักการเคารพสิทธิมนุ ษยชนเป็ นหลัก สาคัญ ในการด าเนิน งานขององค์ก รซึง่ มีแนวทางการ
ปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้
1 ผู ้บริหารพึงปฏิบัตห
ิ รือควบคุม ให ้พนั ก งานปฏิบัตต
ิ ามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบีย บอย่า ง
เคร่งครัด
2 ผู ้บริหารพึงปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับพนั กงานอย่างเคร่งครั ดและรั บฟั ง
ข ้อเสนอแนะของพนักงาน
3 ผู ้บริห ารพึง ปฏิบัต ต
ิ ่อ พนั ก งานด ้วยความสุภ าพ และให ้ความเคารพต่อ ความเป็ นปั จ เจกบุค คลและ
ศักดิศ
์ รีของความเป็ นมนุษย์ และหลีกเลีย
่ งการดาเนินการใดๆ ทีไ่ ม่เป็ นธรรม ซึง่ อาจคุกคามและสร ้าง
ความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนั กงาน
4 ผู ้บริหารพึงรักษาความลับ โดยผู ้บริหารต ้องรักษาข ้อมูลของบริษัทและของลูกค ้าไว ้เป็ นความลับ โดย
ไม่เปิ ดเผยข ้อมูลหรือข่าวสารของบริษัททีย
่ ังไม่ควรเปิ ดเผย
5 พนั ก งานพึงรั กษาความลับ โดยพนั ก งานต ้องรั ก ษาข ้อมูล ของบริษัทและของลูกค า้ ไว ้เป็ นความลับ
โดยไม่เปิ ดเผยข ้อมูลหรือข่าวสารของบริษัททีย
่ ังไม่ควรเปิ ดเผย และไม่ให ้ข่าวสารหรือข ้อมูลใดๆ ทีผ
่ ู้
มีอานาจสัง่ การยังไม่อนุญาต
การปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงานและดูแลด ้วยความเสมอภาค
– บริษัทให ้ความเสมอภาคในโอกาสการจ ้างงาน ทีม
่ ค
ี วามเท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน
– ผู บ
้ ริ ห ารพึ ง ให โ้ อกาสแก่ พ นั กงานอย่ า งทั่ ว ถึ ง และสม่ า เ สมอในการ ได ร้ ั บ การพั ฒนาความรู ้
ความสามารถ
– บริษัท มีช ่องทางการรั บ ฟั ง ข ้อคิด เห็ นและข ้อเสนอแนะ ของพนั ก งานอย่า งทั่วถึง และปกป้ องความ
เสียหายต่อ พนักงานอย่างเท่าเทียมกัน
4 การปฏิบ ัติตอ
่ แรงงานอย่างเป็นธรรม
บริษัทคานึงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุ ษยชน และมีการปฏิบัตต
ิ ่อพนั ก งานอย่างเป็ นธรรม
ตามกฎหมายและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสิทธิมนุษยชนและการจ ้างงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบต
ั ต
ิ อ
่ พนักงาน ดังนี้
1

บริษั ทให ้ความส าคัญกับ การพั ฒ นาพนั ก งานเพื่อ ฝึ กทักษะและเพิ่มพู น ศั ก ยภาพ และให ้โอกาสแก่พนั ก งาน
ได ้รับการเรียนรู ้อย่างทัว่ ถึงและสมา่ เสมอ

2

บริษั ทให ้ความเสมอภาคและความเท่า เทีย มกั น ในการให ้โอกาสรั บ ฟั ง ความคิด เห็ น และข ้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกคนตามพืน
้ ฐานความรู ้ทางวิชาชีพของพนักงาน

3

บริษัทได ้จั ด การสภาพการท างานให ้มีค วามปลอดภัย และถูกสุ ข ลัก ษณะ บริหารธุร กิจในแนวทางทีค
่ านึง ถึง
สิง่ แวดล ้อม และจัดสถานทีท
่ างานซึง่ ปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสุขภาพ หรือหากมี จะทา
การควบคุมวัตถุอน
ั ตรายดังกล่าวให ้อยูใ่ นเกณฑ์ทย
ี่ อมรับได ้

4

บริษัทได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนด กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด ทัง้ ในเรือ
่ งการจ ้างแรงงานเด็ก การจ ้างแรงงาน
ต่างด ้าวเป็ นต ้น

5

บริษัทได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนดของลูกค ้าอย่างเคร่งครัดในด ้านการปฏิบัตต
ิ อ
่ การจ ้างแรงงาน สวัสดิการ สุขภาพ
ความปลอดภัยของพนักงาน
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้ ในปี 2562 จ ัดเป็นด ังนี้
จานวนพน ักงานทงสิ
ั้ น
จานวนพนักงานโดยรวม 1,327 คน
ประเภทการจ้าง
รายเดือน

1,082 คน

รายวัน

245 คน

ชาย

727 คน

หญิง

600 คน

– เพศ

– สัญชาติ
ไทย
พม่า
กัมพูชา
– ชัว่ โมงการทางานของพนักงาน

1,227 คน (รวมคนพิการ 12 คน)
5 คน
95 คน
8 ชัว่ โมงต่อวัน

ั
การให้ความคุม
้ ครองทางสงคม
การคุม
้ ครองสภาพการทางานของลูกจ้าง
บริษัทให ้ความสาคัญกับความคุ ้มครองทางสังคมและการคุ ้มครองสภาพการทางานของลูกจ ้างเป็ นสาคัญ โดย
กาหนดให ้ต ้องมีการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายด ้านแรงงานอย่างเคร่งครั ด ดาเนินการบริหารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดิการแก่
พนั กงานด ้วยความเหมาะสมและเป็ นธรรม และปรับเปลีย
่ นให ้เหมาะสมสอดคล ้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปั จจุบัน
เพือ
่ ตอบแทนและสนับสนุนให ้พนั กงานปฏิบต
ั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพด ้วยความเต็มใจ
สว ัสดิการสาหร ับพน ักงาน
คุณ ภาพชีวต
ิ และความเป็ นอยู่ของพนั กงานเป็ นสิง่ ส าคัญทีบ
่ ริษัท ตระหนั ก ถึง จึง ได ้จัด สวัสดิการต่างๆ ให ้กับ
พนั กงานอย่างเหมาะสมทีเ่ ทียบเท่ากันทัง้ พนั กงานรายวันและพนั กงานประจา และปฏิบัตต
ิ อ
่ แรงงานต่างด ้าวอย่างถูกต ้อง
ตามกฎหมายรวมทัง้ จัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมดังนี้
1 สว ัสดิการผูป
้ ฏิบ ัติงานกะกลางคืน และสว ัสดิการเงินรางว ัลตอบแทนการมาทางาน
บริษัทจัดให ้มีสวัสดิการผู ้ปฏิบัตงิ านกะกลางคืน และสวัสดิการเงินรางวัลตอบแทนการมาทางาน สาหรับพนักงานทีม
่ า
ั เจน
ปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ จูงใจและเป็ นกาลังใจให ้กับพนักงานโดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ทช
ี่ ด
2 สว ัสดิการเงินรางว ัลการลดอุบ ัติเหตุ
บริษัทจัดให ้มีสวัสดิการเงินรางวัลการลดอุบต
ั เิ หตุในลักษณะงานทีต
่ ้องใช ้ความระมัดระวังเป็ นพิเศษสาหรับพนั กงาน
ั เจน
ปฏิบต
ั งิ าน เพือ
่ จูงใจและเป็ นกาลังใจให ้กับพนักงาน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์ทช
ี่ ด
3 โครงการประก ันสุขภาพกลุม
่
บริษัทจัดทาประกันสุขภาพกลุม
่ เนือ
่ งจากสุขภาพของพนั กงานเป็ นสิง่ สาคัญต่อการปฏิบต
ั งิ านและเพือ
่ ให ้พนั กงานเกิด
ความมั่นใจในการทางาน
ั
4 กองทุนประก ันสงคม
บริษัทดาเนินงานจัดทากองทุนประกันสังคมสาหรับพนั กงานเพือ
่ ได ้รับความสะดวกและมั่นใจกัหลักประกันสุขภาพ
้ งชีพ
5 กองทุนสารองเลีย
บริษัทและพนั กงานบริษัทได ้ร่วมกันจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย
้ งชีพขึน
้ ตามพระราชบัญญัตก
ิ องทุนสารองเลีย
้ งชีพ พ.ศ.
2530 โดยบริษัทและพนั กงานจะจ่ายสมทบเข ้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร ้อยละ 3-7 ของเงินเดือน กองทุนสารอง
เลีย
้ งชีพ นี้ บริห ารโดยบริษั ทหลัก ทรั พ ย์ในปรเทศไทย และจะจ่า ยให ้แก่พนั ก งานเมื่อพนั ก งานนั ้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าด ้วยกองทุนของบริษัท
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6 เงินช่วยเหลือกรณีตา่ งๆ
บริษัทจัดให ้มีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีตา่ งๆ เพือ
่ เป็ นขวัญและกาลังใจให ้กับพนักงาน เช่น เงินช่วยเหลือ
พนักงานและครอบครัวพนักงานทีเ่ สียชีวต
ิ เงินช่วยเหลือกรณีบต
ุ รคนแรก ของเยีย
่ มไข ้พนั กงาน
7 ข้าวฟรี-ร้านอาหารราคาประหย ัด
บริษัทจัดบริการข ้าวสวยให ้พนักงานตักรับประทานฟรี และจัดให ้มีร ้านอาหารสาหรับจาหน่ายอาหารในราคาประหยัด
เพือ
่ แบ่งเบาภาระค่าครองชีพ ค่าอาหารสาหรับพนักงาน
8 ชุดเครือ
่ งแบบพน ักงาน
บริษัทจัดให ้มีเครือ
่ งแบบพนักงานสาหรับพนักงานทุกระดับ ปี ละ 2 ชุด เพือ
่ ช่วยเรือ
่ งค่าใช ้จ่ายของพนั กงาน อีกทัง้ เพือ
่
ความเป็ นระเบียบและเป็ นเอกลักษณ์ของบริษัท
9 คลินก
ิ สุขภาพ
บริษัทสนับสนุนให ้พนักงานมีสข
ุ ภาพทีด
่ ี และถูกสุขลักษณะ จึงจัดให ้มีคลินก
ิ สุขภาพสัปดาห์ละ 1 ครัง้ โดยมีแพทย์มา
ประจาทีค
่ ลินก
ิ สุขภาพ
10 รถ ร ับ-ส่งพน ักงาน
ิ โดยจัดรถรับส่ง 10
บริษัท มีนโยบายให ้พนั กงานเดินทางมาทางานโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพย์สน
เส ้นทาง ให ้พนักงานสาหรับเดินทางมาทางานและส่งพนักงานกลับถึงทีพ
่ ักโดยสวัสดิภาพ โดยมีระเบียบและ
หลักเกณฑ์การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างชัดเจน
11 ว ันหยุดพ ักผ่อนประจาปี และหยุดพ ักผ่อนเพิม
่ พิเศษตามอายุการทางาน
บริษัท มีนโยบายให ้พนั กงานลาหยุดพักผ่อนประจาปี เพือ
่ พักผ่อนหรือปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจส่วนตัวตามกฎหมาย อีกทัง้ บริษัท
จัดให ้มีวน
ั หยุดพักผ่อนประจาปี เพิม
่ พิเศษ 0-4 วันต่อปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัตอ
ิ ย่างชัดเจน
12 เงินรางว ัลอายุงาน
บริษัท มีนโยบายให ้เงินรางวัลอายุงาน เพือ
่ เป็ นขวัญและกาลังใจ สาหรับพนั กงานทีป
่ ฏิบต
ั งิ านร่วมกับบริษัทครบ 10,
20, 30 ปี โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบต
ั อ
ิ ย่างชัดเจน
13 เงินรางว ัลสาหร ับพน ักงานทีเ่ สียสละ ทุม
่ เท แรงกายแรงใจ ในการสน ับสนุนกิจกรรมเพิม
่ ผลผลิต
บริษัท มีนโยบายให ้เงินรางวัลสาหรับพนั กงานทีเ่ สียสละ ทุม
่ เท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกิจกรรมเพิม
่ ผลผลิต
เพือ
่ ให ้องค์กรผลิตสินค ้าทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ คุณภาพ ปลอดภัย ได ้แก่ คณะทางาน 5ส, คณะทางาน Lean &
Kaizen, คณะทางานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย, คณะทางานอนุรักษ์ พลังงาน, คณะกรรมการสวัสดิการ,
คณะทางานตรวจสอบภายใน โดยมีระเบียบและหลักเกณฑ์การปฎิบต
ั อ
ิ ย่างชัดเจน
14 ของขว ัญ ของเยีย
่ มไข้
บริษัท มีนโยบายให ้มีสวัสดิการสาหรับพนั กงาน ทีเ่ จ็บป่ วย คลอดบุตร สมรส โดยจัดสรรของขวัญเยีย
่ มไข ้
ของขวัญสมรส ของขวัญบุตรแรกเกิด ตามเงือ
่ นไขของบริษัททีก
่ าหนด
ั ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
15 เงินกูเ้ พือ
่ ทีอ
่ ยูอ
่ าศย
บริษัท ส่งเสริมให ้พนักงานได ้มีทอ
ี่ ยู่อาศัย โดยทา MOU ให ้พนักงานสามารถกู ้เงินเพือ
่ ทีอ
่ ยู่อาศัยได ้ 2 ธนาคาร
ได ้แก่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (อัตราดอกเบีย
้ ตามเงือ
่ นไขธนาคาร/บริษัท
กาหนด)
16 สหกรณ์ออมทร ัพย์ กุลธรเคอร์บ ี้
บริษัทเปิ ดช่องทางให ้กับพนั กงานเพือ
่ การออมเงิน จึงจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กุลธรเคอร์บ ี้ เพือ
่ ให ้พนักงานเป็ น
สมาชิกและมีเงินปั นผลให ้กับสมาชิก
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ั
การฝึ กอบรมและพ ัฒนาศกยภาพของพน
ักงาน
ศั ก ยภาพของพนั กงานเป็ นหั ว ใจส าคั ญ ในการพั ฒ นาธุ ร กิจ บริ ษั ทจึ ง ให ค
้ วามส าคั ญ ในการพั ฒ นาความรู ้
ความสามารถให ้เท่าทันกับการเปลีย
่ นแปลงในปั จจุบน
ั เช่น การเปลีย
่ นแปลงเศรษฐกิจ สิง่ แวดล ้อม และการแข่งขัน ตลอด
ระยะเวลาทีผ
่ ่า นมาบริษัทมีการจัดทาแผนงานฝึ กอบรมประจาปี ให ้กับพนั ก งานโดยพิจารณาจัดท าแผนการฝึ กอบรมจาก
ข ้อกาหนดมาตรฐานสากล ข ้อกาหนดของกฎหมาย และหลักสูตรจากความต ้องการของพนั กงาน เพือ
่ นามาพัฒนาทักษะ
ความรู ้ความสามารถในการทางานให ้เหมาะสมกับตาแหน่ งของงานในแต่ละระดับ โดยส่วนงานทรั พยากรมนุ ษย์มห
ี น ้าที่
วิเคราะห์ความจาเป็ นและความต ้องการในการฝึ กอบรม โดยแบ่งการฝึ กอบรมออกเป็ นหมวดทีส
่ าคัญ ดังนี้
1 พ ัฒนาความรูแ
้ ละท ักษะ
– การสร ้างจิตสานึก
– การบริหารจัดการ
– ความรู ้ทักษะเฉพาะงาน
2 การเพิม
่ ผลผลิต
– บริหารการผลิต
3 ข้อมูลทีส
่ าค ัญขององค์กร
– เป้ าหมายแผนธุรกิจของบริษัท
– การปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนด
4 ข้อ มู ล ทีม
่ ีก ารเปลีย
่ นแปลง ได ้แก่ การเปลี่ย นแปลงระเบีย บปฏิบั ต ิ การเปลี่ย นแปลงระบบวิธ ีก ารท างาน
เทคโนโลยี การปรั บปรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ในการทางาน การนาเทคโนโลยีใหม่มาใช ้ การปรับโครงสร ้างการบริหาร
การประกาศใช ้กฎหมายใหม่ การเปลีย
่ นแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกีย
่ วกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
สาหร ับในปี 2562 บริษ ัทมีการดาเนินการฝึ กอบรมของพน ักงาน ด ังนี้
– การอบรมภายใน

(In-house)

จานวน

40 หลักสูตร

– การอบรมภายนอก

(Public)

จานวน

91 หลักสูตร

– ระดับพนักงานปฏิบต
ั ก
ิ าร

จานวน

78 หลักสูตร

– ระดับหัวหน ้างาน

จานวน

43 หลักสูตร

– ระดับผู ้บริหาร

จานวน

14 หลักสูตร

และมีการดาเนินการฝึ กอบรมรายหลักสูตรตามหมวดทีก
่ าหนดไว ้ดังต่อไปนี้
หมวดสร้างจิตสานึก
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o

แนวทางการตรวจ Check List

o

การขับขีร่ ถยกไฟฟ้ า

o

Basic Kaizen

o

การฝึ กซ ้อมดับเพลิง อพยพหนีไฟ

o

การดับเพลิงขัน
้ ต ้น [ตามกฎหมาย]

o

ความปลอดภัยในการทางานเกีย
่ วกับไฟฟ้ า สาหรับลูกจ ้างทีป
่ ฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับไฟฟ้ า

o

การปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้น

o

การขับขีร่ ถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต ้องและปลอดภัย

o

ความปลอดภัยในการทางาน สาหรับ จป.หัวหน ้างาน
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o

การใช ้อุปกรณ์ดบ
ั เพลิง

o

เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน ้างาน

o

Management System Concept ระดับพนักงาน รุ่น 1-2/62

o

ความปลอดภัยในการทางานระดับกลาง

o

โครงการสร ้างการรับรู ้มาตรการเชิงป้ องกันด ้านความปลอดภัยฯ

o

โครงการเสริมสร ้างวินัยการทางานในสถานประกอบกิจการ

o

สัมนาเพือ
่ ให ้ความรู ้เกีย
่ วกับอุตสาหกรรมสีเขียว

o

การคิดแก ้ปั ญหาและการตัดสินใจ

o

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาระดับนิคมฯ

o

โครงการลาดกระบังร่วมใจพัฒนายกระดับนิคมฯ

o

โครงการรณรงค์สร ้างการรับรู ้มาตรการความปลอดภัย รุ่น 1

o

โครงการรณรงค์สร ้างการรับรู ้มตรการเชิงป้ องกัน รุ่น4

หมวดการบริหารจ ัดการ
o

โครงการพัฒนาผู ้นาแบบ KK

o

กฎหมายแรงงานกับบริหารจัดการองค์กร

o

คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทางาน (คปอ)

o

มาตรฐานฝี มอ
ื แรงงาน สาขาช่างเทคนิคบารุงรักษาเครือ
่ งจักรฯ ปี 62

o

Cash Flow simulation โครงการผู ้นาการเปลีย
่ นแปลง ระดับบริหาร

o

Change Leadership Program (CLP)

o

HRM System Implementation

o

Internal Audit ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018

o

ข ้อกาหนด ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO 45001:2018

o

Infrastructure Server Training and Improvement

o

T&M Consulting Service

o

Infrastructure Server Review and Improvement

o

นักบริหารความปลอดภัยขัน
้ สูง

o

การบริหารงานฝึ กอบรมแบบครบวงจร

o

วางแผนเกษี ยณสไตล์วย
ั เก๋า

o

วางแผนเกษี ยณสไตล์เงินดือน

o

Adapation to Disruptive Technologies

o

Strategic CFO in Capital Markets

o

Mini Master of Management Program , MMM

o

การจัดการความปลอดภัยกระบวณการผลิต

o

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard

o

โครงการสารวจค่าจ ้างและสวัสดิการปี 2020/21
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หมวดความรูท
้ ักษะเฉพาะงาน
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o

7 Steps to be an Effective Salesperson

o

การส่งเสริมความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช ้งานหม ้อน้ า

o

ผู ้ปฏิบัตงิ านปั น
้ จั่น (เครน)

o

ทบทวนผู ้ปฏิบต
ั งิ านปั น
้ จั่น (เครน)

o

่ สารในองค์กร รุ่น1-2
ภาษาอังกฤษเพือ
่ การสือ

o

การดาเนินการเรือ
่ งลูกหนี้ และลูกหนีท
้ ม
ี่ ป
ี ั ญหา

o

การใช ้งานและการแก ้ไขปั ญหาเบือ
้ งต ้นของ Printer และ PDA

o

การใช ้เครือ
่ งมือวัดและการดูแลรักษาเครือ
่ งมือวัดด ้านมิต ิ

o

สิทธิประโยชน์ประกันสังคม สาหรับผู ้เกษี ยณอายุ ปี 62

o

การทา Cash Budgeting

o

Microsoft Excel 2016 Advanced

o

E-mail on Microsoft Outlook for รุ่น 1-2

o

่ มแก็ส (การเชือ
่ มประสาน Brazing)
การเชือ

o

การ Create Purchase Request (PR)

o

่ มแก๊ซในกระบวณการผลิต
เทคนิคการเชือ

o

เทคนิคและจุดทีต
่ ้องระวังในการปิ ดงบการเงินสาหรับนักบัญชี

o

Advanced pivot table and pivot chart Microsoft excel 2016

o

กลยุทธ์การสรรหาคัดเลือกและเทคนิคการสัมภาษณ์งาน

o

เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

o

มฝร. ช่างไฟฟ้ าภายในอาคาร

o

การบริหารผลการฝึ กอบรมและหาความคุ ้มค่าต่อองค์กร

o

กลยุทธ์การจัดการงานทางด ้านบัญชีฯ

o

กฎหมายทีด
่ น
ิ และสิง่ ปลุกสร ้าง

o

ปั ญหาบัญชีภาษี อากรสาหรับธุรกิจนาเข ้าและส่งออก

o

เปิ ดกฎหมาย เคลียร์ปัญหาภาษี กับกูรูด ้านภาษี

o

ภาษี สาหรับนั กบัญชี ภาษี อาการทัง้ ระบบ

o

สิทธิประโยชน์ทางภาษี สาหรับบริษัททีต
่ ด
ิ ต่อการจดทะเบียนเป็ น IBC

o

กลยุทธ์การจัดการงานทางด ้านบัญชีฯ

o

เทคนิคการเป็ นวิทยากรสอนลูกจ ้างใหม่ตาม พรบ.ความปลอดภัย

o

Transfer pricing ผลกระทบทางการบันทึกทีน
่ ักบัญชีต ้องปฏิบต
ั ิ

o

Electrical Calibration

o

Temperature and Pressure Calibration

o

เทคนิคการวางระบบการจ่ายเงินไปต่างประเทศ

o

Docker Work Shop

o

Incoterms 2020

o

ประเด็นปั ญหาและแนวปฏิบต
ั ก
ิ ารบันทึกบัญชีฯ
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o

Foetigate Firewall

o

วิธก
ี ารนาส่งงบการเงินปี 2562

o

เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

o

กลยุทธ์สาคัญการวิเคราะห์งบการเงินแบบครบวงจร

o

Train the Trainers.

o

ผู ้รับผิดชอบด ้านพลังงานสามัญโรงงาน

o

โครงการสารวจค่าจ ้างและสวัสดิการปี 2562/63

o

การอบรมและประเมินผลความรู ้ด ้านสุขาภิบาล

o

Audit Report Workshop

o

เทคนิคการเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ

o

ความรู ้และแนวทางปฏิบัตต
ิ าม พรบ.คุ ้มครองแรงงาน

o

การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริงฯ

o

เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับบใหม่

o

Graphic Design

o

Data Science /AI for Business

o

TABLEAU ADVANCED

o

ประกาศนียบัตรวิชาชีพผู ้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ( CPIAT)

o

พนักงานดับเพลิง

o

การสอบเทียบเครือ
่ งชัง่ แบบไม่อต
ั โนมัตต
ิ ามเอกสาร

o

มาตรฐานรายงานการทางการเงิน TFRS 2019 ฯ

o

ผู ้ปฏิบัตงิ านประจาระบบบาบัดมลพิษน้ า

o

ความเหมือนและความแตกต่าง หลักบัญชีกบ
ั หลักภาษี

o

จป.บริหาร

o

สูตรสาเร็จการปรับปรุงแก ้ไขเอกสารรายจ่ายชัดเจน

o

วิธก
ี ารยืน
่ ขออนุญาตนาช่างฝี มอ
ื ผู ้ชานาญการชาวต่างชาติ

o

Professional Presentation Skills

o

สร ้างความเป็ นเลิศระบบงานการเงิน แคชเชียร์

o

ยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางมาตรวิทยาฯ

o

NX Essential (Version 12)

o

mobile crane

o

ผู ้ปฏิบัตงิ านประจาระบบบาบัดมลพิษอากาศ

o

ผู ้จัดการสิง่ แวดล ้อม

o

Wordpress for Beginner สร ้างเว็บไซด์สมัยใหม่

o

การบันทึกบัญชีลก
ู หนี้ การบริหารลูกหนีฯ
้

o

Insight Finaneial Managent เสริมศักยภาพให ้กิจการฯ

o

Business Negotiation Skill and 7 Steps
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หมวดบริหารการผลิต
o

การพัฒนาผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรมไฟฟ้ าฯ

o

การบารุงรักษาด ้วยตัวเอง (TPM)

o

่ วชาญด ้าน Digital Lean for Industry 4.0
อบรมเชิงปฏิบัตพ
ิ ัฒนาผู ้เชีย

o

ดูงาน Intermach and MTA 209

o

ระบบการหล่อลืน
่ ไฮดรอลิกส์

o

กิจกรรมเพิม
่ ผลผลิต

o

โครงการพัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การประยุกต์ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ในระบบอากาศอัด

การประเมินผลพน ักงาน
บริษัทมีการประเมินผลการปฏิบัตงิ านของพนั กงาน ทีส
่ อดคล ้องกับแผนงานของบริษัท ทีช
่ ว่ ยสนั บสนุนการ
บริหารงานด ้านทรัพยากรมนุษย์ให ้มีประสิทธิภาพ ซึง่ ผลประเมินจะสามารถแสดงถึงความสามารถของพนั กงาน จุดเด่น จุด
ด ้อย พฤติกรรมของพนักงานรวมทัง้ แนวทางการพัฒนาทักษะให ้กับพนักงานต่อไป โดยบริษัทมีหลักเกณฑ์การประเมินปี ละ
2 ครั ง้ ทุก ๆ 6 เดือน ตามระยะเวลาเข ้ามาปฏิบัต งิ านหรือ รอบปี ของพนั ก งาน เพื่อ ให ้โอกาสพนั กงานปรั บ ปรุง และพั ฒนา
ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่
ขอบเขตให้ความคุม
้ ครองสุขภาพและความปลอดภ ัย
การบริหารจ ัดการด้านความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย และสภาพแวดล้อมการทางาน
1 ด้านความปลอดภ ัย และอาชีวอนาม ัยในการทางาน
1.1 การดาเนินงานตามกฎหมาย
บริษัทได ้กาหนด ข ้อบังคับว่าด ้วยความปลอดภัยในการทางานขึน
้ ตามกฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจั ดการด ้านความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล ้อมในการท างาน พ.ศ. 2549 ข ้อ 3 ออกตามความใน
พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแก ้ไขเพิม
่ เติม มาตรา 103 กาหนดให ้นายจ ้างจัดให ้มีข ้อบังคับและคูม
่ อ
ื ว่า
ด ้วยความปลอดภัยในการทางานไว ้ในสถานประกอบกิจการ อีกทัง้ ยังได ้กาหนดจรรยาบรรณความปลอดภัยขึน
้ ซึง่ ได ้รั บ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมในการทางาน เมือ
่ วันที่ 27 กันยายน
2562 ให ้ยึดถือปฏิบต
ั โิ ดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภ ัย
บริษัทกุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
สาหรั บเครื่องทาความเย็นและระบบปรั บอากาศโดยมีแนวทางการดาเนินธุรกิจทีต
่ ระหนั กถึงความต ้องการ ความคาดหวัง
และความพึง พอใจของลูก ค ้า รวมทัง้ ด ้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ของพนั ก งานและความสาคัญของภาวะความ
่ มโทรมของสิง่ แวดล ้อมทีโ่ ลกกาลังประสบอยู่
เสือ
บริษัทจึงกาหนดจรรยาบรรณการดาเนินงานด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมเพื่อให ้
บุคลากรทุกคนและหน่วยงานทุกระดับขององค์กร ถือปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้
 บริษัทให ้ความสาคัญในการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อกาหนดด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล ้อมในการทางานอย่างต่อเนือ
่ ง
 ส่งเสริม สนั บสนุน ในการดาเนินกิจกรรม ปลูกจิตสานึกและอบรมให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัยและสภาพแวดล ้อมในการทางาน ให ้กับบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนือ
่ ง
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 บริษัทให ้ความสาคัญต่อการวางแผน ควบคุม ป้ องกัน แก ้ไขอุบต
ั เิ หตุ อุบต
ั ภ
ิ ัย และโรคจากการทางาน
ิ กับบุคลากรของบริษัท รวมถึงบุคคลภายนอก อย่างเป็ น
ไม่ให ้เกิดความสูญเสียต่อชีวต
ิ และทรัพย์สน
ระบบ
 บริษัทให ้ความสาคัญกับหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบบุคลากรตามกฎหมายด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล ้อมในการทางาน
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภ ัยของพน ักงาน
พนักงานพึงมีจรรยาบรรณในการทางาน เพือ
่ ให ้มีความเป็ นมืออาชีพ และได ้รับการยอมรับจาก ผู ้ใต ้บังคับ
บัญชา ผู ้บังคับบัญชา และบุคคลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีต
่ ามคูม
่ อ
ื ข ้อกาหนด ข ้อบังคับด ้านความปลอดภัยในการทางานของบริษัท มาตรฐานและ
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 ปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีใ่ นขอบเขตทีต
่ นเองมีความรู ้ ความสามารถ และได ้รับมอบหมาย รวมถึงตระหนักในคุณค่า
ิ ของบริษัท
ของความปลอดภัย ทัง้ ต่อตนเอง ผู ้ร่วมงาน บุคคลภายนอก และทรัพย์สน
 ให ้ความร่วมมือ ในการเข ้าร่วมกิจกรรมและเข ้ารับการฝึ กอบรมด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล ้อมในการทางาน ทีบ
่ ริษัทจัดขึน
้
 ปฏิบต
ั ต
ิ นให ้เป็ นแบบอย่างทีด
่ ด
ี ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมในการทางานทัง้
ผู ้ใต ้บังคับบัญชา ผู ้บังคับบัญชา และบุคคลอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง
 เมือ
่ ประสบเหตุการณ์ผด
ิ ปกติ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบต
ั เิ หตุ เหตุการณ์อน
ั ไม่พงึ ประสงค์ เช่น อุบต
ั เิ หตุ
อุบต
ั ภ
ิ ัย การบาดเจ็บและเจ็บป่ วย จากการทางาน ต ้องรายงานต่อผู ้บังคับชาให ้ทราบทันที เพือ
่ หา
มาตรการป้ องกันแก ้ไขไม่ให ้เกิดเหตุซ้า
1.2 บุคลากรตามกฎหมาย
บริษัทได ้จัดไห ้มีบค
ุ ลากรทาหน ้าทีก
่ ากับดูแลด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมีจานวน
มากกว่ากฎหมายกาหนดในบางกลุม
่ สรุปได ้นี้
1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน จานวน 11 คน
2 เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับวิชาชีพ จานวน 2 คน
3 เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร จานวน 49 คน
4 เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน ้างาน จานวน 139 คน
5 หัวหน ้าหน่วยงานความปลอดภัย จานวน 1 คน
6 ผู ้ช่วยหัวหน ้าหน่วยงานความปลอดภัย จานวน 1 คน
7 ผู ้ควบคุมก๊าซอุตสาหกรรม จานวน 6 คน
8 ผู ้ควบคุมก๊าซธรรมชาติ จานวน 9 คน
9 ทีมฉุกเฉิน จานวน 15 คน
การดาเนินการตาม ระบบการจ ัดการด้านอาชีวอนามย
ั และความปลอดภ ัย ISO 14001: 2015 OHSAS
18001 : 2007
บริษัทได ้นาระบบการจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม และระบบการจัดการด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เข ้ามา
ประยุกต์ใช ้ในทุกกิจกรรมและกระบวนการของบริษัท เพือ
่ เสริมสร ้างให ้ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย (Interested Party) เกิดความ
มั่นใจว่าบริษัทจะดาเนินธุรกิจด ้วยความปลอดภัย และรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวต
ิ ของพนั กงานทุกระดับ โดยมีตัวแทนฝ่ าย
บริหาร เป็ นผู ้กากับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC) เป็ นผู ้
พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานของระบบ มีการตรวจประเมินภายใน และจากภายนอก และมีการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ
่ ง โดยมีการดาเนินงานทีส
่ าคัญ คือ
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 กาหนดนโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ ให ้บุคลากรทุกคนและทุกระดับขององค์กร
รวมถึงบุคคลภายนอก เก็บไว ้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล ้อมในการทางาน
 จัดทาและทบทวนแผนการดาเนินงานด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน
 จัดทาแผนการประเมินความสอดคล ้อง และรายงานการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล ้อมในการทางาน
 ประเมินผลกระทบจากผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทางานทีไ่ ม่เป็ นไปตามาตรฐานทีก
่ ฎหมาย
กาหนด เพือ
่ หาแนวทางในการป้ องกัน และแก ้ไข ไม่ให ้มีผลกระทบต่อสุข ภาพของพนักงาน
ทัง้ นีบ
้ ริษัทได ้มีการเตรียมความพร ้อมยกระดับในการเข ้าสูร่ ะบบการจัดการด ้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ในอนาคต
1.3 การดาเนินงานด ้านสารเคมี
่ สารเคมีอน
1 มีการจัดทาบัญชีรายชือ
ั ตราย และรายละเอียดข ้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอน
ั ตราย
2

่ งสารเคมี เพือ
่ งได ้รับสัมผัสสารเคมีอันตรายใน
กาหนดลักษณะงานตามปั จจัยเสีย
่ ให ้พนั กงานทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ ง
การทางาน ได ้ตรวจสุขภาพตามความเสีย

3

่ งได ้รั บ
ก าหนดและจั ด ให ้มีอุป กรณ์คุ ้มครองความปลอดภัย ส่ว นบุค คล ให ้พนั ก งานพนั ก งานทีม
่ ีค วามเสีย
สัมผัสสารเคมีอน
ั ตราย

4 จัดให ้มีระบบระบายอากาศในพืน
้ ทีท
่ ม
ี่ ก
ี ารใช ้สานเคมีทม
ี่ ผ
ี ลต่อสุขภาพพนักงาน
5 การเฝ้ าระวังและป้ องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่ วยจากการทางาน
บริษัทได ้ดาเนินการให ้สถานทีท
่ างาน มีค วามปลอดภั ยและถูกหลักอาชีวอนามัย เพื่อลดปั ญหาอุบัตเิ หตุและ
ปั ญหาสุขภาพสาหรั บการทางานของพนั กงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกทีเ่ ข ้ามาปฏิบัตงิ าน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน
ด ้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
ิ ของพนั กงาน และ
1 ดูแลรักษาสภาพแวดล ้อมในการทางานให ้มีความปลอดภัยต่อชีวต
ิ และทรัพย์สน
บุคคลภายนอก
2 จัดทาระเบียบปฏิบัต ิ การวางแผนดาเนินการ และการฝึ กอบรมพนักงานให ้มีความเข ้าใจและได ้รับข ้อมูลข่าวสาร
ทีเ่ พียงพอในเรือ
่ งความปลอดภัยในการทางาน เพือ
่ ป้ องกันอันตรายอันอาจเกิดจากเครือ
่ งจักร วิธก
ี ารทางาน
หรือโรคภัยต่าง ๆ
3 ปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายและข ้อบังคับต่าง ๆ ในเรือ
่ งความปลอดภัยอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
รวมถึงได ้นามาตรฐานและแนวปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ป็ นสากลในด ้านการจัดการเกีย
่ วกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มาบังคับใช ้ในกรณีทย
ี่ ังไม่มก
ี ฎหมายทีเ่ กีย
่ วกับเรือ
่ งนัน
้ ออกมาบังคับใช ้
4 พยายามป้ องกันอุบต
ั เิ หตุ การบาดเจ็บและเจ็บป่ วยอันเนื่องจากการทางาน ด ้วยความร่วมมืออย่างจริงจังของ
่ งต่อความปลอดภัยอันเกิดจากการดาเนินงานทางธุรกิจ
พนักงานทุกคน รวมทัง้ จะขจัดและจัดการความเสีย
6 บริษัทมีความตระหนั กในการป้ องกันเหตุฉุกเฉินร ้ายแรง รวมถึงการตอบโต ้เหตุฉุกเหตุฉุกเฉินด ้านอัคคีภัย
โดยมีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพิม
่ เติม เช่น อุปกรณ์ดับเพลิง รถดับเพลิง รวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ตอบโต ้เหตุของบุคคลการทีมฉุกเฉินของบริษัทให ้มีความชานาญ มีความพร ้อมในการตอบโต ้เหตุตลอดเวลา
7 ผู ้บังคับบัญชามีหน ้าทีก
่ าหนดหรือเผยแพร่แนวทางในการป้ องกันและควบคุมไม่ให ้เกิดอุบต
ั เิ หตุและปั ญหา
่ ง
สุขอนามัยจากการทางานให ้กับพนักงานและผู ้เกีย
่ วข ้อง รวมทัง้ จัดให ้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสีย
่ งทีพ
รวมถึงการตรวจสุขภาพพนั กงานตามความเสีย
่ นักงานสัมผัสในแต่ละงาน
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่ งในพืน
่ งในพืน
8 การสารวจจุดเสีย
้ ทีเ่ สีย
้ ทีก
่ ารทางาน อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เพือ
่ ค ้นหาอันตราย และป้ องกัน
ก่อนเกิดความสูญเสีย
นอกเหนือจากข ้างต ้นแล ้ว ในการดาเนินงานของบริษัท ยังได ้มีการจัดให ้มี คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมในการทางาน ซึง่ เป็ นตัวแทนของพนั กงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏิบัตงิ านเพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานทุกคน โดยมีบทบาทหน ้าที่ ดังนี้
1 พิจารณานโยบายและแผนงานด ้านความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ ความปลอดภัยนอกการทางานเพือ
่
ป้ องกันและลดการเกิดอุบต
ั เิ หตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่ วย หรือการเกิดเหตุเดือดร ้อนราคาญอันเนือ
่ งจาก
การทางาน หรือความไม่ปลอดภัยในการทางานเสนอต่อผู ้บริหาร ตัวอย่าง เช่น แผนการดาเนินงานด ้านความ
ปลอดภัยประจาปี
2 รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางปรับปรุงแก ้ไข เพือ
่ ให ้ถูกต ้องตามกฎหมายเกีย
่ วกับความปลอดภัย
ในการทางาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการทางานต่อผู ้บริหาร เพือ
่ ความปลอดภัยในการทางานของ
พนักงาน ผู ้รับเหมา และบุคคลภายนอกทีเ่ ข ้ามาปฏิบต
ั งิ านหรือเข ้ามาใช ้บริการในบริษัท
3 ส่งเสริม สนั บสนุนกิจกรรมด ้านความปลอดภัยในการทางานของบริษัท
4 พิจารณาข ้อบังคับและคูม
่ อ
ื ความปลอดภัยในการทางาน รวมทัง้ มาตรฐานด ้านความปลอดภัยในการทางานของ
บริษัทและเสนอต่อผู ้บริหาร
5 สารวจความปลอดภัยในการทางาน อย่างน ้อยสัปดาห์ละ 1 ครัง้
6 ตรวจสอบสถิตก
ิ ารประสบอันตรายทีเ่ กิดขึน
้ ในบริษัทอย่างน ้อยเดือนละ 1 ครัง้
7 พิจารณาโครงการหรือแผนการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับความปลอดภัยในการทางาน รวมถึงโครงการหรือแผนการอบรม
เกีย
่ วกับบทบาทหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบในด ้านความปลอดภัยของบุคลากรทุกระดับเพือ
่ เสนอความเห็นต่อ
ผู ้บริหาร
8 พิจารณาทบทวนกฎหมายข ้อกาหนด รวมถึงสรุปกฎหมาย แจ ้งให ้ผู ้เกีย
่ วข ้องรับทราบและนาไปปฏิบต
ั ิ
9 วางระบบการรายงานสภาพการทางานทีไ่ ม่ปลอดภัยเป็ นหน ้าทีข
่ องบุคลากรทุกระดับต ้องปฏิบต
ั ิ
10

ติดตามผลความคืบหน ้าโครงการ หรือเสนอแนะด ้านความปลอดภัยฯ ทีเ่ สนอต่อผู ้บริหาร

11

รายงานผลการปฏิบัตงิ าน รวมทัง้ ระบุปัญหา อุปสรรค และข ้อเสนอแนะ ในการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการใน
ทีป
่ ระชุม

12

ประเมินผลการดาเนินงานด ้านความปลอดภัยในการทางานของบริษัท

13

อืน
่ ๆ ตามผู ้แทนนายจ ้างมอบหมายสัง่ การ
นอกจากการอบรมให ้ความรู ้ด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทางานแล ้วคณะกรรมการ

่ สารข ้อมูลการด ้านความปลอดภัยให ้กับพนั กงานทราบด ้วยการประชาสัมพันธ์ขา่ วสาร
ยังจัดให ้มีกจิ กรรมทีจ
่ ะส่งเสริมและสือ
เรือ
่ งความปลอดภัย ดังนี้
1 จัดให ้มีการฝึ กซ ้อมการตอบโต ้เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ร่ วมกับสานักงานการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
เมือ
่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพือ
่ เป็ นการเตรียมความพร ้อมในการรองรับสถานการณ์เมือ
่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
2 ฝึ กซ ้อมการตอบโต ้เหตุฉุกเฉินระดับ 2 ภายในบริษัทขึน
้ เมือ
่ วันที่ 17 ตุลาคม 2562
3 เยีย
่ มชมงานสัปดาห์ความปลอดภัยทีศ
่ น
ู ย์การประชุมไบเทคบางนาเมือ
่ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2562
จานวน 1 ครัง้ จานวน 19 คน
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2

สภาพแวดล้อมในการทางาน
2.1 ความร ้อน
จากผลการตรวจวัดระดับความร ้อนภายในสถานประกอบกิจการ ซึง่ ในสภาวะการทางานทีม
่ รี ะดับความร ้อนเกิน

มาตรฐาน บริษัทได ้ดาเนินการปรับปรุงสภาวะการทางานและมีมาตรการควบคุมความร ้อนในพืน
้ ทีท
่ พ
ี่ นั กงานทางาน ดังนี้
1) ตรวจสอบเครือ
่ งจักรทีเ่ ป็ นแหล่งกาเนิดความร ้อนในพืน
้ ทีว่ า่ มีการชารุดหรือมีจุดทีท
่ าให ้ความร ้อนรั่วไหลสู่
ภายนอก หากพบให ้ทาการปรับปรุงแก ้ไขทันที และกาหนดให ้มีมาตรการตรวจสอบเครือ
่ งจักรอย่า งต่อเนื่อง
2) ดาเนินการติดตัง้ อุปกรณ์ทช
ี่ ว่ ยลดระดับความร ้อนบริเวณพืน
้ ทีท
่ างาน เช่น แผ่นกัน
้ ความร ้อนเพือ
่ ป้ องกันความ
ร ้อนแพร่กระจายไปยังพนั กงาน เครือ
่ งทาลมเย็น และพัดลมระบายอากาศเพือ
่ ระบายความร ้อนออกจากพืน
้ ที่
ทางาน เป็ นต ้น
3) จากัดระยะเวลาทางานของพนั กงาน เพือ
่ ลดระยะเวลาทีจ
่ ะสัมผัสกับความร ้อน
4) กาหนดให ้พนักงานสวมใส่ PPE ตามเอกสารมาตรฐานทีบ
่ ริษัทกาหนดขึน
้ ตลอดเวลาปฏิบต
ั งิ าน
5) จัดมุมพักผ่อน น้ าดืม
่ และเกลือแร่ให ้กับพนักงาน
2.2 แสง
จากผลการตรวจวัดระดับแสงสว่างภายในสถานประกอบกิจการ ซึง่ ในสภาวะการทางานทีม
่ รี ะดับแสงสว่างตา่ กว่า
มาตรฐาน บริษัทได ้ดาเนินการปรับปรุงสภาวะการทางานในพืน
้ ทีท
่ พ
ี่ นั กงานทางาน ดังนี้
1) ปรับเปลีย
่ นตาแหน่งการทางานให ้อยูใ่ นตาแหน่งทีไ่ ม่เกิดเงา หรือใช ้แส่งสว่างจากธรรมชาติชว่ ยในการเพิม
่
แสง
2) ลดความสูงของหลอดไฟลงมาให ้อยูใ่ นระดับทีส
่ ามารถให ้แสงสว่างได ้เพียงพอ หรือติด ตัง้ ดวงไฟเฉพาะจุดที่
มีการทางาน
2.3 เสียง
จากผลการตรวจวัดสภาวะการทางานเกีย
่ วกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ซึง่ ในสภาวะการทางานทีม
่ ี
ระดับเสียงเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชั่วโมง ตัง้ แต่ 85 เดซิเบลเอขึน
้ ไป บริษัทได ้จัดให ้มีมาตรการควบคุมให ้มี
มาตรการอนุรักษ์ การได ้ยินในพืน
้ ทีท
่ ล
ี่ ก
ู จ ้างทางาน ดังนี้
1) กาหนดพืน
้ ทีท
่ ต
ี่ ้องมีมาตรการอนุรักษ์ การได ้ยิน พร ้อมกาหนดอุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคลใน
พืน
้ ทีเ่ สียงดังเกิน 85 เดซิเบล
่ งเกีย
2) จัดทาทะเบียนปั จจัยเสีย
่ วกับเสียง
่ งก่อนเริม
3) จัดให ้พนักงานเข ้ารับการตรวจสมรรถภาพการได ้ยินตามปั จจัยเสีย
่ งานภายใน 30 วัน
3

การสร้างความตระหน ักรูด
้ า้ นความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย
หล ักสูตรด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัยตามกฎหมาย
– ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล ้อมในการทางานสาหรับลูกจ ้างทัว่ ไป ลูกจ ้างเข ้าทางานใหม่
ลูกจ ้างระดับหัวหน ้างาน และลูกจ ้างระดับบริหาร
– ฝึ กอบรม เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับบริหาร
– ฝึ กอบรม เจ ้าหน ้าทีค
่ วามปลอดภัยในการทางาน ระดับหัวหน ้างาน
– คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน
– การดับเพลิงขัน
้ ต ้น
– การฝึ กซ ้อมอพยพหนีไฟประจาปี
– คนงานควบคุมก๊าซ
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– ผู ้ปฏิบัตงิ านในสถานทีใ่ ช ้ก๊าซธรรมชาติ
่ นาความร ้อน
– ผู ้ควบคุมประจาหม ้อน้ า หรือหม ้อต ้มทีใ่ ช ้ของเหลวเป็ นสือ
– ผู ้บังคับปั น
้ จั่น ผู ้ให ้สัญญาณแก่ผู ้บังคับปั น
้ จั่น ผู ้ยึดเกาะวัสดุหรือผู ้ควบคุมการใช ้ปั น
้ จั่น
– ความปลอดภัยในการทางานเกีย
่ วกับไฟฟ้ า สาหรับลูกจ ้างทีป
่ ฏิบต
ั งิ านเกีย
่ วกับไฟฟ้ า
– การขับขีร่ ถโฟร์คลิฟท์อย่างถูกต ้องและปลอดภัย
หล ักสูตรด้านอาชีวอนาม ัยและความปลอดภ ัยทว่ ั ไป
–

การสร ้างจิตสานึกความปลอดภัยในการทางาน คนไทย, ต่างชาติ

–

การใช ้และจัดเก็บวัตถุอน
ั ตราย การใช ้และการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในหน่วยงาน

–

ความปลอดภัยในการทางานหน ้าจอคอมพิวเตอร์ การถนอมรักษาดวงตา การบริหารกล ้ามเนือ
้ ตาและการ
ป้ องกันตาบอด

–

การวิเคราะห์ความปลอดภัย แบบ KYT. และการสร ้างจิตสานึกด ้านสิง่ แวดล ้อม

–

การปฐมพยาบาลเบือ
้ งต ้นและการช่วยฟื้ นคืนชีพขัน
้ พืน
้ ฐาน

–

เทคนิคการวิเคราะห์งานและปรับปรุงงานเพือ
่ ความปลอดภัย (ไคเซน)

–

Risk Management & Internal Control

–

อบรมนักดับเพลิงเบือ
้ งต ้น

–

Integrated Internal Audit ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OSAS 18001: 2007

จากการทีบ
่ ริษัท ได ้ดาเนินงานตาม นโยบายอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิง่ แวดล ้อม ทีบ
่ ริษัทได ้กาหนดขึน
้
ในปี พ.ศ. 2562 บริษัทได ้มีการเก็บรวบรวมข ้อมูลผลการดาเนินงาน ไว ้อย่างต่อเนือ
่ ง และนามาประเมินเพือ
่ วางแผนการ
ดาเนินงานอาชีวอนามัยความปลอดภัย ในปี 2563 – 2565 และได ้ตัง้ เป้ าหมายไว ้ดังนี้
ค่าเป้ าหมายอุบต
ั เิ หตุจากการทางานทีม
่ ส
ี าเหตุมาจากเครือ
่ งจั กรในส่วนผลิต มีดงั นี้
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

อุบต
ั เิ หตุต ้องไม่เกิน 70% ของปี 2562

อุบต
ั เิ หตุต ้องไม่เกิน 40% ของปี 2562

อุบต
ั เิ หตุต ้องเป็ นศูนย์

≤ 8 ครัง้

≤ 5 ครัง้

0

่ ารลดอุบัตเิ หตุทม
โดยมีหลักการในการทางานทีจ
่ ะนาไปสูก
ี่ ส
ี าเหตุมาจากเครือ
่ งจักร ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
1 การจัดทา Near Miss Report โดยกาหนดให ้ทุกแผนกของส่วนผลิตส่งอย่างน ้อย 1 เรือ
่ งติอ
่ เดือน
2 การจัดทา Kaizen Safety โดยกาหนดให ้ทุกแผนกของส่วนผลิตส่งอย่างน ้อย 1 เรือ
่ งต่อเดือน
3 การตรวจสอบความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิง่ แวดล ้อมและพลังงาน ทุกแผนกจะต ้องส่งเดือนละ 1 ครัง้
4 ข้อร้องเรียนทางด้านความปลอดภ ัย อาชีวอนาม ัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษั ทมีร ะบบการจั ด การด ้านอาชีว อนามั ย และความปลอดภั ย OHSAS

18001 : 2007 เพื่อ บริห ารจั ด การ

่ งและเฝ้ าระวั ง
ทางด ้านความปลอดภั ย อาชีว อนามั ย และสภาพแวดล ้อมในการท างานภายในบริษั ท จั ด การความเสีย
ผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อพนั กงานทางด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการ
ทางาน ส่งผลให ้ตลอดปี 2562 บริษัทไม่ได ้รับแจ ้งร ้องเรียนทางด ้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมใน
การทางาน จากชุมชนรอบข ้างหรือโรงงานรอบข ้าง และจากหน่วยงานภายในบริษัท
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การร ับรูข
้ า่ วสารและการเข้าถึงข้อมูลของพน ักงาน
ในการปฏิบัตงิ านบริษัทจัดให ้มีการประชุมกลุม
่ ย่อย (Morning Talk) ทุก ๆ วันก่อนการทางาน เพือ
่ ให ้พนั กงาน
ในส่วนปฏิบัตงิ านและหัวหน ้างานได ้แจ ้งข่าวสารต่างๆ และแลกเปลีย
่ นความคิดเห็ นในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการทางาน
และประเด็นอืน
่ ๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ตัวพนั กงานและการปฏิบัตงิ าน นอกจากนี้พนั กงานทุกคนสามารถเข ้าถึงแหล่งข ้อมูล
ข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทาง Intranet ซึง่ รวบรวมข่าวสารทีเ่ กีย
่ วกับองค์กรและพนั กงาน เอกสารแบบฟอร์มทีจ
่ าเป็ น
เพือ
่ อานวยความสะดวกกับพนั กงาน รวมทัง้ บอร์ดประชาสัมพั นธ์ทงั ้ ส่วนกลางและแต่ละหน่ วยงาน นอกจากนี้พนั กงานยัง
สามารถเสนอแนะความคิดเห็นและร ้องเรียนเรือ
่ งต่างๆ โดยนาส่งในกล่องรับฟั งความคิดเห็นและข ้อร ้องเรียนทีจ
่ ัดตัง้ ไว ้ให ้
ณ แต่ละจุด เพือ
่ ให ้พนักงานเขียนข ้อเสนอแนะและข ้อร ้องเรียนมายังผู ้บริหาร
5

ความร ับผิดชอบต่อผูบ
้ ริโภค
ความรั บผิด ชอบต่อ ผู ้บริโ ภคเป็ นสิง่ ส าคัญ ทีบ
่ ริษัท ได ้ให ้ความส าคัญ และตระหนั ก ถึง เป็ นอย่า งมาก บริษัท ได ้

พัฒนาการดาเนินงานจนได ้รับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007,
ISO 17025:2005 และผลิตภัณฑ์ของบริษัทได ้การรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก.
ของกระทรวงอุตสาหกรรม ทีใ่ ห ้ความสาคัญกับความพึงพอใจของลูกค ้า โดยบริษัทมุ่งมั่นทีจ
่ ะออกแบบพัฒนา ผลิต และ
จัดจาหน่ ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสาหรั บเครื่องทาความเย็ นและเครื่องปรั บอากาศตามข ้อกาหนดต่างๆ และ
กฎหมาย เพือ
่ ให ้สินค ้ามีคณ
ุ ภาพ ตรงตามความต ้องการของผู ้บริโภคมากทีส
่ ด
ุ และชดเชยต่อความเสียหายทีล
่ ก
ู ค ้าได ้รับ
กระบวนการผลิต เทคโนโลยีการผลิตและว ัตถุดบ
ิ ทีเ่ ป็นมิตรต่อผูบ
้ ริโภค
บริษัทให ้ความสาคัญต่อกระบวนการผลิต รวมทัง้ เทคโนโลยีทค
ี่ านึงถึงความปลอดภัยของผู ้บริโภค เริม
่ ตัง้ แต่
การเลือกใช ้วัตถุดบ
ิ ในการผลิตและการบริการทีม
่ ค
ี ุณภาพโดยผู ้จัดจาหน่ ายวัตถุดบ
ิ และการให ้บริการต่างๆ ต ้องผ่านการ
ตรวจประเมินและได ้รับการคัดเลือกตามระบบทีก
่ าหนดในเบือ
้ งต ้นรวมถึงการตรวจติดตามและประเมินเป็ นรายปี ในภายหลัง
โดยในปี 2562 ที่ผ่ า นมาบริษั ทได ้ท าการประเมิน ผู ้ขาย ผู ้ส่ง มอบและผู ้ให ้บริก ารในจ านวน 201 รายของหมวดการ
ดาเนินงานส่งมอบคุณภาพและรักษาสิง่ แวดล ้อมมีผลเป็ นค่าเฉลีย
่ ในระดับ 97 % ของเป้ าหมาย
กระบวนการผลิต ของบริ ษั ทมี ม าตรฐานมี ค วามปลอดภั ย ต่ อ ผู บ
้ ริ โ ภค โดยมี ร ะบบควบคุ มคุ ณ ภาพตลอด
่ ระบวนการผลิตอย่างมีมาตรฐานด ้วยการตรวจสอบรั บเข ้า (Incoming
กระบวนการผลิต โดยเริม
่ ตัง้ แต่การรับวัตถุดบ
ิ เข ้าสูก
่ ระบวนการผลิตแปรรูป จนถึงการประกอบขัน
Inspection) ก่อนนาเข ้าสูก
้ สุดท ้ายเป็ นสินค ้าสาเร็ จรูป มีการควบคุมคุณภาพ
(Quality Control) ทุกขัน
้ ตอนสาคัญของการผลิต และทาการตรวจสอบขัน
้ สุดท ้าย (Final Inspection) ก่อนการส่งมอบถึง
ผู ้บริโ ภค โดยทุก ขัน
้ ตอนมีก ารดาเนิน การอย่า งเป็ นกระบวนการและมีความสัมพั น ธ์อ ย่างเป็ นระบบตามขัน
้ ตอนในระบบ
บริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และส่งเสริมให ้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพือ
่ ให ้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ได ้
มาตรฐาน ปลอดภัยสาหรับผู ้บริโภค
การตรวจและทดสอบผลิตภ ัณฑ์สาเร็ จรูป
บริษั ทให ้ความส าคัญ กั บ ผลิต ภั ณ ฑ์ท ผ
ี่ ่า นกระบวนการผลิต จนครบถ ้วนก่อ นไปสู่ผู ้บริโ ภค ด ้วยการตรวจและ
ทดสอบผลิตภัณฑ์ให ้มีความถูกต ้อง ตรงตามความต ้องการของลูกค ้าและผู ้บริโ ภค ด ้วยขัน
้ ตอนและกระบวนการทีล
่ ะเอียด
ครบถ ้วนครอบคลุมทุกฝ่ ายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับกระบวนการผลิต เพื่อให ้เป็ นไปตามระบบการบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO
9001:2008
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การบริหารจ ัดการข้อร้องเรียนและความพึงพอใจจากผูบ
้ ริโภค
บริษัทได ้รับการรับรองมาตรฐานบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 มีกระบวนการจัดการข ้อร ้องเรียนของผู ้บริโภค
เป็ นระบบและมีขน
ั ้ ตอนอย่างชัดเจน
ประเภทของข ้อร ้องเรียน
1 สินค ้าไม่ได ้คุณภาพ หรือไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนด (Specification) ทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ ได ้แก่ รูปร่าง ลักษณะ
คุณสมบัต ิ เงือ
่ นไขอืน
่ ๆ
2 การส่งมอบสินค ้าไม่เป็ นไปตามข ้อกาหนดของการส่งมอบ ได ้แก่ ส่งมอบสินค ้าไม่ตรงตามกาหนดเวลา ส่งมอบ
้ สินค ้าเกิดความ
สินค ้าผิดประเภท ไม่ตรงตามความต ้องการของลูกค ้า ส่งมอบสินค ้าไม่ตรงตามจานวนทีส
่ งั่ ซือ
เสียหาย เนือ
่ งจากการขนส่ง
3 บริการก่อน-หลังการขาย ไม่สามารถสร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า เช่น การให ้รายละเอียดเกีย
่ วกับผลิตภัณฑ์
การให ้บริการเอกสาร ข ้อมูล ทีล
่ ก
ู ค ้าต ้องการ
โดยช่องทางการร ้องเรียนของลูกค ้า มีดงั นี้
– ลูกค ้าร ้องเรียนทางวาจา/คาพูด ผ่านทางโทรศัพท์ การสนทนา
– ลูกค ้าร ้องเรียนเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร ผ่านทางอีเมล์ โทรสาร
บริษัทกาหนดขัน
้ ตอนการร ้องเรียนเพือ
่ ตอบสนองความต ้องการและความคาดหวังของลูกค ้า ดังนี้
1

พนักงานขายของบริษัทรับเรือ
่ งข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้าโดยผ่านช่องทางดังกล่าว

2

ฝ่ ายขายบันทึกข ้อร ้องเรียนในแบบบันทึก (Customer Quality Complaint) และส่งให ้ฝ่ ายประกันคุณภาพ
เป็ นผุ ้ประสานงานกลางส่งข ้อร ้องเรียนให ้หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก ้ไขและป้ องกัน
ปั ญหา ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องจะต ้องส่งกลับคืนการแก ้ไขให ้ฝ่ ายมาตรฐานภายใน 7 วันทาการ (ยกเว ้นกรณี
เร่งด่วนให ้ตอบภายใน 3 วัน)

3

กรณีไม่สามารถหาข ้อสรุปของสาเหตุ แนวทางแก ้ไขและป้ องกันปั ญหาไม่ได ้ ฝ่ ายประกันคุณภาพจะเป็ นผู ้
ประสานงานในการเชิญประชุมหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ หาข ้อสรุปบันทึกในข ้อร ้องเรียน

4

หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องพิจารณาวิเคราะห์สาเหตุแนวทางการแก ้ไข และป้ องกันแล ้วนาส่งข ้อร ้องเรียนให ้ฝ่ าย
ประกันคุณภาพเพือ
่ ตรวจติดตามกาหนดแนวทางแก ้ไขและป้ องกันปั ญหาพร ้อมทัง้ แจ ้งแนวทางดังกล่าวให ้
ฝ่ ายขายและแจ ้งลูกค ้าทราบ

การว ัดความพึงพอใจของผูบ
้ ริโภค
บริษัทกาหนดให ้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการวัดความพึงพอใจของลูกค ้า โดยจัดทาแบบสารวจความพึงพอใจของ
ลูกค ้า (Customer Satisfaction Survey) ส่งและเก็บรวบรวมข ้อมูลผลการวัดความพึงพอใจของลูกค ้า ปี ละ 2 ครัง้ โดยมี
ขัน
้ ตอนการวัดความพึงพอใจของลูกค ้าดังนี้
1 เจ ้าหน ้าทีก
่ ลุม
่ งานวิจัยการตลาดและวางแผนกลยุทธ์ มีหน ้าทีเ่ ก็บรวบรวมข ้อมูลผลการสารวจทีป
่ ระกอบด ้วย
คาชมเชย ข ้อเสนอแนะจากลูกค ้าในแบบฟอร์ม “คะแนนการสารวจความพึงพอใจของลูกค ้า” รายงานผู ้จัดการ
ส่วนการตลาด
2 ผู ้จัดการส่วนการตลาดเรียกประชุมเพือ
่ วิเคราะห์ผลคะแนนและข ้อเสนอแนะจากลูกค ้า และร่วมทบทวนแบบ
สารวจความพึงพอใจของลูกค ้าเพือ
่ ปรับปรุงให ้ดียงิ่ ขึน
้ โดยมีหัวข ้อหลักทีส
่ ารวจดังนี้
1 คุณภาพสินค ้า
2 เงือ
่ นไขการขายและการส่งมอบ
3 การให ้บริการและตอบสนองลูกค ้า

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ผลการให ้คะแนนแบ่งออกเป็ น 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 2562 ผลการส ารวจความพึง พอใจของลูก ค ้า มีค ะแนนเฉลีย
่ รวม 85 %

ซึง่ เท่า กับ เป้ าหมายทีก
่ าหนดไว ้

มากกว่าหรือเท่ากับ 85 %
่ สารทีเ่ ป็นประโยชน์สาหร ับผูบ
การสือ
้ ริโภค
่ สารสาหรับผู ้บริโภค เพื่อสร ้างการรับรู ้ข่าวสารและให ้ข ้อมูลเกีย
บริษัทได ้สร ้างช่องทางสือ
่ วกับผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็ น
ประโยชน์แก่ผู ้บริโภคทีค
่ วรทราบ ปรากฏในเว็บไซต์ของบริษัท (www.kulthorn.com) รวมทัง้ การตีพม
ิ พ์เบอร์โทรศัพท์
่ ประชาสัมพันธ์ทางนิตยสารเพือ
02-326-0831 และอีเมล์ (email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิง่ พิมพ์ รวมทัง้ ลงสือ
่
่ สารระหว่างผู ้บริโภคกับบริษัทได ้อย่างรวดเร็ว และประชาสัมพันธ์ขา่ วสารทีเ่ ป็ นประโยชน์เรือ
การติดต่อสือ
่ งผลิตภัณฑ์ไปยัง
ผู ้บริโภค
6 การดูแลร ักษาสิง่ แวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการทางาน
6.1 การบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม
บริษัทได ้นามาตรฐานระบบการจัดการสิง่ แวดล ้อม (ISO 14001 : 2015) เข ้ามาใช ้ในการบริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อมของ
องค์กร โดยมีตวั แทนฝ่ ายบริหาร (HR) เป็ นผู ้กากับดูแล มีคณะกรรมการบริหารระบบการจัดการ (Management System
Committee: MSC) เป็ นผู ้พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานของระบบและปรับปรุงอย่างต่อเนือ
่ ง มีแผนกสิง่ แวดล ้อมเป็ น
หน่วยงานทีก
่ ากับดูแลการปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายและข ้อกาหนดทีเ่ กีย
่ วข ้องด ้านสิง่ แวดล ้อม โดยมีการดาเนินงานทีส
่ าคัญ คือ
 จัดทาและทบทวนแผนดาเนินงานด ้านสิง่ แวดล ้อม
 จัดทาแผนการประเมินความสอดคล ้อง และรายงานการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายด ้านสิง่ แวดล ้อม
 จัดทาการประเมินปั ญหาสิง่ แวดล ้อมขององค์กรและภายนอกองค์กร
 ตรวจวัดและจัดทารายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพสิง่ แวดล ้อม ทัง้ ภายในและนอกบริษัท
 การสารวจและตรวจสอบประเด็นปั ญหาด ้านสิง่ แวดล ้อมของบริษัท โดยมีการประชุมเพือ
่ หาแนวทางป้ องกัน
แก ้ไขของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล ้อมในการทางาน
 วิเคราะห์ผลกระทบและกาหนดมาตรการด ้านสิง่ แวดล ้อมก่อนเริม
่ โครงการก่อสร ้าง ต่อเติม หรือดัดแปลง
สิง่ ก่อสร ้าง และโยกย ้ายเครือ
่ งจักร
 กิจกรรมด ้านสิง่ แวดล ้อม และการอนุรักษ์ พลังงาน
 มุง่ มั่นพัฒนาให ้เป็ นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากระบบสีเขียว (ระดับ 3) เป็ น วัฒนธรรมสีเขียว
(ระดับ 4) ในปี 2565
6.2 การเฝ้ าระวังผลกระทบด ้านสิง่ แวดล ้อม
6.2.1 คุณภาพน้ าเสียทีป
่ ล่อยออกจากโรงงาน
บริษัทจัดให ้มีระบบบาบัดน้ าเสียด ้วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Treatment Wastewater) ทีม
่ ี
มาตรฐานภายในโรงงาน เพือ
่ บาบัดน้ าเสียทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิตและกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัท โดยได ้ดาเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ าทิง้ ภายหลังผ่านการบาบัด ณ บ่อเฝ้ าระวังคุณภาพน้ า (Inspection Manhole) เพือ
่ ตรวจวัดและวิเคราะห์คา่
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คุณภาพ (Parameter) ให ้เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทีก
่ ฎหมายกาหนดในปั จจุบัน ก่อนระบายออกสูร่ ะบบรวบรวมน้ าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อส่งไปรั บการบาบัดขัน
้ สุดท ้ายยังระบบบาบัดน้ า เสียส่วนกลางของนิคมฯ
่ หล่งน้ าธรรมชาติตอ
ก่อนระบายสูแ
่ ไป ซึง่ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน้ าเสียของบริษัท ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎหมาย ดังปรากฎในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าเสีย ประจาปี 2562
ลาดับ

ค่าคุณภาพ

เกณฑ์

ผลตรวจวัด

ดีกว่าเกณฑ์

มาตรฐาน

เฉลีย
่

มาตรฐาน

-

5.5–9.0

7.63

-

หน่วย

1

ความเป็ นกรดและด่าง (pH)

2

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

(mg/l)

< 500

29.75

94.05%

3

ซีโอดี (Chemical Oxygen Demand)

(mg/l)

< 750

100.92

86.54%

4

Colour

ADMI

< 600

15.38

97.44%

5

Colour (at pH7)

ADMI

< 600

15.13

97.48%

6

ของแข็งแขวนลอยทัง้ หมด (Total Suspended Solids)

(mg/l)

< 200

23.08

88.46%

7

ของแข็งละลายน้ าทัง้ หมด (Total Dissolved Solids)

(mg/l)

< 3,000

781.50

73.95%

8

น้ ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease)

(mg/l)

< 10

2.68

73.25%

9

โครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Hexavalent Chromium)

(mg/l)

< 0.25

0.01

96.00%

10

โครเมียมไตรวาเลนท์ (Trivalent Chromium)

(mg/l)

< 0.75

0.01

98.67%

11

ทองแดง (Copper)

(mg/l)

<2

0.02

99.10%

12

แมงกานีส (Manganese)

(mg/l)

<5

0.16

96.83%

13

นิกเกิล (Nickel)

(mg/l)

<1

0.05

95.00%

14

สังกะสี (Zinc)

(mg/l)

<5

0.09

98.28%

หมายเหตุ 1. mg/l

หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร

2. ADMI
6.2.2

หมายถึง American Dye Manufacturers Institute เป็ นหน่วยมาตรฐานในการวัดค่าสี

สารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน
้ เพลิงปิ โตรเลียมทีม
บริษัท มีการนาก๊าซธรรมชาติ ซึง่ เป็ นเชือ
่ ป
ี ระสิทธิภาพสูง สามารถเผาไหม ้ได ้อย่าง

่ ายนอก มาใช ้เป็ นเชือ
้ เพลิงในกระบวนการผลิต และมีการเฝ้ า
สมบูรณ์และช่วยลดสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกสูภ
ระวัง โดยกาหนดแผนผัง จุด ระบายสารเจือ ปนในอากาศออกจากโรงงาน ตรวจวัดและวิเคราะห์สารเจือ ปนในอากาศที่
ระบายออกจากโรงงานปี ละ 2 ครัง้ ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ประจาปี 2562 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก
่ ฎหมายกาหนด
ดังปรากฎในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดปริมาณของสารเจือปนในอากาศทีร่ ะบายออกจากโรงงาน ประจาปี 2562
ลาด ับ
1

รายการตรวจว ัด
ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate)

หน่วย

ดีกว่าเกณฑ์

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลตรวจว ัดเฉลีย
่

≤ 240

1.617

99.33%

≤ 300

2.683

99.11%

≤ 320

1.429

99.55%

≤ 400

11.574

97.11%
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mg/m

3

มาตรฐาน

ลาด ับ

รายการตรวจว ัด

2

เกณฑ์มาตรฐาน

ผลตรวจว ัดเฉลีย
่

ppm

≤ 60

1.589

97.35%

≤ 500

2.333

99.53%

≤ 200

3.243

98.38%

non

4.533

-

≤ 690

117.234

83.01%

≤ 870

10.000

98.85%

≤ 200

1.246

99.38%

non

0.035

-

≤ 24

0.014

99.94%

≤ 30

0.031

99.90%

≤ 24

0.025

99.89%

≤ 30

0.020

99.34%

≤ 25

0.650

97.40%

≤ 2.4

0.006

99.77%

≤3

0.013

99.57%

≤ 16

0.002

99.99%

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide)

3

ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of nitrogen)

4

ppm

คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide)

5

ppm

ไซลีน (Xylene)

6

ทองแดง (Copper)

7

ตะกั่ว (Lead)

8

ppm
mg/m

3

mg/m

3

กรดกามะถัน (Sulfuric acid)

9

ปรอท (Mercury)

10

พลวง (Antimony)

หมายเหตุ

ดีกว่าเกณฑ์

หน่วย

ppm
mg/m

3

mg/m

3

มาตรฐาน

1. ppm หมายถึง หน่วยส่วนในล ้าน
2. mg/m3 หมายถึง หน่วยมิลลิกรัมต่อลูกบาก์ศเมตร
3. non หมายถึง ไม่มค
ี า่ มาตรฐานกาหนด
6.2.3

การจัดการสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
บริษัทได ้ทาธุรกิจประเภทการผลิต ซึง่ อยู่ภายใต ้การกากับดูแลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรือ
่ งของ

การจัดการเศษวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว โดยยึดถือและปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้อง เช่น ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง
การกาจัดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม เรือ
่ ง ระบบเอกสารกากับการขนส่งของ
เสียอันตราย พ.ศ. 2547 และประกาศการนิคมอุต สาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 79/2554

เรื่อง วิธ ีปฏิบัตเิ กีย
่ วกับการ

จัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลทีเ่ กิดขึน
้ ในนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต ้นโดยมีการรวบรวม จัดเก็บ และนาไป
บาบัดหรือกาจัดอย่างถูก สุขลักษณะ เริม
่ ตัง้ แต่ก ารขออนุ ญาต การรายงานผลให ้หน่ วยงานทีก
่ ากับ ดูแลได ้รั บทราบ เช่น
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็ นต ้น โดยมีการดาเนินงานทีส
่ าคัญคือ


คัดแยกของเสียจากกระบวนการผลิต เพือ
่ แยกของเสียทีม
่ ม
ี ูลค่า หรือของเสียทีส
่ ามารถนากลับมาใช ้ใหม่
เพือ
่ จาหน่ายให ้กับผู ้ประกอบการรับบาบัด/กาจัดทีไ่ ด ้รับอนุญาต เป็ นการเพิม
่ มูลค่าของเสีย และช่วยรักษา
สิง่ แวดล ้อม



ขออนุญาตนาสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกนอกโรงงานประจาปี และเมือ
่ มีสงิ่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
เกิดขึน
้ ในระหว่างปี ต่อหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล



แจ ้งการขนส่งสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วออกนอกบริเวณโรงงานทุกครัง้ เมือ
่ มีการขนส่งไปบาบัดหรือ
กาจัด ต่อหน่วยงานทีก
่ ากับดูแล



แจ ้งเกีย
่ วกับรายละเอียดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว สาหรับผู ้ก่อกาเนิดสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว ต่อ
หน่วยงานทีก
่ ากับดูแล
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มีการคัดแยกเศษผ ้าปนเปื้ อนน้ ามันทีส
่ ามารถใช ้งานได ้กลับมาใช ้ใหม่ เพือ
่ ใช ้ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดและลด
การบาบัดหรือกาจัด



ปริมาณวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้วทีน
่ าออกนอกโรงงานประจาปี 2562 ดังปรากฎในตารางที่ 3 และ 4 ซึง่ ปริมาณของ
เสียไม่อน
ั ตรายและอันตรายทีส
่ ง่ บาบัดหรือกาจัด ตัง้ แต่ปี 2559 ถึง 2562 มีแนวโน ้มลดลง ดังรูปที่ 1

ตารางที่ 3 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อน
ั ตรายทีน
่ าออกนอกบรเวณโรงงานประจาปี 2562
รายการสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว

ปริมาณ (ตัน)

ของเสียอันตราย

471.127

ของเสียไม่อน
ั ตราย

13,477.521

ประเภทโรงงานผู ้บาบัดหรือกาจัด
101 และ106
59, 64, 73, 101, 105 และ 106

รูปที่ 1 ปริมาณของเสียไม่อน
ั ตรายและอันตรายทีน
่ าออกนอกโรงงาน

ก. ปริมาณของเสียไม่อน
ั ตราย

ข. ปริมาณของเสียอันตราย

ตารางที่ 4 ปริมาณของเสียอันตรายและไม่อน
ั ตรายแยกแต่ละรายการทีน
่ าออกนอกบริเวณโรงงาน
ลาด ับ

รายการ

ปริมาณ (ต ัน)

วิธบ
ี าบ ัดหรือกาจ ัด

1

ลามิเนต (เศษเหล็กปั๊ ม)

10,413.76

3

เศษเหล็ก

1,695.35

4

เศษเหล็กจากการเจียร หรือการกลึง

823.67

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

5

เศษไม ้พาเลท

169.54

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

6

เศษหินเจียรปนเปื้ อน

162.92

้ เพลิงผสม (fuel blending)
ทาเชือ

7

กากตะกอนจากระบบบาบัดน้ าเสีย

127.37

8

เศษกระดาษ

91.24

ฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary
landfill) เฉพาะสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั น
้
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

9

ตะกอนจากการคลีน

63.21

10

วัสดุปนเปื้ อน

57.25

ฝั งกลบอย่างปลอดภัยเมือ
่ ทาการปรับเสถียร
หรือทาให ้เป็ นก ้อนแข็งแล ้ว (secure landfill
of stabilized and/or solidified wastes)
้ เพลิงผสม (fuel blending)
ทาเชือ

11

น้ ามันไฮดรอลิกใช ้งานแล ้ว

55.22

้ เพลิงผสม (fuel blending)
ทาเชือ

12

ถังเหล็กใช ้งานแล ้ว (ถังใส่น้ ามันต่าง)

54.7

นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
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ลาด ับ

รายการ

ปริมาณ (ต ัน)

วิธบ
ี าบ ัดหรือกาจ ัด
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting),
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
้ เพลิงผสม (fuel blending)
ทาเชือ

13

ลวดทองแดง

38.44

14

สเตเตอร์เสีย

33.22

15

น้ ามันใช ้แล ้วจากกระบวนการผลิต

29.13

16

ขีเ้ ตาอลูมเิ นียม

26.97

17

เศษพลาสติก

26.97

นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

18

เศษอลูมเิ นียม

11.41

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

19

จุกยางปนเปื้ อนสีจาการจุม
่

9.93

20

กากตะกอนฟอตเฟส

8.26

21

้ ดา
อลูมเิ นียมชิน

8.10

22

เศษทองแดง

7.27

ฝั งกลบอย่างปลอดภัยเมือ
่ ทาการปรับเสถียร
หรือทาให ้เป็ นก ้อนแข็งแล ้ว (secure landfill
of stabilized and/or solidified wastes)
ฝั งกลบอย่างปลอดภัยเมือ
่ ทาการปรับเสถียร
หรือทาให ้เป็ นก ้อนแข็งแล ้ว (secure landfill
of stabilized and/or solidified wastes)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

23

เศษอลูมเิ นียมจากการเจียร หรือการกลึง

7.80

24

ยางรถยนต์

6.45

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

25

อุปกรณ์ไฟฟ้ าทีไ่ ม่ใช ้งานแล ้ว

6.13

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

26

้ silica gel
สารดูดความชืน

3.85

27

โฟมเสีย

2.52

ฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary
landfill) เฉพาะสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั น
้
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

28

เศษอลูมเิ นียมปนเหล็กจากการเจียร หรือ
การกลึง

2.18

29

่ มสภาพ
แบตเตอรีเ่ สือ

1.89

30

อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์

1.51

31

เศษสายไฟ

1.3

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
นากลับมาใช ้ประโยชน์อก
ี ด ้วยวิธอ
ี น
ื่ ๆ (other
recycle methods)
ฝั งกลบอย่างปลอดภัยเมือ
่ ทาการปรับเสถียร
หรือทาให ้เป็ นก ้อนแข็งแล ้ว (secure landfill
of stabilized and/or solidified wastes)
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

32

เศษทองเหลือง

0.62

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

33

ไส ้กรอง

0.60

34

coil condensing

0.21

ฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary
landfill) เฉพาะสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั น
้
คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

35

เศษทองเหลืองจากการเจียร หรือการกลึง

0.19

คัดแยกประเภทเพือ
่ จาหน่ายต่อ (sorting)

36

่ มสภาพ
หลอดไฟเสือ

0.14

37

่ มสภาพ
รองเท ้า Safety เสือ

0.05

ฝั งกลบอย่างปลอดภัยเมือ
่ ทาการปรับเสถียร
หรือทาให ้เป็ นก ้อนแข็งแล ้ว (secure landfill
of stabilized and/or solidified wastes)
ฝั งกลบตามหลักสุขาภิบาล (sanitary
landfill) เฉพาะสิง่ ปฏิกล
ู หรือวัสดุทไี่ ม่ใช ้แล ้ว
ทีไ่ ม่เป็ นของเสียอันตรายเท่านั น
้
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6.3 ข ้อร ้องเรียนด ้านสิง่ แวดล ้อม
บริษัทมีการบริหารจัดการสิง่ แวดล ้อมตามระบบ ISO 14001 : 2015 เพือ
่ บริหารจัดการด ้านสิง่ แวดล ้อม
่ งและเฝ้ าระวังผลกระทบจากการประกอบกิจการของบริษัทต่อด ้านสิง่ แวดล ้อมส่งผลให ้ตลอด
ภายในบริษัทจัดการความเสีย
ปี 2562 บริษัทไม่ได ้รับแจ ้งร ้องเรียนด ้านสิง่ แวดล ้อมจากหน่วยงานภายในบริษัท ชุมชนรอบข ้างและโรงงานรอบข ้าง
6.4 การสร ้างความตระหนักรู ้ด ้านสิง่ แวดล ้อม
ในปี 2562 บริษัทจัดให ้มีการเสริมสร ้างความตระหนั กรู ้ด ้านสิง่ แวดล ้อมแก่พนั กงานในบริษัท เพื่อให ้
พนักงานมีความรู ้ ความเข ้าใจด ้านสิง่ แวดล ้อม และมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาสิง่ แวดล ้อม ดังนี้
6.4.1 การอบรมด ้านสิง่ แวดล ้อม
(1) อบรมด ้านสิง่ แวดล ้อมให ้พนักงานเข ้าทางานใหม่
(2) การสร ้างจิตสานึกด ้านสิง่ แวดล ้อม สาหรับพนักงานทีม
่ อ
ี ายุงานเกิน 1 ปี
(3) ปฐมนิเทศพนักงานเข ้าใหม่ด ้านสิง่ แวดล ้อม
(4) หลักสูตรอบรมบุคลากรสิง่ แวดล ้อมตามกฎหมาย
6.4.2 กิจกรรมรณรงค์สง่ เสริมด ้านสิง่ แวดล ้อม
(1) รณรงค์ทงิ้ ขยะให ้ถูกถัง
(2) รณรงค์ไม่ทงิ้ ก ้นบุหรีล
่ งพืน
้ ดิน
(3) รณรงค์ลดการใช ้พลาสติก
6.4.3 การตรวจวัดความเข ้มของแสงสว่าง
บริษัทมีการเฝ้ าระวังโดยจัดทาแผนผั งการตรวจวัดความเข ้มของแสงสว่า งในพื้นทีป
่ ฏิบัตงิ าน
และมีการตรวจวัดสภาวะการทางานเกีย
่ วกับความเข ้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการเป็ นประจาทุกปี ตามทีก
่ ฎหมาย
กาหนดในปั จจุบน
ั 4 โดยปี 2562 ดาเนินการตรวจวัดทัง้ หมด จานวน 1,551 จุดผลการตรวจวัด มีความเข ้มแสงสว่างอยู่ใน
เกณฑ์ม าตรฐานจ านวน 1,459 จุ ด และไม่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ม าตรฐานจ านวน 92

จุ ด ซึง่ ในสภาวะการท างานที่ม ีค วาม

เข ้มแสงสว่างไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานบริษัทได ้ดาเนินการปรับปรุงสภาวะการทางานทีท
่ พ
ี่ นั กงานปฏิบต
ั งิ าน
6.4.4

ตรวจวัดระดับเสียง
่ งในการ
บริษัท มีการสารวจและตรวจวัดระดับเสียงจากการประกอบกิจการเพือ
่ ประเมินความเสีย

ได ้รับสัมผัสของพนักงาน และมีการเฝ้ าระวังโดยกาหนดแผนผังระดับเสียงในพืน
้ ทีป
่ ฏิบัตงิ านและตรวจวัดสภาวะการทางาน
เกีย
่ วกับระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการเป็ นประจาทุกปี เพือ
่ ให ้เกิดความปลอดภัย ต่อลูกจ ้างทีไ่ ด ้รับสัมผัสเสียงใน
บริเวณสถานประกอบกิจการ ดาเนินการตรวจวัดระดับเสียงตามทีก
่ ฎหมายกาหนดในปั จจุบน
ั ดังนี้
1) ตรวจวัดระดับเสียงด ้วยเครือ
่ ง Sound Level Meter (SLM) จานวน 58 จุด ผลการตรวจวัดดังนี้
– พบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 24 จุด
– ไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 24 จุด
– มีแนวโน ้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 10 จุด
2) ตรวจวัดระดับเสียงด ้วยเครือ
่ ง Noise Dosimeter ซึง่ ติดไว ้กับพนั กงานทีม
่ ก
ี ารเคลือ
่ นย ้ายพืน
้ ทีท
่ างานจานวน
่ งทีป
11 จุด (เฉพาะกลุม
่ เสีย
่ ฎิบต
ั งิ านในหลายพืน
้ ที)่ ผลการตรวจวัดดังนี้
– พบอยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 2 จุด
– ไม่อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน 6 จุด
– มีแนวโน ้มสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน 3 จุด
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ซึง่ ในสภาวะการทางานทีม
่ รี ะดับเสียงเฉลีย
่ ตลอดระยะเวลาการทางาน 8 ชั่วโมง ตัง้ แต่ 85 เดซิเบลเอขึน
้ ไป บริษัทได ้
ดาเนินการปรั บปรุงสภาวะการทางานและได ้จัดให ้มีมาตรการอนุ รักษ์ การได ้ยินในพืน
้ ทีท
่ พ
ี่ นั กงานปฏิบัตงิ าน

ตามทีร่ ะบุไว ้ใน

หัวข ้อ 2.3 เสียงในข ้อ 2 สภาพแวดล ้อมในการทางาน
6.4.5 ตรวจวัดสารเคมี
ผลการตรวจวัดระดับความเข ้มข ้นของสารเคมีอน
ั ตรายในบรรยากาศของสถานทีท
่ างาน และ
สถานทีเ่ ก็บรักษาสารเคมีอน
ั ตราย ประจาปี 2562 ตรวจทัง้ หมด 75 จุด ผ่านเกณฑ์ทงั ้ หมด 75 จุด โดยตรวจวัดสารเคมี
ทัง้ หมด 39 ชนิด

การอนุร ักษ์พล ังงาน
นโยบายอนุร ักษ์พล ังงาน
บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด(มหาชน) ดาเนินธุรกิจเกีย
่ วกับการออกแบบพัฒนาผลิต และจาหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบสาหรั บเครื่องทาความเย็ นและระบบปรั บอากาศ ตลอดจนการดาเนิน ธุรกิจรั บจ ้างผลิตสินค ้าที่
ิ้ ส่วนของเครื่อ งท าความเย็ น และปรั บอากาศได ้ตระหนั ก ถึง ความสาคัญของการอนุ รั กษ์ พ ลัง งาน จึง
เกีย
่ วกับ อุป กรณ์ ช น
กาหนดนโยบายส่งเสริมและสนั บสนุนให ้เกิดการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์ พลังงาน เพือ
่ ลดความสูญเปล่าในการใช ้
พลังงาน การนากลับมาใช ้ใหม่ การเพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้พลังงานในกระบวนการผลิต ตลอดจนมุ่งเน ้นการสร ้างจิตสานึก
แก่พนักงานทุกระดับ ดังต่อไปนี้
1 บริษัทจะดาเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกาหนดให ้การอนุรักษ์ พลังงานเป็ น
ส่วนหนึง่ ของการดาเนินงานของบริษัท เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับกฎหมายรวมถึงข ้อกาหนดอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง
2

บริษั ทจะด าเนิน นโยบายอนุ รั ก ษ์ พ ลังงานทีเ่ หมาะสมกับ ลัก ษณะและปริม าณพลัง งานทีใ่ ช ้ในโรงงานและ
สานักงาน

3 บริษัทมีความมุง่ มั่นและเจตจานงค์ทจ
ี่ ะปฎิบัตต
ิ ามกฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานทุก
ประการ
4 บริษัทกาหนดให ้การอนุรักษ์ พลังงานเป็ นหน ้าทีค
่ วามรับผิดชอบของ เจ ้าของ ผู ้บริหารทุกระดับ และพนั กงาน
รวมถึงลูกจ ้างและผู ้ทีเ่ ข ้ามาปฎิบต
ั งิ านในโรงงานทุกคน ทีต
่ ้องร่ วมมือในการปฎิบต
ั ต
ิ ามมาตรการหรือแผนอนุรักษ์
พลังงานทีก
่ าหนดอย่างเคร่งครัด
5 เจ ้าของ ผู ้บริหารทุกระดับ พนักงาน และคณะทางานด ้านการจัดการพลังงานต ้องร่วมมือกันทบทวนและปรับปรุง
นโยบาย แนวทาง เป้ าหมาย รวมถึงมาตรการหรือแผนการอนุรักษ์ พลังงาน เพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช ้พลังงาน
อย่างต่อเนือ
่ งตลอดไป
6 บริษัทจะกาหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการดาเนินการตามวิธก
ี ารจัดการพลังงาน
การแต่งตงคณะท
ั้
างานด้านการจ ัดการพล ังงานและอานาจหน้าทีค
่ วามร ับผิดชอบ
เพื่ อ ให ก
้ ารจั ด การพลั ง งานของบริษั ทเป็ นไปตามอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ภ าพ สอดคล ้องตามกฎหมายและ
กฎกระทรวง ว่าด ้วยการกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคาร จึงได ้แต่งตัง้
้ 41 คน
คณะทางานด ้านการจัดการพลังงาน ประกอบด ้วย ประธาน ทีป
่ รึกษา เลขานุการและคณะทางาน จานวนรวมทัง้ สิน
ซึง่ ครอบคลุมทุกหน่วยงานเพือ
่ ให ้เกิดผลของการปฏิบต
ั ใิ นวงกว ้างและครบทุกพืน
้ ที่
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อานาจหน้าทีแ
่ ละความร ับผิดชอบของคณะทางานด้านการจ ัดการพล ังงาน
1 ดาเนินการจัดการพลังงานให ้สอดคล ้องกับนโยบายอนุรักษ์ พลังงาน และวิธก
ี ารจัดการพลังงานขององค์กร
2 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย
่ วข ้องเพือ
่ ขอความร่วมมือในการปฎิบต
ั ก
ิ ารตามนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและ
วิธก
ี ารจัดการพลังงาน รวมทัง้ จัดการฝึ กอบรมและกิจกรรมหรืออืน
่ ๆ เพือ
่ สร ้างจิตสานึกของบุคลากรขององค์กร
3 ควบคุม ดูแล ให ้การจัดการพลังงานเป็ นไปตามนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและวิธก
ี ารจัดการพลังงาน
4 รายงานผลการอนุรักษ์ และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและวิธก
ี ารจัดการพลังงานให ้ผู ้บริหาร
สูงสุดทราบ
5 เสนอแนะเกีย
่ วกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์ พลังงานและวิธก
ี ารจัดการพลังงานให ้ผู ้บริหารสูงสุด
พิจารณา
6 สนับสนุนผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรในการดาเนินการตามกฎหมายว่าด ้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ั วนการใชพ
้ ล ังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2562
สดส่
การใช ้พลังงานไฟฟ้ า

ระบบ

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

ร ้อยละ

แสงสว่าง

685,287.08

4%

ปรับอากาศสานั กงาน

171,321.77

1%

ทาความเย็น

2,741,148.32

16%

การผลิต

8,908,732.04

52%

อัดอากาศ

2,569,826.55

15%

อืน
่ ๆ

2,055,861.24

12%

17,132,177.00

100.00%

รวม

้ ล ังงานต่อหน่วยผลผลิตในรอบปี 2559 - 2562
ปริมาณการใชพ

ปี

ปริมาณผลผลิต
(หน่วย)

ปริมาณพลังงานทีใ่ ช ้
ไฟฟ้ า

ความร ้อน

(กิโลวัตต์-ชัว่ โมง)

(เมกะจูล)

ค่าการใช ้พลังงาน
จาเพาะ(SEC)
(เมกะจูล/หน่วย)

2559

2,670,030

25,895,486

173,522,528

103.92

2560

2,262,752

25,443,899

168,027,046

114.74

2561

1,671,894

21,220,031

145,787,904

142.33

2562

868,578

17,132,177

112,483,853

200.51
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กิจกรรมอนุร ักษ์พล ังงานด้านไฟฟ้า ปี 2562
1 มาตรการเปลีย
่ น LED High Bay 150 วัตต์
– มาตรการเปลีย
่ น LED High Bay 150 วัตต์ ตัง้ แต่ มีนาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เงินลงทุน 162,400 บาท
ลดค่าใช ้จ่ายได ้ 111,111 บาท/ปี
2 มาตรการเปลีย
่ น LED T8 18 วัตต์
– มาตรการเปลีย
่ น LED T8 18 วัตต์ ตัง้ แต่ มิถน
ุ ายน 2562 – ธันวาคม 2562 เงินลงทุน 52,500 บาท
ลดค่าใช ้จ่ายได ้ 89,743.50 บาท/ปี
กิจกรรมอนุร ักษ์พล ังงานด้านความร้อน ปี 2562
– ไม่มก
ี จิ กรรมอนุรักษ์ พลังงานด ้านความร ้อน
การฝึ กอบรมและกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมการอนุร ักษ์พล ังงานประจาปี 2562
1

ฝึ กอบรมหลักสูตร “Total Productive maintenance(TPM)” เพือ
่ ให ้พนักงานเข ้าใจ และมีทักษะในการอนุรักษ์
พลังงาน จานวนผู ้เข ้าอบรม 40 คน ในเดือนมีนาคม 2562

2

ฝึ กอบรมหลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การประยุกต์ใช ้ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี
(Energy 4.0) ระบบอากาศอัด” เพือ
่ ให ้พนักงานทีม
่ ห
ี น ้าทีเ่ กีย
่ วข ้องกับระบบอัดอากาศมีความเข ้าใจเกีย
่ วกับ
พืน
้ ฐานของระบบอากาศอัด จานวนผู ้เข ้าอบรม 3 คน ในเดือนตุลาคม 2562

3

การปฐมนิเทศพนั กงานใหม่ในหัวข ้อ “การอนุรักษ์ พลังงาน” เพือ
่ ให ้พนักงานทีเ่ ข ้ามาใหม่มค
ี วามรู ้ความ
เข ้าใจเกีย
่ วกับระบบการจัดการด ้านพลังงานของบริษัท การอนุรักษ์ พลังงาน รวมทัง้ กิจกรรมต่างๆด ้านพลังงาน
โดยให ้พนักงานทีเ่ ข ้ามาใหม่ทก
ุ คนมีสว่ นร่วมในกิจกรรมนี้

4

เข ้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบต
ั เิ พือ
่ การประยุกต์ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ ในระบบอากาศอัด
และได ้ให ้ใช ้สถานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ในการเป็ นสถานประกอบการต ้นแบบ เพือ
่ ใช ้ในการ
จัดศึกษาดูงานและฝึ กปฏิบต
ั ฯิ จานวน 1 วัน ซึง่ จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน

การเผยแพร่การฝึ กอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการอนุร ักษ์พล ังงาน
เพือ
่ ให ้พนักงานทุกคนรับทราบและเข ้าร่วมดาเนินการตามแผนและกิจกรรมเพือ
่ ส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
ขององค์กร ได ้ดาเนินการเผยแพร่ดงั ต่อไปนี้
– ติดประกาศ ณ สถานทีใ่ นอาคารหลัก ซึง่ พนักงานโดยรวมเห็นข่าวสารได ้ง่าย
– ทีวป
ี ระชาสัมพันธ์ 10 จุดทัว่ โรงงาน
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การเผยแพร่แผนการฝึ กอบรม

รูปการเผยแพร่แผนการฝึ กอบรมบริเวณบอร์ดโรงอาหาร และโทรทัศน์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอนุร ักษ์พล ังงานปี 2562
–

การฝึ กอบรมและศึกษาดูงานด้านพล ังงานปี 2562

อบรมTotal Productive maintenance (TPM)

อบรมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบต
ั ิ เพือ
่ การประยุกต์ใช ้ในนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Energy 4.0) ระบบอากาศอัด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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อบรมการปฐมนิเทศพนักงาน (การอนุรักษ์ พลังงาน)
เข ้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรภาคปฏิบัตเิ พือ
่ การประยุกต์ใช ้นวัตกรรมและเทคโนโลยีฯ ในระบบอากาศอัดและได ้ให ้ใช ้
สถานที่ บริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) ในการเป็ นสถานประกอบการต ้นแบบ เพื่อใช ้ในการจัดศึกษาดูงานและฝึ ก
ปฏิบต
ั ฯิ ซึง่ จัดโดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน

ั
7 การร่วมพ ัฒนาชุมชนและสงคม
นอกจากบริษัทจะดาเนินงานด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการผลิตแล ้ว ภายใต ้ปณิธานของคุณสุเมธ
สิมะกุล ธร ประธานกรรมการ และคุณ สุธ ี สิม ะกุลธร กรรมการผู ้จัด การใหญ่ ทีว่ ่า “ท ามาหาได ้แล ้ว ต ้องดูแลสังคม ดูแ ล
ครอบครัว”
ในปี 2562 บริษัทได ้ให ้การสนั บสนุนและดาเนินงานการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีกจ
ิ กรรมเพือ
่ ประโยชน์
ต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม (After Process) ในด ้านต่างๆ เช่น
1

โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรพนั กงาน”

2

กิจกรรม “อิม
่ บุญสุขใจปลอดภัยวันสงกรานต์”

3

กิจกรรม “KKC ร่วมใจถวายเทียนพรรษา” ณ วัดบึงบัว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

4

ร่วมกิจกรรม “รวมพลังสามัคคีทาดีเพือ
่ พ่อ” ณ โรงเรียนบ ้านโรงเข ้ จังหวัดสมุทรสาคร

5

กิจกรรม “บริจาคโลหิต” เป็ นประจาทุก 3 เดือน โดยรถรับบริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

6

ร่วมกิจกรรม “ตักบาตรประจาปี สานั กงานนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง”
และผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมเนือ
่ งในโอกาสวันขึน
้ ปี ใหม่
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7

ร่วมกิจกรรม “แข่งขันฟุตซอล อุตสาหกรรม” เพือ
่ ให ้ผู ้ประกอบการ ประชาชน และเยาวชน
ห่างไกลยาเสพติดและสารต ้องห ้ามทัง้ ปวง

8

กิจกรรม “ลอกคลองบริเวณชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ” ณ ลาคลองชวดเตย ร่วมกับ
สานั กงานเขตลาดกระบัง และการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

9

โครงการ “สนับสนุนวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการศึกษาและกีฬา
เนือ
่ งในวันเด็กแห่งชาติ ให ้กับสถานศึกษาและชุมชนรวม 10 แห่ง”

10

โครงการ “Kulthorn CSR สานฝั น พัฒนาโรงเรียนเพือ
่ น ้อง” ณ โรงเรียนบ ้านโนนสูง จังหวัดปราจีนบุรี

11

โครงการ “Kulthorn CSR สานฝั น พัฒนาโรงเรียนเพือ
่ น ้อง” ณ โรงเรียนบ ้านชงโค จังหวัดปราจีนบุรี

12

กิจกรรม “ทาบุญถนนหลานหลวง” ร่วมกับผู ้ทีอ
่ ยู่อาศัยบริเวณถนนหลานหลวง

13

ร่วมกิจกรรม “ปลูกต ้นไม ้เนือ
่ งในวันสิง่ แวดล ้อมโลก และวันต ้นไม ้แห่งชาติ”
ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ั
8 นว ัตกรรมและการเผยแพร่นว ัตกรรมจากการดาเนินงานด้านความร ับผิดชอบต่อสงคม
จากแนวทางในการดาเนินธุรกิจของบริษัททีก
่ าหนดเป็ นพันธกิจ ข ้อที่ 5 ในเรือ
่ ง “ดาเนินธุรกิจในแนวทางที่
รับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ” ประกอบค่านิยมของกิจการทีร่ ะบุไว ้เป็ นอันดับแรก คือ
“คุณภาพมาก่อน ไม่รับ ไม่ทา ไม่สง่ ของเสีย” เป็ นแรงผลักดันและสนั บสนุนให ้ทุกหน่วยงานของบริษัทตืน
่ ตัว และมุ่งมั่นใน
การคิดพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และกระบวนการทางานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้เกิดการเปลีย
่ นแปลงทีเ่ ป็ นนวัตกรรม ที่ จะ
ช่วยให ้องค์กรเติบโตได ้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพร ้อมต่อการแข่งขันทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ในอนาคต กิจกรรมทีส
่ ร ้างนวัตกรรมด ้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมเป็ นดังนี้
1 กิจกรรม Kaizen
เริม
่ ต ้นตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปั จจุบน
ั โดยทางบริษัทได ้ทาการจาแนกประเภทไคเซ็นเป็ น 3 ประเภท ได ้แก่
1) ไคเซ็นยกระดับ คือการวิเคราะห์ค ้นหาสาเหตุทแ
ี่ ท ้จริงก่อนจะลงมือทา
2) ไคเซ็นเบือ
้ งต ้น เป็ นการปรับปรุงหน ้างานของตนเองเพือ
่ ให ้สะดวกต่อการทางาน
3) ไคเซ็นสานั กงาน เป็ นการปรับปรุงด ้าน Process, ด ้าน Hardware, ด ้าน Software
ทางบริษัทมีจานวนพนักงานเข ้าร่วมส่งกิจกรรมไคเซ็นจานวน 1,151 คน มีจานวนผลงานไคเซ็น 5,187 เรือ
่ ง และ
สามารถลดต ้นทุนได ้ 91 ล ้านบาท ซึง่ ได ้ดาเนินการในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วกับคุณภาพ สิง่ แวดล ้อม ความปลอดภัย พลังงาน การ
เพิม
่ ผลผลิต ลดต ้นทุนและกิจกรรม 5 ส
2 การส่งผลงานเข้าประกวด
บริษัทได ้ส่งผลงานเข ้าประกวดกิจกรรม Kaizen ทีจ
่ ัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญีป
่ นและได
ุ่
้รั บ
รางวัลดังนี้

รางวัล
Golden Award

รางวัล
Silver Award

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ปี

่ ผลงาน
ชือ

รางว ัลทีไ่ ด้ร ับ

2552

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยีย
่ ม

ผลงานเรือ
่ ง Chamfer รูน้ ามัน Crank Shaft AZ

2553

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภทเทคนิคยอดเยีย
่ ม

ผลงานเรือ
่ ง เครือ
่ งเจาะ Crank case CA

2556

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award

ผลงานเรือ
่ ง แขนกลคนไม่ต ้อง (เครือ
่ ง Transfer stator AW)

2557

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Bronze Award
(Kaizen for Office)

ผลงานเรือ
่ งเปลีย
่ นเรือ
่ งยากให ้เป็ นเรือ
่ งง่ายด ้วยไคเซ็น

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award

ผลงานเรือ
่ ง เครือ
่ งดัดท่อ Shock Loop AZ

2558

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award

ผลงานเรือ
่ ง เครือ
่ งเจาะ Piston Pin AZ

2559

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award

่ มท่อ Discharge Muffler AW
ผลงานเรือ
่ ง เครือ
่ งเชือ

2560

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Golden Award

ผลงานเรือ
่ ง Chamfer Piston Pin Hole : AW

2561

รางวัลไคเซ็นดีเด่นประเภท Silver Award

ผลงานเรือ
่ ง Automation Windows Stator : AW

ึ ษาเด่น ๆ
3 กรณีศก
3.1 ด ้านเพิม
่ ผลผลิต

– กรณีศกึ ษา “Productivity”
้ งานรุ่น KEM 106 ได ้ 80
ปัญหาทีพ
่ บ : ที่ OP.40B II Line Crank Case AE สามารถทาการผลิตชิน
EA/Hr. ทาให ้ยอดการผลิตได ้ไม่ตามเป้ า
แนวทางแก้ไขปัญหา : ทาการปรับปรุงเครือ
่ ง OP.40 III โดยเพิม
่ ขัน
้ ตอนของการเจาะรู Suction
Transfer, เจาะรู Discharge Transfer, เจาะรู Pin Hole, เจาะรู Suction Stup Tube ทีส
่ ามารถทาการผลิตรุ่น
KEM 106 ได ้
ผลการปร ับปรุง : สามารถเพิม
่ การผลิตรุ่น KEM 106 OP.40 ได ้เป็ น 160 EA/Hr.
3.2 ด ้านเพิม
่ คุณภาพ

– กรณีศกึ ษา “ป้องก ันแผ่นโก่ง”
ปัญหาทีพ
่ บ : ที่ OP.10I ชุด “S” Loop เมือ
่ เดินเครือ
่ งมีปัญหาแผ่นเหล็กเกิดการกระพือ
้ งาน Stator โก่งได ้
และมีผลต่อการส่งแผ่นทาให ้ชิน
แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดทาเหล็ก Support ด ้านบน เพือ
่ ประคองแผ่นเหล็กลดการกระพือ
ผลการปร ับปรุง : ไม่ทาให ้แผ่นเหล็กกระพือและลดความเสียหายของแผ่น Stator
3.3 ด ้านสิง่ แวดล ้อม

– กรณีศกึ ษา “ตรวจจ ับนา้ ม ันล้น”
ปัญหาทีพ
่ บ : การเติมน้ ามันซิลแลคกต ้องใช ้สายยางดึงออกจากถัง 200 ลิตรมาเข ้าถังเล็ก
เพือ
่ ทีจ
่ ะนาไปใช ้ที่ OP.10 ขณะเติมพนักงานไม่ดน
ู ้ ามันล ้นออกมาบนถาด
ต ้องเสียเวลาไปตักออกและเช็ดทาความสะอาดทาให ้สียน้ ามันโดยไม่มป
ี ระโยชน์และส่งกลิน
่ เหม็น
แนวทางแก้ไขปัญหา : ทาตัวตัดเมือ
่ เติมน้ ามันมาถึงระดับทีต
่ งั ้ ไว ้
โดยใช ้ขวดมัดด ้วยลวดไว ้กับตัวเซนเซอร์ เมือ
่ เติมน้ ามันมาถึงตัวเซนเซอร์จะส่งสัญญาณไฟสีแดง
ผลการปร ับปรุง : ประหยัดน้ ามันและลดสภาวะทางกลิน
่ ได ้
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3.4 ด ้านลดต ้นทุน

– กรณีศกึ ษา “เสริม Plate”
ปัญหาทีพ
่ บ : ลักษณะการทางานของกระบอกสูบ Clamp งาน เวลาทีเ่ ข ้า Clamp
งานตัวกระบอกสูบจะมีการกระดกตัวได ้ เนื่องจากน็ อตทีย
่ ด
ึ ตัวกระบอกสูบนัน
้ มีเพียง 2 ตัว การจับยึดจึงไม่แน่นพอ
เป็ นสาเหตุให ้ Clamp ตัวงานไม่แนบสนิทได ้เต็มที่ ส่งผลให ้ Tool เกิดการแตกบิน
่
แนวทางแก้ไขปัญหา : ได ้ทา Plate เสริมต่อยืน
่ ออกไปทางด ้านหลังของตัวกระบอกสูบ
เพือ
่ ให ้มีพน
ื้ ทีเ่ จาะรูร ้อยน็ อตเพิม
่ อีก 2 ตัว ทาให ้ตัวกระบอกสูบยึดติดแน่นกว่าเดิม
ผลการปร ับปรุง : ลดการแตกบิน
่ ของ Tool และลดค่าใช ้จ่ายได ้ 1,065,600 บาท/ปี
3.5 ด ้านความปลอดภัย

– กรณีศกึ ษา “ป้องก ันการหนีบมือ”
้ ส่วน Relay OP.20A มีจด
่ งจะเกิดอันตราย
ปัญหาทีพ
่ บ : เครือ
่ งประกอบชิน
ุ ทีม
่ ค
ี วามเสีย
้ งานออกจาก
จากการถูกหนีบได ้ เพราะตัวจับชิน
้ งานแล ้วจะมีโอกาสหนีบมือได ้เนือ
Fixture จะมีจังหวะถอย หลังจากจับชิน
่ งจากกระบอกสูบถอยสุด
แนวทางแก้ไขปัญหา : จัดทาการ์ดป้ องกันอันตรายเพือ
่ ไม่ให ้ส่วนใดของร่างกายเข ้าไปได ้
แต่สามารถมองเห็นข ้างในได ้เพราะทาจากพลาสติกใส
่ งทีจ
ผลการปร ับปรุง : ลดความเสีย
่ ะเกิดอันตรายจากการถูกเครือ
่ งจักรหนีบมือได ้
3.6 ด ้าน 5 ส.

– กรณีศกึ ษา “Collet”
้ นาดเมือ
ปัญหาทีพ
่ บ : Collet ไม่มป
ี ้ ายบ่งชีข
่ ใช ้งานต ้องวัดหาขนาดทาให ้เสียเวลาในการค ้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหา : นาพลาสติกแผ่นใสมาเจาะรูวางบนแผ่นไม ้ นา Collet วางเรียงตามช่อง
แล ้วติดป้ ายบอกขนาดให ้ชัดเจน
ผลการปร ับปรุง : สะดวกในการหยิบใช ้งานและเป็ นระเบียบมากขึน
้
4 การนาปร ัชญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใชใ้ นการปร ับปรุง
ช่วยทาให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์จากการร่วมระดมความคิดเห็นของหลายหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง ในลักษณะ
ของ Cross functional เพือ
่ ประโยชน์ในการทางานร่วมกัน
5 นานว ัตกรรมความคิดทีไ่ ด้มาแบ่งปันเพือ
่ การเรียนรูน
้ าไปทาประโยชน์ให้ก ับหน่วยงานต่างๆ

–

มีการเผยแพร่ความรู ้แบ่งปั นในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ทีพ
่ นั กงานทุกคน

สามารถเข ้าค ้นหาเรียนรู ้ได ้ในระบบ Intranet ของบริษัท

–

บริษัทได ้นาเสนอวิถก
ี ารทางานขององค์กรด ้วยหลักการ “KK Innovation” เพือ
่ นาไปปฏิบัตใิ ห ้เกิดผลอย่าง

มีประสิทธิภาพ ดังนี้
I-Improvement

การนาเครื่องมือทีใ่ ช ้ในการปรั บปรุงและเพิม
่ ผลิตภาพมาใช ้ในการทางานและ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนือ
่ ง

N-Norm

การสร ้างบรรทัดฐานของการทางาน และเป็ นแบบอย่างทีด
่ ส
ี าหรับบุคลากร

N-New Product

การคิดค ้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ
่ ตอบสนองความต ้องการของลูกค ้าได ้อย่าง
รวดเร็วและทันเวลา
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O-Opportunity

การเปิ ดโอกาสให ้พนั กงานทุกคน เรียนรู ้และพั ฒนาตัวเองและองค์กร การเปิ ด
โอกาสให ้พนั กงานเสนอเรื่องราวดี ๆ ต่อองค์กร การแข่งขัน และการนาเสนอ
ผลงานต่าง ๆ

–

V-Value

การนากิจกรรมต่าง ๆ มาสร ้างให ้เกิดเป็ นวัฒนธรรมร่วมกันของคนในองค์กร

A-Attitude

การสร ้างทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ การทางานในหน ้าทีร่ ับผิดชอบ ทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ องค์กร

T-Technology

มุง่ เน ้นให ้พนักงานได ้คิดค ้นและสร ้างนวัตกรรมให ้แก่องค์กร

E-Ethic

่ สัตย์และคุณธรรมในการทางานต่อเพือ
การปลูกฝั งความซือ
่ นร่วมงานในองค์กร

สร ้างแนวทางดาเนินงานเพือ
่ ปรับปรุงกระบวนการ โดยการจัดการความรู ้ทีไ่ ด ้ประยุกต์ใช ้กระบวนการจัดการ

ความรู ้หรือ KM Process 7 ขัน
้ ตอน ดังนี้
1

้ วามรู ้ เป็ นการกาหนดเป้ าหมายของการจัดการความรู ้
การบ่งชีค

2

่ วชาญ ผู ้เกีย
การสร ้างและแสวงหาความรู ้ วิเคราะห์สภาพปั ญหา เป็ นการรวบรวมความรู ้จากผู ้เชีย
่ วข ้อง
และมีประสบการณ์กบ
ั ความรู ้ในกระบวนการนัน
้

3

การจัดการความรู ้ให ้เป็ นระบบ มีการจัดเก็บองค์ความรู ้ในคูม
่ อ
ื การปฏิบัตงิ าน (Work Instruction)

4

่ วชาญในกระบวนการพิจารณากลัน
การประมวลและกลัน
่ กรองความรู ้ ให ้ผู ้เชีย
่ กรอง และมีการนาความรู ้
ทีไ่ ด ้ไปทดลองปฏิบต
ั ิ และติดตามผลการปฏิบต
ั ิ

5

การเข ้าถึงความรู ้ เผยแพร่กระบวนการทางานทีไ่ ด ้รั บการปรั บปรุงเป็ นมาตรฐานการทางานทีถ
่ ูกต ้อง
ติดประกาศในพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั งิ าน จัดทาศูนย์การเรียนรู ้ และมุมความรู ้ให ้พนักงานได ้เข ้ามาใช ้ประโยชน์

6

การแบ่งปั นและแลกเปลีย
่ นความรู ้ การฝึ กอบรมทีห
่ น ้างาน พร ้อมกับให ้พนั งงานปฏิ บัตงิ านทีถ
่ ูกต ้อง
ช่วยเหลือให ้คาปรึกษาแนะนาโดยหัวหน ้างาน

7

การเรียนรู ้ มีการติดตามการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานว่าได ้นาความรู ้มาใช ้ปฏิบัตงิ านหรือไม่ โดยกาหนด
แผนการติดตามประเมินผลพนักงานจากการสังเกตการทางาน
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รายงานประจำ�ปี 2562

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ี่ ง
การควบคุมภายในและการบริหารจ ัดการความเสย

สรุปความเห็นของคณะกรรมการบริษ ัทเกีย
่ วก ับระบบการควบคุมภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 6/2562 เมือ
่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 5 คนและ
กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน เข ้าร่วมประชุมด ้วย คณะกรรมการบริษัทได ้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริ ษัทโดย
การสอบถามข ้อมู ล จากฝ่ ายบริห ารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั ง้ พิจ ารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล ้ว สรุปได ้ว่า จากการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทในด ้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ
่ ง การควบคุมการปฏิบัตงิ าน ระบบสารสนเทศและการสือ
่ สารข ้อมูล และ
การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย
ระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได ้จัด
ให ้มีบค
ุ ลากรอย่างเพียงพอทีจ
่ ะดาเนินการตามระบบได ้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทัง้ มีระบบควบคุมภายในในเรือ
่ งการติดตาม
ิ ของบริษัทและบริษัทย่อยจากการทีก
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยให ้สามารถป้ องกันทรัพย์สน
่ รรมการหรือ
ผู ้บริหารนาไปใช ้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอ
ี านาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งและบุคคลทีเ่ กีย
่ วโยง
กันอย่างเพียงพอแล ้ว และไม่มข
ี ้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญในการปฏิบต
ั ต
ิ ามระบบการควบคุมภายในทีก
่ าหนด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทม
ี่ ค
ี วามเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ
ั
ี ข
คณะกรรมการบริษ ัท หรือผูส
้ อบบ ัญชม
ี อ
้ สงเกตเกี
ย
่ วก ับการควบคุมภายใน
– ไม่ม ี –

ห ัวหน้างานตรวจสอบภายในและห ัวหน้างานกาก ับดูแลการปฏิบ ัติงานของบริษ ัท
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมือ
่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ได ้แต่งตัง้ นางสาวมณฑิรา ประภาจันทร์
ให ้ดารงตาแหน่งหัวหน ้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ตัง้ แต่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เพือ
่ แทนคุณวิมล เจือกโว ้น ซึง่ ได ้
เกษี ยณอายุเมือ
่ เดือนธันวาคมปี 2561 ทัง้ นีน
้ างสาวมณฑิรา ประภาจันทร์ ได ้ปฏิบต
ั งิ านด ้านตรวจสอบภายในของบริษัทมา
เป็ นระยะเวลา 6 ปี และได ้อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู ้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู ้ตรวจภายในแห่งประเทศไทย
พร ้อมทัง้ ได ้รั บ หนั ง สือ รั บ รองมาตรฐานวิช าชีพ สอบผ่า นตามเกณฑ์ก ารประเมิน ผลหลัก สูต รวุฒ บ
ิ ัต รผู ้ตรวจสอบภายใน
วิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู ้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมทีจ
่ ะปฏิบัตห
ิ น ้าทีด
่ ังกล่าวได ้
อย่างเหมาะสมเพียงพอ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้ดูแ ลให ้หั ว หน า้ งานตรวจสอบภายในมีวุฒก
ิ ารศึก ษา ประสบการณ์ การอบรมที่
เหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีด
่ งั กล่าว
ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุมัตแ
ิ ต่งตัง้ ถอดถอน โยกย ้ายผู ้ดารงตาแหน่ งหัวหน ้าหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษั ทจะต ้องผ่า นการอนุ มั ต จ
ิ ากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณ สมบั ต ข
ิ องผู ้ด ารงต าแหน่ ง หั ว หน า้ งานตรวจสอบ
ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3
เนือ
่ งจากผลการปฏิบต
ั งิ านของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถช่วยกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัทได ้
อย่างเหมาะสมเพียงพอต่อระบบการควบคุมภายในทีบ
่ ริษัทกาหนด ทางบริษัทจึงไม่ได ้มีการแต่งตัง้ หัวหน ้างานกากับดูแล
การปฏิบต
ั งิ านของบริษัท
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ประว ัติเกีย
่ วก ับผูบ
้ ริหารงานตรวจสอบภายในของบริษ ัท
่ – นามสกุล
ชือ

:

นางสาวมณฑิรา ประภาจันทร์

ตาแหน่ง

:

ผู ้บริหารกลุม
่ งานตรวจสอบภายใน

สัญชาติ

:

ไทย

จานวนหุ ้นสามัญทีถ
่ อ
ื :

ไม่ม ี

การศึกษา

ปริญญาตรี บัญชีบณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยหอการค ้าไทย

:

อายุ 45 ปี

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์

:

2545–2551 หัวหน ้าฝ่ ายสินค ้าคงคลัง บริษัท โนโวลุกช์ว ้อช จากัด
(NOVOLUX WATCH CO., LTD.)

การอบรมหลักสูตร

:

2552-2555 หัวหน ้าแผนกควบคุมคลังวัตถุดบ
ิ และคลังสินค ้า บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้

:

2556-2559 หัวหน ้าแผนกงานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้

:

2560-2561 ผู ้ช่วยผู ้บริหารกลุม
่ งานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้

:

2561–ปั จจุบน
ั ผู ้บริหารกลุม
่ งานตรวจสอบภายใน บมจ. กุลธรเคอร์บ ี้

:

– อบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู ้ตรวจสอบภายในของสมาคมผู ้ตรวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
– ได ้รับหนังสือรับรองมาตรฐานวิชาชีพสอบผ่านตามเกณฑ์การประเมินผล
หลักสูตรวุฒบ
ิ ต
ั รผู ้ตรวจสอบภายในวิชาชีพ (CPIAT) ของสมาคมผู ้ตรวจสอบ
ภายในแห่งประเทศไทย
– อบรมหลักสูตรพัฒนาผู ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขน
ั ้ พืน
้ ฐานของกรมส่งเสริม
สหกรณ์
– การกากับดูแลกิจการ, การบริหารการผลิต, กฎหมายพระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครอง
แรงงาน, ระบบการควบคุมคุณภาพ, การบริหารเชิงนโยบาย, การตรวจสอบอย่าง
เป็ นระบบ, ความปลอดภัยในการทางานระดับบริหาร, มาตรฐานการบัญชี เป็ นต ้น
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างก ัน

ในระหว่างปี กลุม
่ บริษัทมีรายการธุรกิจทีส
่ าคัญกับบุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน ซึง่ ส่วนใหญ่เกีย
่ วเนื่องกับ
้ และขายสินค ้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงือ
การซือ
่ นไขทางการค ้าและเกณฑ์ตามทีต
่ กลงกันระหว่างบริษัท และ
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกันเหล่านัน
้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธรุ กิจ โดยสามารถสรุปได ้ดังนี้
(ในปี 2562 ไม่มรี ายการทีเ่ กีย
่ วโยงกันทีเ่ ข ้าข่ายต ้องนาเสนอขออนุ มัตจ
ิ ากผู ้ถือหุ ้นก่อนการทารายการตาม
ข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
รายการธุรกิจก ับบริษ ัทย่อยและบริษ ัททีเ่ กีย
่ วข้องก ันโดยสรุป
(หน่วย: ล ้านบาท)
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปี สน
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

นโยบายการกาหนดราคา

2561

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล ้ว)
้ สินค ้า
ซือ

-

-

630

1,040

ขายสินค ้าและบริการและ

-

-

95

140

ดอกเบีย
้ จ่าย

-

-

26

29

อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 0.25 - 7.25 ต่อปี

ดอกเบีย
้ รับ

-

-

3

4

อัตราดอกเบีย
้ ร ้อยละ 3.25 - 4.94 ต่อปี

รายได ้อืน
่

-

-

14

11

ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

ค่าเช่ารับ

-

-

13

8

ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

ขายสินทรัพย์ถาวร

-

-

-

64

ค่าใช ้จ่ายอืน
่

-

-

4

7

567

582

282

292

้ สินค ้า
ซือ

32

64

31

64

ค่าเช่าจ่าย

14

14

-

-

ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

ค่าใช ้จ่ายอืน
่

10

10

4

6

ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

1

1

-

-

ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

ราคาตลาด
ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ขายเศษซาก

ราคาทีต
่ กลงร่วมกัน
ราคาทีต
่ กลงร่วมกันตามทีร่ ะบุไว ้ในสัญญา

รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
ขายสินค ้าและบริการและ

ราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด

ขายเศษซาก

รายได ้อืน
่

ราคาตลาด

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ยอดคงค ้างระหว่างบริษัทและกิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561

2562

2561

้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
ลูกหนีก
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
(หมายเหตุ 8)
บริษัทย่อย

-

-

238,617

112,574

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน(มีกรรมการ/ผู ้ถือหุ ้นร่วมกัน)

125,959

122,079

40,364

50,858

้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
รวมลูกหนีก
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน

125,959

122,079

278,981

163,432

-

-

472,299

266,891

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน(มีกรรมการ/ผู ้ถือหุ ้นร่วมกัน)

25,072

10,148

8,906

6,250

้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
รวมเจ้าหนีก
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน

25,072

10,148

481,205

273,141

้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
เจ้าหนีก
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
(หมายเหตุ 16)
บริษัทย่อย

ั้
ั้ ับกิจการทีเ่ กีย
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสนและเงิ
นกูย
้ ม
ื ระยะสนก
่ วข้องก ัน
้ และเงินกู ้ยืมระยะสัน
้ ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงค ้างของเงินให ้กู ้ยืมระยะสัน
และ 2561 และการเคลือ
่ นไหวของเงินให ้กู ้ยืมและเงินกู ้ยืมดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

เพิม
่ ขึน
้ ระหว่าง

ลดลง ระหว่าง

31 ธันวาคม

2561

ปี

ปี

2562

ั้
เงินให้กย
ู้ ม
ื ระยะสนแก่
บริษ ัทย่อย
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด

70,000

15,000

(35,000)

50,000

-

16,000

(16,000)

-

70,000

31,000

(51,000)

50,000

บริษัท กุลธร สตีล จากัด
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่

ณ วันที่

31 ธันวาคม

เพิม
่ ขึน
้ ระหว่าง

ลดลง ระหว่าง

31 ธันวาคม

2561

ปี

ปี

2562

563,000

15,000

-

20,000

563,000

35,000

ั้
เงินกูย
้ ม
ื ระยะสนจากบริ
ษ ัทย่อย
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี้ จากัด
รวม
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(86,000)
(86,000)

492,000
20,000
512,000

เมือ
่ วันที่ 1 สิงหาคม 2556 กลุม
่ บริษัทได ้ร่วมกันทาสัญญาบริหารสภาพคล่อง (Cash Sweep) โดยมอบหมายให ้
ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึง่ โอนเงินฝากธนาคารคงเหลือจากบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยมายังบัญชีทรี่ ะบุไว ้ เพือ
่
วัตถุประสงค์ในการบริหารสภาพคล่องของกลุม
่ บริษัทภายใต ้หลักเกณฑ์และเงือ
่ นไขทีร่ ะบุในสัญญา ในการโอนเงิน
แต่ละครัง้ จากบัญชีหนึง่ ไปยังอีกบัญชีหนึง่ จะถือเป็ นการกู ้ยืมเงินระหว่างกัน โดยคิดดอกเบีย
้ ตามทีต
่ กลงร่วมกันไว ้ใน
สัญญา เมือ
่ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได ้แจ ้งขอยกเลิกบริการบริหารสภาพคล่องตามสัญญาดังกล่าวกับ
ธนาคารพาณิชย์แล ้ว
้ จากบริษัทย่อยตามสัญญาดังกล่าว ดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯมียอดคงเหลือของเงินกู ้ยืมระยะสัน
(หน่วย: พันบาท)
2562

้ั
เงินกูย
้ ม
ื ระยะสนจากกิ
จการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
บริษัท กุลธร สตีล จากัด
บริษัท กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จากัด
บริษัท กุลธรเมททัลโปรดักส์ จากัด
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด
ั้
รวมเงินกูย
้ ม
ื ระยะสนจากกิ
จการทีเ่ กีย
่ วข้องก ัน

2561
-

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

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ
้ ริหาร
ิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม
ในระหว่างปี สน
่ บริษัทมีคา่ ใช ้จ่ายผลประโยชน์พนั กงานทีใ่ ห ้แก่กรรมการ
และผู ้บริหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)

้
ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
42
46
3
2
45
48

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
21
24
1
1
22
25

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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บจ. กุลธรเคอร์บ ี้ เฟาน์ดรี่

บจ. กุลธรสตีล

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์

2

3

4

บจ. กุลธรวิจัยและพัฒนา

บจ. อุตสาหกรรมคอมเพรสเซอร์ไทย

บจ. กุลธร

บจ. กุลธรอิเล็คทริค

บจ.กุลธรเอนจิเนียริง่

บจ. ฮีทคราฟท์ ออสเตรเลีย พีทวี าย

บจ. ซูปเปอร์อล
ั ลอย

6

7

8

9

10

11

12

เทคโนโลยี จากัด

บจ. ซูโจว กุลธร แมตเน็ต ไวร์

5

คอนโทรลส์

บจ. กุลธรพรีเมียร์

บริษัททีเ่ กีย
่ วข ้อง

1

ลาดับ

ั ันธ์
ประเภทกิจการและความสมพ

กลุม
่ สิมะกุลธร 100%

้ ชุดประกอบสายไฟ
ซือ
สาหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์

้ ส่วนอืน
และชิน
่ ๆ

บริษัทจาหน่ายคอมเพรสเซอร์ให ้

บริษัทจาหน่ายคอมเพรสเซอร์ให ้

้ ส่วนมอเตอร์ไฟฟ้ า
บริษัทรับจ ้างผลิตชิน

กิจการผลิตชุดประกอบสายไฟ

ตัวแทนจาหน่ายคอมเพรสเซอร์

จาหน่ายอุปกรณ์เครือ
่ งทาความเย็น

กลุม
่ สิมะกุลธร 100 %

ผู ้ลงทุนในต่างประเทศ

ผลิตมอเตอร์ไฟฟ้ า

บริษัทจาหน่ายคอมเพรสเซอร์ให ้

มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

สาหรับเครือ
่ งปรับอากาศ
ตัวแทนจาหน่ายคอมเพรสเซอร์

้ ส่วน
บริษัทรับจ ้างผลิตชิน

ผลิตคอมเพรสเซอร์โรตารี

เป็ นตามธุรกิจปกติ

0.06 ล ้านบาท
– ล ้านบาท
– ล ้านบาท
60.49 ล ้านบาท

้
ซือ
ขาย
้
ซือ
ขาย
ขาย

2.45 ล ้านบาท

20.53 ล ้านบาท

0.96 ล ้านบาท

้
ซือ

8.46 ล ้านบาท
ขาย

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ขาย 216.43 ล ้านบาท
้
ซือ

เป็ นตามธุรกิจปกติ
ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

2.01 ล ้านบาท

้
ซือ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

เป็ นตามธุรกิจปกติ

ทีท
่ ากับบุคคลทัว่ ไป

1.23 ล ้านบาท

– ล ้านบาท

นโยบายการกาหนด
เงือ
่ นไขและราคาขาย

ขาย

้
ซือ

– ล ้านบาท

้ ส่วนมอเตอร์สาหรับใช ้ผลิตคอมเพรสเซอร์
ชิน

งานวิจัยและพัฒนา

และมอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์

0.09 ล ้านบาท
93.58 ล ้านบาท

ขาย

้
ซือ

้ ลวดทองแดงอาบน้ายาและ
บริษัทซือ

– ล ้านบาท

ขาย

สาหรับใช ้ผลิตคอมเพรสเซอร์
ผลิตลวดทองแดงอาบน้ายา

57.91 ล ้านบาท

40.19 ล ้านบาท

้
ซือ

้ ลวดทองแดงอาบน้ายา
บริษัทซือ

ผลิตลวดทองแดงอาบน้ายา

27.75 ล ้านบาท

273.95 ล ้านบาท

้
ซือ

ขาย

และขายเหล็กม ้วนให ้

36.47 ล ้านบาท

145.99 ล ้านบาท

ขาย

้
ซือ

้ เหล็กม ้วนและเหล็กแปรรูป
บริษัทซือ

บริษัทรับจ ้างวิจัยและพัฒนาคอมเพรสเซอร์ให ้

ขาย

ผลิตคอมเพรสเซอร์และขายเศษเหล็กให ้
ตัดและแปรรูปโลหะแผ่น

้
ซือ

้ ชิน
้ ส่วนเหล็กหล่อสาหรับใช ้
บริษัทซือ

30.25 ล ้านบาท

้ ส่วนเหล็กหล่อ
ผลิตชิน

18.60 ล ้านบาท

ขาย

มูลค่ารายการ
้
ซือ

้ ชิน
้ ส่วนสาหรับใช ้ผลิตคอมเพรสเซอร์
บริษัทซือ

รายการระหว่างกัน

ผลิตคอมเพรสเซอร์

ประเภทกิจการ

กลุม
่ สิมะกุลธร 100 %

กลุม
่ สิมะกุลธร 100 %

กลุม
่ สิมะกุลธร 33.32 %

บมจ.กุลธรเคอร์บ ี้ 100 %

แอนด์คอนโทรลส์ 100 %

บจ. กุลธรแมททีเรียลส์

บมจ.กุลธรเคอร์บ ี้ 100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บ ี้ 100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บ ี้ 100 %

บมจ.กุลธรเคอร์บ ี้ 100 %

ผู ้ถือหุ ้น

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างก ัน
้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และมี
ผู ้ตรวจสอบบัญชีได ้พิจารณารายการระหว่างกัน สาหรั บปี บัญ ชี 2562 สิน
้ ขายสินค ้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไป
ความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็ นรายการซึง่ ส่วนใหญ่เกีย
่ วเนื่องกับการซือ
ตามเงือ
่ นไขทางการค ้าและเกณฑ์ตามทีต
่ กลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการเหล่านั น
้ ซึง่ เป็ นไปตามปกติธรุ กิจ
รายการระหว่างกันดังกล่าวนี้สามารถสร ้างประโยชน์สงู สุดให ้กับบริษัทได ้จากข ้อได ้เปรียบในเชิงแข่งขันทาง
ิ ค ้าใกล ้เคียงกัน
ธุรกิจทีม
่ ต
ี ้นทุนดาเนินการทีต
่ า่ กว่าอันเป็ นผลจากการดาเนินธุรกิจทีเ่ กีย
่ วเนื่องกันสาหรับกลุม
่ ผลิตภัณฑ์สน
ขนตอนการอนุ
ั้
ม ัติการทารายการระหว่างก ัน
้ /ขาย สินค ้าและบริการระหว่างกันได ้กาหนดให ้ใช ้ราคา
ในการทารายการระหว่างกัน กรณีทบ
ี่ ริษัทมีรายการซือ
เทียบเคียงกับราคาตลาดทีค
่ ด
ิ กับบุคคลภายนอก กรณีทไี่ ม่มรี าคาดังกล่าว บริษัทจะพิจารณาเปรียบเทียบราคาสินค ้าหรือ
บริการกับราคาภายนอก

ภายใต ้เงือ
่ นไขทีเ่ หมือนหรือ ใกล ้เคียงกัน

เพื่อให ้มั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุส มผลและเพื่อ

ประโยชน์สงู สุดของบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังทาหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้สอบทานการทารายการระหว่างกันทีส
่ าคัญ
และการเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท

เพื่อดูแลไม่ให ้เกิดความขัดแย ้งทาง

ผลประโยชน์ระหว่างกัน
นโยบายการทารายการระหว่างก ันในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ในอนาคตว่าจะเป็ นไป
ด ้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนทีย
่ ุต ธ
ิ รรม อย่างไรก็ ตามเนื่อ งจากรายการระหว่า งกัน ทีเ่ กิดขึน
้ ส่วนใหญ่เป็ น
รายการทีด
่ าเนินไปตามธุรกิจปกติ ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในการทารายการในธุรกิจทีเ่ สริมซึง่ กันและกัน ดังนั น
้ รายการ
ระหว่า งกั น กั บ บริษั ทที่เ กี่ย วข ้องกั น ยั ง มีแ นวโน ม
้ ที่จ ะเกิด ขึน
้ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในอนาคต

โดยบริษั ทยั ง คงยึด ถือ ความ

สมเหตุสมผลและคานึงถึงความเหมาะสมในเงือ
่ นไขและราคาทีเ่ ป็ นธรรมเป็ นหลัก
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ข้อข้อมูมูลลทางการเงิ
ทางการเงินทีน
ส
่ ที
าค่สัญ�ำคัญ
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
สรุปผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 2561 และ 2560
- งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ(งบการเงินรวม) สาหร ับปี สิน
หน่วย : บาท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

5,939,976,371

7,455,852,023

9,508,914,898

7,074,002

6,541,358

17,932,338

257,950

2,617,535

1,066,996

รายได้
รายได ้จากการขายและบริการ
รายได ้อืน
่
กาไรจากอัตราแลกเปลีย
่ น
ดอกเบีย
้ รับ

14,249,904

17,704,583

31,600,867

รวมรายได้

อืน
่ ๆ

5,961,558,227

7,482,715,499

9,559,515,099

ต้นทุนขายและบริการ

6,148,503,832

7,389,991,234

8,917,404,408

กาไร(ขาดทุน) ขนต้
ั้ น

(208,527,461)

65,860,789

591,510,490

(3.51%)

0.88%

6.22%

93,436,274

86,986,429

136,222,138

597,309,152

545,860,715

522,148,364

-

-

-

อ ัตรากาไร(ขาดทุน) ขนต้
ั้ น
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ค่าใช ้จ่ายในการขาย
ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ น
รวมค่าใช้จา
่ ย

690,745,426

632,847,144

658,370,502

ขาดทุนก่อนค่าใช้จา
่ ยทางการเงินและภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล

(877,691,031)

(540,122,879)

(16,259,811)

ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน

(212,741,499)

(187,133,027)

(183,168,544)

(1,090,432,530)

(727,255,906)

(199,428,355)

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล
ภาษีเงินได ้
ขาดทุนสาหร ับปี

(33,296,755)

121,460,974

26,675,354

(1,123,729,285)

(605,794,932)

(172,753,001)

7,669,272

8,598,029

319,986

(16,102,300)

-

(23,500,125)

2,914,663

-

3,460,330

(13,187,637)

-

(20,039,795)

(5,518,365)

8,598,029

(19,719,809)

(1,129,247,650)

(597,196,903)

(192,472,810)

(0.875)

(0.505)

(0.144)

1,284,496,708

1,200,000,000

1,200,000,000

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
่ :
ผลต่างอัตราแลกเปลีย
่ นทีแ
่ ปลงค่างบการเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกระทบของภาษีเงินได ้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
่ สาหร ับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหร ับปี
้ ฐาน(บาทต่อหุน
ขาดทุนต่อหุน
้ ขนพื
ั้ น
้ )
จานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลีย
่ ถ่วงน้าหนัก (หุ ้น)
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รายงานประจำ�ปี 2562

- งบแสดงฐานะการเงิน(งบการเงินรวม) ณ ว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 2561 และ 2560
หน่วย : บาท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

สินทร ัพย์
สินทร ัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่
สินค ้าคงเหลือ
สินทรัพย์ภาษีเงินได ้ของงวดปั จจุบน
ั

137,916,360

96,962,936

225,680,509

976,924,980

1,175,337,820

1,776,836,809

1,573,588,505

2,343,848,986

2,122,406,144

6,460,604

16,078,227

25,536,722

ื้ รอเรียกคืน
ภาษี ซอ

26,636,854

61,020,028

48,143,025

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่

50,337,546

94,103,129

28,400,410

2,771,864,849

3,787,351,126

4,227,003,619

3,177,220,804

2,784,555,695

2,794,237,664

86,708,289

86,988,048

71,080,189

รวมสินทร ัพย์หมุนเวียน
สินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน
ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตนอืน
่
้ สินทรัพย์
เงินจ่ายล่วงหน ้าค่าซือ

5,322,761

232,123,332

75,284,680

220,261,494

249,733,806

127,457,129

1,363,193

1,358,696

2,271,814

รวมสินทร ัพย์ไม่หมุนเวียน

3,490,876,541

3,354,759,577

3,070,331,476

รวมสินทร ัพย์

6,262,741,390

7,142,110,703

7,297,335,095

3,485,579,349

3,046,122,514

3,029,785,282

616,780,348

752,299,052

879,098,264

1,075,300,000

400,000,000

200,000,000

48,139,076

89,766,286

102,275,964

5,225,798,773

4,288,187,852

4,211,159,510

-

1,075,300,000

600,000,000

สินทรัพย์ภาษีเงินได ้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่

ิ และส่วนของผูถ
้ น
หนีส
้ อ
ื หุน
้
ิ หมุนเวียน
้ น
หนีส
้ จากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ส่วนของเงินกู ้ยืมระยะยาวทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
ิ หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
หนีส
เงินกู ้ยืมระยะยาว – สุทธิจากส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน – สุทธิจากส่วนทีถ
หนีส
้ น
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและอืน
่ ๆ
ิ ไม่หมุนเวียน
้ น
รวมหนีส

30,147,508

11,166,643

63,830,759

267,746,826

199,160,275

196,851,990

297,894,334

1,285,626,918

860,682,749

5,523,693,107

5,573,814,770

5,071,842,259

1,500,000,000

1,200,000,000

1,200,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ

700,000,000

700,000,000

700,000,000

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้การควบคุมเดียวกัน

207,897,949

207,897,949

207,897,949

กาไรสะสมจัดสรรแล ้ว - สารองตามกฎหมาย

120,000,000

120,000,000

120,000,000

(1,794,366,608)

(657,449,686)

8,345,246

5,516,942

(2,152,330)

(10,750,359)

739,048,283

1,568,295,933

2,225,492,836

6,262,741,390

7,142,110,703

7,297,335,095

ิ
้ น
รวมหนีส
ส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ทุนจดทะเบียน(หุ ้นสามัญ) 1,500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2561-2560 : หุ ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ชาระเต็มมูลค่า(หุ ้นสามัญ) 1,500,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2561-2560 : หุ ้นสามัญ 1,200,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)

กาไรสะสมยังไม่ได ้จัดสรร
องค์ประกอบอืน
่ ของส่วนของผู ้ถือหุ ้น
รวมส่วนของผูถ
้ อ
ื หุน
้
ิ และส่วนของผูถ
้ น
รวมหนีส
้ อ
ื หุน
้
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้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 2561 และ 2560
- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สาหร ับปี สิน
หน่วย : บาท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

(1,090,432,530)

(727,255,906)

(199,428,355)

363,119,710

408,038,399

473,054,831

6,275,612

(2,560,350)

4,646,262

ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ (โอนกลับ)

(6,570,336)

(41,859,802)

14,810,362

หนีส
้ ญ
ู

10,441,276

40,941,474

-

(18,161,799)

55,436,173

30,203,130

1,304,099

(433,054)

(246,023)

235,071

10,429,626

555

-

-

-

ตัดจาหน่ายภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ า่ ย

1,334,280

385,035

2,008,820

ตัดจาหน่ายกาไรรอการรับรู ้จากการขายและเช่ากลับคืน

(129,508)

-

-

(2,727)

(4,572)

(6,018)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปร ับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดร ับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเสือ
ค่าเผือ
่ การด ้อยค่าของทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)

การปรับลดสินค ้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็ นค่าใช ้จ่าย

รายได ้เงินปั นผล
ค่าตัดจาหน่ายดอกเบีย
้

2,960,756

5,943,091

10,214,628

สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

85,427,597

19,159,740

14,066,845

รายได ้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

(4,527,740)

(3,654,958)

(953,370)

ดอกเบีย
้ รับ

(257,950)

(2,617,535)

(1,066,996)

(3,430,061)

(2,987,261)

832,368

204,410,548

170,565,678

162,981,868

(448,003,702)

(70,474,222)

511,118,907

ลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่

211,718,219

571,456,185

(57,115,828)

สินค ้าคงเหลือ

788,422,280

(276,879,015)

174,503,696

78,244,489

(20,916,800)

16,766,334

(4,497)

913,118

(159,436)

(156,513,936)

(137,261,485)

(114,267,363)

2,762,497

(13,824,864)

(5,746,452)

476,625,350

53,012,917

525,099,858

(32,350,349)

(16,851,454)

(10,992,876)

257,950

2,617,535

1,066,996

(216,370,753)

(170,910,353)

(162,131,324)

(7,589,459)

(17,808,885)

(45,352,153)

220,572,739

(149,940,240)

307,690,501

ขาดทุน (กาไร) จากอัตราแลกเปลีย
่ นทีย
่ ังไม่เกิดขึน
้ จริง
ค่าใช ้จ่ายดอกเบีย
้
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานก่อนการเปลีย
่ นแปลงในสินทร ัพย์
ิ ดาเนินงาน
้ น
และหนีส
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม
่ ขึน
้ ) ลดลง

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน
่
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
่
ิ ดาเนินงานเพิม
หนีส
้ น
่ ขึน
้ (ลดลง)
เจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่
ิ หมุนเวียนอืน
หนีส
้ น
่
เงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบีย
้ รับ
จ่ายดอกเบีย
้
จ่ายภาษีเงินได ้
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
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้ สุดว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2562 2561 และ 2560 (ต่อ)
- งบกระแสเงินสด (งบการเงินรวม) สาหร ับปี สิน
หน่วย : บาท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

(524,462,400)

(345,398,905)

(267,227,564)

611,342

3,185,261

1,293,214

-

11,651,149

11,568,990

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
้ ทีด
ซือ
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มต
ี วั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปั นผลรับ

2,727

4,572

6,018

(523,848,331)

(330,557,923)

(254,359,342)

434,970,677

(217,420,471)

246,739,501

(400,000,000)

(250,000,000)

(200,000,000)

-

925,300,000

-

เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน

300,000,000

-

-

ิ ตามสัญญาเช่าซือ
้ และสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดจ่ายชาระหนีส
้ น

(63,002,571)

(64,394,543)

(77,964,041)

52,967,451

-

-

-

(59,990,950)

(119,966,189)

324,935,557

333,494,036

(151,190,729)

้ (ลดลง)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม
่ ขึน

19,293,459

18,286,554

6,649,332

้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม
่ ขึน

40,953,424

(128,717,573)

(91,210,238)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจ ัดหาเงิน
้ จาก
เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู ้ยืมระยะสัน
สถาบันการเงินเพิม
่ ขึน
้ (ลดลง)
ชาระคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว
เงินสดรับจากการกู ้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจ ัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต ้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

96,962,936

225,680,509

316,890,747

137,916,360

96,962,936

225,680,509

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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อ ัตราสว่ นทางการเงินของบริษ ัท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

0.53 เท่า

0.88 เท่า

1.00 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

0.21 เท่า

0.31 เท่า

0.48 เท่า

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

0.05 เท่า

(0.04) เท่า

0.07 เท่า

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค ้า

5.71 เท่า

5.02 เท่า

5.18 เท่า

63 วัน

72 วัน

70 วัน

2.81 เท่า

3.03 เท่า

3.73 เท่า

128 วัน

119 วัน

97 วัน

8.98 เท่า

9.06 เท่า

9.47 เท่า

40 วัน

40 วัน

38 วัน

151 วัน

151 วัน

128 วัน

อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลีย
่
อัตราส่วนหมุนเวียนของสินค ้าถัวเฉลีย
่
ระยะเวลาเก็บสินค ้าเฉลีย
่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้
Cash Cycle

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน
้ ต ้น

(3.51) %

0.88 %

6.22 %

อัตรากาไรสุทธิ

(18.85) %

(8.10) %

(1.81) %

(152.05) %

(38.63) %

(7.76) %

อัตราผลตอบแทนผู ้ถือหุ ้น

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

(17.94) %

(8.48) %

(2.37) %

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

(25.95) %

(7.45) %

9.95 %

0.89 เท่า

1.04 เท่า

1.27 เท่า

7.47 เท่า

3.55 เท่า

2.28 เท่า

(4.13) เท่า

(2.89) เท่า

(0.09) เท่า

** %

*** %

ิ
อัตราการหมุนเวียนของทรัพย์สน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้น
อัตราส่วนหนี้สน
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย
้
อัตราการจ่ายเงินปั นผล

*

%

* ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมือ
่ วันที่ 2 มีนาคม 2563 มีมติให ้นาเสนอทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น
ครัง้ ที่ 41/2563 วันที่ 22 เมษายน 2563 พิจารณาอนุมัตใิ ห ้งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานในรอบปี 2562
** ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 40/2562 เมือ
่ วันที่ 24 เมษายน 2562 มีมติอนุมัตใิ ห ้งดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผล
การดาเนินงานในรอบปี 2561
*** ทีป
่ ระชุมสามัญผู ้ถือหุ ้น ครัง้ ที่ 39/2561 เมือ
่ วันที่ 25 เมษายน 2561 มีมติอนุมัตใิ ห ้จ่ายเงินปั นผลสาหรับปี
2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.05 บาท(ห ้าสตางค์) สาหรับหุ ้นสามัญจานวน 1,200,000,000 หุ ้นโดยจ่ายจากกาไรสะสมของ
กิจการทีต
่ ้องเสียภาษี เงินได ้นิตบ
ิ ค
ุ คลร ้อยละ 20 ของกาไร โดยมีกาหนดให ้จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561
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การวิ
เคราะห์
และค�
บายของฝ่
ายจัดการ
การวิเคราะห์
และค
าอธิำ
บอธิ
ายของฝ
่ ายจ ัดการ
ภาพรวมธุรกิจ
บริษัทประกอบกิจการผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกทีด
่ าเนินธุรกิจเจริญเติบโต
อย่างต่อเนือ
่ งมาจนถึงปั จจุบันเป็ นปี ที่ 39 โดยในระยะแรกบริษัทได ้รับเทคโนโลยีมาจาก Tecumseh และ Sanyo ซึง่ เป็ น
้ นาของโลก จากนัน
ผู ้ผลิตระดับชัน
้ บริษัทได ้ทาการปรับเปลีย
่ นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องโดยหน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาของตนเองจนได ้เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ภายใต ้ลิขสิทธิข
์ องบริษัทและบริษัทกุลธรพรีเมียร์ ซึง่ ผลิตภัณฑ์โดยรวมของ
บริษัทมีขนาดของ Displacement ค่อนข ้างกว ้างครอบคลุมความต ้องการของตลาดทีใ่ ช ้กับเครือ
่ งทาความเย็น เช่น ตู ้เย็น
ตู ้แช่ ตู ้ทาน้ าเย็ น ตู ้เย็ นเชิงพาณิชย์ และเครื่องปรั บอากาศ จึงทาให ้สามารถตอบสนองความต ้องการของตลาดได ้เป็ น
อย่างดีและเป็ นทีย
่ อมรับในตลาดโดยรวม
จากการทีบ
่ ริษัทดาเนินธุรกิจในสถานะผู ้ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทไี่ ม่ได ้ผลิตสินค ้าสาเร็ จรูป เช่น ตู ้เย็น ตู ้
ท าน้ า เย็ น ตู ้แช่ และเครื่อ งปรั บ อากาศเพื่อ จ าหน่ า ยแข่ ง ขั น กั บ ลูก ค ้าซึง่ เป็ นปั จ จั ย หลั ก ที่ส นั บ สนุ น ให ้บริษั ทสามารถ
ตอบสนองต่อความต ้องการของลูกค ้าได ้เป็ นอย่างดีและสามารถจาหน่ ายสินค ้าให ้กับลูกค ้าได ้ทุกราย

โดยในปี 2562 มี

ยอดขายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกเป็ นจานวนรวม 1 ล ้านเครือ
่ ง ซึง่ แบ่งสัดส่วนการขายตามมูลค่าเป็ นดังนี้
–

้ น าใน
ตลาดภายในประเทศเป็ นสัด ส่ว นร ้อยละ 49 ซึง่ จ าหน่ า ยให ้แก่ผู ้ผลิต ตู ้เย็ น และตู ้แช่ร ะดั บ ชัน
ประเทศหลายรายได ้แก่ Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอืน
่ ๆ

–

ตล า ดส่ ง ออ ก ต่ า ง ปร ะ เ ท ศ เ ป็ น สั ด ส่ ว น ร อ
้ ย ล ะ 5 1 ซึ่ ง จ า ห น่ า ยใ ห แ
้ ก่ ผู ผ
้ ลิ ต ตู เ้ ย็ น ตู แ
้ ช่ แ ล ะ
้ นาในภูมภ
เครือ
่ งปรับอากาศระดับชัน
ิ าคต่าง ๆ ของโลกได ้แก่ South East Asia (AEC Countries),
Europe & America, Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึง่
รายการค ้าโดยเกือบทัง้ หมดใช ้เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา

ในช่วงปี ทีผ
่ ่านมาปริมาณการบริโภคในตลาดต่างประเทศสาหรั บเครื่องทาความเย็ นและเครือ
่ งปรั บอากาศ
ลดลง เช่นเดียวกับปริมาณการบริโภคของกลุ่มลูกค ้าเดิมบางพืน
้ ทีม
่ จ
ี านวนลดลงเนื่องจากยังคงได ้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจทีฟ
่ ื้ นตัวไม่ชัดเจนและความไม่แน่ นอนของการเมืองในประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อปริมาณการขายทีล
่ ดลง
ของบริษัท
การดาเนินธุรกิจผลิตและจาหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกในปี ก่อนๆจนถึงปั จจุบันยังคงมี
การแข่ ง ขั น ตลอดเวลาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเข ม
้ ขน
้ มากขึ้น ในด า้ นคุ ณ ภาพและราคาขายที่ถู ก ลงโดยเฉพาะมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ข นาดเล็ ก ที่ ใ ช ้กั บ ตู เ้ ย็ น ตู ้แช่ ตู ท
้ าน้ าเย็ น ในครั ว เรื อ น เนื่ อ งจากมี ผู ผ
้ ลิต และจ าหน่ า ยมอเตอร์
้ นาหลายรายทีเ่ ป็ นรายใหญ่ของโลกทีม
คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกระดับชัน
่ ก
ี าลังผลิตรวมกันมากกว่าปริมาณความ
ต ้องการโดยรวมของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู ้ผลิตในประเทศจีนทีม
่ ก
ี าลังการผลิตโดยรวมมากทีส
่ ด
ุ ทีใ่ ช ้กลยุทธ์ด ้าน
ราคาขายทีถ
่ ก
ู กว่าเป็ นหลักในการแข่งขัน
จากนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัททีม
่ ุ่งเน ้นนาเสนอผลิตภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพและ
ตอบสนองได ้ตรงความต ้องการของลูกค ้า รวมถึงราคาทีแ
่ ข่งขันได ้ จึงดาเนินการในแนวทางดังนี้
–

ท าการพั ฒ นามอเตอร์ค อมเพรสเซอร์ใ ห ้เหมาะสมต่อ การใช ้งานตรงความต ้องการของตลาดในด ้าน

คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงาน
– ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทใี่ ช ้สารทาความเย็นทีเ่ ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล ้อม
– พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทม
ี่ ต
ี ้นทุนตา่ ลง
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ในการดาเนินธุรกิจมีตวั แปรสาคัญต่าง ๆ ทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อผลประกอบการของผู ้ผลิตและจาหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร์ ดังนี้

–
–
–
–
–
–
–
–
–

ความแปรปรวนของอุณหภูมอ
ิ ากาศทีไ่ ม่เป็ นไปตามฤดูกาลปกติทม
ี่ ผ
ี ลต่อการบริโภคในครัวเรือน
ความต ้องการพืน
้ ฐานในการมีอป
ุ กรณ์ทาความเย็นและถนอมอาหารเพือ
่ ดารงชีวต
ิ ภายใต ้ภาวะโลกร ้อน
้ ภาคครัวเรือน
ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของโลกและของแต่ละประเทศทีม
่ ผ
ี ลต่อกาลังซือ
สาหรับสินค ้าเครือ
่ งปรับอากาศ ตู ้เย็น และเครือ
่ งทาความเย็นต่างๆ
ความสามารถในการตอบสนองความต ้องการของตลาดในเรือ
่ งราคา คุณภาพ ประสิทธิภาพ การประหยัด
พลังงานและการใช ้สารทาความเย็นทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล ้อมของตัวผลิตภัณฑ์
ราคาต ้นทุนวัตถุดบ
ิ ทองแดง และเหล็กซึง่ ผันผวนปรับขึน
้ ลงตามภาวะเศรษฐกิจและต ้นทุนน้ ามัน
ค่าใช ้จ่ายในการผลิตต่อหน่วย ณ. ระดับขนาดกาลังการผลิตทีต
่ า่ งกันมาก
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจทีท
่ าให ้เกิดต ้นทุนสินค ้าและค่าใช ้จ่ายดาเนินการโดยรวมทีต
่ า่ ลงอย่าง
ต่อเนือ
่ ง
ความผันผวนของค่าเงินบาทต่ออัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ
ราคาขายทีแ
่ ข่งขันได ้ในแต่ละตลาด

ผลการดาเนินงาน
เนื่ อ งจากไม่ ม ีผู ป
้ ระกอบการรายอื่น ในประเทศที่ท าธุ ร กิจ ในลั ก ษณะเหมือ นกั น จึง ไม่ ไ ด ้น าเสนอข ้อมู ล
เปรียบเทียบกับผู ้ประกอบการรายอืน
่ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
(1)

รายได ้จากการขายและบริการ
ยอดการขายและบริการในปี 2562 มีมูลค่ารวม 5,939.98 ล ้านบาทเปรียบเทียบกับปี 2561 ทีม
่ ย
ี อด

การขายและบริการมูลค่ารวม 7,455.85 ล ้านบาท เป็ นมูลค่าทีล
่ ดลง 1,515.87 ล ้านบาทหรือลดลงในอัตราร ้อยละ 20.33
ซึง่ เป็ นผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ทีช
่ ลอตัวลงและภาคเกษตรกรรมในวงกว ้างยังคงได ้รับ
ผลกระทบจากราคาสินค ้าทีม
่ ม
ี ูลค่าตา่ นอกจากนี้ภ าวะเศรษฐกิจของโลกทีฟ
่ ื้ นตัวได ้บ ้างในประเทศอเมริกา กลุ่มประเทศ
ยุโรป และญี่ปุ่น และผลการแข่งขัน ลดราคาขายทีร่ ุ นแรงมากจากผู ้ผลิตในประเทศจีน ทาให ้ยอดขายของบริษัท สาหรั บ
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กทีใ่ ช ้กับตู ้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ทัง้ เป็ นมูลค่าเงินและ
จานวนเครือ
่ ง
(2) อัตรากาไรขัน
้ ต ้น
ในปี 2562 มีอัตรากาไรขัน
้ ต ้นร ้อยละ (3.51) ลดลงจากปี 2561 ทีม
่ อ
ี ัตรากาไรขัน
้ ต ้นร ้อยละ 0.88 ซึง่
เป็ นผลมาจากยอดขายลดลงจากปี 2561 ถึงร ้อยละ 25.5 รวมทัง้ อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็ง
ค่าขึน
้ เมือ
่ เทีย บกับ ปี ก่อนในอัตราเฉลีย
่ ประมาณร ้อยละ 8.5 และการปรั บลดราคาขายตามความต ้องการของลูกค ้าตาม
ภาวะการแข่งขันในตลาด
(3) ค่าใช ้จ่ายในการดาเนินงาน
– ค่าใช ้จ่ายในการขาย ในปี 2562 มีคา่ ใช ้จ่ายในการขายเป็ นจานวนเงิน 93.44 ล ้านบาท เปรียบเทียบ
กับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 86.99 ล ้านบาท เพิม
่ ขึน
้ 6.45 ล ้านบาท โดยยอดเงินทีเ่ พิม
่ ขึน
้ ส่วนใหญ่มาจากค่าใช ้จ่ายในการ
รับประกันสินค ้าและค่าขนส่งจากการขาย
– ค่าใช ้จ่ายในการบริหาร ในปี 2562 มีคา่ ใช ้จ่ายในการบริหารเป็ นจานวนเงิน 597.31 ล ้านบาท
่่
เปรียบเทียบ กับปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 545.86 ล ้านบาท ส่วนใหญ่มาจากค่าใช ้จ่ายเพือการวิ
จัยและพัฒนาสินค ้า
– กาไรและขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย
่ นในปี 2562 มีผลเป็ นกาไรจานวน 7.07 ล ้านบาท ส่วนปี 2561
้ วัตถุดบ
มีผลเป็ นกาไรจานวน 6.54 ล ้านบาท เป็ นผลจากการบริหารเงินตราต่างประเทศของรายการซือ
ิ ทองแดงและเหล็ก
จากต่างประเทศและการขายส่งออกไปยังลูกค ้าต่างประเทศของเงินสกุลบาทต่อเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาทีส
่ ามารถจัดการ
ได ้ดีถงึ แม ้ว่าจะได ้รับผลกระทบจากเงินบาททีแ
่ ข็งค่าขึน
้
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(4) ค่าใช ้จ่ายทางการเงิน
ในปี 2562 มีค่า ใช ้จ่ า ยทางการเงิน เป็ นจ านวนเงิน 212.74 ล ้านบาทเปรีย บเทีย บกั บ ปี 2561 ที่ม ี
ค่าใช ้จ่ายทางการเงินเป็ นจานวนเงิน 187.13 ล ้านบาท
ผลการดาเนินงานโดยสรุป
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ยังคงชลอตัวและภาคเกษตรกรรมในวงกว ้างยังคงได ้รับ
้ และความต ้องการบริโภคมีน ้อยลง นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกิจของโลก
ผลกระทบจากราคาสินค ้าทีม
่ ม
ี ูลค่าตา่ ทาให ้กาลังซือ
โดยรวมยั ง คงฟื้ นตัว ไม่ ชัด เจนคงมีเ พีย งสหรั ฐ อเมริก า กลุ่ม ประเทศยุโ รปและญี่ปุ่ นทีฟ
่ ื้ นตั ว บ ้างไม่ม ากนั ก และยั ง คงมี
ผลกระทบจากเศรษฐกิจของจีนทีม
่ ก
ี ารขยายตัวลดลง ทาให ้การบริโภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวได ้ไม่ดเี ท่าทีค
่ วร อีก
ทัง้ การแข่ง ขัน ลดราคาขายทีร่ ุน แรงมากจากผู ้ผลิต ในประเทศจีน ทาให ้บริษัท ต ้องปรั บลดราคาขายตามการแข่งขันและ
ส่งผลให ้ยอดขายของบริษัทสาหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กทีใ่ ช ้กับตู ้เย็นในครัวเรือนมียอดขายในปี 2562 ลดลง
จากปี 2561 ทัง้ เป็ นมูลค่าเงินและจานวนเครือ
่ ง
การดาเนินธุรกิจของบริษัทนัน
้ มีปัจจัยสาคัญทีส
่ ง่ ผลกระทบต่อผลประกอบการ ดังนี้
–

ยอดขายลดลงจากปี 2561 อันเป็ นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษี นาเข ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ จึงทา

ให ้ปริมาณการนาเข ้ามอเตอร์คอมเพรสเซอร์จากประเทศจีนสูงขึน
้ อย่างมีนัยสาคัญ อีกทัง้ ราคามอเตอร์คอมเพรสเซอร์จาก
ประเทศจีน ถู ก กว่า ราคาขายในประเทศ เนื่ อ งจากประเทศจีน มีค วามได ้เปรี ย บ เรื่ อ งก าลั ง การผลิต จ านวนมากท าให ้
อุตสาหกรรมของจีนสามารถทีจ
่ ะลงทุนเครื่องจักรให ้เป็ นแบบอัตโนมัต ิ (MASS FULLY AUTOMATION) รวมถึงอัตรา
แลกเปลีย
่ นเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์แข็งค่าขึน
้ เมือ
่ เทียบกับปี กอ
่ นในอัตราเฉลีย
่ ประมาณร ้อยละ 8.5 และการปรับ
ลดราคาขายตามความต ้องการของลูกค ้าตามภาวะการแข่งขันในตลาด
– อัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราสกุลบาทเทียบกับดอลลาร์ในปี 2562 โดยเฉลีย
่ แข็งค่าสูงกว่าปี 2561 ในอัตรา
เฉลีย
่ มากกว่าร ้อยละ 8.5
– การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผู ้ผลิตรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผู ้ผลิตจากประเทศจีน ซึง่ มีความ
ได ้เปรียบจากกาลังการผลิตและขนาดของธุรกิจทีใ่ หญ่กว่ามาก
ผลกระทบจากปั จจัยทางธุรกิจทีส
่ าคัญต่างๆดังกล่าวทาให ้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนจานวน 1,123.73
ล ้านบาท โดยทีอ
่ ต
ั รากาไรขัน
้ ต ้นในปี 2562 มีเพียง (3.51%) ซึง่ ลดลงจากปี 2561 ทีม
่ อ
ี ต
ั รากาไรขัน
้ ต ้น 0.88%
ทัง้ นีฝ
้ ่ ายบริหารได ้กาหนดให ้ดาเนินการในแนวทางต่างๆ เพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบทางการแข่งขันธุรกิจให ้มี
มากขึน
้ สาหรับการดาเนินงานในปี 2562 ดังต่อไปนี้
– ลดต ้นทุนสินค ้าให ้สามารถแข่งขันได ้
– พัฒนาสินค ้าให ้สอดคล ้องกับความต ้องการของตลาด
– พัฒนาความรู ้และขีดความสามารถของบุคลากร มีแผนกาลังคนทดแทน (Succession Plan)
– ขยายตลาดเดิมและเพิม
่ ตลาดใหม่
– เพิม
่ ประสิทธิภาพเครือข่าย ปั จจัยการผลิตในแบบ Backward Vertical Integration
– ส่งเสริมกิจกรรมทีต
่ อบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล ้อม
– สร ้างความได ้เปรียบในเชิงแข่งขันด ้วยการเพิม
่ กาลังการผลิต
– เพิม
่ ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจด ้วยเทคโนโลยี
– พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ
่ นาไปสูร่ ะบบบริหารคุณภาพ (TQM)
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ิ
้ น
การบริหารจ ัดการทีเ่ ป็นผลต่อสินทร ัพย์ หนีส

1.

้ ารค้าและลูกหนีอ
้ น
ลูกหนีก
ื่

(หน่วย: พันบาท)
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ลูกหนีก
้ ารค ้า - กิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
ยังไม่ครบกาหนดชาระ

92,416

9.46 %

90,842

7.73 %

84,980

4.78 %

13,481

1.38 %

22,829

1.94 %

21,629

1.22 %

-

-

-

-

94

0.00 %

4,449

0.46 %

4,797

0.41 %

5,466

0.31 %

110,346

11.30 %

118,468

10.08 %

112,169

6.31 %

-

-

-

-

-

-

110,346

11.30 %

118,468

10.08 %

112,169

6.31 %

652,602

66.80 %

713,029

60.67 %

1,336,041

75.19 %

152,699

15.63 %

290,361

24.70 %

279,145

15.71 %

890

0.09 %

8,972

0.76 %

8,723

0.49 %

11,043

1.13 %

22,867

1.95 %

66,978

3.77 %

817,234

83.65 %

1,035,229

88.08 %

1,690,887

95.16 %

(6,205)

(0.64 %)

(12,775)

(1.09 %)

(54,635)

(3.07%)

รวมลูกหนีก
้ ารค ้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน, สุทธิ

811,029

83.01 %

1,022,454

86.99 %

1,636,252

92.09 %

รวมลูกหนีก
้ ารค ้า – สุทธิ

921,375

94.31 %

1,140,922

97.07 %

1,748,421

98.40 %

ลูกหนีอ
้ น
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน

15,613

1.60 %

3,611

0.31 %

1,168

0.06 %

ลูกหนีอ
้ น
ื่ – กิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน

39,937

4.09 %

30,805

2.62 %

10,757

0.61 %

-

-

-

-

16,491

0.93 %

55,550

5.69 %

34,416

2.93 %

28,416

1.60 %

976,925

100 %

1,175,338

100 %

1,776,837

100 %

ค ้างชาระ
น ้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ
รวมลูกหนีก
้ ารค ้า - กิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน, สุทธิ
ลูกหนีก
้ ารค ้า - อืน
่ ๆ
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
ค ้างชาระ
น ้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
มากกว่า 6 เดือน
รวม
หัก : ค่าเผือ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญ

ลูกหนีอ
้ น
ื่

เงินจ่ายล่วงหน ้า
รวมลูกหนีอ
้ น
ื่
รวมลูกหนีก
้ ารค ้าและลูกหนีอ
้ น
ื่ - สุทธิ

รายละเอียดลูกหนีก
้ ารค ้าของบริษัทสามารถจัดกลุม
่ ตามอายุของหนีไ้ ด ้ดังตารางข ้างต ้นนี้
่ ทีเ่ หมาะสม ดังนั ้น
ฝ่ ายบริหารของบริษัทและบริษัทย่อยกาหนดให ้มีนโยบายและวิธก
ี ารในการควบคุมสินเชือ
่ นอกจากนี้ การให ้สินเชือ
่ ของ
บริษัทและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได ้รั บความเสียหายทีเ่ ป็ นสาระสาคัญจากการให ้สินเชือ
บริษัทและบริษัทย่อยไม่มก
ี ารกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานของลูกค ้าทีห
่ ลากหลายและมีอยู่จานวนมากราย
้ ดีและสาหรับลูกค ้าต่างประเทศบริษัทได ้ทาประกันความเสีย
่ งคุ ้มครองการไม่จ่ายชาระ
ซึง่ ลูกหนีเ้ กือบทัง้ หมดเป็ นลูกค ้าชัน
จานวนหนึง่ จึงไม่คาดว่าบริษัทจะได ้รับความเสียหายจากลูกค ้าในมูลค่าทีเ่ ป็ นสาระสาคัญ
บริษั ทมีร ายการธุร กิจ ทีส
่ าคัญ กั บ บริษั ทย่อ ยและบริษั ททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน (โดยมีผู ้ถือ หุ ้นและ/หรือ กรรมการ
่
้
บริษัทร่วมกัน) ซึงส่วนใหญ่เป็ นการซือและขายสินค ้าทีเ่ กีย
่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทมีนโยบายในการทารายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นราคาเทียบเคียงกับราคาตลาดและเป็ นไป
ตามเงือ
่ นไขโดยมีสัญญาทางการค ้าระหว่างบริษัทกับบริษัท เหล่านั ้นกันอย่างชัดเจนและเป็ นไปตามตามปกติธุรกิจและ
รายการธุรกิจทีเ่ กิดขึน
้ ได ้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิ ดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาสในที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท
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2. สินค้าคงเหลือ มีรายละเอียดดังข ้อมูลนี้
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2562

ปี 2560

ปี 2561

ราคาทุน
สินค ้าสาเร็จรูป

470,195

26.23 %

956,839

37 %

696,350

30 %

งานระหว่างผลิต

343,439

19.16 %

434,690

17 %

457,312

20 %

วัตถุดบ
ิ

923,364

51.51 %

1,153,952

45 %

1,150,035

50 %

55,734

3.10 %

35,673

1%

578

1,792,732

100 %

2,581,154

100 %

2,304,275

สินค ้าระหว่างทาง
รวม
ค่าเผือ
่ การลดมูลค่าสินค้า
สินค้าคงเหลือสุทธิ

(219,143)
1,573,589

12.22 %

(237,305)
2,343,849

9.19%

(181,869)

100 %
7.89%

2,122,406

ในระหว่างปี ปั จจุบัน กลุ่มบริษัทบันทึกกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค ้าคงเหลือเป็ นจานวน 18.2 ล ้านบาท
(เฉพาะบริษัท: 11.1 ล ้านบาท) โดยนาไปหักจากมูลค่าของสินค ้าคงเหลือทีร่ ับรู ้เป็ นค่าใช ้จ่ายในระหว่างปี (2561: บันทึก
การปรั บลดราคาทุนของสินค ้าคงเหลือให ้เป็ นมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได ้รั บเป็ นจานวน 55.4 ล ้านบาท(เฉพาะบริษัท: 41.9 ล ้าน
บาท) โดยแสดงเป็ นส่วนหนึง่ ของต ้นทุนขาย)
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3. ทีด
่ น
ิ อาคารและอุปกรณ์ มีรายละเอียดด ังตารางข้อมูลนี้
งบการเงินรวม
ส่วนปรับปรุง
ทีด
่ น
ิ และอาคาร
ทีด
่ น
ิ

โรงงาน

เครือ
่ งตกแต่ง

งานระหว่าง

ติดตัง้ และ

ก่อสร ้างและ

อุปกรณ์

อุปกรณ์

เครือ
่ งจักร

โรงงาน

สานักงาน

ยานพาหนะ

เครือ
่ งจักร
ระหว่างติดตัง้

รวม

ราคาทุน:
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

349,728

2,083,092

7,757,308

1,283,756

199,259

148,163

333,534

12,154,840

้ เพิม
ซือ
่

-

-

2,977

7,947

2,831

155

390,910

404,820

โอนเข ้า (โอนออก)

-

8,706

147,787

12,955

9,870

1,770

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(42,966)

(7,560)

(1,738)

(4,716)

(58,102)

-

(12,867)

(556)

(396)

(405)

(34,700)

-

(1,122)

(181,088)

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(20,476)

-

349,728

2,035,965

7,887,596

1,303,536

203,844

147,954

538,235

12,466,858

้ เพิม
ซือ
่

-

301

247

6,483

4,426

281

803,140

814,878

โอนเข ้า (โอนออก)

-

30,830

70,307

4,693

12,126

769

(118,725)

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

-

(12,686)

(2,568)

(14,160)

(44)

(41,441)

(723)

(556)

(70,899)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
-

การเงิน

(18,097)

(21,933)

-

-

(41,309)

349,728

2,048,999

7,923,531

1,312,144

205,513

148,404

1,181,209

13,169,528

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

-

1,281,443

6,591,477

1,178,043

175,644

127,859

-

9,354,466

่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ

-

83,569

255,121

41,402

10,107

7,667

-

397,866

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

(37,895)

(1,122)

(7,490)

(1,666)

-

(48,173)

(355)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
่ มราคาสะสม:
ค่าเสือ

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
-

การเงิน

(7,654)

(16,672)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

1,319,463

6,829,926

1,218,323

่ มราคาสาหรับปี
ค่าเสือ

-

84,660

218,728

30,175

จาหน่าย/ตัดจาหน่าย

-

-

(1,878)

(499)

(482)

(25,163)

177,779

133,505

-

9,678,996

10,917

5,937

(14,156)

-

350,417

(44)

-

(16,577)

(501)

-

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
-

การเงิน

(11,488)

(17,177)

1,247,999

(659)
173,881

138,897

-

(29,825)

1,392,635

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

-

-

เพิม
่ ขึน
้ ระหว่างปี

-

-

-

-

ลดลงระหว่างปี

-

-

3,376

-

-

-

517

3,893

-

-

269

-

-

-

-

269

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

-

-

(1,974)

-

-

(3,306)

เพิม
่ ขึน
้ ระหว่างปี

-

-

(6,276)

-

-

-

-

(6,276)

-

-

-

61

54

-

-

-

-

(646)

(571)

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

349,728

716,502

1,055,696

85,213

25,358

13,824

538,235

2,784,556

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

349,728

656,364

885,853

64,145

30,986

8,936

1,181,209

3,177,221

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

7,029,599

-

-

9,983,011

ค่าเผือ
่ การด้อยค่า:
(5,619)

-

(707)

(625)

(517)
-

(6,136)
(1,332)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน

(707)

(625)

ผลต่างจากการแปลงค่างบ
การเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

171
(8,079)

286
(9,296)

มูลค่าสุทธิตามบ ัญชี:

่ มราคาสาหร ับปี :
ค่าเสือ
ปี 2561 (จานวน 361 ล ้านบาท รวมอยูใ่ นต ้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช ้จ่ายในการบริหาร)

397,866

ปี 2562 (จานวน 318 ล ้านบาท รวมอยูใ่ นต ้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยูใ่ นค่าใช ้จ่ายในการบริหาร)

350,288
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่ มราคาสะสมและค่าเผือ
ทีด
่ น
ิ แสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสือ
่
การด ้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ ้ามี)
่ มราคาของอาคารและอุปกรณ์คานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธเี ส ้นตรงตามอายุการให ้
ค่าเสือ
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่วนปรับปรุงทีด
่ น
ิ และอาคารโรงงาน

–

10, 20 ปี

เครือ
่ งจักร

–

5, 8, 10, 15 ปี

อุปกรณ์โรงงาน

–

5 ปี

เครือ
่ งตกแต่ง ติดตัง้ และอุปกรณ์สานั กงาน

–

3, 5, 10 ปี

ยานพาหนะ

–

5 ปี

่ มราคาของส่วนทีค
ค่าเสือ
่ านวณจากราคาทุนรวมอยูใ่ นการคานวณผลการดาเนินงาน
่ มราคาสาหรับทีด
ไม่มก
ี ารคิดค่าเสือ
่ น
ิ และงานระหว่างก่อสร ้างและเครือ
่ งจักรระหว่างติดตัง้
กลุม
่ บริษัทตัดรายการทีด
่ น
ิ อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมือ
่ จาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได ้รับ
ประโยชน์เ ชิง เศรษฐกิจ ในอนาคตจากการใช ้หรือ การจ าหน่ า ยสิน ทรั พ ย์ รายการผลก าไรหรือ ขาดทุน จากการจ าหน่ า ย
สินทรัพย์ จะรับรู ้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมือ
่ บริษัทตัดรายการสินทรัพย์นัน
้ ออกจากบัญชี
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯได ้รวมต ้นทุนการกู ้ยืมเข ้าเป็ นราคาทุนของเครื่องจักร
ในระหว่างปี สิน
ระหว่างติดตัง้ จานวน 11.1 ล ้านบาท โดยคานวนจากอัตราการตัง้ ขึน
้ เป็ นทุนในอัตราร ้อยละ 4.20 - 4.56 (2561: ไม่ม)ี
กลุม
่ บริษัทได ้นาทีด
่ น
ิ พร ้อมสิง่ ปลูกสร ้างมูลค่าสุทธิตามบัญชี จานวนประมาณ 392 ล ้านบาท (2561: 423
ล ้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 221 ล ้านบาท 2561: 223 ล ้านบาท) ไปจดจานองและวางเป็ นประกันไว ้กับกลุม
่ สถาบันการเงิน
เพือ
่ ค้าประกันเงินกู ้ยืมทีไ่ ด ้รับจากกลุม
่ สถาบันการเงินเหล่านัน
้ ตามทีก
่ ล่าวไว ้ในหมายเหตุ 17
่ หมุนเวียนกับสถาบันการเงิน 3 แห่งว่ากลุม
นอกจากนี้ กลุม
่ บริษัทมีเงือ
่ นไขตามข ้อตกลงวงเงินสินเชือ
่ บริษัทจะ
ไม่นาสินทรัพย์ทเี่ ป็ นทีด
่ น
ิ สิง่ ปลูกสร ้างและเครือ
่ งจักรของกลุม
่ บริษัทไปจาหน่าย จ่ายโอน จานอง จานาหรือก่อภาระผูกพั น
่ ร่วม (Syndicated loan) ในการชาระหนี้ให ้แก่กลุ่มสถาบันการเงิน
ใดๆ เว ้นแต่เป็ นการให ้หลักประกันภายใต ้สัญญาสินเชือ
ดังกล่าว ตามทีก
่ ล่าวไว ้ในหมายเหตุ 15
่ มราคาหมดแล ้ว แต่ยังใช ้งาน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม
่ บริษัทมีอาคารและอุปกรณ์จานวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสือ
่ มราคาสะสมของสินทรั พย์ดังกล่าวมีจานวนเงินประมาณ 6,776.3 ล ้านบาท (เฉพาะของ
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสือ
บริษัท: 3,881.4 ล ้านบาท) (2561: 5,893.0 ล ้านบาท ในงบการเงินรวมและ 3,561.6 ล ้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของ
บริษัท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทมียอดคงเหลือของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซงึ่ ได ้มาภายใต ้
สัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็ นจานวนเงิน 126.3 ล ้านบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 26.9 ล ้านบาท) (2561:
86.4 ล ้านบาท ในงบการเงินรวมและ 36.2 ล ้านบาท ในงบการเงินเฉพาะของบริษัท)
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4. เงินลงทุนในบริษ ัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามทีแ
่ สดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินปั นผลทีบ
่ ริษัท
บริษัท

ทุนเรียกชาระแล ้ว
2562

บริษัท กุลธรเคอร์บเี้ ฟาน์ดรี่ จากัด
บริษัท กุลธรพรีเมียร์ จากัด
บริษัท กุลธร สตีล จากัด

2561

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

2562

2561

(ร ้อยละ)

(ร ้อยละ)

2562

รับระหว่างปี
2561

2562

2561
-

575,000

575,000

100

100

739,999

739,999

-

1,260,000

1,260,000

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

400,000

400,000

100

100

399,999

399,999

-

-

650,000

650,000

100

100

540,630

540,630

-

-

100

12,500

12,500

-

-

บริษัท กลุธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จากัด
บริษัท กุลธรวิจัยและพัฒนา จากัด

12,500

12,500

100

รวม
หัก : ค่าเผือ
่ การด ้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย

3,629,879

3,629,879

-

-

(1,543,007)

(1,043,007)

-

-

2,086,872

2,586,872

-

-

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ในระหว่างปี ปั จจุบัน บริษัทบันทึกค่าเผือ
่ การด ้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิม
่ ขึน
้ จานวน 500 ล ้านบาท
(2561: 260 ล ้านบาท)
ั้
5. เงินเบิกเกินบ ัญชีและเงินกูย
้ ม
ื ระยะสนจากสถาบ
ันการเงิน เป็ นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบีย
้
(ร ้อยละต่อปี )

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

เงินเบิกเกินบัญชี

6.87 - 11.62

108,582

131

5,627

้
เงินกู ้ยืมระยะสัน

4.20 - 4.63

1,047,145

874,600

974,500

ี
ทรัสต์รซ
ี ท

3.90 - 5.39

1,408,039

1,531,518

1,674,341

เจ ้าหนีแ
้ พคกิง้ เครดิต

4.00 - 5.66

921,813

639,874

375,317

3,485,579

3,046,123

3,029,785

รวม

่ ระยะสัน
้ กับสถาบันการเงินจานวน 3 แห่งว่า กลุม
กลุม
่ บริษัทมีข ้อตกลงภายใต ้สัญญาสินเชือ
่ บริษัทจะต ้องปฏิบัต ิ
่ มราคาและค่า
ตามเงือ
่ นไขต่าง ๆ รวมถึงการดารงอัตราส่วนหนี้ทม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ิ ต่อส่วนของ
ตัดจาหน่าย รายการพิเศษและรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสดสาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนี้สน
ผู ้ถือหุ ้นสาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต ้องไม่นาสินทรัพย์ของกลุม
่ บริษัท ทัง้ ทีม
่ อ
ี ยู่เดิมและทีจ
่ ะได ้มา
่
ใหม่ในอนาคตไปจาหน่ายจ่ายโอน จานอง จานาหรือก่อภาระผูกพันใดๆ เว ้นแต่กรณีนาไปเป็ นหลักประกันวงเงินสินเชือ
ร่วม (Syndicated loan) ในการชาระหนีใ้ ห ้แก่กลุม
่ สถาบันการเงินดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม
่ บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี้ทม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อกาไรก่อนหักดอกเบีย
้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย รายการพิเศษและรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือ
ภาษี ค่าเสือ
่ ทาให ้เงินกู ้ยืมดังกล่าวเป็ นหนี้สน
ิ ทีต
หุ ้นตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาให ้สินเชือ
่ ้องจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถามทันทีตามทีก
่ ล่าวไว ้
ในหมายเหตุ 17
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้ ารค้าและเจ้าหนีอ
้ น
6. เจ้าหนีก
ื่ มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
ปี 2562
เจ ้าหนีก
้ ารค ้า - กิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน

ปี 2561

ปี 2560

7,860

6,264

10,790

357,868

513,384

638,096

17,212

3,884

6,130

166,096

158,039

138,716

-

-

-

ดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายแก่กจิ การทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน

1,898

2,766

2,954

ค่าใช ้จ่ายค ้างจ่าย- กิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน

65,846

67,962

82,412

616,780

752,299

879,098

เจ ้าหนีก
้ ารค ้า - กิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่ - กิจการทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน
เจ ้าหนีอ
้ น
ื่ - กิจการทีไ่ ม่เกีย
่ วข ้องกัน
ดอกเบีย
้ ค ้างจ่ายแก่กจิ การทีเ่ กีย
่ วข ้องกัน

รวมเจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่

ในปี 2562 มียอดเจ ้าหนีก
้ ารค ้าและเจ ้าหนีอ
้ น
ื่ เป็ นจานวนเงิน 616.78 ล ้านบาท ในขณะทีจ
่ านวนคงเหลือของ
้ และการควบคุมสินค ้าคงคลังทีด
ปี 2561 มีเป็ นจานวน 752.30 ล ้านบาท เป็ นผลจากการบริหารงานจัดซือ
่ ข
ี น
ึ้
บริษั ทมีร ายการธุร กิจ ทีส
่ าคัญ กั บ บริษั ทย่อ ยและบริษั ททีเ่ กีย
่ วข ้องกัน (โดยมีผู ้ถือ หุ ้นและ/หรือ กรรมการ
้ และขายสินค ้าทีเ่ กีย
บริษัทร่วมกัน) ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นการซือ
่ วเนื่องกับธุรกิจของบริษัททีเ่ ป็ นผู ้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ โดยบริษัทมีนโยบายในการทารายการธุรกิจดังกล่าวในราคาเทียบเคียงกับราคาตล าดและเป็ นไป
ั ญาทางการค ้าระหว่างบริษัทกับบริษัทเหล่านั น
ตามเงือ
่ นไขโดยมีสญ
้ กันอย่างชัดเจนและเป็ นไปตามปกติธุรกิจ และรายการ
ธุรกิจทีเ่ กิดขึน
้ ได ้ผ่านการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
7. เงินกูย
้ ม
ื ระยะยาว มีรายละเอียดด ังนี้
(หน่วย : พันบาท)
ปี 2562
เงินกู ้ยืมระยะยาว
หัก: ส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

ปี 2561

ปี 2560

1,075,300

1,475,300

800,000

(1,075,300)

(400,000)

(200,000)

เงินกู ้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนทีถ
่ งึ
กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี

-

1,075,300

600,000

่ (Credit Facility Agreement) กับ
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได ้เข ้าทาสัญญาสินเชือ
่ ร่วมสาหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวจานวน 2,000 ล ้านบาท
สถาบันการเงิน 3 แห่ง เพือ
่ รับวงเงินสินเชือ
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได ้เบิกเงินกู ้ยืมระยะยาวตามสัญญาแล ้วจานวน 1,000 ล ้านบาท โดย
เงินกู ้ยืมดังกล่าวมีกาหนดจ่ายชาระคืนภายในปี 2564 โดยแบ่งจ่ายชาระคืนเป็ นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ล ้าน
บาท รวม 20 งวด โดยเริม
่ ชาระคืนเงินกู ้ไตรมาสแรกในเดือนมีนาคม 2560
้ 925.3 ล ้านบาท เงินกู ้ยืมดังกล่าวมี
ในระหว่างปี 2561 บริษัทได ้เบิกเงินกู ้ยืมระยะยาวเพิม
่
จานวนทัง้ สิน
กาหนดจ่ายชาระคืนภายในปี 2566 โดยแบ่งจ่ายชาระคืนเป็ นรายไตรมาสจานวน 19 งวด แบ่งเป็ นไตรมาสละ 50 ล ้าน
บาท จานวน 18 งวด และไตรมาสสุดท ้ายจานวน 25.3 ล ้านบาท โดยเริม
่ ชาระคืนเงินกู ้ไตรมาสแรกในเดือนธันวาคม
2561
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เงินกู ้ยืมดังกล่าวคิดอัตราดอกเบีย
้ ซึง่ อ ้างอิงจากอัตราดอกเบีย
้ THBFIX +3% โดยมีกาหนดชาระดอกเบีย
้
เป็ นรายเดือน
ภายใต ้สัญ ญาเงิน กู ้นี้ กลุ่ม บริษั ทจะต ้องปฏิบั ต ต
ิ ามเงื่อนไขต่า ง ๆ รวมถึงการด ารงอั ต ราส่ว นหนี้ ท ี่ม ีภ าระ
่ มราคาและค่าตัดจาหน่ าย รายการพิเศษและรายการทีไ่ ม่ใช่ เงินสด
ดอกเบีย
้ ต่อกาไรก่อนหักดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นสาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 2.75:1
สาหรับงบการเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตราส่วนหนีส
้ น
ในเดือนธันวาคม 2561 กลุม
่ บริษัทได ้รับหนั งสืออนุมัตก
ิ ารผ่อนผันเงือ
่ นไขทางการเงินบางประการ รวมไปถึง
่ มราคาและค่าตั ด
อนุ มั ต ผ
ิ ่ อนผั น การไม่ด ารงอัตราส่วนหนี้ท ม
ี่ ีภาระดอกเบีย
้ ต่อ ก าไรก่อนหั กดอกเบีย
้ ภาษี ค่าเสือ
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือหุ ้นสาหรั บปี สิน
้ สุดวันที่ 31
จาหน่ าย รายการพิเศษและรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สน
ธันวาคม 2561 จากเจ ้าหนีส
้ ถาบันการเงินทัง้ 3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุม
่ บริษัทสามารถปฏิบัตต
ิ ามเงือ
่ นไขต่าง ๆ ทีร่ ะบุในหนั งสือผ่อนปรนและสัญญา
เงินกู ้ได ้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุม
่ บริษัทไม่สามารถดารงอัตราส่วนหนี้ทม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้ ต่อกาไรก่อนหักดอกเบีย
้
่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย รายการพิเศษและรายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด และอัตราส่วนหนี้สน
ิ ต่อส่วนของผู ้ถือ
ภาษี ค่าเสือ
่ ทาให ้เงินกู ้ยืมระยะยาวเป็ นหนี้สน
ิ ทีต
หุ ้นตามทีก
่ าหนดไว ้ในสัญญาให ้สินเชือ
่ ้องจ่ายคืนเมือ
่ ทวงถามทันที กลุม
่ บริษัท
จึงได ้จั ดประเภทเงิน กู ้ยืมดังกล่าวรวมเป็ นส่วนหนึ่ง ของเงินกู ้ยืมทีถ
่ งึ ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี ทัง้ จ านวน การจั ด
ิ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็ นหนีส
ิ หมุนเวียนเป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ประเภทหนีส
้ น
้ น
เงิน กู ย้ ื ม ระยะยาวจากสถาบั น การเงิน ข า้ งต น
้ ค้ า ประกั น โดยการจดจ านองที่ ด ิน และสิ่ง ปลู ก สร า้ งของ
กลุม
่ บริษัท
บริษัทได ้ทาสัญญาแลกเปลีย
่ นอัตราดอกเบีย
้ สาหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวบางส่วนตามทีก
่ ล่าวไว ้ในหมายเหตุ 33
ั
ิ ตามสญญาเช่
้ น
8. หนีส
าการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส
้ น

51,382

69,569

1,623

2,642

หัก: ดอกเบีย
้ รอตัดจ่าย

(5,408)

(2,374)

(116)

(190)

รวม

45,974

67,195

1,507

2,452

(15,827)

(56,028)

(568)

(901)

30,147

11,167

939

1,551

หัก: ส่วนทีถ
่ งึ กาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ิ ตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่
หนีส
้ น
ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
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กลุ่มบริษั ทได ้ทาสัญญาเช่าการเงินเพื่อเช่าเครื่องจั กรและยานพาหนะใช ้ในการดาเนินงานของกิจการโดยมี
กาหนดการชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลีย
่ ประมาณ 3 ถึง 5 ปี
กลุม
่ บริษัทมีภาระผูกพันทีจ
่ ะต ้องจ่ายค่าเช่าขัน
้ ตา่ ตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้
(หน่วย: ล ้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขัน
้ ต่าทีต
่ ้อง
้ ตามสัญญาเช่า
จ่ายทัง้ สิน

18

33

51

1

1

2

(2)

(3)

(5)

-

-

-

16

30

46

1

1

2

ดอกเบีย
้ ตามสัญญาเช่าการเงินรอ
การตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินขัน
้ ต่าที่
้ ตามสัญญาเช่า
ต ้องจ่ายทัง้ สิน

(หน่วย: ล ้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
งบการเงินรวม
ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รวม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

รวม

ผลรวมของจานวนเงินขัน
้ ต่าทีต
่ ้อง
้ ตามสัญญาเช่า
จ่ายทัง้ สิน

58

11

69

1

2

3

(2)

-

-

-

67

1

2

3

ดอกเบีย
้ ตามสัญญาเช่าการเงินรอ
การตัดบัญชี

(2)

-

มูลค่าปั จจุบันของจานวนเงินขัน
้ ต่าที่
้ ตามสัญญาเช่า
ต ้องจ่ายทัง้ สิน

56

11

9. สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพน ักงาน
เงินสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั ก งานเป็ นเงินชดเชยพนั กงานเมือ
่ ออกจากงานและเงินรางวัลการ
ปฏิบต
ั งิ านครบกาหนดระยะเวลา
ในปี 2562 ยอดคงเหลือของการสารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงาน มีเป็ นจานวนเงิน 267.75 ล ้าน
บาท ซึง่ เป็ นยอดคงเหลือทีส
่ งู กว่าปี 2561 ทีม
่ ย
ี อดคงเหลือเป็ นจานวนเงิน 199.16 ล ้านบาท
เมือ
่ วันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได ้ประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา ซึง่ ได ้กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิม
่ เติมกรณีนายจ ้างเลิกจ ้าง สาหรับลูกจ ้างซึง่ ทางานติดต่อกันครบ 20 ปี
ิ ธิได ้รั บค่าชดเชยไม่น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้าย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช ้ตัง้ แต่วันที่ 5
ขึน
้ ไปให ้มีสท
พฤษภาคม 2562 เป็ นต ้นไป การเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวถือเป็ นการแก ้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
ิ สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงานเพิม
งาน และมีผลกระทบให ้กลุม
่ บริษัทมีหนี้สน
่ ขึน
้ 55.7 ล ้านบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 26.8 ล ้านบาท) กลุ่มบริษัทได ้บันทึกผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงดังกล่าวโดยรับรู ้ต ้นทุนบริการในอดีตเป็ น
ค่าใช ้จ่ายทันทีในส่วนของกาไรหรือขาดทุนของปี ปัจจุบน
ั
กลุม
่ บริษัทคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ระยะยาวของพนั กงานภายใน 1 ปี ข ้างหน ้า เป็ นจานวนประมาณ
16.4 ล ้านบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จานวน 6.7 ล ้านบาท) (2561: จานวน 16.8 ล ้านบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ:
จานวน 8.3 ล ้านบาท)
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สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุน
่ (Credit Facility
ต่อมาเมือ
่ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยได ้เข ้าทาสัญญาสินเชือ
่ ร่วมสาหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวจานวน 2,000 ล ้านบาท เงินกู ้ยืม
Agreement) กับสถาบันการเงิน 3 แห่ง เพือ
่ รับวงเงินสินเชือ
ดังกล่าวคิดอัตราดอกเบีย
้ ซึง่ อ ้างอิงจากอัตราดอกเบีย
้ THBFIX +3% โดยมีกาหนดชาระดอกเบีย
้ เป็ นรายเดือน
การเปลีย
่ นแปลงของแหล่งเงินทุนทีม
่ าและใช ้ไปจากการดาเนินงาน เป็ นดังนี้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต ้นปี

96,962,936

บวก เงินสดสุทธิจาก(ใช ้ไป)ในกิจกรรมดาเนินงาน
–ขาดทุนจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย
่ น
ิ
แปลงในสินทรัพย์และหนีส
้ น
ิ
–การเปลีย
่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส
้ น
–จ่ายดอกเบีย
้
–จ่ายภาษี เงินได ้ และอืน
่ ๆ
หัก เงินสดสุทธิใช ้ไปในกิจกรรมลงทุน (1)

220,572,739

หัก

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
้
–เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู ้ยืมระยะสัน
–จ่ายคืนเงินกู ้ยืมระยะยาว
–เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
–เงินสดรับจากการเพิม
่ ทุน
–เงินจ่ายชาระหนีต
้ ามสัญญาเช่าการเงิน
บวก ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม
่ ขึน
้

(448,003,702)
924,629,052
(216,370,753)
(39,681,858)

434,970,677
(400,000,000)
52,967,451
300,000,000
(63,002,571)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

(523,848,331)
324,935,557

19,293,459
137,916,360

จากข ้อมูลการเปลีย
่ นแปลงของแหล่งเงินทุนทีม
่ าและใช ้ไปจากการดาเนินงานดังกล่าวข ้างต ้น บริษัทยังคงมี
้ ปี บริษัทมี
สภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอต่อการดาเนินงาน ซึง่ สามารถชาระคืนหนีเ้ งินกู ้ได ้ตามกาหนดและ ณ สิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี คงเหลือเป็ นจานวนเงิน 137.92 ล ้านบาท
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รายงานประจำ�ปี 2562

มุมมองของผูบ
้ ริหาร
ผลจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกยังคงฟื้ นตัวในบางพื้นทีท
่ ัง้ ในปี 2561 และปี 2562 และสภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ทีข
่ ยายตัวบ ้างแต่ภาคเกษตรกรรมในวงกว ้างยังคงได ้รับผลกระทบจากราคา
้ และความต ้องการบริโ ภคมีน อ้ ยลง ประกอบกับ ผู ้ผลิต ในประเทศจีน ทีม
สิน ค ้าทีม
่ ีมูล ค่า ต่า ท าให ้ก าลัง ซือ
่ ีกาลัง การผลิต
รวมกันมากทีส
่ ด
ุ ของโลกและเกินความต ้องการของตลาดจึงเสนอราคาทีป
่ รับลดลงอย่างต่อเนื่องทาให ้การแข่งขันด ้านราคา
ขายจะยังคงรุนแรงมากขึน
้ ทุกปี โดยฉพาะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กทีใ่ ช ้กับตู ้เย็ นในครัวเรือนซึง่ มีผลกระทบอย่าง
มากทาให ้บริษัทต ้องเร่งปรับปรุงศักยภาพทางการแข่งขันให ้ดียงิ่ ขึน
้
ด ้วยเหตุทม
ี่ อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิ ดผนึกยังคงมีโอกาสทางการตลาดทีด
่ แ
ี ละยังคงน่ าดึงดูดใจ
สาหรับผู ้ประกอบการทัง้ หลาย เนื่องจากความต ้องการบริโภคในครัวเรือนสาหรับสินค ้าเครือ
่ งทาความเย็นในครัวเรือนและ
เครื่องทาความเย็ นเชิงพาณิชย์ และเครื่อ งปรั บอากาศยั งคงมีจานวนเพิม
่ ขึน
้ ทุกปี ซึง่ เป็ นผลจากสภาวะโลกร ้อนและจาก
ภาวะเศรษฐกิจทีใ่ นบางพื้นทีข
่ องโลกฟื้ นตัวได ้บ ้าง จึงส่งผลให ้อุตสาหกรรมการผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ
ยั ง คงด าเนิน ธุ ร กิจ ต่อ ไปแต่แ นวทางการประกอบธุ ร กิจ จะมีก ารแข่ง ขั น อย่ า งต่อ เนื่ อ งตลอดเวลาทั ง้ ตลาดภายในและ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะเรือ
่ งราคาและคุณภาพ
ฝ่ ายบริหารของบริษัทยังคงมุง่ มั่นทีจ
่ ะดาเนินการประกอบธุรกิจให ้มีความเจริญก ้าวหน ้าอย่า งมั่นคงสืบเนื่อง
่ งทางธุรกิจต่างๆ ดังนี้
ไป จึงได ้กาหนดแนวทางดาเนินการทีส
่ ามารถเสริมสร ้างการแข่งขันทีด
่ แ
ี ละครอบคลุมความเสีย
1. เร่งการขยายตลาดเดิม และเพิม
่ ตลาดใหม่โ ดยน าเสนอผลิตภัณ ฑ์และเงือ
่ นไขทีต
่ อบสนองความต ้องการของ
ตลาด
2. สร ้างความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี บ
ั ลูกค ้าและตอบสนองทุกความต ้องการทีเ่ กือ
้ หนุนธุรกิจระหว่างกัน
3. มุง่ เน ้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพดีมากขึน
้ มีต ้นทุนทีต
่ า่ ลงและลดการใช ้พลังงานเพือ
่ ตอบสนอง
ความต ้องการของตลาด และตอบรับกับการรักษาสิง่ แวดล ้อมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสารทาความเย็นทีใ่ ช ้ในอุตสาหกรรม
4. มุง่ เน ้นโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต ้นทุนค่าใช ้จ่ายทีไ่ ด ้ผลเร็วและต่อเนือ
่ ง
5. บริหารการจัดการธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยทุกแห่งให ้สนั บสนุ นกันอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภ าพเพื่อ
สร ้างความได ้เปรียบในการแข่งขัน พร ้อมทัง้ ปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการธุรกิจรวมทัง้ Productivity ของ
กระบวนการผลิตให ้สูงขึน
้
่ ระยะสัน
้ และสัญญาสินเชือ
่ (Credit Facility
6. บริหารจัดการทางการเงินให ้เป็ นไปตามเงือ
่ นไขของสัญญาสินเชือ
่ ร่วมสาหรับเงินกู ้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 3 แห่ง ทีไ่ ด ้ลงนามกับธนาคาร
Agreement) ทีเ่ ป็ นสินเชือ
กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และธนาคารไอซีบซ
ี ี (ไทย) จากัด (มหาชน)
้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน ้า
7. บริหารผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย
่ นเงินตราต่างประเทศ โดยทาสัญญาซือ
8. เจรจาหาผู ้ร่วมลงทุนเพือ
่ เพิม
่ ส่วนแบ่งการตลาด
่ มั่น
ด ้วยแนวทางดาเนินการเพือ
่ รักษาความสามารถในเชิงแข่งขันทางธุรกิจดังกล่าวข ้างต ้นบริษัทมีความเชือ
ว่าจะสามารถสร ้างความพร ้อมในการแข่งขันและสนั บสนุนการดาเนินธุรกิจของบริษัทให ้เจริญเติบโตได ้ตามเป้ าหมาย
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ประกอบด ้วยกรรมการอิสระซึง่
เป็ นผู ้ทรงคุณวุฒจ
ิ านวน 3 ท่าน ซึง่ เป็ นกรรมการอิสระทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตส
ิ อดคล ้องกับข ้อกาหนดและแนวทางปฏิบัตท
ิ ด
ี่ ี
ส าหรั บ คณะกรรมการตรวจสอบของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยปฏิบัตห
ิ น ้าทีต
่ ามขอบเขตความรับผิดชอบทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ได ้จัดให ้มีการประชุมรวม 10 ครัง้ และได ้สรุปรายงานการ
ปฏิบัตงิ านให ้คณะกรรมการบริษัทรั บทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยมีรายละเอียดการเข ้าร่ วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านดังนี้

นายธวัชชัย จรณะกรัณย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายผดุง เตชะศรินทร์
กรรมการตรวจสอบ
พลเรือโทนฤดม สอาดเย็น
กรรมการตรวจสอบ

จานวนครัง้ ของการประชุม

จานวนครัง้ ทีเ่ ข ้าประชุม

10

9

10

10

10

10

ในการประชุม แต่ละครั ง้ คณะกรรมการตรวจสอบได ้หารือกับฝ่ ายจัด การ ผู ้สอบบัญชี และผู ้ตรวจสอบภายใน
ตามวาระอันสมควร นอกจากนี้ มีการประชุมร่วมกับผู ้สอบบัญชีโดยไม่มฝ
ี ่ ายจัดการเข ้าร่วมประชุม จานวน 1 ครัง้ เพื่อ
ปรึกษาหารือกันอย่างเป็ นอิสระในการปฏิบัตงิ านทีม
่ ค
ี วามสาคัญในการจัดทางบการเงิน ข ้อคิดเห็ น ขอบเขต แผนงาน
และแนวทางการสอบบัญชีประจาปี ของผู ้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได ้แสดงความเห็นรวมทัง้ ให ้ข ้อสังเกตและ
่ งต่างๆ ดังนี้
ข ้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสาคัญของผลการดาเนินงาน ความเห็นและข ้อเสนอแนะในเรือ
1 การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ งบการเงินประจาปี 2562 ของบริษัทฯและ
บริษั ทย่อย นโยบายบัญชีทส
ี่ าคัญ และรายงานทางการเงินทีม
่ น
ี ั ยส าคัญ โดยสอบทานการปฏิบัต ต
ิ ามมาตรฐานการ
บัญชีทก
ี่ าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี รวมทัง้ การเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึง่ ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู ้สอบบัญชี ตลอดจนประเด็นทีผ
่ ู ้สอบบัญชี
ตรวจพบร่วมกับฝ่ ายจัดการ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่า รายงานทางการเงินของบริษัท ได ้จัดทาขึน
้ ตามมาตรฐานสภาวิชาชีพบัญชี มี
ความถู ก ต ้อง ครบถ ว้ นตามที่ค วรในสาระส าคั ญ และเชื่อ ถื อ ได ้ รวมทั ง้ การเลือ กใช ้นโยบายการบั ญ ชีม ี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีการเปิ ดเผยข ้อมูลสาคัญอย่างเพีย งพอ ทัง้ นี้รายงานของผู ้สอบบัญชีได ้ให ้ข ้อสังเกตถึงความไม่
แน่นอนทีม
่ ส
ี าระสาคัญเกีย
่ วข ้องกับการดาเนินงานต่อเนื่องของกลุม
่ บริษัท แต่ไม่ได ้แสดงความเห็นอย่างมีเงือ
่ นไขต่อ
กรณีนแ
ี้ ต่อย่างใด
2 การสอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานรายงานผลการตรวจสอบของส่ว นงานตรวจสอบภายในและของผู ้สอบ
บัญชีเกีย
่ วกับการประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึง่ ไม่พบประเด็นหรือข ้อบกพร่องทีอ
่ าจส่งผล
กระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนฝ่ ายจัดการได ้ดาเนินการปรับปรุงแก ้ไขตามข ้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู ้สอบบัญชี และผู ้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง แสดงให ้เห็ นถึงการให ้ความสาคัญต่อการควบคุมภายใน
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลได ้ว่า บริษัทฯมีความควบคุมภายในทีเ่ พียงพอ
ของบริษัทฯซึง่ สามารถสร ้างความเชิอ
่ ง
3 การสอบทานบริหารความเสีย
่ ง โดยพิจ ารณาตามความ
คณะกรรมการบริษั ท และฝ่ ายจั ด การได ้ให ้ความส าคัญ ต่อ การบริห ารความเสีย
เหมาะสมกับสภาพแวดล ้อมทางธุรกิจ และการเปลีย
่ นแปลงในด ้านต่างๆเพือ
่ กาหนดมาตรการในการปฏิบัตแ
ิ ละบริหาร
่ ง เพือ
จัดความเสีย
่ ป้ องกัน หรือบรรเทาผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ต่อการดาเนินธุรกิจ
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โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ได ้ให ้ข ้อสังเกตและข ้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัท และฝ่ าย
่ งทางธุรกิจในด ้านต่างๆ เช่น สภาพการแข่งขันในปั จจุบันจากทัง้ ในประเทศและ
จัดการในเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความเสีย
ต่า งประเทศการบริห ารทรั พ ยากรและต ้นทุน การผลิต การบริห ารสภาพคล่อ ง เป็ นต ้น โดยฝ่ ายจั ด การรั บ ทราบและ
่ งเพือ
กาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสีย
่ ป้ องกันและบรรเทาผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯแล ้ว
4 สอบทานการทารายการทีเ่ กีย
่ วโยงก ัน หรือรายการทีอ
่ าจมีความข ัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย ้งทางผลประโยชน์ ท ี่
เข ้าข่า ยรายการเกีย
่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ง ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับ
หลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลการสอบทานรายการระหว่างกันทีบ
่ ริษัทฯ มีการดาเนินการกับผู ้ทีเ่ กีย
่ วข ้องพบว่า
บริษัทฯได ้ดาเนินการตามเงือ
่ นไขการค ้าทั่วไป มีความเป็ นธรรม สมเหตุสมผลและไม่กอ
่ ให ้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยอย่างครบถ ้วนและเพียงพอ โดยยึดถือการปฏิบัตต
ิ ามนโยบายการกากับดูแลกิจการทีด
่ ี และตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
5 การกาก ับดูแลกิจการทีด
่ ี
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานการปฏิบัตงิ านของบริษัทให ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรั พย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข ้อกาหนดของตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้ กฎหมายอืน
่ ทีส
่ าคัญและเกีย
่ วข ้องกับการ
ดาเนินการธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได ้ดูแลให ้มีการปฏิบัตต
ิ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด
่ เี พื่อ ให ้มีความโปร่งใส
่ ถือได ้
เชือ
6 การประเมินผลการปฏิบ ัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได ้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัตงิ านของตนเองในรอบปี 2562 ซึง่ เป็ นไปตาม
แนวทางกากับดูแลกิจการทีด
่ ต
ี ามทีค
่ ณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ได ้เสนอแนะไว ้ จากผลการ
ประเมินดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบได ้ปฏิบัตห
ิ น ้าทีอ
่ ย่างมีประสิทธิผลและเป็ นไปตามขอบเขต หน ้าทีแ
่ ละความ
รับผิดชอบทีไ่ ด ้กาหนดไว ้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ั้ ส
้ อบบ ัญชี
7 การแต่งตงผู
คณะกรรมการตรวจสอบได ้พิจารณาและเสนอขอความเห็ นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัตต
ิ ่อที่
ประชุมผู ้ถือหุ ้นของบริษัท ฯ เพื่อแต่งตัง้ ผู ้สอบบัญชีจากบริษัทสานั กงาน อีวาย จากัด เป็ นผู ้สอบบัญชีประจาปี 2563
อีกวาระหนึง่ โดยมีนางสาวศิรวิ รรณ สุรเทพินทร์ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญ
ประเสริฐวุฒ ิ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข
ทะเบียน 4451 ในอัตราค่าบริการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินเป็ นจานวนเงินรวม 2,070,000 บาท
โดยสรุปการปฏิบต
ั ห
ิ น ้าทีข
่ องคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มีความอิสระในการปฏิบัตงิ านตามหน ้าทีแ
่ ละ
ความรับผิดชอบทีไ่ ด ้ระบุไว ้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช ้ความรู ้ ความสามารถ และความระมัดระวัง
รอบคอบอย่างเพียงพอ เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ ผู ้มีสว่ นได ้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

วันที่ 2 มีนาคม 2563
ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายธวัชชัย จรณะกรัณย์)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานความรั
บผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานความร ับผิดชอบ
รายงานทางการเงิ
น
ของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิ
น
คณะกรรมการบริษัท กุลธรเคอร์บ ี้ จากัด (มหาชน) กาหนดให ้จัดทางบการเงินเพื่อแสดงฐานะการเงินและ
ผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2562 ภายใต ้พระราชบัญญัตบ
ิ ริษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัต ิ
การบัญชี พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตห
ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน เรือ
่ งหลักเกณฑ์ เงือ
่ นไขและวิธก
ี ารรายงานการเปิ ดเผยข ้อมูลเกีย
่ วกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
ของบริษัททีอ
่ อกหลักทรัพย์
คณะกรรมการบริษัทตระหนั กถึงความรั บผิดชอบและภาระหน ้าทีใ่ นฐานะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนต่อ
การเป็ นผู ้รั บ ผิด ชอบงบการเงิน ของบริษั ทและบริษั ทย่อ ย รวมถึง ข ้อมูล สารสนเทศทางการเงิน ทีป
่ รากฏในรายงาน
ประจาปี 2562 โดยงบการเงินดังกล่าวจัด ทาขึน
้ จากการเลือ กใช ้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสมตามมาตรฐานการบัญชีท ี่
รับรองโดยทัว่ ไปด ้วยการพิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบ สมเหตุสมผลและประมาณการทีเ่ หมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข ้อมูลทีส
่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อ ให ้ได ้ข ้อมูลทีโ่ ปร่งใสและเป็ น
ประโยชน์ตอ
่ ผู ้ถือหุ ้นและนักลงทุนทัว่ ไป
่ งและมีระบบการควมคุมภายในทีด
นอกจากนัน
้ บริษัทกาหนดให ้มีแนวทางปฏิบต
ั งิ านเพือ
่ รองรับความเสีย
่ แ
ี ละ
เหมาะสมกับสภาพธุรกิจเพือ
่ ให ้มั่นใจได ้อย่างสมเหตุสมผลว่าการบันทึกข ้อมูลทางบัญชีทแ
ี่ สดงผลของการดาเนินงานมี
ิ ของบริษั ทและสามารถป้ องกั น การทุจ ริต หรือ การ
ความถู ก ต ้องครบถ ้วนและเพีย งพอต่อ การรั ก ษาไว ้ซึง่ ทรั พ ย์ส น
ดาเนินการทีผ
่ ด
ิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี้ ค ณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทซึง่ ประกอบด ้วยกรรมการอิส ระได ้ท าหน า้ ที่ดูแ ลรั บ ผิด ชอบ
เกีย
่ วกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน และประเมิน ความเพียงพอของระบบการควบคุม ภายในตามความเห็ นของ
คณะกรรมการตรวจสอบทีป
่ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ แสดงไว ้ในรายงานประจาปี ฉบับนีแ
้ ล ้ว
คณะกรรมการบริษั ทมีค วามเห็ นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษั ทโดยรวมอยู่ในระดับ ทีน
่ ่ า พอใจและ
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลได ้ว่างบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสาหรับปี สิน
้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สามารถสร ้างความเชือ
่ ถือได ้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยถูกต ้องตามกฏหมายและกฎระเบียบทีเ่ กีย
2562 มีความเชือ
่ วข ้อง
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(นายสุเมธ สิมะกุลธร)

(นายสุธ ี สิมะกุลธร)

ประธานกรรมการ

กรรมการผู ้จัดการใหญ่

รายงานประจำ�ปี 2562

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู
รับษ
อนุัทญกุาตลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน)
เสนอ ต่อผู้ส้ถอบบั
ือหุญ้นชีบริ
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน)
ความเห็น

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั )
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงกำร
เปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุ ปนโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ี จำกัด (มหำชน) ด้วยเช่นกัน
ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 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 ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดง
ควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ
ความไม่ แน่ นอนทีม่ ีสาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้ องกับการดาเนินงานต่ อเนื่อง
ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 1.2 กลุ่มบริ ษทั มีผลขำดทุนจำกกำร
ดำเนินงำนติดต่อกันหลำยปี และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีหนี้สินหมุนเวียนรวมสู งกว่ำสิ นทรัพย์
หมุนเวียนรวมจำนวน 2,454 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 2,812 ล้ำนบำท) และมีขำดทุนสะสมรวมจำนวน 1,674 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: 1,054 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ในสัญญำเงินกูต้ ำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 17 ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรรอผล
อนุมตั ิเงินกูย้ มื ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน เพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกูเ้ ดิมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนให้สำเร็ จตำม
แผนที่วำงไว้ งบกำรเงินนี้จึงถูกจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับกิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่อง เหตุกำรณ์หรื อ
สถำนกำรณ์ขำ้ งต้นแสดงให้เห็นว่ำ มีควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญซึ่งอำจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ
ควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนต่อเนื่องของกลุ่มบริ ษทั
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นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมข้อ 35 เรื่ องกำรแก้ไข
สถำนกำรณ์และกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณี ที่หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯจะถูก
ขึ้นเครื่ องหมำย “C” (Caution)
ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำมิได้แสดงควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขต่อกรณี น้ ีแต่อย่ำงใด
เรื่ องสาคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสำคัญในกำรตรวจสอบคือเรื่ องต่ำงๆ ที่มีนยั สำคัญที่สุดตำมดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชำชีพของข้ำพเจ้ำในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินสำหรับงวดปั จจุบนั ข้ำพเจ้ำได้นำเรื่ องเหล่ำนี้มำพิจำรณำในบริ บทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบตั ิงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมควำมรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่ำนี้ ดว้ ย กำรปฏิบตั ิงำนของข้ำพเจ้ำได้
รวมวิธีกำรตรวจสอบที่ออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเสี่ ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสำระสำคัญในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ซึ่งได้รวมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับเรื่ องเหล่ำนี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำต่องบกำรเงินโดยรวม
นอกจำกเรื่ องที่ได้กล่ำวไว้ในวรรคควำมไม่แน่นอนที่มีสำระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่อง เรื่ องสำคัญ
ในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบสำหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรั บรู้ รายได้
เนื่องจำกรำยได้เป็ นจำนวนเงินที่มีสำระสำคัญและมีผลกระทบอย่ำงมำกต่องบกำรเงิน โดยกลุ่มบริ ษทั มีรำยกำร
ขำยกับลูกค้ำเป็ นจำนวนมำกทั้งในและต่ำงประเทศ และเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแข่งขันในอุตสำหกรรมกำรผลิต
และจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ ที่รุนแรงขึ้นอีกทั้งกำรให้ควำมสนใจรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มำกขึ้นในปัจจุบนั ดังนั้น
ข้ำพเจ้ำจึงให้ควำมสนใจเป็ นพิเศษต่อกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับวงจรรำยได้ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบ
กำรปฏิบตั ิตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ สุ่ มตัวอย่ำงรำยกำรขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู ้รำยได้วำ่
เป็ นไปตำมเงื่อนไขในกำรขำย และสอดคล้องกับนโยบำยกำรรับรู ้รำยได้ของกลุ่มบริ ษทั สุ่ มตรวจสอบเอกสำร
ประกอบรำยกำรขำยที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปี และช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลำบัญชี สอบทำนใบลดหนี้ที่กลุ่มบริ ษทั
ออกภำยหลังวันสิ้ นรอบระยะเวลำบัญชี และวิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลบัญชีรำยได้ เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติ
ที่อำจเกิดขึ้นของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบัญชี

2

150

รายงานประจำ�ปี 2562

ค่ าเผื่อการลดลงของมูลค่ าสิ นค้ าคงเหลือ
กำรประมำณกำรมูลค่ำสุ ทธิ ที่คำดว่ำจะได้รับของสิ นค้ำคงเหลื อตำมที่เปิ ดเผยไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ข้อ 5 และข้อ 9 ต้องอำศัยดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำรค่อนข้ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อสำหรับสิ นค้ำที่มีมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับต่ ำกว่ำรำคำทุน และสิ นค้ำที่ ล้ำสมัยหรื อ
เสื่ อมสภำพ ซึ่ งขึ้นอยู่กบั กำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเกี่ยวกับวงจรอำยุของสิ นค้ำ ควำมผันผวนของรำคำวัตถุดิบ
กำรแข่งขันทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซึ่ งอำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำของค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
ข้ำพเจ้ำได้ประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูร้ ับผิดชอบ ทำควำมเข้ำใจและเลือกตัวอย่ำงมำสุ่ มทดสอบกำรปฏิบตั ิ
ตำมกำรควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ประเมินวิธีกำรและข้อสมมติที่ฝ่ำยบริ หำรใช้ใน
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือดังนี้
•

ทำควำมเข้ำใจเกณฑ์ที่ใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ รวมถึงสอบทำนควำม
สม่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงั กล่ำว และเหตุผลสำหรับกำรรับรู ้ ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลื อ
แบบเฉพำะเจำะจง

•

วิเครำะห์เปรี ยบเทียบข้อมูลระยะเวลำกำรถื อครองและกำรเคลื่อนไหวของสิ นค้ำคงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สิ นค้ำที่มีขอ้ บ่งชี้วำ่ มีกำรหมุนเวียนของสิ นค้ำที่ชำ้ กว่ำปกติ

•

วิเครำะห์เปรี ยบเทียบจำนวนเงินสุ ทธิ ที่กิจกำรได้รับจำกกำรขำยสิ นค้ำภำยหลังวันที่ในงบกำรเงินกับรำคำ
ทุนของสิ นค้ำคงเหลือ

•

พิจำรณำผลขำดทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งจำกกำรขำยและกำรตัดจำหน่ำยสิ นค้ำคงเหลือออกจำกบัญชี ที่เกิดขึ้นใน
ระหว่ำงปี เปรี ยบเทียบกับค่ำเผือ่ กำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือที่บนั ทึกไว้ ณ สิ้ นปี ก่อน

เงินลงทุนในบริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยจำนวน 1,543 ล้ำนบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 11 กำรพิจำรณำค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนดังกล่ำวเป็ น
ประมำณกำรทำงบัญชีที่สำคัญที่ฝ่ำยบริ หำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงสู งในกำรคำดกำรณ์ผลกำรดำเนิ นงำนในอนำคต
ของบริ ษทั ย่อย รวมถึงกำรกำหนดอัตรำคิดลดและสมมติฐำนที่สำคัญ ซึ่งทำให้เกิดควำมเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่ำ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
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ข้ำพเจ้ำได้ประเมินกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยของฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษทั ฯ
โดยกำรทำควำมเข้ำใจกระบวนกำรพิจำรณำแบบจำลองทำงกำรเงินที่ฝ่ำยบริ หำรเลือกใช้ นอกจำกนี้ ข้ำพเจ้ำได้ทำ
กำรทดสอบข้อสมมติที่สำคัญที่ใช้ในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดที่คำดว่ำจะได้รับในอนำคตจำกบริ 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
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หำรเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรำยงำนประจำปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรำยงำนนั้น) ซึ่ งคำดว่ำจะถูกจัดเตรี 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 องที่เกี่ยวกับกำรดำเนินงำนต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่ำว และกำรใช้เกณฑ์กำรบัญชีสำหรับ
กิจกำรที่ดำเนินงำนต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หำรมีควำมตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดำเนินงำนหรื อไม่สำมำรถ
ดำเนินงำนต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลมีหน้ำที่ในกำรสอดส่ องดูแลกระบวนกำรในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริ 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 นสำระสำคัญซึ่งเป็ 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 ต้องหยุดกำรดำเนิ นงำนต่อเนื่ องได้
• ประเมินกำรนำเสนอ โครงสร้ำงและเนื้ อหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่ำงบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรหรื อไม่
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• 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 ีหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ท้ งั 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: 2 มีนำคม 2563
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งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิ
ณ วันที่ 31ธันน วาคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้ อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
ภาษีซ้ือรอเรี ยกคืน
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื่น
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่ หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หมายเหตุ

2562

2561

7
8
6
9

137,916,360
976,924,980
1,573,588,505
6,460,604
26,636,854
50,337,546
2,771,864,849

96,962,936
1,175,337,820
2,343,848,986
16,078,227
61,020,028
94,103,129
3,787,351,126

51,426,034
610,731,534
50,000,000
939,771,250
880,967
17,820,198
14,103,918
1,684,733,901

68,759,262
650,055,540
70,000,000
1,434,236,706
1,030,454
30,160,765
55,129,766
2,309,372,493

3,177,220,804
86,708,289
5,322,761
220,261,494
1,363,193
3,490,876,541
6,262,741,390

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

2,086,872,497
1,788,600,861
47,585,329
5,322,761
150,049,814
1,127,638
4,079,558,900
5,764,292,801

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

10

11
12
13
14
25

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริ
ษ
ท
ั
กุ
ล
ธรเคอร์
บ
้
ี
จ�
ำ
กั
ด
(มหาชน)
และบริ
ษ
ท
ั
ย่
อ
ย
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ณ วันที่ 31ธันน (ต่วาคม
งบแสดงฐานะการเงิ
อ) 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
หมายเหตุ
ณ
วั
น
ที
่
31
ธั
น
วาคม
2562
หนีส้ ินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้น
หมายเหตุ
จากสถาบันการเงิน
15
หนี
ส
้
ิ
น
และส่
ว
นของผู
้
ถ
ื
อ
หุ
้
น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
16
หนี
ส
้
ิ
น
หมุ
น
เวี
ย
น
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
6
้
เงิส่วนนของเงิ
เบิกเกินนบักูญย้ ชีมื แระยะยาวที
ละเงินกูยมื ่ถระยะสั
้ น าระ
ึงกาหนดช
จากสถาบั
15
ภายในหนึน่ งปีการเงิน
17
หนี้การค้า้ สและเจ้
าหนี
อื่น าการเงินที่ถึงกาหนด
16
ส่เจ้วานของหนี
ิ นตามสั
ญ้ญาเช่
เงินชาระภายในหนึ
กูย้ มื ระยะสั้นจากกิ
่ งปี จการที่เกี่ยวข้องกัน
186
เงิส่วนนของเงิ
ปันผลค้นากูงจ่ย้ ามื ยระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระ
ภายในหนึ
ปี าย
17
ภาษี
เงินได้ค่ า้งงจ่
ส่วนของหนี
ตามสั
หนี
่น ญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนด
19
้ สินหมุนเวี้ สิยนนอื
ชาระภายในหนึ
18
รวมหนี
ส้ ินหมุนเวี่ งยปีน
เงินส้ปัินไม่
ผลค้
หนี
หมุางจ่
นเวีายยน
คา้ งจ่าย- สุทธิจากส่ วนที่ถึงกาหนดชาระ
เงิภาษี
นกูเงิย้ นมื ได้
ระยะยาว
หนีภายในหนึ
19
้ สินหมุน่เวีงปียนอื่น
17
รวมหนี
ส้ ินหมุญนญาเช่
เวียนาการเงิน - สุทธิจาก
หนี
้ สินตามสั
หนีส่ส้วนที
ินไม่่ถหึงกมุาหนดช
นเวียน าระภายในหนึ่ งปี
18
นกูย้ มื ระยะยาว - สุรทะยะยาวของพนั
ธิจากส่ วนที่ถึงกกงาน
าหนดชาระ
สเงิารองผลประโยชน์
20
ภายในหนึ
17
รวมหนี
ส้ ินไม่่ งปีหมุนเวียน
หนี้ สินตามสั
รวมหนี
ส้ ิน ญญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่ งปี
18
สารองผลประโยชน์
ระยะยาวของพนั
กงาน่ งของงบการเงินนี้ 20
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นเป็ นส่วนหนึ
รวมหนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบการเงินรวม
2562

2561

งบการเงินรวม
2562
3,485,579,349
616,780,348
-

2561
3,046,122,514
752,299,052
-

3,485,579,349
1,075,300,000
616,780,348
15,826,548-

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2,085,734,038
1,629,452,680
799,938,262
512,000,000

671,788,490
614,493,365

3,046,122,514
400,000,000
752,299,052
56,027,937-

2,085,734,038
1,075,300,000
799,938,262
512,000,000
568,257

1,629,452,680
400,000,000
671,788,490
614,493,365
900,571

891,162
1,075,300,000
61,369
31,359,997
15,826,548
5,225,798,773
891,162
61,369
31,359,9975,225,798,773

891,162
400,000,000
217,709
32,629,478
56,027,937
4,288,187,852
891,162
217,709
32,629,478
1,075,300,000
4,288,187,852

887,121
1,075,300,00022,087,510
568,257
4,496,515,188
887,121
22,087,5104,496,515,188

887,121
400,000,00025,433,171
900,571
3,342,955,398
887,121
25,433,171
1,075,300,000
3,342,955,398

30,147,508
267,746,826
297,894,334-

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

938,613
120,602,611
121,541,224-

1,550,794
90,734,517
1,075,300,000
1,167,585,311

4,618,056,412
938,613
120,602,611
121,541,224
4,618,056,412

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

5,523,693,107
30,147,508
267,746,826
297,894,334
5,523,693,107

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31ธันวาคม 2562

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบกาไรขาดทุ
จ
บริ
ษัท นกุเบ็ลดเสร็ธรเคอร์
บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562
กาไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
รายได้อื่น
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
รวมค่ าใช้ จ่าย
ขาดทุนก่อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ขาดทุนสาหรับปี

2562

6, 23, 26, 28

5,939,976,371

7,455,852,023

2,947,917,841

3,881,258,036

6

257,950
7,074,002
14,249,904
5,961,558,227

2,617,535
6,541,358
17,704,583
7,482,715,499

3,282,693
33,746,519
2,984,947,053

4,878,001
2,965,362
30,965,785
3,920,067,184

6

6,148,503,832
93,436,274
597,309,152
6,839,249,258
(877,691,031)
(212,741,499)
(1,090,432,530)
(33,296,755)
(1,123,729,285)

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)

3,099,322,658
46,726,335
385,537,039
1,744,476
500,000,000
4,033,330,508
(1,048,383,455)
(171,502,486)
(1,219,885,941)
(3,697,073)
(1,223,583,014)

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)

7,669,272

8,598,029

-

-

7,669,272

8,598,029

-

-

(16,102,300)
2,914,663

-

(10,778,962)
2,155,792

-

(13,187,637)

-

(8,623,170)

-

(5,518,365)

8,598,029

(8,623,170)

-

(1,129,247,650)

(597,196,903)

(1,232,206,184)

(636,319,698)

(0.875)

(0.505)

(0.953)

(0.530)

11

25

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้
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(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

หมายเหตุ

กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะถูกบันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ที่เป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที่จะถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกาไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
20
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
25
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกาไร
หรื อขาดทุนในภายหลัง - สุ ทธิ จากภาษีเงินได้

ขาดทุนต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
ขาดทุนส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ

งบการเงินรวม

2561

27

งบกระแสเงินสด

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย

งบกระแสเงิ
บริ
ษัทนกุสด ลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ (โอนกลับ)
หนี้ สูญ
การปรับลดสิ นค้าคงเหลือเป็ นมูลค่าสุ ทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
ขาดทุน(กาไร)จากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ตัดจาหน่ายกาไรรอการรับรู ้จากการขายและเช่ากลับคืน
รายได้เงินปั นผล
ดอกเบี้ยตัดจาหน่าย
สารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ขาดทุนจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้สินดาเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาเนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สินดาเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจาก(ใช้ ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน

2562

งบการเงินรวม

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(1,090,432,530)

(727,255,906)

(1,219,885,941)

(725,781,110)

363,119,710
6,275,612
(6,570,336)
10,441,276
(18,161,799)
1,304,099

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

156,014,097
500,000,000
(8,025,492)
10,441,276
(11,097,582)
(165,060)

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

235,071
1,334,280
(129,508)
(2,727)
2,960,756
85,427,597
(4,527,740)
(257,950)
(3,430,061)
204,410,548

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

115
528,838
(2,727)
74,784
40,225,983
(4,527,740)
(3,282,693)
(1,995,112)
167,795,290

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

(448,003,702)

(70,474,222)

(373,901,964)

(114,362,091)

211,718,219
788,422,280
78,244,489
(4,497)

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

40,387,825
505,563,038
53,441,358
14,000

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

(156,513,936)
2,762,497
476,625,350
(32,350,349)
257,950
(216,370,753)
(7,589,459)
220,572,739

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

107,480,873
1,182,079
334,167,209
(20,543,850)
3,366,279
(179,484,390)
(880,967)
136,624,281

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ซื้ อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
เงินปั นผลรับ
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ มื ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดจ่ายชาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเงินปันผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่ างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง)สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
1) รายการกิจกรรมลงทุนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
ทรัสต์รีซีทและเจ้าหนี้จากการซื้ อสิ นทรัพย์ถาวร
ลูกหนี้อื่นจากการขายสิ นทรัพย์ถาวร
2) รายการกิจกรรมจัดหาเงินซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกระแสเงินสด
เงินปันผลค้างจ่าย
การซื้อสิ นทรัพย์ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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2562

2561

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(524,462,400)

(345,398,905)

(421,067,484)

(251,485,285)

611,342
2,727
(523,848,331)

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

203,859
2,727
20,000,000
(400,860,898)

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

4,719,488,440
(4,284,517,763)
(400,000,000)
(63,002,571)
52,967,451
300,000,000
324,935,557
19,293,459
40,953,424
96,962,936
137,916,360

5,188,283,058
(5,405,703,529)
(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

2,949,360,885
(2,498,944,852)
(102,493,365)
(400,000,000)
(1,019,279)
300,000,000
246,903,389
(17,333,228)
68,759,262
51,426,034

1,741,613,224
(1,855,255,544)
(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

277,508,027
-

251,020,874
170,978

265,471,434
64,380,890

240,085,972
64,418,649

891,162
38,821,291

891,162
-

887,121
-

887,121
-

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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1,200,000,000
300,000,000
1,500,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวาคม 2562

700,000,000
700,000,000

ส่ วนเกินมูลค่า
หุ ้นสามัญ
700,000,000
700,000,000
207,897,949
207,897,949

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

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

120,000,000
120,000,000

(657,449,686)
(1,123,729,285)
(13,187,637)
(1,136,916,922)
(1,794,366,608)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,000,000
8,345,246
(605,794,932)
(605,794,932)
(60,000,000)
120,000,000
(657,449,686)

งบการเงินรวม

(2,152,330)
7,669,272
7,669,272
5,516,942

องค์ประกอบอื่นของ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่น
ผลต่างจาก
การแปลงค่า
งบการเงินที่เป็ น
เงินตราต่างประเทศ
(10,750,359)
8,598,029
8,598,029
(2,152,330)

1,568,295,933
(1,123,729,285)
(5,518,365)
(1,129,247,650)
300,000,000
739,048,283

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

(หน่วย: บาท)
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1,200,000,000
300,000,000
1,500,000,000

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 30)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
ขาดทุนสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสาหรับปี
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี
ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 21)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

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

ส�ำสาหรั
หรับปีปีสิส้นิ้นสุดสุวัดนทีวั่ น31ทีธั่น31ธั
วาคม 2562
วาคมน2562

ษทั กุลธรเคอร์ บี้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
บริบริงบแสดงการเปลี
ษัท กุลย่ ธรเคอร์
บี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่ อ)

700,000,000
700,000,000

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

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

120,000,000
120,000,000

58,442,573
(1,223,583,014)
(8,623,170)
(1,232,206,184)
(1,173,763,611)

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
120,000,000
754,762,271
(636,319,698)
(636,319,698)
(60,000,000)
120,000,000
58,442,573

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2,078,442,573
(1,223,583,014)
(8,623,170)
(1,232,206,184)
300,000,000
1,146,236,389

รวม
ส่วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
2,774,762,271
(636,319,698)
(636,319,698)
(60,000,000)
2,078,442,573

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม
บริษัท กุลธรเคอร์ บี้ จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่ อย

บริษัทปกุระกอบงบกำรเงิ
ลธรเคอร์นบรวมี้ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมำยเหตุ
ส�สำำหรั
หรับบปีปีสิส้นิ้นสุ สุดวัดนวัทีน่ 31
ที่ 31ธั
นวาคม
ธันวำคม
25622562
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี จำกัด (มหำชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหำชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลำเนำในประเทศไทย
ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือกำรผลิตและจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ ลูกสู บ ที่อยูต่ ำมที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯอยูท่ ี่
เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุ ง 31 ถนนฉลองกรุ ง แขวงลำปลำทิว เขตลำดกระบัง กรุ งเทพฯ
1.2 ข้ อสมมติทำงกำรบัญชี
กลุ่มบริ ษทั มีผลขำดทุนจำกกำรดำเนิ นงำนติดต่อกันหลำยปี และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มี
หนี้สินหมุนเวียนรวมสู งกว่ำสิ นทรัพย์หมุนเวียนรวมจำนวน 2,454 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 2,812 ล้ำนบำท)
และมีขำดทุนสะสมรวมจำนวน 1,674 ล้ำนบำท (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 1,054 ล้ำนบำท) นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั
ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนทำงกำรเงินตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำเงินกูต้ ำมที่กล่ำวในหมำยเหตุ 17 และ
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของกลุ่มบริ ษทั มีมูลค่ำต่ำกว่ำ 50% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งมีผลให้หลักทรัพย์ของบริ ษทั ฯจะ
ถูกขึ้นเครื่ องหมำย “C” (Caution) ทั้งนี้ กลุ่มบริ ษทั อยูร่ ะหว่ำงกำรรอผลอนุมตั ิเงินกูย้ ืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน เพื่อจ่ำยชำระคืนเงิ นกูเ้ ดิมและสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนให้สำเร็ จตำมแผนที่วำงไว้ ซึ่ งฝ่ ำยบริ หำร
คำดว่ำ จะสำมำรถเจรจำตกลงแผนกำรปรั บ ปรุ ง โครงสร้ ำ งทำงกำรเงิ น กับ สถำบัน กำรเงิ น ได้ภ ำยใน
ระยะเวลำอันใกล้ ผูบ้ ริ หำรจึงพิจำรณำว่ำกำรจัดทำงบกำรเงินสำหรับ ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ของ
กลุ่มบริ ษทั ตำมข้อสมมติฐำนทำงบัญชี วำ่ กิจกำรจะดำเนิ นงำนอย่ำงต่อเนื่ องเป็ นกำรถูกต้องและเหมำะสม
แล้ว ดังนั้น จึงไม่ได้มีกำรปรับปรุ งเกี่ยวกับมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนและกำรจัดประเภทของสิ นทรัพย์หรื อ
จำนวนเงินและกำรจัดประเภทหนี้สินซึ่งอำจจำเป็ นหำกกลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถดำเนินงำนต่อเนื่องต่อไปได้
2.

เกณฑ์ ในกำรจัดทำงบกำรเงิน

2.1 งบกำรเงิ นนี้ จดั ทำขึ้ นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่ กำหนดในพระรำชบัญญัติวิชำชี 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
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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

ลักษณะของธุรกิจ

ผลิตและจำหน่ำยเหล็กหล่อเพื่อเป็ นชิ้นส่ วนของ
อุตสำหกรรมเครื่ องเย็นและยำนยนต์
ผลิตและจำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ ลูกสู บเพื่อเป็ น
ชิ้นส่ วนของอุตสำหกรรมเครื่ องเย็น
ตัดและแปรรู ปโลหะแผ่นสำหรับใช้ในกำรผลิต
คอมเพรสเซอร์
ผลิตและจำหน่ำยลวดทองแดงอำบน้ ำยำและ
เครื่ องควบคุมอุณหภูมิสำหรับ
เครื่ องปรับอำกำศและตูเ้ ย็น
ทำกำรและรับทำกำรวิจยั และพัฒนำเทคโนโลยี
เกี่ยวกับสิ นค้ำ และกำรผลิตสิ นค้ำต่ำงๆ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

อัตรำร้อยละของ
กำรถือหุ้น
2562
2561
ร้อยละ
ร้อยละ

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

ไทย

100

100

100

100

100

100

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

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
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จ)

สิ นทรัพย์และหนี้สินตำมงบกำรเงินของบริ ษทั ย่อยซึ่ งจัดตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็ นเงินบำทโดย
ใช้อตั รำแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่ วนรำยได้และค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็ นเงินบำท
โดยใช้อตั รำแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรำยเดือน 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 กลุ่มบริ ษทั ได้นำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2561) และฉบับใหม่ จำนวนหลำยฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงิน
ที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบตั ิ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิ นดังกล่ำวได้รับกำรปรั บปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชี และกำรให้
แนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน กำรนำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถื อปฏิบตั ิน้ ี
ไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่ซ่ ึ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 ทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เรื่ อง สัญญำสำหรับกำรก่อสร้ำง
(ปรับปรุ ง 2560)
อสังหำริ มทรัพย์
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18
เรื่ อง กำรโอนสิ นทรัพย์จำกลูกค้ำ
(ปรับปรุ ง 2560)
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กิจกำรต้องใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญำที่ทำกับลูกค้ำทุกสัญญำ ยกเว้นสัญญำ
ที่อยูใ่ นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับอื่น มำตรฐำนฉบับนี้ได้กำหนดหลักกำร 5 ขั้นตอนสำหรับกำร
รับรู ้รำยได้ที่เกิ ดขึ้นจำกสัญญำที่ทำกับลูกค้ำ โดยกิจกำรจะรับรู ้รำยได้ในจำนวนเงินที่ สะท้อนถึ งสิ่ งตอบ
แทนที่ กิจกำรคำดว่ำจะมีสิท ธิ ได้รับจำกกำรแลกเปลี่ ยนสิ นค้ำหรื อบริ กำรที่ ได้ส่งมอบให้แก่ ลู กค้ำ และ
กำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำข้อเท็จจริ งและเหตุกำรณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลักกำรในแต่ละขั้นตอน
มำตรฐำนฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระสำคัญต่องบกำรเงินของกลุ่มบริ ษทั
ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับ ใช้ สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่ เริ่มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกรำคม 2563
สภำวิชำชี พบัญชี ได้ประกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบับใหม่และฉบับปรับปรุ ง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชี ที่เริ่ มในหรื อ
หลังวันที่ 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้
มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นกำรอธิ บำยให้ชดั เจน
เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีและกำรให้แนวปฏิบตั ิทำงบัญชีกบั ผูใ้ ช้มำตรฐำน ยกเว้น มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบับใหม่ดงั ต่อไปนี้ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรสำคัญซึ่ งสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเครื่ องมือทำงกำรเงิน ประกอบด้วยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน
จำนวน 5 ฉบับ ได้แก่
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 7
กำรเปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่ องมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบัญชี
ฉบับที่ 32
กำรแสดงรำยกำรเครื่ องมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบับที่ 16
กำรป้องกันควำมเสี่ ยงของเงินลงทุนสุ ทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
ฉบับที่ 19
กำรชำระหนี้สินทำงกำรเงินด้วยตรำสำรทุน
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดังกล่ำวข้ำงต้น กำหนดหลักกำรเกี่ยวกับกำรจัดประเภทและกำรวัด
มูลค่ำเครื่ องมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อรำคำทุนตัดจำหน่ ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิ น ลัก ษณะของกระแสเงิ นสดตำมสัญญำและแผนธุ รกิ จของกิ จกำร (Business Model)
หลักกำรเกี่ ยวกับวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเครื่ องมือทำงกำรเงิ นโดยใช้แนวคิ ดของผลขำดทุนด้ำ น
เครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น และหลักกำรเกี่ยวกับกำรบัญชีป้องกันควำมเสี่ ยง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิ ดเผยข้อมูลเครื่ องมือทำงกำรเงิน และเมื่อมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มนี้ มีผลบังคับใช้ จะทำให้
มำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบตั ิทำงกำรบัญชีบำงฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่
ในปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั คำดว่ำกำรนำมำตรฐำนฉบับนี้มำใช้ จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดังต่อไปนี้
- กำรรับรู ้รำยกำรผลขำดทุนด้ำนเครดิต - กลุ่มบริ ษทั ต้องรับรู ้ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นต่อ
สิ นทรัพย์ทำงกำรเงินโดยไม่จำเป็ นต้องรอให้เหตุกำรณ์ที่มีกำรด้อยค่ำด้ำนเครดิตเกิดขึ้นก่อน กลุ่มบริ ษทั
จะใช้วธิ ีกำรอย่ำงง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นตลอดอำยุสำหรับลูกหนี้กำรค้ำ
- กำรรับรู ้ รำยกำรตรำสำรอนุ พนั ธ์ - กลุ่มบริ ษทั ต้องรั บรู ้ รำยกำรตรำสำรอนุ พนั ธ์เมื่อเริ่ มแรกด้วยมู ลค่ำ
ยุติธ รรม ณ วันที่ เข้ำ ท ำสัญญำ และวัดมู ล ค่ำ ในภำยหลัง ด้วยมู ล ค่ำ ยุติธ รรม ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์จะถูกรับรู ้ผำ่ นกำไรหรื อขำดทุน
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่ เริ่ มนำ
มำตรฐำนกลุ่มดังกล่ำวมำถือปฏิบตั ิ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เรื่ อง สั ญญำเช่ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่ อง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบัญชี ที่เกี่ ยวข้อง มำตรฐำนฉบับนี้ ได้กำหนดหลักกำรของกำรรับรู ้รำยกำร กำรวัดมูลค่ำ
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลของสัญญำเช่ำ และกำหนดให้ผเู ้ ช่ำรับรู ้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรที่มีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกว่ำ 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อำ้ งอิงนั้นมีมูลค่ำต่ำ
กำรบัญชีสำหรับผูใ้ ห้เช่ำไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีสำระสำคัญจำกมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 ผูใ้ ห้เช่ำ
ยังคงต้องจัดประเภทสัญญำเช่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใช้หลักกำรเช่นเดียวกัน
กับมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17
ปั จจุบนั ฝ่ ำยบริ หำรของกลุ่มบริ ษทั อยู่ระหว่ำงกำรประเมิ นผลกระทบที่อำจมีต่องบกำรเงิ นในปี ที่เริ่ มนำ
มำตรฐำนนี้มำถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบำยกำรบัญชีทสี่ ำคัญ

4.1 กำรรับรู้รำยได้
ขายสิ นค้ า
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำรับรู ้เมื่อกลุ่มบริ ษทั ได้โอนอำนำจควบคุมในสิ นค้ำให้แก่ลูกค้ำแล้ว กล่ำวคือ เมื่อมี
กำรส่ งมอบสิ นค้ำ รำยได้จำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำที่ได้รับหรื อคำดว่ำจะได้รับสำหรับสิ นค้ำที่ได้ส่งมอบ
หลังจำกหักประมำณกำรสิ นค้ำรับคืนและส่ วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
รายได้ ค่าบริ การ
รำยได้ค่ำบริ กำรรับรู ้เมื่อกิจกำรให้บริ กำรเสร็ จสิ้ น
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรำยได้ตำมเกณฑ์คงค้ำงโดยคำนึงถึงอัตรำผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรำยได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับเงินปั นผล
4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพ
คล่องสู งซึ่งถึงกำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีขอ้ จำกัดในกำรเบิกใช้
4.3 ลูกหนีก้ ำรค้ ำ
ลูกหนี้กำรค้ำแสดงมูลค่ำตำมจำนวนมูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผื่อหนี้ สงสัยจะสู 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

168

รายงานประจำ�ปี 2562

6

4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ นลงทุนในหลัก ทรั พ ย์เผื่อขำยแสดงตำมมู ลค่ ำ ยุติธรรม กำรเปลี่ ย นแปลงในมู ลค่ำ 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 นอีกประเภทหนึ่ง 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 ือหุน้ แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีกำรโอนเปลี่ยน
เมื่อมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่ำตำมบัญชีของเงินลงทุน จะถูก
บันทึกในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
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 อมรำคำสำหรับที่ดินและงำนระหว่ำงก่อสร้ำงและเครื่ องจักรระหว่ำงติดตั้ง
กลุ่มบริ ษทั ตัดรำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบัญชี เมื่อจำหน่ำยสิ นทรัพย์หรื อคำดว่ำจะไม่ได้รับ
ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรื อกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์ รำยกำรผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำร
จำหน่ำยสิ นทรัพย์ จะรับรู ้ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรำยกำรสิ นทรัพย์น้ นั ออกจำกบัญชี
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4.7

ต้ นทุนกำรกู้ยืม
ต้นทุนกำรกูย้ ืมของเงินกูท้ ี่ใช้ในกำรได้มำ กำรก่อสร้ ำง หรื อกำรผลิตสิ นทรัพย์ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใช้หรื อขำย ได้ถูกนำไปรวมเป็ นรำคำทุนของสิ นทรัพย์จนกว่ำสิ นทรัพย์น้ นั จะอยู่
ในสภำพพร้อมที่จะใช้ได้ตำมที่ มุ่งประสงค์ ส่ วนต้นทุนกำรกูย้ ืมอื่นถื อเป็ นค่ำใช้จ่ำยในงวดที่เกิดรำยกำร
ต้นทุนกำรกูย้ มื ประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นจำกกำรกูย้ มื นั้น

4.8 สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
กลุ่มบริ ษทั บันทึ กต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรรวมธุ รกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์น้ นั ณ วันที่ซ้ื อธุ รกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่ได้มำจำกกำรอื่น บริ ษทั ฯจะบันทึกต้นทุนเริ่ มแรก
ของสิ นทรัพย์น้ นั ตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู ้รำยกำรเริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำ
ทุนหักค่ำตัดจำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
กลุ่มบริ ษทั ตัดจำหน่ำยสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวเมื่อมีขอ้ บ่งชี้วำ่
สิ นทรัพย์น้ นั เกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจำหน่ ำยและวิธีกำรตัดจำหน่ำยของ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่ำวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจำหน่ำยรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุน
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จำกัดมีดงั นี้
อำยุกำรให้ประโยชน์
คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
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4.9 ค่ ำควำมนิยม
บริ ษทั ฯบันทึกมูลค่ำเริ่ มแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซึ่งเท่ำกับต้นทุนกำรรวมธุ รกิจส่ วนที่สูงกว่ำมูลค่ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที่ได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที่ได้มำสู งกว่ำต้นทุ นกำรรวม
ธุรกิจ บริ ษทั ฯจะรับรู ้ส่วนที่สูงกว่ำนี้เป็ นกำไรในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทันที
บริ ษทั ฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหักค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรด้อยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปี หรื อเมือ่ ใดก็ตำมที่มีขอ้ บ่งชี้ของกำรด้อยค่ำเกิดขึ้น
เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรด้อยค่ำ บริ ษทั ฯจะปั นส่ วนค่ำควำมนิ ยมที่เกิ ดขึ้นจำกกำรรวมกิ จกำร
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 ฯไม่สำมำรถกลับบัญชีขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
ได้ในอนำคต
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4.10 สำรองกำรรับประกันสิ นค้ ำ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำประมำณขึ้นโดยพิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกันสิ นค้ำที่เกิดขึ้นจริ งและ
คำนวณขึ้นเป็ นสัดส่ วนต่อยอดต้นทุนขำยและจำนวนสิ นค้ำที่ยงั อยูใ่ นระหว่ำงกำรรับประกัน
4.11 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลหรื อกิจกำรที่มีอำนำจควบคุมบริ ษทั ฯ หรื อถู ก
บริ ษทั ฯควบคุมไม่วำ่ จะเป็ นโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อม หรื ออยูภ่ ำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจำกนี้ บุคคลหรื อกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึ งบริ ษทั ร่ วม และบุคคลหรื อกิจกำรที่มีสิทธิ ออก
เสี ยงโดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมซึ่งทำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็ นสำระสำคัญต่อบริ ษทั ฯ ผูบ้ ริ หำรสำคัญ กรรมกำร
หรื อพนักงำนของบริ ษทั ฯที่มีอำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ
4.12 สั ญญำเช่ ำระยะยำว
สัญญำเช่ำเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ได้โอนไป
ให้กบั ผูเ้ ช่ำถือเป็ นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบันทึกเป็ นรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนด้วยมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรัพย์ที่เช่ำหรื อมูลค่ำปั จจุ บนั สุ ทธิ ของจำนวนเงิ นที่ ตอ้ งจ่ำยตำมสัญญำเช่ ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต่ ำกว่ำ
ภำระผูกพันตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบันทึกเป็ นหนี้สินระยะยำว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ำยจะบันทึก
ในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สิ นทรัพย์ที่ได้มำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเสื่ อม
รำคำตลอดอำยุก ำรใช้งำนของสิ นทรั พย์ที่เช่ ำและจะจดทะเบียนโอนเป็ นของกลุ่ มบริ ษทั เมื่อผ่อนชำระ
เรี ยบร้อยแล้ว
สัญญำเช่ำทรัพย์สินที่ควำมเสี่ ยงและผลตอบแทนของควำมเป็ นเจ้ำของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่ ำ
ถือเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำน จำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำดำเนินงำนรับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไร
หรื อขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ
4.13 เงินตรำต่ ำงประเทศ
บริ ษทั ฯแสดงงบกำรเงิ นรวมและงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำรเป็ นสกุลเงิ นบำท ซึ่ งเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในกำร
ดำเนินงำนของบริ ษทั ฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรที่รวมอยูใ่ นงบกำรเงินรวมวัดมูลค่ำด้วยสกุลเงินที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น
รำยกำรที่เป็ นเงิ นตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำ เป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำแลกเปลี่ ยน ณ วันที่ เกิ ดรำยกำร
สิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เป็ นตัวเงิ นซึ่ งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศได้แปลงค่ำเป็ นเงิ นบำทโดยใช้อตั รำ
แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนได้รวมอยูใ่ นกำรคำนวณผลกำรดำเนินงำน
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4.14 กำรด้ อยค่ ำของสิ นทรัพย์
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริ ษทั จะทำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุ ปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน และสิ นทรัพย์อื่นหำกมีขอ้ บ่งชี้วำ่ สิ นทรัพย์ดงั กล่ำวอำจด้อยค่ำ และจะทำกำรประเมิน
กำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็ นรำยปี กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืน
ของสิ นทรัพย์มีมูลค่ำต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสู งกว่ำ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริ ษทั ประมำณกำรกระแสเงิ นสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะ
ได้รับ จำกสิ น ทรั พ ย์และค ำนวณคิ ดลดเป็ นมู ล ค่ำ ปั จจุ บ นั โดยใช้อตั รำคิ ดลดก่ อนภำษี ที่ ส ะท้อนถึ ง กำร
ประเมินควำมเสี่ ยงในสภำพตลำดปั จจุบนั ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ ยงซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพำะ
ของสิ น ทรั พ ย์ที่ ก ำลัง พิ จ ำรณำอยู่ ในกำรประเมิ นมู ล ค่ ำ ยุติ ธ รรมหัก ต้น ทุ น ในกำรขำย กลุ่ ม บริ ษ ัท ใช้
แบบจำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่ งเหมำะสมกับสิ นทรัพย์ ซึ่ งสะท้อนถึงจำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถ
จะได้มำจำกกำรจำหน่ำยสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในกำรจำหน่ำย โดยกำรจำหน่ำยนั้นผูซ้ ้ื อกับผูข้ ำยมีควำม
รอบรู ้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุน
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี้ ที่แสดงให้เห็ นว่ำผลขำดทุ นจำกกำรด้อยค่ำของ
สิ นทรัพย์ที่รับรู ้ในงวดก่อนได้หมดไปหรื อลดลง กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของ
สิ นทรัพย์น้ นั และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำที่รับรู ้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลง
ประมำณกำรที่ ใช้กำหนดมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลังจำกกำรรับรู ้ ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำครั้ง
ล่ำสุ ด โดยมูลค่ำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นจำกกำรกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำต้องไม่สูง
กว่ำมูลค่ำตำมบัญชีที่ควรจะเป็ นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู ้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์ในงวดก่อนๆ
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์โดยรับรู ้ไปยังส่ วนของกำไรหรื อ
ขำดทุนทันที เว้นแต่สินทรัพย์น้ นั แสดงด้วยรำคำที่ตีใหม่ กำรกลับรำยกำรส่ วนที่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี ที่
ควรจะเป็ นถือเป็ นกำรตีรำคำสิ นทรัพย์เพิ่ม
4.15 ผลประโยชน์ ของพนักงำน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เป็ นค่ำใช้จ่ำยเมื่อเกิดรำยกำร
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
กลุ่มบริ ษทั และพนักงำนได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงำนจ่ำยสะสม
และเงิ น ที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท จ่ำ ยสมทบให้เ ป็ นรำยเดื อ น สิ นทรั พย์ของกองทุ นส ำรองเลี้ ยงชี พได้แยกออกจำก
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั เงินที่กลุ่มบริ ษทั จ่ำยสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชี พบันทึกเป็ นค่ำใช้จ่ำยในปี ที่เกิ ด
รำยกำร
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โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระสำหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ำยให้แก่พนักงำนเมื่อออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
ตำมโครงกำรผลตอบแทนพนักงำนอื่ นๆ ซึ่ งกลุ่มบริ ษทั ถือว่ำเงินชดเชยดังกล่ำวเป็ นโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนสำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริ ษทั จัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน ได้แก่ โครงกำรเงินรำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำ
กลุ่ ม บริ ษ ทั ค ำนวณหนี้ สิ นตำมโครงกำรผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนัก งำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยผู ้เ ชี่ ย วชำญอิ ส ระได้ท ำกำรประเมิ น ภำระผู ก พัน ดัง กล่ ำ วตำมหลัก คณิ ต ศำสตร์
ประกันภัย
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำนของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
ผลกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัยสำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอื่นของพนักงำนจะรับรู ้ทนั ทีในกำไรหรื อขำดทุน
ต้นทุนบริ กำรในอดี ตจะถูกรับรู ้ ท้ งั จำนวนในกำไรหรื อขำดทุนทันทีที่มีกำรแก้ไขโครงกำรหรื อลดขนำด
โครงกำร หรื อเมื่อกิจกำรรับรู ้ตน้ ทุนกำรปรับโครงสร้ำงที่เกี่ยวข้อง
4.16 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่ กีย่ วข้ องกับสิ นทรัพย์
เงิ นอุดหนุ 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 นอุดหนุ นได้ บริ ษ ทั ฯแสดงเงิ นอุ ดหนุ นจำก
รัฐบำลที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์โดยแสดงเป็ นรำยได้รอกำรรับรู ้ และทยอยรับรู ้ในกำไรหรื อขำดทุนตำม
เกณฑ์ที่เป็ นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอำยุกำรใช้งำนของสิ นทรัพย์
4.17 ประมำณกำรหนีส้ ิ น
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชี เมื่อภำระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้
เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริ ษทั จะเสี ยทรัพยำกรเชิ งเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปลื้องภำระผูกพันนั้นและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ
4.18 ภำษีเงินได้
ภำษีเงินได้ประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบนั และภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
ภำษีเงินได้ ปัจจุบัน
กลุ่ มบริ ษ ทั บันทึ กภำษี เงิ นได้ปั จจุ บนั ตำมจำนวนที่ คำดว่ำจะจ่ำยให้ก ับหน่ วยงำนจัดเก็บภำษี ของรั ฐ โดย
คำนวณจำกกำไรทำงภำษีตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั บันทึกภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงรำคำตำมบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษี ของสิ นทรั พย์และหนี้ สินที่ เกี่ ยวข้องนั้น โดยใช้
อัตรำภำษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้หนี้ สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ตอ้ งเสี ยภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู ้
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั
ไม่ได้ใช้ในจำนวนเท่ำที่มีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่ที่กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
กลุ่มบริ ษทั จะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีทุกสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะทำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบัญชีดงั กล่ำว หำกมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะไม่มีกำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรนำสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีท้งั หมดหรื อบำงส่ วนมำใช้ประโยชน์
กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้นหำกภำษีที่เกิดขึ้นเกี่ ยวข้อง
กับรำยกำรที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
4.19 ตรำสำรอนุพนั ธ์
สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
บริ ษทั ฯบันทึกกำรเปลี่ ยนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของอัตรำแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้ำสำหรับสัญญำซื้ อขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำที่ยงั ไม่ครบกำหนดเป็ นรำยได้หรื อค่ำใช้จ่ำยในส่ วนของกำไรหรื อขำดทุนทุก
วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำน
สั ญญำแลกเปลีย่ นอัตรำดอกเบีย้
บริ ษทั ฯรับรู ้จำนวนสุ ทธิ ของดอกเบี้ยที่ได้รับจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ย
เป็ นรำยได้/ค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง
4.20 กำรวัดมูลค่ ำยุติธรรม
มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึ ง รำคำที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสิ นทรัพย์หรื อเป็ นรำคำที่จะต้องจ่ำยเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ ้ื อและผูข้ ำย (ผูร้ ่ วมใน
ตลำด) ณ วันที่วดั มูลค่ำ กลุ่มบริ ษทั ใช้รำคำเสนอซื้อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องในกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของ
สิ นทรั พย์และหนี้ สินซึ่ งมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิ นที่เกี่ ยวข้องก ำหนดให้ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ ำ
ยุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มีตลำดที่มีสภำพคล่องสำหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่มีลกั ษณะเดียวกันหรื อไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซื้ อขำยในตลำดที่มีสภำพคล่องได้ กลุ่มบริ ษทั จะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้เทคนิ ค
กำรประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมกับแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ขอ้ มูลที่สำมำรถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับ
สิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นให้มำกที่สุด
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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 กลุ่มบริ ษทั จะประเมินควำมจำเป็ นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมสำหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลำรำยงำนที่มีกำรวัดมูลค่ำ
ยุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจำ
5.

กำรใช้ ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีทสี่ ำคัญ
ในกำรจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเรื่ องที่ มี ค วำมไม่แน่ นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดัง กล่ ำ วนี้ ส่ ง ผล
กระทบต่อจำนวนเงิ นที่แสดงในงบกำรเงิ นและต่อข้อมู ลที่ แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิ น ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอำจแตกต่ำงไปจำกจำนวนที่ประมำณกำรไว้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่สำคัญมี
ดังนี้
สั ญญำเช่ ำ
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็ นสัญญำเช่ำดำเนินงำนหรื อสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ ำยบริ หำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่ อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริ ษทั ได้โอนหรื อรับ
โอนควำมเสี่ 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 นดังกล่ ำ วได้ลดลงอย่ำงมี
สำระสำคัญและเป็ นระยะเวลำนำนหรื อเมื่อมีขอ้ บ่งชี้ ของกำรด้อยค่ำ กำรที่จะสรุ ปว่ำเงินลงทุนดังกล่ำวได้
ลดลงอย่ำงมีสำระสำคัญหรื อเป็ นระยะเวลำนำนหรื อไม่น้ นั จำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจของฝ่ ำยบริ หำร
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ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ ำเสื่ อมรำคำ
ในกำรค ำนวณค่ ำเสื่ อมรำคำของอำคำรและอุป กรณ์ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องทำกำรประมำณอำยุก ำรให้
ประโยชน์และมู ลค่ำคงเหลือเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจำกนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์น้ นั
ในกำรนี้ฝ่ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่ ง
เกี่ยวเนื่องกับสิ นทรัพย์น้ นั
สิ นทรัพย์ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำหรับผลแตกต่ำงชัว่ ครำวที่ใช้หกั ภำษีและขำดทุน
ทำงภำษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีควำมเป็ นไปได้ค่อนข้ำงแน่วำ่ กลุ่มบริ ษทั จะมีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะ
ใช้ป ระโยชน์จ ำกผลแตกต่ำ งชั่วครำวและขำดทุ นนั้น ในกำรนี้ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องประมำณกำรว่ำ
กลุ่มบริ ษทั ควรรับรู ้จำนวนสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี เป็ นจำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจำนวน
กำไรทำงภำษีที่คำดว่ำจะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ ำ
ในกำรประมำณกำรสำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ ฝ่ ำยบริ หำรจำเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร
ค่ำใช้จ่ำยที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริ งในอดีตและจำนวนสิ นค้ำที่อยูใ่ นระหว่ำงกำร
รับประกัน
ผลประโยชน์ หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ ระยะยำวอื่นของ
พนักงำน
หนี้สินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อื่นของพนักงำน ประมำณขึ้นตำมหลักคณิ ตศำสตร์ ประกันภัย ซึ่ งต้องอำศัยข้อสมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลง
ในจำนวนพนักงำน เป็ นต้น
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6.

รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่ำงปี กลุ่มบริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่เกี่ยวเนื่ องกับ
กำรซื้ อและขำยสิ นค้ำ รำยกำรธุ รกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่ อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลงกันระหว่ำง
บริ ษทั ฯ และบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้น ซึ่ งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ ว)
ซื้อสิ นค้ำ
ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและ
ขำยเศษซำก
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยรับ
รำยได้อื่น
ค่ำเช่ำรับ
ขำยสิ นทรัพย์ถำวร
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้ องกัน
ขำยสิ นค้ำและบริ กำรและ
ขำยเศษซำก
ซื้อสิ นค้ำ
ค่ำเช่ำจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
รำยได้อื่น

-

-

630
95

1,040
140

-

-

26
3
14
13
4

29
4
11
8
64
7

567

582

282

292

32
14
10
1

64
14
10
1

31
4
-

64
6
-

(หน่วย: ล้ำนบำท)
นโยบำยกำรกำหนดรำคำ

รำคำตลำด
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 7.25 ต่อปี
อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 - 4.94 ต่อปี
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกัน
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำเทียบเคียงกับรำคำตลำด
รำคำตลำด
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ
รำคำที่ตกลงร่ วมกันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

15

177

ยอดคงค้ำงระหว่ำงบริ ษทั ฯและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 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 16)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน(มีกรรมกำร/ผูถ้ ือหุน้ ร่ วมกัน)
รวมเจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น - กิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

125,959
125,959

122,079
122,079

238,617
40,364
278,981

112,574
50,858
163,432

25,072
25,072

10,148
10,148

472,299
8,906
481,205

266,891
6,250
273,141

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 2562 และ 2561 และกำรเคลื่อนไหวของเงินให้กยู้ มื และเงินกูย้ มื ดังกล่ำวมีรำยละเอียดดังนี้

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้นแก่บริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
รวม

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบริษัทย่ อย
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ีเฟำน์ดรี้ จำกัด
รวม
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ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
70,000
70,000

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2561
563,000
563,000

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิม่ ขึ้น
ระหว่ำงปี
15,000
16,000
31,000

ลดลง
ระหว่ำงปี
(35,000)
(16,000)
(51,000)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น
ระหว่ำงปี
15,000
20,000
35,000

ลดลง
ระหว่ำงปี
(86,000)
(86,000)

(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
50,000
50,000
(หน่วย: พันบำท)
ยอดคงเหลือ
ณ วันที่
31 ธันวำคม
2562
492,000
20,000
512,000
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เมื่อวันที่ 1 สิ งหำคม 2556 กลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันทำสัญญำบริ หำรสภำพคล่อง (Cash Sweep) โดยมอบหมำย
ให้ธนำคำรพำณิ ชย์แห่ งหนึ่งโอนเงินฝำกธนำคำรคงเหลือจำกบัญชี ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมำยังบัญชี ที่
ระบุไว้ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรบริ หำรสภำพคล่องของกลุ่มบริ ษทั ภำยใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญำ ในกำรโอนเงินแต่ละครั้งจำกบัญชี หนึ่งไปยังอีกบัญชี หนึ่ งจะถือเป็ นกำรกูย้ ืมเงินระหว่ำงกัน โดยคิด
ดอกเบี้ยตำมที่ตกลงร่ วมกันไว้ในสัญญำ เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ได้แจ้งขอยกเลิก บริ กำร
บริ หำรสภำพคล่องตำมสัญญำดังกล่ำวกับธนำคำรพำณิ ชย์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกบริ ษทั ย่อยตำมสัญญำดังกล่ำว
ดังนี้
(หน่วย: พันบำท)
2562
2561
เงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด
4,676
บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด
14,704
บริ ษทั กุลธร สตีล จำกัด
14,149
บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด
15,219
บริ ษทั กุลธรเมททัลโปรดักส์ จำกัด
1,214
1,531
บริ ษทั กุลธรวิจยั และพัฒนำ จำกัด
51,493
รวมเงินกู้ยืมระยะสั้ นจำกกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้ องกัน
ค่ ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนที่ให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
42
46
3
2
45
48

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
21
24
1
1
22
25

ภำระคำ้ ประกันกับกิจกำรทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
กลุ่มบริ ษทั มีภำระจำกกำรค้ ำประกันให้กบั กิ จกำรที่เกี่ ยวข้องกันตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ ประกอบงบ
กำรเงินข้อ 31.4

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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7.

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสด
เงินฝำกธนำคำร
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
800
6,361
137,116
90,602
137,916
96,963

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
411
5,276
51,015
63,483
51,426
68,759

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตั รำดอกเบี้ยระหว่ำงร้ อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี (2561:
ร้อยละ 0.04 ถึง 0.63 ต่อปี )
8.

ลูกหนีก้ ำรค้ ำและลูกหนีอ้ ื่น

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

180

รายงานประจำ�ปี 2562

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

92,416

90,842

41,477

49,683

13,481
4,449
110,346

22,829
4,797
118,468

18,203
4
59,684

23,064
2,297
75,044

652,602

713,029

266,323

302,455

152,699
890
431
10,612
817,234
(6,205)
811,029
921,375

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

43,474
1,204
1,147
312,148
(2,416)
309,732
369,416

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

15,613
39,937
55,550
976,925

3,611
30,805
34,416
1,175,338

219,297
22,019
241,316
610,732

88,388
24,244
112,632
650,055
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9.

สิ นค้ ำคงเหลือ

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2562
470,195
343,439
923,364
55,734
1,792,732

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

รำคำทุน
สิ นค้ำสำเร็ จรู ป
งำนระหว่ำงผลิต
วัตถุดิบ
สิ นค้ำระหว่ำงทำง
รวม

2562
198,069
220,591
573,823
49,537
1,042,020

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

งบกำรเงินรวม
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2562
2561
(114,767)
(139,934)
(34,409)
(37,812)
(69,967)
(59,559)
(219,143)
(237,305)

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็ น
มูลค่ำสุ ทธิ ที่จะได้รับ
2562
2561
(38,250)
(57,296)
(10,872)
(11,974)
(53,127)
(44,076)
(102,249)
(113,346)

(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2562
2561
355,428
816,905
309,030
396,878
853,397
1,094,393
55,734
35,673
1,573,589
2,343,849
(หน่วย: พันบำท)

สิ นค้ำคงเหลือ-สุทธิ
2562
2561
159,819
490,964
209,719
267,904
520,696
656,555
49,537
18,814
939,771
1,434,237

ในระหว่ำงปี ปั จจุบนั กลุ่มบริ ษทั บันทึกกลับรำยกำรปรับลดมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือเป็ นจำนวน 18.2 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: 11.1 ล้ำนบำท) โดยนำไปหักจำกมูลค่ำของสิ นค้ำคงเหลือที่รับรู ้เป็ นค่ำใช้จ่ำยในระหว่ำงปี
(2561: บันทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสิ นค้ำคงเหลือให้เป็ นมูลค่ำสุ ทธิที่จะได้รับเป็ นจำนวน 55.4 ล้ำนบำท
(เฉพำะบริ ษทั ฯ: 41.9 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของต้นทุนขำย)
10. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอื่น

เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสิ นค้ำ
อื่นๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
7,562
55,853
42,776
38,250
50,338
94,103

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2,944
45,672
11,160
9,458
14,104
55,130

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตำมที่แสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

ทุนเรี ยกชำระแล้ว
2562
2561

บริ ษทั กุลธรเคอร์บ้ ี
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
2562
2561
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

รำคำทุน
2562

2561

(หน่วย: พันบำท)
เงินปันผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่ำงปี
2562
2561

100

100

739,999

739,999

-

-

100

100

1,936,751

1,936,751

-

-

100

100

399,999

399,999

-

-

100

100

540,630

540,630

-

-

100

100

12,500
12,500
3,629,879 3,629,879
(1,543,007) (1,043,007)
2,086,872 2,586,872

-

-

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั บริ ษทั ฯบันทึกค่ำเผือ่ กำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 500 ล้ำนบำท
(2561: 260 ล้ำนบำท)
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12. ทีด่ ิน อำคำรและอุปกรณ์

(หน่วย: พันบำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอำคำร
โรงงำน

เครื่ องจักร

งบกำรเงินรวม
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
โรงงำน
สำนักงำน

349,728
-

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

7,757,308
2,977
147,787
-

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

349,728
-

(12,867)
2,035,965
301
30,830
-

(20,476)
7,887,596
247
70,307
(12,686)

349,728

(18,097)
2,048,999

-

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
เครื่ องจักร
ระหว่ำงติดตั้ง

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

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

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

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

1,303,536
6,483
4,693
(2,568)

(556)
203,844
4,426
12,126
(14,160)

(396)
147,954
281
769
(44)

(405)
538,235
803,140
(118,725)
(41,441)

(34,700)
12,466,858
814,878
(70,899)

(21,933)
7,923,531

1,312,144

(723)
205,513

(556)
148,404

1,181,209

(41,309)
13,169,528

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

6,591,477
255,121
-

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

175,644
10,107
(7,490)

127,859
7,667
(1,666)

-

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

-

(7,654)
1,319,463
84,660
-

(16,672)
6,829,926
218,728
(1,878)

1,218,323
30,175
(499)

(482)
177,779
10,917
(14,156)

(355)
133,505
5,937
(44)

-

(25,163)
9,678,996
350,417
(16,577)

-

(11,488)
1,392,635

(17,177)
7,029,599

1,247,999

(659)
173,881

(501)
138,897

-

(29,825)
9,983,011

-

-

(5,619)
3,376

-

(707)
-

(625)
-

(517)
517

(6,136)
(1,332)
3,893

-

-

269
(1,974)
(6,276)

-

(707)
-

(625)
-

-

269
(3,306)
(6,276)

-

-

171
(8,079)

-

61
(646)

54
(571)

-

286
(9,296)

349,728

716,502

1,055,696

85,213

25,358

13,824

538,235

2,784,556

349,728

656,364

885,853

64,145

30,986

8,936

1,181,209

3,177,221

ที่ดิน
รำคำทุน:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิม่
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิม่
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเผื่อกำรด้ อยค่ ำ:
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ลดลงระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
เพิ่มขึ้นระหว่ำงปี
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ
งบกำรเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี:
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี :

ปี 2561 (จำนวน 361 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)
ปี 2562 (จำนวน 318 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)

รวม

397,866
350,288
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(หน่วย: พันบำท)

ส่ วนปรับปรุ ง
ที่ดินและอำคำร
โรงงำน

ที่ดิน
รำคำทุน
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)

เครื่ องจักร

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เครื่ องตกแต่ง
ติดตั้งและ
อุปกรณ์
อุปกรณ์
โรงงำน
สำนักงำน

ยำนพำหนะ

งำนระหว่ำง
ก่อสร้ำงและ
เครื่ องจักร
ระหว่ำงติดตั้ง

รวม

221,024
221,024
-

729,111
57,733
6,746
793,590
301
24,637
-

3,623,924
14,449
(121,476)
3,516,897
5,514
-

851,005
147
5,175
(43,811)
812,516
1,867
3,109
(7)

95,439
670
8,993
(7,385)
97,717
3,307
11,530
(9,348)

67,497
224
(1,028)
66,693
281
(44)

189,008
220,986
(35,587)
(16,485)
357,922
625,277
(44,790)
-

5,777,008
279,536
(190,185)
5,866,359
631,033
(9,399)

221,024

818,528

3,522,411

817,485

103,206

66,930

938,409

6,487,993

-

409,471
32,545
442,016
29,727
-

3,160,467
116,031
(86,245)
3,190,253
97,147
-

798,686
17,568
(32,890)
783,364
12,994
(7)

84,495
4,359
(6,948)
81,906
7,212
(9,347)

58,499
3,770
(1,028)
61,241
2,930
(44)

-

4,511,618
174,273
(127,111)
4,558,780
150,010
(9,398)

-

471,743

3,287,400

796,351

79,771

64,127

-

4,699,392

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

221,024

351,574

326,644

29,152

15,811

5,452

357,922

1,307,579

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี

221,024

346,785

235,011

21,134

23,435

2,803

938,409

1,788,601

จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ซื้ อเพิ่ม
โอนเข้ำ (โอนออก)
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่ ำเสื่ อมรำคำสะสม
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ค่ำเสื่ อมรำคำสำหรับปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่ ำสุ ทธิตำมบัญชี

ปี 2561 (151 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

174,273

ปี 2562 (131 ล้ำนบำท รวมอยูใ่ นต้นทุนกำรผลิต ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่ำใช้จ่ำยในกำรบริ หำร)

150,010

ในระหว่ำงปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯได้รวมต้นทุนกำรกูย้ ืมเข้ำเป็ นรำคำทุนของเครื่ องจักร
ระหว่ำงติดตั้ง จำนวน 11.1 ล้ำนบำท โดยคำนวนจำกอัตรำกำรตั้งขึ้นเป็ นทุนในอัตรำร้อยละ 4.20 - 4.56
(2561: ไม่มี)
กลุ่มบริ ษทั ได้นำที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้ำงมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชี จำนวนประมำณ 392 ล้ำนบำท (2561: 423
ล้ำนบำท) (เฉพำะบริ ษทั ฯ: 221 ล้ำนบำท 2561: 223 ล้ำนบำท) ไปจดจำนองและวำงเป็ นประกันไว้กบั กลุ่ม
สถำบันกำรเงินเพื่อค้ ำประกันเงินกูย้ มื ที่ได้รับจำกกลุ่มสถำบันกำรเงินเหล่ำนั้น ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 17
นอกจำกนี้ กลุ่มบริ ษทั มีเงื่อนไขตำมข้อตกลงวงเงินสิ นเชื่อหมุนเวียนกับสถำบันกำรเงิน 3 แห่งว่ำกลุ่มบริ ษทั
จะไม่นำสิ นทรัพย์ที่เป็ นที่ดิน สิ่ งปลูกสร้ำงและเครื่ องจักรของกลุ่มบริ ษทั ไปจำหน่ำย จ่ำยโอน จำนอง จำนำ
หรื อก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่เป็ นกำรให้หลักประกันภำยใต้สัญญำสิ นเชื่อร่ วม (Syndicated loan) ในกำร
ชำระหนี้ให้แก่กลุ่มสถำบันกำรเงินดังกล่ำว ตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 15
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีอำคำรและอุปกรณ์จำนวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่ำเสื่ อมรำคำหมดแล้ว แต่ยงั ใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบัญชี ก่อนหักค่ำเสื่ อมรำคำสะสมของสิ นทรัพย์ดงั กล่ำวมีจำนวนเงินประมำณ 6,776.3 ล้ำน
บำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 3,881.4 ล้ำนบำท) (2561: 5,893.0 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ 3,561.6 ล้ำนบำท
ในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มียอดคงเหลือของเครื่ องจักร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ ึ ง ได้มำภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุ ทธิ ตำมบัญชีเป็ นจำนวนเงิน 126.3 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 26.9 ล้ำน
บำท) (2561: 86.4 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและ 36.2 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะของบริ ษทั ฯ)
13. ค่ ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ

ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ
หัก: ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม
มูลค่ำสุทธิ

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวม
2562
2561
37,620
37,620
(37,620)
(37,620)
-

14. สิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
มูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ซึ่งได้แก่ คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561
แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม เฉพำะกิจกำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562:
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561:
รำคำทุน
หัก: ค่ำตัดจำหน่ำยสะสม
มูลค่ำตำมบัญชี - สุทธิ

180,424
(93,716)
86,708

100,079
(52,494)
47,585

168,368
(81,380)
86,988

91,693
(46,490)
45,203

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนสำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
86,988
71,080
12,759
29,757
(3,424)
(12,702)
(10,172)
(337)
(253)
86,708
86,988

มูลค่ำตำมบัญชีตน้ ปี
ซื้อเพิ่มในระหว่ำงปี
จำหน่ำย/ตัดจำหน่ำยระหว่ำงปี
ค่ำตัดจำหน่ำย
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
มูลค่ำตำมบัญชีปลำยปี

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

6.87 - 11.62
4.20 - 4.63
3.90 - 5.39
4.00 - 5.66

รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
108,582
131
1,047,145
874,600
1,408,039
1,531,518
921,813
639,874
3,485,579
3,046,123

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
45,203
27,855
8,386
22,204
(1,192)
(6,004)
(3,664)
47,585
45,203

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
24,367
772,145
624,600
692,932
687,053
596,290
317,800
2,085,734
1,629,453

กลุ่มบริ ษทั มีขอ้ ตกลงภำยใต้สัญญำสิ นเชื่ อระยะสั้นกับสถำบันกำรเงินจำนวน 3 แห่งว่ำ กลุ่มบริ ษทั จะต้อง
ปฏิ บตั ิตำมเงื่อนไขต่ำงๆรวมถึ งกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงิ นสดสำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 5:1
และอัต รำส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ส่ ว นของผู ้ถื อ หุ ้ น ส ำหรั บ งบกำรเงิ น รวมไม่ เ กิ น 2.75:1 ตลอดจนต้อ งไม่ น ำ
สิ นทรัพย์ของกลุ่มบริ ษทั ทั้งที่มีอยูเ่ ดิมและที่จะได้มำใหม่ในอนำคตไปจำหน่ำยจ่ำยโอน จำนอง จำนำหรื อ
ก่อภำระผูกพันใดๆ เว้นแต่กรณี นำไปเป็ นหลักประกันวงเงินสิ นเชื่ อร่ วม (Syndicated loan) ในกำรชำระหนี้
ให้แก่กลุ่มสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด และอัตรำส่ วน
หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำให้สินเชื่อ ทำให้เงินกูย้ มื ดังกล่ำวเป็ นหนี้สินที่ตอ้ งจ่ำย
คืนเมื่อทวงถำมทันทีตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 17
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16. เจ้ ำหนีก้ ำรค้ ำและเจ้ ำหนีอ้ ื่น

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

งบกำรเงินรวม
2562
2561
7,860
6,264
357,868
513,384
17,212
3,884
166,096
158,039
1,898
2,766
65,846
67,962
616,780
752,299

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
449,250
255,009
198,802
290,011
29,707
15,881
94,007
78,597
2,248
2,251
1,049
1,669
24,875
28,370
799,938
671,788

17. เงินกู้ยืมระยะยำว

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,075,300
1,475,300
(1,075,300)
(400,000)
-

1,075,300

ในเดือนธันวำคม 2559 กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำสิ นเชื่อ (Credit Facility Agreement) กับสถำบันกำรเงิน 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
ในระหว่ำงปี 2561 บริ ษทั ฯได้เบิกเงินกูย้ ืมระยะยำวเพิ่ม จำนวนทั้งสิ้ น 925.3 ล้ำนบำท เงินกูย้ ืมดังกล่ำวมี
ก ำหนดจ่ำ ยช ำระคื นภำยในปี 2566 โดยแบ่ง จ่ำ ยช ำระคื น เป็ นรำยไตรมำสจำนวน 19 งวด แบ่ ง เป็ น
ไตรมำสละ 50 ล้ำนบำท จำนวน 18 งวด และไตรมำสสุ ดท้ำยจำนวน 25.3 ล้ำนบำท โดยเริ่ มชำระคืนเงินกู้
ไตรมำสแรกในเดือนธันวำคม 2561
เงินกูย้ มื ดังกล่ำวคิดอัตรำดอกเบี้ยซึ่งอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ย THBFIX +3% โดยมีกำหนดชำระดอกเบี้ยเป็ น
รำยเดือน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ภำยใต้สัญญำเงิ นกูน้ ้ ี กลุ่มบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ รวมถึ งกำรดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระ
ดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่
เงินสดสำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอัตรำส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นสำหรับงบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 2.75:1
ในเดือนธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั ได้รับหนังสื ออนุมตั ิกำรผ่อนผันเงื่อนไขทำงกำรเงินบำงประกำร รวมไป
ถึงอนุ มตั ิผ่อนผันกำรไม่ดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำ
และค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงิ นสด และอัตรำส่ วนหนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 จำกเจ้ำหนี้สถำบันกำรเงินทั้ง 3 แห่ง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ที่ระบุในหนังสื อผ่อนปรนและ
สัญญำเงินกูไ้ ด้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั ไม่สำมำรถดำรงอัตรำส่ วนหนี้ ที่มีภำระดอกเบี้ยต่อกำไรก่อนหัก
ดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด และอัตรำส่ วนหนี้สิน
ต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำให้สินเชื่ อ ทำให้เงินกูย้ ืมระยะยำวเป็ นหนี้สินที่ตอ้ งจ่ำยคืน
เมื่อทวงถำมทันที กลุ่มบริ ษทั จึงได้จดั ประเภทเงินกูย้ ืมดังกล่ำวรวมเป็ นส่ วนหนึ่ งของเงินกูย้ ืมที่ถึงกำหนด
ชำระภำยในหนึ่ งปี ทั้งจำนวน กำรจัดประเภทหนี้ สินดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 เป็ นหนี้ สิน
หมุนเวียนเป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
เงิ น กู้ยืม ระยะยำวจำกสถำบัน กำรเงิ น ข้ำ งต้นค้ ำประกัน โดยกำรจดจำนองที่ ดิน และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งของ
กลุ่มบริ ษทั
บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยสำหรับเงินกูย้ มื ระยะยำวบำงส่ วนตำมที่กล่ำวไว้ในหมำยเหตุ 33
18. หนีส้ ิ นตำมสั ญญำเช่ ำกำรเงิน

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดจ่ำย
รวม
หัก: ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนที่
ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี
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งบกำรเงินรวม
2562
2561
51,382
69,569
(5,408)
(2,374)
45,974
67,195
(15,827)
(56,028)
30,147

11,167

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1,623
2,642
(116)
(190)
1,507
2,452
(568)
(901)
939

1,551

26

กลุ่มบริ ษทั ได้ทำสัญญำเช่ำกำรเงิ นเพื่อเช่ำเครื่ องจักรและยำนพำหนะใช้ในกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำรโดยมี
กำหนดกำรชำระค่ำเช่ำเป็ นรำยเดือน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 3 ถึง 5 ปี
กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันที่จะต้องจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ ง
จ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

งบกำรเงินรวม
1 - 5 ปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
รวม

รวม

18

33

51

1

1

2

(2)

(3)

(5)

-

-

-

16

30

46

1

1

2
(หน่วย: ล้ำนบำท)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ไม่เกิน 1 ปี
ผลรวมของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ งจ่ำย
ทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ
ดอกเบี้ยตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตัดบัญชี
มูลค่ำปั จจุบนั ของจำนวนเงินขั้นต่ำที่ตอ้ ง
จ่ำยทั้งสิ้ นตำมสัญญำเช่ำ

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

19. หนีส้ ิ นหมุนเวียนอื่น

สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ
รำยได้รอกำรรับรู ้
อื่น ๆ
รวม

งบกำรเงินรวม
2562
2561
8,178
7,047
14,084
18,612
9,098
6,970
31,360
32,629

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
8,004
6,821
14,084
18,612
22,088
25,433

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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20. สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำน
จำนวนเงินสำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงำนเมื่อออกจำกงำนและเงิน
รำงวัลกำรปฏิบตั ิงำนครบกำหนดระยะเวลำแสดงได้ดงั นี้

โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
2562
2561
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
โอนส่ วนที่ถึงกำหนดชำระไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี
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งบกำรเงินรวม
โครงกำรเงินรำงวัลกำร
ปฏิบตั ิงำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)

รวม
2562

2561

198,055

195,627

1,105

1,225

199,160

196,852

19,216
6,502
55,710

14,108
4,800
-

419
109
2,981

221
31
-

19,635
6,611
58,691

14,329
4,831
-

-

-

356
135

-

356
135

-

15,192
910
(32,233)
263,352

(16,480)
198,055

(117)
(593)
4,395

(372)
1,105

15,192
910
(32,350)
(593)
267,747

(16,852)
199,160
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(หน่วย: พันบำท)

โครงกำรผลประโยชน์
หลังออกจำกงำน
2562
2561
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนต้ นปี
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรหรื อขำดทุน :
ต้นทุนบริ กำรในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริ กำรในอดีต
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ส่ วนที่รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น :
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทำง
กำรเงิน
ส่ วนที่เกิดจำกกำรปรับปรุ งจำกประสบกำรณ์
ผลประโยชน์ที่จ่ำยในระหว่ำงปี
โอนส่ วนที่ถึงกำหนดชำระไปเป็ นค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
โอนพนักงำนไปบริ ษทั ย่อย
สำรองผลประโยชน์ ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โครงกำรเงินรำงวัลกำร
ปฏิบตั ิงำนครบกำหนด
ระยะเวลำ
2562
2561

รวม
2562

2561

89,630

93,548

1,105

1,225

90,735

94,773

7,630
2,991
26,819

6,758
2,299
-

325
80
1,890

221
31
-

7,955
3,071
28,709

6,979
2,330
-

-

-

356
135

-

356
135

-

9,332
1,447
(20,544)
117,305

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

(593)
3,298

(372)
1,105

9,332
1,447
(20,544)
(593)
120,603

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

เมื่อวันที่ 5 เมษำยน 2562 พระรำชบัญญัติคุม้ ครองแรงงำน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน
รำชกิ จจำนุ เบกษำ ซึ่ งได้กำหนดอัตรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณี นำยจ้ำงเลิกจ้ำง สำหรับลูกจ้ำงซึ่ งทำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปี ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่นอ้ ยกว่ำค่ำจ้ำงอัตรำสุ ดท้ำย 400 วัน กฎหมำยดังกล่ำว
จะมีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 5 พฤษภำคม 2562 เป็ นต้นไป กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวถื อเป็ นกำรแก้ไข
โครงกำรสำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน และมีผลกระทบให้ กลุ่มบริ ษทั มีหนี้ สินสำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนเพิ่มขึ้น 55.7 ล้ำนบำท (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 26.8 ล้ำนบำท) กลุ่มบริ ษทั
ได้บนั ทึกผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวโดยรับรู ้ตน้ ทุนบริ กำรในอดีตเป็ นค่ำใช้จ่ำยทันทีในส่ วน
ของกำไรหรื อขำดทุนของปี ปัจจุบนั

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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กลุ่มบริ ษทั คำดว่ำจะจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนภำยใน 1 ปี ข้ำงหน้ำ เป็ นจำนวนประมำณ
16.4 ล้ำนบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จำนวน 6.7 ล้ำนบำท) (2561: จำนวน 16.8 ล้ำนบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จำนวน 8.3 ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ระยะเวลำเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักในกำรจ่ำยชำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
ของกลุ่มบริ ษทั ประมำณ 13 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี ) (2561: 13 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี )
สมมติฐำนที่สำคัญในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำสตร์ประกันภัยสรุ ปได้ดงั นี้
งบกำรเงินรวม
อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
(ขึ้นกับช่วงอำยุ)

2562
1.8

2561
2.7

5.0 - 7.0

5.0 - 7.0

(หน่วย: ร้อยละต่อปี )
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
1.8
2.7
5.0 - 7.0

5.0 - 7.0

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสมมติฐำนที่สำคัญต่อมูลค่ำปั จจุบนั ของภำระผูกพันผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนักงำน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(18.3)
20.9
(8.4)
9.6
19.9
(17.9)
9.1
(8.2)
(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำคิดลด
อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต
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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)
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21. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2562 ที่ประชุมวิสำมัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษทั ฯ จำกเดิม 1,200 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,200 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่
1,500 ล้ำนบำท (หุ ้นสำมัญ 1,500 ล้ำนหุ ้น มูลค่ำหุ ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 300
ล้ำนหุ ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรประกอบธุ รกิจและรองรับกำรขยำยตัวของ
บริ ษทั ฯ และใช้เป็ นเงิ นทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิ นงำน โดยบริ ษทั ฯได้จดทะเบี ยนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พำณิ ชย์เมื่อวันที่ 30 กันยำยน 2562
22. 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 นเงินปันผลได้
23. รำยได้ จำกสั ญญำทีท่ ำกับลูกค้ ำ

ประเภทของสินค้ ำหรื อบริกำร
รำยได้จำกกำรขำยสิ นค้ำ
รำยได้จำกกำรให้บริ กำร
รำยได้จำกกำรขำยเศษซำก
รวมรำยได้จำกสัญญำที่ ทำกับลูกค้ำ - รับรู ้รำยได้
ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง

งบกำรเงินรวม
2562
2561

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

5,848,249
67,134
24,593

7,362,895
65,600
27,357

2,943,892
2,143
1,883

3,852,057
9,347
19,854

5,939,976

7,455,852

2,947,918

3,881,258
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24. ค่ ำใช้ จ่ำยตำมลักษณะ
รำยกำรค่ำใช้จ่ำยแบ่งตำมลักษณะประกอบด้วยรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่สำคัญดังต่อไปนี้

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
กำรเปลี่ยนแปลงในสิ นค้ำสำเร็ จรู ปและ
งำนระหว่ำงทำลดลง
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
ค่ำเช่ำจ่ำย

งบกำรเงินรวม
2562
2561
7,407,209
9,015,995
577,895
1,022,837
362,990
38,321

1,061,898
408,038
33,634

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
3,255,894
4,214,310
409,478
437,567
156,014
11,135

483,601
177,938
6,578

25. ภำษีเงินได้
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

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

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
973

828

-

-

32,324
33,297

(122,289)
(121,461)

3,697
3,697

(89,461)
(89,461)

จำนวนภำษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สรุ ปได้ดงั นี้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกี่ยวกับผลขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลักคณิ ตศำตร์ประกันภัย
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(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(2,915)

-

(2,156)

-
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รำยกำรกระทบยอดระหว่ำงขำดทุนทำงบัญชีกบั ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้มีดงั นี้

ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล
อัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคล
ขำดทุนทำงบัญชีก่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลคูณ
อัตรำภำษี
ผลกระทบทำงภำษีสำหรับ:
กำรส่งเสริ มกำรลงทุน (หมำยเหตุ 26)
ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
อื่น ๆ
รวม
ผลขำดทุนทำงภำษีที่ไม่รับรู ้
โอนกลับสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรรับรู ้
ค่ ำใช้ จ่ำย(รำยได้ )ภำษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในกำไร
ขำดทุน

งบกำรเงินรวม
2562
2561
(1,090,433)
(727,256)
20, 25%

20, 25%

(หน่วย: พันบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
(1,219,886)
(725,781)
20%

20%

(218,087)

(146,913)

(243,977)

(145,156)

(264)
5,428
(17,465)
1,306
(10,995)
231,345
31,034

(6,308)
8,016
(14,935)
2,579
(10,648)
27,912
8,188

102,051
(658)
1,106
102,499
141,420
3,755

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

33,297

(121,461)

3,697

(89,461)

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้

(หน่วย: พันบำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
สินทรัพย์ ภำษีเงินได้ รอกำรตัดบัญชี
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสิ นค้ำคงเหลือ
สำรองกำรรับประกันสิ นค้ำ
สำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน
รำยได้รอกำรรับรู ้
ขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
อื่น ๆ
รวม

2,340
43,306
1,636
46,715
2,817
107,650
15,797
220,261

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

483
20,450
1,601
22,649
2,817
102,050
150,050

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้จำนวน 2,119.3 ล้ำนบำท (2561:
1,032.1 ล้ำนบำท) ที่ ก ลุ่ มบริ ษ ทั ไม่ได้บนั ทึกสิ นทรัพย์ภำษีเงิ นได้รอกำรตัดบัญชี เนื่ องจำกกลุ่มบริ ษ ทั
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำกลุ่มบริ ษทั อำจไม่มีกำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอที่จะนำขำดทุนทำงภำษีที่ยงั ไม่ได้ใช้
ข้ำงต้นมำใช้ประโยชน์ได้
ผลขำดทุนทำงภำษี ที่ย งั ไม่ได้ใช้มี จำนวนเงิ น 2,657.6 ล้ำ นบำท ซึ่ ง จะทยอยสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2567
26. กำรส่ งเสริมกำรลงทุน
26.1 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 ยดที่มี
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 ติบุ 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 3,881
ล้ำนบำท เป็ นรำยได้จำกกำรผลิตและขำยซึ่ งได้รับกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนเป็ นจำนวนประมำณ 331 ล้ำน
บำท (2562: ไม่มี)
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26.2 บริ ษทั กุลธรเคอร์ บ้ ีเฟำน์ดรี่ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรับผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่
ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุ มตั ิ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

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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26.3 บริ ษทั กุลธรพรี เมียร์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษี ตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำร
ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของคณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุน โดยมีรำยละเอียดสำหรับบัตรส่ งเสริ มที่
ยังมีสิทธิพิเศษที่สำคัญเหลืออยูด่ งั นี้

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 นได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลำไม่เกิ 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 นได้นิติบุ คคลไปรวมคำนวณเพื่อเสี ยภำษีเงิ นได้ตลอดระยะเวลำที่ ผู ้
ได้รับกำรส่งเสริ มได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
2.3 ได้รับลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้รับจำกกำรลงทุนในอัตรำ
ร้อยละ 50 ของอัตรำปกติ
2.4 ได้รับอนุ ญำตให้หักค่ำขนส่ ง ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำว
นับแต่วนั ที่เริ่ มมีรำยได้จำกกำรประกอบกิจกำรนั้น

บัตรส่งเสริ มเลขที่
2167(2)/2550
ผลิตคอมเพรสเซอร์สำหรับ
ตูเ้ ย็นและเครื่ องทำควำมเย็น
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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26.4 บริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยได้รับสิ ทธิ พิเศษทำงภำษีสำหรั บ
ผลิตภัณฑ์ที่กำหนดแต่ละประเภทภำยใต้พระรำชบัญญัติส่งเสริ มกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมตั ิของ
คณะกรรมกำรส่ งเสริ มกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดที่มีสำระสำคัญดังนี้
บัตรส่งเสริ มเลขที่
1204(2)/2551
ลวดโลหะอำบน้ ำยำ
ประเภท 5.3

1. เพื่อส่งเสริ มกำรลงทุนในกิจกำร

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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27. ขำดทุนต่ อหุ้น
ขำดทุนต่อหุ ้นขั้นพื้นฐำนคำนวณโดยหำรขำดทุนสำหรับปี ที่เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนักของหุน้ สำมัญที่ออกอยูใ่ นระหว่ำงปี
ขำดทุนต่อหุน้ ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรคำนวณได้ดงั นี้
ขำดทุนสำหรับปี
2562
2561
(พันบำท) (พันบำท)

งบกำรเงินรวม
ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ขำดทุนส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (1,123,729)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ขำดทุนต่ อหุ้นขั้นพื้นฐำน
ขำดทุนส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ (1,223,583)

จำนวนหุน้ สำมัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ ำหนัก
2562
2561
(พันหุน้ )
(พันหุน้ )

ขำดทุนต่อหุน้
2562
2561
(บำท) (บำท)

(605,795) 1,284,497

1,200,000

(0.875)

(0.505)

(636,320) 1,284,497

1,200,000

(0.953)

(0.530)

28. 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 นงำนและได้รับกำรสอบทำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตัดสิ นใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กบั ส่ วนงำนและประเมินผลกำรดำเนินงำนของส่ วนงำน
เพื่อวัตถุ ประสงค์ในกำรบริ หำรงำน กลุ่มบริ ษทั จัดโครงสร้ ำงองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตำมประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ กลุ่มบริ ษทั มีส่วนงำนที่รำยงำนทั้งสิ้ น 4 ส่ วนงำน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสู บและอุปกรณ์
ลวดอำบน้ ำยำ
เหล็กแผ่นและเหล็กแผ่นแปรรู ป
ชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรรวมส่ วนงำนดำเนินงำนเป็ นส่ วนงำนที่รำยงำนข้ำงต้น
ผูม้ ีอำนำจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทำนผลกำรดำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุ รกิจแยกจำกกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
กำรตัดสิ นใจเกี่ยวกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำน กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของส่ วนงำนโดยพิจำรณำจำกกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำน และสิ นทรัพย์รวมซึ่ งวัดมูลค่ำ
โดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในกำรวัดกำไรหรื อขำดทุนจำกกำรดำเนินงำนและสิ นทรัพย์รวมในงบกำรเงิน
กำรบันทึกบัญชีสำหรับรำยกำรระหว่ำงส่ วนงำนที่รำยงำนเป็ นไปในลักษณะเดียวกับกำรบันทึกบัญชีสำหรับ
รำยกำรธุ รกิจกับบุคคลภำยนอก
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(434,575)

(160,918)
4,815,349

หนีส้ ินรวมของส่ วนงำน

991,998

927,583

6,855,624

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

(466,155)

(1,420,610)

734,068

(12,660)

1,046,624

(101,376)

เหล็กแผ่นและ
ลวดอำบน้ ำยำ เหล็กแผ่นแปรรู ป
1,153,683
888,684
182,203
302,727
73
11
(44,091)
(19,876)
(59,748)
(52,415)
(2,964)
1,155
1,075
(18)
-

ขำดทุนของส่ วนงำน

สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก
รำยได้ระหว่ำงส่ วนงำน
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเสื่ อมรำคำและค่ำตัดจำหน่ำย
รำยได้(ค่ำใช้จ่ำย)ภำษีเงินได้
กำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ ง
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของสิ นทรัพย์

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
3,140,799
155,251
28,471
(172,115)
(206,927)
(26,829)
409
-

244,396

(53,841)

966,460

(31,475)

ชิ้นส่ วน
เหล็กหล่อ
756,810
159,837
1,081
(667)
(58,132)
559
739
(6,276)
(396)

1
(1)
111
-

6,610

-

79,998

อื่นๆ

6,792,421

(661,994)

9,876,289

(2,020,012)

รวมส่ วนงำนที่
รำยงำน
5,939,976
800,018
29,637
(236,750)
(377,222)
(27,968)
2,205
(6,276)

ข้อมูลรำยได้ กำไร(ขำดทุน) และสิ นทรัพย์รวมของส่ วนงำนของกลุ่มบริ ษทั สำหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี้

(1,268,728)

827,583

(3,613,548)

896,283

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(800,018)
(29,379)
29,379
14,232
(5,329)
-

39

5,523,693

165,589

6,262,741

(1,123,729)

งบกำรเงินรวม
5,939,976
258
(207,371)
(362,990)
(33,297)
2,205
(6,276)

(หน่วย: พันบำท)
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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
1,412,505
950,924
374,637
415,900
122
1,563
(50,661)
(17,876)
(63,626)
(45,695)
3,313
6,922
250
72
1,070
-

กำไร(ขำดทุน)ของส่ วนงำน

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

คอมเพรสเซอร์
แบบลูกสูบและ
อุปกรณ์
4,171,969
177,834
33,382
(138,970)
(227,565)
107,277
(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
55,949
92,554
246
(1,622)
(16,996)
(2,536)
306
1,490

6,693,007

(202,140)

11,412,769

(1,037,520)

รวมส่ วนงำนที่
รำยงำน
7,455,852
1,359,499
35,613
(209,504)
(426,508)
114,772
(1,325)
2,560

(1,119,192)

364,292

(4,270,658)

431,725

รำยกำรปรับปรุ ง
และตัดรำยกำร
ระหว่ำงกัน
(1,359,499)
(32,995)
32,995
18,470
6,689
-
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5,573,815

162,152

7,142,111

(605,795)

งบกำรเงินรวม
7,455,852
2,618
(176,509)
(408,038)
121,461
(1,325)
2,560

(หน่วย: พันบำท)

ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศำสตร์
รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอกกำหนดขึ้นตำมสถำนที่ต้งั ของลูกค้ำ

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

2562

(หน่วย: พันบำท)
2561

4,082,633
895,443
232,377
54,180
75,383
599,960
5,939,976

5,035,165
1,351,670
287,526
36,226
40,211
705,054
7,455,852

3,155,457
115,158
3,270,615

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

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ำรำยใหญ่
ในปี 2562 กลุ่มบริ ษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงินประมำณ 1,103.3 ล้ำนบำท
และ 886.6 ล้ำนบำท ซึ่ งมำจำกส่ วนงำนคอมเพรสเซอร์ แบบลู กสู บและอุปกรณ์ ส่ วนงำนลวดอำบน้ ำยำ และ
ส่ วนงำนชิ้ นส่ วนเหล็กหล่อ (ปี 2561 มีรำยได้จำกลู กค้ำรำยใหญ่ จำนวนสองรำย เป็ นจำนวนเงิ นประมำณ
1,244.6 ล้ำนบำท และ 687.5 ล้ำนบำท ซึ่งมำจำกส่ วนงำนคอมเพรสเซอร์ แบบลูกสู บและอุปกรณ์ ส่ วนงำนลวด
อำบน้ ำยำ และส่ วนงำนชิ้นส่ วนเหล็กหล่อ)
29. กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กลุ่ มบริ ษทั และพนักงำนกลุ่มบริ ษทั ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ ยงชี พขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุน
สำรองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริ ษทั และพนักงำนจะจ่ำยสมทบเข้ำกองทุนเป็ นรำยเดือนในอัตรำร้อยละ
3 - 7 ของเงินเดื อน กองทุ นสำรองเลี้ยงชี พนี้ บริ หำรโดยบริ ษทั หลักทรัพย์ในประเทศไทย และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเมื่ อพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบี ยบว่ำด้วยกองทุ นของกลุ่ มบริ ษ ัท ในระหว่ำงปี 2562
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ เงินสมทบดังกล่ำวเป็ นค่ำใช้จ่ำยจำนวน 19.1 ล้ำนบำท (2561: 18.2 ล้ำนบำท) และเฉพำะ
บริ ษทั ฯเป็ นจำนวน 7.5 ล้ำนบำท (2561: 8.5 ล้ำนบำท)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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30. เงินปันผล

เงินปันผล
เงินปันผลประจำปี 2560
รวมเงินปันผลสำหรับปี 2561

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่
25 เมษำยน 2561

เงินปันผลจ่ำย
(ล้ำนบำท)

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้
(บำท)

60
60

0.05
0.05

31. ภำระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ ำจเกิดขึน้
31.1 ภำระผูกพันเกีย่ วกับรำยจ่ ำยฝ่ ำยทุน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับรำยจ่ำยฝ่ ำยทุนจำนวน 147.1 ล้ำนบำท (2561:
101.2 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 133.4 ล้ำนบำท 2561: 69.2 ล้ำนบำท) ที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำนและกำรติดตั้งเครื่ องจักร
31.2 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำเช่ ำดำเนินงำน
กลุ่มบริ ษทั ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำดำเนิ นงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ ำที่ดิน ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ สำนักงำน
อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉลี่ยประมำณ 1 ถึง 3 ปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีจำนวนเงิ นขั้นต่ ำที่ตอ้ งจ่ำยในอนำคตทั้งสิ้ นภำยใต้
สัญญำเช่ำดำเนินงำนดังนี้
งบกำรเงินรวม
2562
2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
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20.6
16.8

19.4
26.5

(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
-

-
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31.3 ภำระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญำให้ บริกำรระยะยำว
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีภำระผูกพันเกี่ยวกับสัญญำบริ กำรที่จะต้องจ่ำยใน
อนำคตดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
2562
2561
2562
2561
จ่ำยชำระ
ภำยใน 1 ปี
13.8
10.8
5.1
3.0
มำกกว่ำ 1 ปี
7.2
3.0
-

ข)

กลุ่ ม บริ ษ ทั มี ภำระผูก พันเกี่ ย วเนื่ องกับ สัญ ญำค่ ำ ตอบแทนจำกกำรขำยแก่ ตวั แทนจำหน่ ำ ย โดย
กลุ่มบริ ษทั ต้องจ่ำยค่ำนำยหน้ำตำมอัตรำที่ระบุในสัญญำหรื อตำมอัตรำที่ตกลงร่ วมกัน

31.4 กำรคำ้ ประกัน
ก)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ฯและบริ ษทั กุลธรแมททีเรี ยลส์ แอนด์คอนโทรลส์ จำกัด มีหนี้ สินอื่น
ที่อำจเกิ ดขึ้นจำกกำรค้ ำประกันวงเงิ นสิ นเชื่ อของบริ ษทั ซู โจว กุลธรแมกเนทไวร์ จำกัด แก่ สำขำใน
ต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งหนึ่งจำนวน 60 ล้ำนเรนมินบิ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 262 ล้ำนบำท (2561:
60 ล้ำนเรนมินบิ หรื อเทียบเท่ำประมำณ 287 ล้ำนบำท)

ข)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 มีหนังสื อค้ ำประกันซึ่ งออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริ ษทั เหลืออยูเ่ ป็ นจำนวน
เงินประมำณ 48.2 ล้ำนบำท (2561: 68.6 ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 17.0 ล้ำนบำท (2561: 8.3
ล้ำนบำท)) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ ภำระผูกพันทำงปฏิ บ ตั ิ บ ำงประกำรตำมปกติ ธุ รกิ จของกลุ่ มบริ ษ ัท
ซึ่ งประกอบด้วยหนังสื อค้ ำประกันเพื่อค้ ำประกันกำรใช้ไฟฟ้ ำจำนวน 38.2 ล้ำนบำท (2561: 68.3
ล้ำนบำท) (เฉพำะของบริ ษทั ฯ: 7.2 ล้ำนบำท (2561: 8.2 ล้ำนบำท)) และอีกจำนวน 10.0 ล้ำนบำท
(2561: 0.3 ล้ำนบำท) เพื่อค้ ำประกันอำกรกำรนำเข้ำ กำรซื้ อก๊ำซธรรมชำติและอื่นๆ (เฉพำะของบริ ษทั ฯ:
9.8 ล้ำนบำท (2561: 0.1 ล้ำนบำท))

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำ�กัด (มหาชน)
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32. ลำดับชั้ นของมูลค่ ำยุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วดั มูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรื อ
เปิ ดเผยมูลค่ำยุติธรรมแยกแสดงตำมลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้ำนบำท)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงิน
งบกำรเงินรวม
เฉพำะกิจกำร
ระดับ 2
ระดับ 2
สิ นทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ ำด้ วยมูลค่ ำยุติธรรม
ตรำสำรอนุพนั ธ์
สัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ
หนีส้ ิ นทีเ่ ปิ ดเผยมูลค่ ำยุติธรรม
สัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ย

0.3

0.3

(2.2)

(2.2)

(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
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0.2

0.2

1.4

1.4
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33. เครื่ องมือทำงกำรเงิน
33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ ยง
เครื่ องมือทำงกำรเงินที่สำคัญของกลุ่มบริ ษทั ตำมที่นิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลสำหรับเครื่ องมือทำงกำรเงิ น ” ประกอบด้วย เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำ
เงินสด ลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น เจ้ำหนี้ กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น เงิ นกูย้ ืมระยะสั้น และเงินกูย้ ืมระยะยำว
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทำงกำรเงินดังกล่ำวและมีนโยบำยกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงด้ำนกำรให้สินเชื่ อที่เกี่ยวเนื่ องกับลูกหนี้ กำรค้ำและลู กหนี้ อื่น ฝ่ ำยบริ หำรควบคุ ม
ควำมเสี่ ยงนี้โดยกำรกำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมำะสม ดังนั้นกลุ่มบริ ษทั จึง
ไม่ ค ำดว่ำ จะได้รั บ ควำมเสี ย หำยที่ เป็ นสำระส ำคัญ จำกกำรให้สิ น เชื่ อ นอกจำกนี้ กำรให้ สิ น เชื่ อ ของ
กลุ่มบริ ษทั ไม่มีกำรกระจุกตัวเนื่ องจำกกลุ่มบริ ษทั มีฐำนของลู กค้ำที่หลำกหลำยและมีอยู่จำนวนมำกรำย
จำนวนเงินสู งสุ ดที่กลุ่มบริ ษทั อำจต้องสู ญเสี ยจำกกำรให้สินเชื่อคือมูลค่ำตำมบัญชีของลูกหนี้ และลูกหนี้อื่น
ที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่สำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ มื ระยะสั้น และเงินกูย้ มื ระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่ วนใหญ่มี
อัตรำดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตำมอัตรำตลำด หรื อมีอตั รำดอกเบี้ยคงที่ซ่ ึ งใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปั จจุบนั
นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้ทำสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 สิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่สำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำ
ดอกเบี้ ย และส ำหรั บ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ที่ มี อ ัต รำดอกเบี้ ย คงที่ ส ำมำรถแยกตำมวัน ที่
ครบกำหนด หรื อ วันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ (หำกวันที่มีกำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน)
ได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้ำนบำท)
งบกำรเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

(ร้อยละต่อปี )

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

-

-

38
38

100
977
1,077

138
977
1,115

0.10 - 0.63
-

3,377
16
3,393

30
30

109
1,075
1,184

617
617

3,486
617
46
1,075
5,224

3.90 - 11.62
2.65 - 6.38
THBFIX+3%
(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
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้ อื่น
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว
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อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
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อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

-

-

82
82

15
1,175
1,190

97
1,175
1,272

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%
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิ จกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

-

-

5
-

46
611

51
611

0.22 - 0.63
-

50
50

-

5

657

50
712

4.25 - 4.75

2,062
512
1
2,575

1
1

24
1,075
1,099

800
800

2,086
800
512
2
1,075
4,475

4.00 - 11.62
4.60 - 7.25
2.65

อัตรำดอกเบี้ยคงที่
ภำยใน
มำกกว่ำ 1
1 ปี
ถึง 5 ปี

หนีส้ ินทำงกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้น
จำกสถำบันกำรเงิน
เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น
เงินกูย้ ืมระยะสั้นจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
เงินกูย้ มื ระยะยำว

อัตรำ
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กิจกำรที่
เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนบำท)

อัตรำดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงตำม
รำคำตลำด

ไม่มีอตั รำ
ดอกเบี้ย

รวม

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

-

-

62
-

7
650

69
650

0.04 - 0.63
-

70
70

-

62

657

70
789

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
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบริ ษทั มีควำมเสี่ ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนที่ สำคัญอันเกี่ยวเนื่องจำกกำรซื้ อหรื อขำยสิ นค้ำที่เป็ นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่เป็ นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดังนี้

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร

สกุลเงิน
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
เยน
ยูโร
เรนมินบิ

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้ สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
4
9
4
0.2

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้ สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
4
2
-

งบกำรเงินรวม
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้ สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
8
3
2
0.2
-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
สิ นทรัพย์ทำง
หนี้ สิน
กำรเงิน
ทำงกำรเงิน
(ล้ำน)
(ล้ำน)
7
3
2
0.3

อัตรำแลกเปลี่ยน
อัตรำซื้ อ
อัตรำขำย
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
29.9767
30.3313
0.2723
0.2796
33.3775
34.0846

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

สั ญญำซื้อขำยเงินตรำต่ ำงประเทศล่วงหน้ ำ
บริ ษทั ฯมีสัญญำซื้ อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำซึ่งมีอำยุสัญญำไม่เกินหนึ่งปี คงเหลือดังนี้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
วันที่ครบกำหนด
สกุลเงิน
จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย
ตำมสัญญำ
(ล้ำน)
(ล้ำน)
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
0.1
3.7
6 กุมภำพันธ์ 19 มิถุนำยน 2563
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อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
จำนวนที่ซ้ือ
จำนวนที่ขำย
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
30.79
30.02 - 30.08
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
อัตรำแลกเปลี่ยนตำมสัญญำของ
วันที่ครบกำหนด
สกุลเงิน
จำนวนที่ซ้ือ จำนวนที่ขำย
ตำมสัญญำ
จำนวนที่ซ้ือ
จำนวนที่ขำย
(ล้ำน)
(ล้ำน)
(บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)
0.2
2.2
26 มีนำคม 32.49
32.18 - 32.75
เหรี ยญสหรัฐอเมริ กำ
26 มิถุนำยน 2562

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 2562 มู ลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ ยนอัตรำดอกเบี้ยมีมูลค่ำยุติธรรมต่ำลงเมื่อ
เทียบกับวันที่ทำสัญญำเป็ นจำนวน 2.2 ล้ำนบำท (2561: มูลค่ำยุติธรรมสู งขึ้น 1.4 ล้ำนบำท)
มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปลี่ยนอัตรำดอกเบี้ยคำนวณโดยใช้อตั รำที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงินเสมือน
ว่ำได้ยกเลิกสัญญำนั้น ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
33.2 มูลค่ ำยุติธรรมของเครื่ องมือทำงกำรเงิน
เนื่ อ งจำกสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น ทำงกำรเงิ น ส่ ว นใหญ่ ข องกลุ่ ม บริ ษ ัท มี อ ัต รำดอกเบี้ ย ที่ ป รั บ ขึ้ น ลงตำม
อัตรำตลำดหรื อมี อ ัตรำดอกเบี้ ย คงที่ ใ กล้เคี ย งกับ อัตรำดอกเบี้ ย ในตลำด กลุ่ ม บริ ษ ัท จึ ง ประมำณมู ล ค่ ำ
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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
2562
2561
2562
2561
มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม มูลค่ำยุติธรรม
กำไร
กำไร
กำไร
กำไร
0.3

0.2

0.3
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กลุ่มบริ ษทั มีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่ 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
แบบจำลองตำมทฤษฎี ในกำรประเมินมูลค่ำ ซึ่ งข้อมูลที่นำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่ วนใหญ่เป็ น
ข้อมูลที่สำมำรถสังเกตได้ในตลำดที่เกี่ยวข้อง เช่น อัตรำแลกเปลี่ยนทันที อัตรำแลกเปลี่ยนล่วงหน้ำ
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอัตรำผลตอบแทนของอัตรำดอกเบี้ย เป็ นต้น กลุ่มบริ ษทั ได้คำนึงถึง
ผลกระทบของควำมเสี่ ยงด้ำนเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนั ธ์

ในระหว่ำงปี ปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหว่ำงลำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรม
34. 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 2562 และ 2561 บริ ษทั ฯไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ นโยบำย หรื อ
กระบวนกำรในกำรบริ หำรจัดกำรทุน
35. เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน
เมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563 ที่ประชุ มคณะกรรมกำรของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้พิจำรณำเพื่อหำแนวทำง
แก้ไขสถำนกำรณ์และกำรปฏิบตั ิตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกรณี ที่หลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ฯจะถูกขึ้นเครื่ องหมำย “C” (Caution) ทั้งนี้ บริ ษทั ฯจะได้นำเสนอแนวทำงกำรแก้ไขสถำนกำรณ์ดงั กล่ำว
ต่อที่ประชุมเพื่อให้ขอ้ มูลกับผูล้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ต่อไป
36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบกำรเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมกำรผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 2 มีนำคม 2563
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