


วิสัยทัศน ์
ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อตอบความต้องการของตลาดโลก

พันธกิจ
1.	 ผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีคุณภาพ	ส่งมอบตรงเวลา	ในราคาที่แข่งขันได้

2.	 มุ่งเสริมสร้างและพัฒนาความผูกพัน	และความพึงพอใจแก่คู่ค้าให้ยั่งยืน

3.	 เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า

4.	 เสริมสร้าง	ให้ความรู้	และปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่บุคลากรทุกระดับ

5.	 ด�าเนินธุรกิจในแนวทางที่รับผิดชอบต่อสังคม	สิ่งแวดล้อม	และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยม “  - BEST” 
1.	 คุณภาพมาก่อน	ไม่รับ	ไม่ท�า	ไม่ส่งของเสีย

2.	 เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ

3.	 ท�างานแบบมีส่วนร่วม



สารบัญ
2. สารจากประธาน

3. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

4. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

5. การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

7. พัฒนาการแห่งความยั่งยืน

9. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

10. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

25. ปัจจัยความเสี่ยง

27. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญ

30. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

32. นโยบายการจ่ายเงินปันผล

33. โครงสร้างการจัดการ

38. ประวัติกรรมการ

61. การกำากับดูแลกิจการ

88. ความรับผิดชอบต่อสังคม

121. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

123. รายการระหว่างกัน

128. ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ

133. การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

146. รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

148. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

149. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

155. งบการเงิน
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	 ปี	2562	เป็นปีที่บริษัท	กุลธรเคอร์บี้	จำ�กัด	(มห�ชน)	

ได้ก่อตั้งม�เป็นเวล�	39	 ปี	 จุดริเริ่มของบริษัทมีท่ีม�จ�ก

นโยบ�ยของรฐับ�ลไทยในขณะนัน้มีคว�มเห็นว�่	ประเทศไทย

อยู่ในเขตอ�ก�ศรอ้นช้ืน	เครือ่งปรบัอ�ก�ศและตูเ้ย็น	มคีว�ม

จำ�เป็นในก�รดำ�รงชีวิตของประช�ชน	 จึงดำ�ริต้องก�รให้มี

อุตส�หกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์เกิดขึ้นภ�ยในประเทศ	

เพื่อรองรับก�รขย�ยตัวของอุตส�หกรรมเครื่องปรับอ�ก�ศ	

ตู้เย็น	และ	เครื่องทำ�คว�มเย็นของประเทศไทย	บริษัทจึงถือ

กำ�เนิดขึ้น	 โดยได้รับก�รคัดเลือกจ�กรัฐบ�ลโดยคณะ

กรรมก�รสง่เสรมิก�รลงทุน	(BOI)	ต�มประก�ศท่ี	4/2521	ลง

วันที่	1	มิถุน�ยน	2521	ให้จัดตั้งบริษัทเป็นกล�ง	โดยให้มีผู้

ถือหุ้นประกอบด้วย	 ผู้ผลิตตู้เย็น	 เครื่องปรับอ�ก�ศ	 เครื่อง

ทำ�คว�มเย็นท้ังหมด	10	 ร�ย	 รวมท้ังบรรษัทเงินทุนแห่ง

ประเทศไทย	รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นร้อยละ	60	โดยอีกร้อยละ	

20	เป็นของบรษัิท	เคอรบ้ี์	ออสเตเรยี	และกลุม่ของน�ยสเุมธ	

สมิะกุลธรรอ้ยละ	20			และเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในปี	2534	 และแปลงสภ�พเป็นบริษัท

มห�ชนในเวล�ตอ่ม�	บรษัิทมสีว่นผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็น

ผู้ผลิตและส่งออกเครื่องปรับอ�ก�ศ	 ตู้เย็น	 และ	 เคร่ือง

ทำ�คว�มเย็น	 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์	 อะไหล่อุปกรณ์ของ

เครื่องปรับอ�ก�ศและตู้เย็น	เป็นอันดับ	2	ของโลก	รองจ�ก

สารจากประธานกรรมการ

สุเมธ	สิมะกุลธร

ประธ�นกรรมก�ร

ประเทศจีน	ด้วยมูลค่�ก�รส่งออกที่เคยขึ้นถึงจุดสูงสุดกว่�	5	

แสนล้�นบ�ท

	 ในช่วงระยะเวล�	2-3	ปีที่ผ่�นม�	ปัจจัยภ�ยนอกมีก�ร

เปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว	 เช่น	 สงคร�มก�รค้�ระหว่�ง

ประเทศสหรฐัอเมรกิ�กบัจนี	คว�มตงึเครยีดและก�รคว่ำ�บ�ตร

บ�งประเทศในเอเชียตะวันออกกล�ง	 ก�รถอนตัวออกจ�ก

สหภ�พยุโรปของสหร�ชอ�ณ�จักร	 หรือที่เรียกว่�	 เบร็กซิท	

(Brexit)	ภยัธรรมช�ตแิละสภ�พภมิูอ�ก�ศแปรปรวนในหล�ย

ภูมิภ�คทั่วโลก	โรคระบ�ด	ไวรัสโควิด-19	ในจีน	เอเชียและ

ในหล�ยประเทศท่ัวโลก	 สิ่งเหล่�นี้ล้วนมีผลกระทบต่อทุก

ธุรกิจและอุตส�หกรรม	 ซ่ึงรวมถึงอุตส�หกรรมมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์	 และอุตส�หกรรมต่อเนื่องด้วย	 นอกจ�กนี้	

บรษัิทกย็งัประสบกบัภ�วะก�รแข่งขันท่ีรนุแรงม�กขึน้ในชว่ง

เวล�ทีผ่่�นม�เชน่เดียวกัน	อย�่งไรกต็�ม	บริษทัยงัคงดำ�เนิน

ก�รต�มแผนก�รพัฒน�ผลก�รดำ�เนินง�นในหล�ยๆ	 ด้�น	

เช่น	 ก�รลงทุนในก�รผลิตมอเตอร์คอมเพรสเซอร์	 ภ�ยใต้

ตร�สินค้�	บริสทอล	(Bristol)	ที่มีคว�มต้องก�รอย่�งม�กใน

แถบตะวนัออกกล�ง	และในประเทศสหรฐัอเมรกิ�	ก�รพฒัน�

และวิจัยสินค้�ใหม่ท่ีมีประสิทธิภ�พสูงข้ึนและต้นทุนลดลง	

ก�รปรับปรุงกระบวนก�รผลิตท่ีสำ�คัญให้เป็นแบบอัตโนมัติ

และกึ่งอัตโนมัติ	(Automation	and	Semi-automation)	ก�ร

บรหิ�รจดัก�รสนิค�้คงคลงัให้เหม�ะสมม�กย่ิงข้ึน	เป็นตน้	สิง่

เหล�่นีจ้ะเร่ิมผลดิอกออกผลในระยะเวล�ท่ีใกลเ้ข้�ม�นี	้ซ่ึงจะ

ช่วยให้ผลประกอบก�รของบริษัทเติบโตและเข้มแข็งอย่�ง

ยั่งยืน

	 บริษัทขอขอบคุณ	 กรรมก�รบริษัท	 ผู้ถือหุ้น	 ลูกค้�	

บริษัทคู่ค้�	 สถ�บันก�รเงิน	 หน่วยง�นร�ชก�รต่�งๆ	 ฝ่�ย

จดัก�ร	และพนกัง�นทุกท่�น	ท่ีให้คว�มอนุเคร�ะห์	ช่วยเหลอื	

สนับสนุน	 คว�มร่วมมือ	 และก�รแก้ปัญห�ร่วมกัน	 ด้วยดี

ตลอดม�
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ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ 
 
 2562 2561 2560 2559 2558 

งบการเงนิรวม  (พนับาท) 
     

สนิทรัพยร์วม 6,262,741 7,142,111 7,297,335 7,746,907 8,216,797 

หนีส้นิรวม 5,523,693 5,573,815 5,071,842 5,208,941 5,567,271 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 739,048 1,568,296 2,225,493 2,537,966 2,649,526 

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,939,976 7,455,852 9,476,915 8,665,888 10,544,381 

รายไดร้วม 5,961,558 7,482,715 9,559,515 8,851,816 10,770,918 

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (208,527) 65,861 591,510 654,284 796,926 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (1,123,729) (605,795) (172,753) 63,303 212,379 

อตัราสว่นทางการเงนิ  (%) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ/รายไดร้วม (18.85) (8.10) (1.81) 0.72 1.97 

ผลตอบแทนตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ (152.05) (38.63) (7.76) 2.49 8.02 

ผลตอบแทนจากสนิทรัพยร์วม (17.94) (8.48) (2.37) 0.82 2.58 

ขอ้มลูตอ่หุน้ (บาท) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ (0.875) (0.505) (0.144) 0.053 0.19 

เงนิปันผล  *_ _ 0.05 0.10 0.15 

มลูคา่ตามบญัช ี 0.49 1.31 1.85 2.11 2.38 

 
* ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่2/2563 เมือ่วันที ่2 มนีาคม 2563 มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

ครัง้ที ่41/2563 วนัที ่22 เมษายน 2563 พจิารณาอนุมัตใิหง้ดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกจิ 
 

 
บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ชือ่หลักทรัพย ์‘KKC’ เดมิชือ่บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด กอ่ตัง้เมือ่วันที ่24 

มนีาคม 2523 โดยกลุ่มสมิะกลุธร และ Kirby Group ประเทศออสเตรเลยีร่วมกับกลุ่มผูผ้ลติตูเ้ย็นในประเทศไทยและ

บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิด

ผนกึ (Hermetic Reciprocating Compressor)  ส าหรับใชก้ับเครือ่งท าความเย็น เชน่ ตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ ตูท้ าน ้าเย็น ตูเ้ย็นเชงิ
พาณิชย์ และเครื่องปรับอากาศซึ่งไดเ้ปิดด าเนินการเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2525 โดยเป็นบริษัทผูผ้ลิตมอเตอร์

คอมเพรสเซอรร์ายแรกของประเทศไทยทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุจากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ  และเป็นบรษัิท

จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเมือ่วันที ่22 กุมภาพันธ ์2534 ซึง่ไดแ้ปรสภาพเป็นบรษัิทมหาชนจ ากัด 
เมือ่วันที ่13 มถิุนายน 2537 และด าเนินธุรกจิดว้ยความเจรญิเตบิโตอย่างต่อเนื่องครบเป็นปีที ่37 เมือ่วันที ่13 มกราคม 

2562  

ดว้ยเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็นผูน้ าในอุตสาหกรรมการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ บริษัทจึงไดก้ าหนดแนว

ทางการด าเนนิธรุกจิ ดงันี ้

วสิยัทศัน ์ พนัธกจิ  คา่นยิมรว่ม กลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิ 

วสิยัทศัน ์(Vision)  :  ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละอตุสาหกรรมตอ่เนือ่งเพือ่ตอบความตอ้งการ ของตลาดโลก 

พนัธกจิ  (Mission) : 
1  ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่คีณุภาพ สง่มอบตรงเวลา ในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้

  2  มุง่เสรมิสรา้งและพัฒนาความผกูพัน และความพงึพอใจแกคู่ค่า้ใหย้ั่งยนื 

  3  เพิม่ขดีความสามารถในการพัฒนาผลติภัณฑเ์พือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้ 

  4  เสรมิสรา้ง ใหค้วามรู ้และปรับปรุงคณุภาพชวีติทีด่ใีหแ้กบ่คุลากรทกุระดบั 

  5  ด าเนนิธรุกจิในแนวทางทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม สิง่แวดลอ้ม และเจรญิเตบิโตอยา่งย่ังยนื 

คา่นยิม  (Values)   “           -  BEST  ”  : 
   1   คณุภาพมากอ่น ไมรั่บ ไมท่ า ไมส่ง่ของเสยี 

   2   เรยีนรูแ้ละพัฒนาตวัเองอยูเ่สมอ 

   3   ท างานแบบมสีว่นร่วม 

กลยทุธใ์นการด าเนนิธุรกจิ  (Business Strategies)  : 
1   ลดตน้ทนุสนิคา้ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้

2   พัฒนาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกับความตอ้งการของตลาด 

3   พัฒนาความรูแ้ละขดีความสามารถของบคุลากร มแีผนก าลงัคนทดแทน(Succession Plan) 

4   ขยายตลาดเดมิและเพิม่ตลาดใหม่ 

5   ลงทนุหรอืซือ้กจิการ (M&A) หรอืควบกจิการหรอืร่วมลงทนุเพือ่การประหยัดการควบคมุดแูลและการแขง่ขนั 

6   เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ย ปัจจัยการผลติในแบบ Backward Vertical Integration 

7   สง่เสรมิกจิกรรมทีต่อบสนองความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

8   สรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัดว้ยการเพิม่ก าลงัการผลติ 
9   เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจัดการธรุกจิดว้ยเทคโนโลย ี

10   พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเพื่อน าไปสูร่ะบบบรหิารคณุภาพ (TQM) 

 

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
 

การจดัโครงสรา้งธุรกจิ 
นอกจากการประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึ (Hermetic 

Reciprocating Compressor) แลว้บรษัิทไดล้งทนุจัดตัง้บรษัิทย่อยตา่ง ๆ เพือ่เป็นฐานการผลติวัตถุดบิและชิน้สว่นส าคัญ

ต่างๆของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ทีใ่ชท้ดแทนการน าเขา้และซือ้จากในประเทศ ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งความไดเ้ปรียบในการ

แขง่ขนัทางธรุกจิทีท่ าใหต้น้ทนุการผลติลดลงและเพิม่ประสทิธภิาพผลติภัณฑ ์ดงันี ้ 

วนัที ่24 พฤศจกิายน 2532 จัดตัง้บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด (KKF) เพือ่ท าการผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่ 

(Quality Casting ) ส าหรับใชใ้นอตุสาหกรรมผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์ยานยนตแ์ละอืน่ ๆ และปัจจุบันบรษัิทไดถ้อืหุน้

ในบรษัิทนีร้อ้ยละ 100 

วนัที ่31 สงิหาคม 2533 จัดตัง้บรษัิท กลุธรคอนโทรลส ์จ ากัด  เพือ่ท าการผลติเครือ่งควบคมุอณุหภูม ิ(Gas -

Pressure Thermostat)  ส าหรับใชก้ับตูเ้ย็นและเครือ่งปรับอากาศ และในปี 2540 ไดเ้พิม่การผลติลวดทองแดงอาบน ้ายา 
(Enameled Copper Wire) ซึง่เป็นวัตถุดบิส าคัญในการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์  และดว้ยผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกจิตกต า่ในปี 2540 บรษัิทจงึไดด้ าเนินการปรับโครงสรา้งหนี้กับบรรดาเจา้หนี้และไดจ้ าหน่ายเงนิลงทุนในบรษัิท  

กลุธรคอนโทรลส ์จ ากัด เมือ่เดอืน ธันวาคม 2543 ต่อมาในปี 2546 บรษัิทนี้ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็นบรษัิท กุลธรแมททเีรียลส์

แอนดค์อนโทรลส ์จ ากัด และเมือ่วันที ่2 กรกฎาคม 2553 บรษัิทไดก้ลับเขา้ถอืหุน้รอ้ยละ 100 ในบรษัิท กุลธรแมทที

เรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั (KMC) อกีครัง้ โดยทีใ่นขณะนัน้บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด  ไดถ้อื

หุน้รอ้ยละ 100  ในบรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากัด (KMP) ซึง่ประกอบอตุสาหกรรมผลติชิน้สว่นโลหะทบุ และชบุแข็ง  

รวมทัง้ไดถ้อืหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 100 ในบรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด (SKMC) ซึง่เป็นผูผ้ลติลวดทองแดงอาบ

น ้ายา โดยมสีถานประกอบการทีต่ัง้อยูใ่นประเทศจนี 
วันที ่15 กรกฎาคม 2547 บริษัทไดเ้ขา้ถือหุน้รอ้ยละ 80 ในบรษัิท ฉะเชงิเทราคัสติง้เวคิ จ ากัด ผูป้ระกอบ

อตุสาหกรรมผลติและจ าหน่ายชิน้สว่นเหล็กหลอ่ และบรษัิทนี้ไดเ้ขา้ซือ้กจิการเฉพาะสว่นการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์

ของ บรษัิท ซนัโย ยนูเิวอรแ์ซล อเีล็คทรคิ จ ากดั (มหาชน) พรอ้มทัง้ไดเ้ปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด  (KPC) 

และวนัที ่29 กนัยายน 2549 บรษัิทไดถ้อืหุน้ในบรษัิทนีร้อ้ยละ 100  

วันที ่20 มถิุนายน 2550  จัดตัง้บรษัิท กุลธร สตลี จ ากัด (KSC) โดยบรษัิทไดถ้อืหุน้ในบรษัิทนี้รอ้ยละ 100 

เพือ่ประกอบกจิการตดัและแปรรูปโลหะแผน่ (Coil Center) ส าหรับใชใ้นอตุสาหกรรมผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์มอเตอร์

ไฟฟ้าและอืน่ๆ  

วันที ่25 ธันวาคม 2556  บรษัิท กุลธรเคอร์บีเ้ฟาน์ดรี่ จ ากัด (KKF) ซึง่เป็นบริษัทย่อยทีด่ าเนินธุรกจิผลติ

ชิน้สว่นเหล็กหล่อไดเ้ขา้ซือ้กจิการโรงงานผลติชิน้สว่นเหล็กหล่อซึง่เป็นธุรกจิสว่นหนึ่งของบรษัิท กุลธรพรีเมยีร์ จ ากัด 
(บริษัทย่อย)  เป็นการรวมธุรกจิเพื่อลดภาระซ ้าซอ้นของการบริหารกจิการประเภทเดยีวกันและเสริมสรา้งศักยภาพการ

แขง่ขนัใหด้มีากขึน้ 

วนัที ่13 มกราคม 2560  จัดตัง้บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด (KRD) โดยบรษัิทไดถ้อืหุน้ในบรษัิทนี้รอ้ย

ละ 100 เพือ่ประกอบกจิการวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑใ์นอตุสาหกรรมผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์มอเตอรไ์ฟฟ้าและอืน่ๆ 

ซึง่ไดเ้ปิดด าเนนิการในปี 2561 แลว้ 

วันที ่30 กันยายน 2561 บรษัิท กุลธร สตลี จ ากัด (KSC) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยทีด่ าเนินธุรกจิการตัดและแปรรูป

โลหะแผ่นไดซ้ือ้ทรัพยส์นิและรับโอนพนักงานจากบรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากัด (KMP) ทีด่ าเนนิธุรกจิผลติชิน้สว่น

โลหะทุบ ชบุแข็งและรับกลงึชิน้งานโลหะ บรษัิทนี้ (KMP) ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท กุลธรแมททเีรียลสแ์อนด์

คอนโทรลส ์จ ากัด (KMC) ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบรษัิทเชน่กัน ทัง้นี้เพื่อวัตถุประสงคใ์นการลดค่าใชจ้่ายด าเนินการ  
เสรมิสรา้งประสทิธภิาพและศกัยภาพของการแขง่ขนัทางธรุกจิทีด่ขี ึน้ของกลุม่บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ



  6    รายงานประจำาปี 2562

                                       

 

วนัที ่13 ตลุาคม 2561 บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ทรัพยส์นิจากบรษัิท บรสิทอล 

คอมเพรสเซอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL, LLC) มูลคา่ 4 ลา้นเหรยีญดอลลาร์

สหรัฐอเมรกิา ซึง่ประกอบดว้ยเครือ่งจักร อปุกรณ์การผลติตา่งๆ รวมถงึ ตรายีห่อ้ ลขิสทิธิแ์ละวธิกีารผลติ (โนวฮ์าว) ทกุชนดิ 

พรอ้มดว้ยทมีงานส าคัญ โดยยา้ยฐานการผลติทัง้หมดมายังประเทศไทย ท าใหบ้รษัิทมสีายผลติภัณฑค์อมเพรสเซอรข์นาด

ใหญ่ทีค่รอบคลุมขึน้จากเดมิทีก่ าลังสูงสุดที ่10 แรงมา้ เป็นสูงสดุที ่25 แรงมา้ มุ่งเนน้ตลาดเครื่องปรับอากาศครัวเรือน 
เครือ่งปรับอากาศเชงิพาณชิย ์และตลาดตูเ้ย็นตูแ้ชเ่ชงิพาณชิย ์ 

ในปี 2562 บรษัิทไดท้ าการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อรองรับไลน์การผลติของบรสิทอล และไดด้ าเนนิการ

ขนสง่เครือ่งจักรจากประเทศสหรัฐอเมรกิาและตดิตัง้เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ริม่ด าเนินการทดสอบเครื่องจักร

บางสว่น ซึง่คาดวา่จะเปิดด าเนนิการโครงการบรสิทอลไดภ้ายในปี 2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)     7

                                       

 

วนัที ่13 ตลุาคม 2561 บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ไดเ้ขา้ท าสญัญาซือ้ทรัพยส์นิจากบรษัิท บรสิทอล 

คอมเพรสเซอร ์อนิเตอรเ์นชัน่แนล (BRISTOL COMPRESSORS INTERNATIONAL, LLC) มูลคา่ 4 ลา้นเหรยีญดอลลาร์

สหรัฐอเมรกิา ซึง่ประกอบดว้ยเครือ่งจักร อปุกรณ์การผลติตา่งๆ รวมถงึ ตรายีห่อ้ ลขิสทิธิแ์ละวธิกีารผลติ (โนวฮ์าว) ทกุชนดิ 

พรอ้มดว้ยทมีงานส าคัญ โดยยา้ยฐานการผลติทัง้หมดมายังประเทศไทย ท าใหบ้รษัิทมสีายผลติภัณฑค์อมเพรสเซอรข์นาด

ใหญ่ทีค่รอบคลุมขึน้จากเดมิทีก่ าลังสูงสุดที ่10 แรงมา้ เป็นสูงสดุที ่25 แรงมา้ มุ่งเนน้ตลาดเครื่องปรับอากาศครัวเรือน 
เครือ่งปรับอากาศเชงิพาณชิย ์และตลาดตูเ้ย็นตูแ้ชเ่ชงิพาณชิย ์ 

ในปี 2562 บรษัิทไดท้ าการปรับปรุงอาคารโรงงาน เพื่อรองรับไลน์การผลติของบรสิทอล และไดด้ าเนนิการ

ขนสง่เครือ่งจักรจากประเทศสหรัฐอเมรกิาและตดิตัง้เป็นทีเ่รียบรอ้ยแลว้ ทัง้นี้ บรษัิทไดเ้ริม่ด าเนินการทดสอบเครื่องจักร

บางสว่น ซึง่คาดวา่จะเปิดด าเนนิการโครงการบรสิทอลไดภ้ายในปี 2563 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                       

 

พฒันาการแหง่ความย ัง่ยนื 

2523  : กอ่ตัง้บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด เมือ่วนัที ่24 มนีาคม 

2524  :    เริม่ประกอบมอเตอรค์อมเพรสเซอรร์ุ่น AE จากชิน้สว่นน าเขา้  

2525  :    เปิดด าเนนิการอย่างเป็นทางการและเริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์  

2532  :    เริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรร์ุ่น AZ และกอ่ตัง้บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากัด เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 

2533  :    กอ่ตัง้บรษัิท กลุธรคอนโทรลส ์จ ากัด เมือ่วนัที ่31 สงิหาคม  

2534  :    บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั ไดจ้ดทะเบยีนรายชือ่ในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่22 กมุภาพันธ ์

2536  : เริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีใ่ชส้ารท าความเย็นประเภท NON-CFC ซึง่ไม่ท าลายโอโซนในชัน้บรรยากาศ 

2541  :   ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน CE MARK และ CB MARK  

2543  :    ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในดา้นการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001  

2544  :    เริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรร์ุ่น WJ เป็นความภาคภมูใิจทีบ่รษัิทสามารถคดิคน้และพัฒนาไดด้ว้ยตนเอง 

:    ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระบบคณุภาพ ISO 9001 ฉบบัปี 2000 และ UL จากสหรัฐอเมรกิา 

2545  :    ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระบบคณุภาพ OHSAS 18001 ฉบบัปี 1999 
2547  : เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่80 % ของบรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั ผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรภ์ายใต ้

ลขิสทิธิ ์ การผลติของบรษัิท ซนัโยอเีล็คทรคิ จ ากดั ประเทศญีปุ่่ น และชิน้สว่นเหล็กหลอ่ 

2548  :    ไดรั้บการรับรองมาตรฐานในระบบคณุภาพ ISO 17025 ฉบบัปี 1999 และ ISO 14001 ฉบับปี 2004 

2549  :   ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรค์รบ 20 ลา้นเครือ่ง 

:    เมือ่วนัที ่29 กนัยายน  เป็นผูถ้อืหุน้ 100 % ของบรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

2550  : กอ่ตัง้บรษัิท กลุธรสตลี จ ากดั เป็นโรงงานตดัและแปรรูปโลหะแผน่  (Coil Center) 

2551  :  เริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรร์ุ่น KA และ LA ส าหรับเครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่ 

2552  :   เริม่ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรร์ุ่น CA ส าหรับตูแ้ชแ่ข็ง เครือ่งท าความเย็นขนาดใหญ่ 

: ไดรั้บรางวลั KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN  

AWARDS จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

2553  :  ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรค์รบ 30 ลา้นเครือ่งและรุ่น AW ครบ 5 ลา้นเครือ่ง 

: ไดรั้บรางวลั GOLDEN AWARDS (THAILAND 5S AWARDS) จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น  
: เป็นผูถ้อืหุน้ใหญ ่100 % ของบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั ซึง่มบีรษัิท กลุธรเมททัล 

     โปดกัส ์จ ากัด และบรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั เป็นบรษัิทย่อย 

: ไดรั้บรางวลั KAIZEN EXCELLENCE TECHNICS (Automation) จากการประกวด THAILAND KAIZEN  

              AWARDS จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

2554  : ไดรั้บประกาศนยีบตัร มอก. 26000 

2555  : จัดงานฉลองครบรอบ 30 ปี บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่13 มกราคม 

2556  : ไดรั้บมอบโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ ลด และเลกิใชส้ารท าลายบรรยากาศโอโซนของประเทศไทย 

จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

:    ไดรั้บรางวลั KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS จากสมาคม    

สง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
:    ไดรั้บมอบใบรับรองความสามารถหอ้งปฏบิตักิาร มอก. 17025-2548 จากส านักงานมาตรฐาน

ผลติภัณฑอ์ตุสาหกรรม 

 

 

 

พัฒนาการแห่งความยั่งยืน
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:   ไดรั้บโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ "มาตรฐานฝีมอืแรงงานไทย อนาคตไทย Our Skills Our Future"  

   จากกรมพัฒนาแรงงานฝีมอืแห่งชาต ิ

:   ไดรั้บโลป่ระกาศเกยีรตคิณุ ระดบัที ่2 จากโครงการอนุรักษ์การไดย้นิในสถานประกอบการจากกรมการแพทย ์ 

  กระทรวงสาธารณสขุ 

2557  :    ไดรั้บรางวลั KAIZEN BRONZE AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS 

จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
         :    ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรค์รบ 40 ลา้นเครือ่ง  

2558  : ไดรั้บรางวลั KAIZEN SILVER AWARDS และ KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND   

KAIZEN AWARDS จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

  :  ไดรั้บ Certificate of ESG 100 Company ส าหรับปี 2558 จากสถาบนัไทยพัฒนเ์มือ่ 27 พฤษภาคม 

จากผลการจัดอนัดบัธรุกจิของรายชือ่ 100 อนัดับหลกัทรัพยจ์ดทะเบยีนทีม่คีวามโดดเดน่ดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคม

และธรรมาภบิาล (ESG 100)   

2559  :  ไดรั้บรางวลั KAIZEN SILVER AWARDS จากการประกวด THAILAND  KAIZEN AWARDS  

จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
2560  :   กอ่ตัง้บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด เมือ่วันที ่13 มกราคม เพือ่ประกอบกจิการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑท์ี่

ใชใ้นอตุสาหกรรมผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์มอเตอรไ์ฟฟ้าและอืน่ๆ  

:   ไดรั้บรางวลั KAIZEN GOLDEN AWARDS จากการประกวด THAILAND KAIZEN AWARDS 

  จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 

:    ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรค์รบ 48 ลา้นเครือ่ง 

2561  :   ไดรั้บรางวลั KAIZEN SILVER AWARDS ในการประกวด THAILAND  KAIZEN AWARDS  

จากสมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ น 
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โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษิทั 

บรษัิทมบีรษัิทย่อยทัง้หมด 7 บรษัิท คอื บรษัิท กลุธรพรีเมยีร ์จ ากัด (KPC) บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่

จ ากัด (KKF)  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (KSC)  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด (KMC) บรษัิท กลุธร

เมททัลโปรดักส ์ จ ากัด (KMP) บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด  (SKMC) และบรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 

(KRD) โดยโครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุม่บรษัิท เป็นดงัแผนภาพนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
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ลกัษณะการประกอบธรุกจิ 
 
ภาพรวมการประกอบธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

บริษัทเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑห์ลักไดแ้ก่ มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกส าหรับใชก้ับ
เครือ่งท าความเย็นและเครือ่งปรับอากาศ รวมทัง้ผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ ์Condensing Unit ชิน้สว่นมอเตอรค์อมเพรส 

เซอรแ์ละชิน้สว่นมอเตอรไ์ฟฟ้า โดยมผีลติภัณฑท์ีเ่ป็นวัตถุดบิและชิน้สว่นตา่ง ๆ จากบรษัิทย่อยเป็นฐานสนับสนุนการผลติ

ทีส่ าคญั 

บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายการด าเนนิธรุกจิเพือ่สรา้งความมั่นคงและเจรญิเตบิโตอยา่งยั่งยนื ไวด้งันี ้ 

1   ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่คีณุภาพ สง่มอบตรงเวลา ในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้

2   ขยายธุรกจิดว้ยการเพิม่ก าลังการผลติและเพิ่มสนิคา้รุ่นใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความตอ้งการของ

ลกูคา้ 

3   ขยายตลาดลกูคา้ตา่งประเทศอยา่งตอ่เนือ่ง เชน่ อาเซยีน เอเซยีกลาง จนี ตะวันออกกลาง ออสเตรเลยี ยุโรป
อเมรกิาเหนอื อเมรกิาใต ้และแอฟรกิา  

4  ใชร้ะบบบรหิารจัดการทีเ่ป็นสากล เชน่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO/IEC 17025   

5   บรหิารงานตามหลักการก ากับดแูลกจิการทีด่เีพือ่ความเป็นธรรมแกทุ่กฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวามรับผดิชอบ

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม   

6   ปรับปรุงการด าเนนิงานอยา่งตอ่เนือ่งในแนวทางของการเพิม่ประสทิธภิาพและความสามารถในการแขง่ขนั 

7   บรหิารจัดการธรุกจิดว้ยเทคโนโลยปีระมวลผลขอ้มลูการด าเนนิงาน 

 

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทยอ่ยทัง้ 7 แหง่เป็น ดงันี ้

1 บรษัิท กลุธรพรีเมยีร์ จ ากัด (KPC) ซึง่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 ประกอบกจิการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์
แบบลกูสบูส าหรับตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ 

2   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด (KKF) ซึง่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 ประกอบกจิการผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่ 

(Quality Casting) จ าหน่ายใหแ้กผู่ป้ระกอบกจิการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละกจิการผลติยานยนต ์

3   บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (KSC) ซึง่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 ประกอบกจิการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil- 

Center) จ าหน่ายใหก้ับผูป้ระกอบกจิการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอืน่ๆ และประกอบ

กจิการผลติชิน้สว่นโลหะทบุ ชบุแข็ง และรับกลงึชิน้งานโลหะ 

4   บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด (KMC) ซึง่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 ประกอบกจิการผลติ

ลวดทองแดงอาบน ้ายาส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ และผลติเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
ส าหรับตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ตูท้ าน ้าเย็น   

5   บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั (KMP) ซึง่ถอืหุน้รอ้ยละ 100 โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนด์

คอนโทรลส ์จ ากดั   

6   บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด (SKMC) ซึง่ถอืหุน้ทางออ้มรอ้ยละ 100 โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลส์

แอนด์คอนโทรลส ์จ ากัด  ประกอบกจิการผลติลวดทองแดงอาบน ้ายาส าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าและมอเตอร์

คอมเพรสเซอร ์และผลติชิน้สว่นมอเตอรข์องคอมเพรสเซอร ์ซึง่มสีถานประกอบการตัง้อยูใ่นประเทศจนี 

7   บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั (KRD) ซึง่บรษัิทถอืหุน้รอ้ยละ 100 ประกอบกจิการวจิัยและพัฒนา

ผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์มอเตอรไ์ฟฟ้าและอืน่ๆ 
 

 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ดังนัน้การประกอบธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อยโดยรวมจงึอยู่ในกลุ่มธุรกจิเดยีวกัน ทีม่ีฐานการผลติใน

รูปแบบของการสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องจากบรษัิทย่อยทีม่พีรอ้มทัง้วัตถุดบิหลักและชิน้สว่นแบบครบวงจรจากตน้ทาง

หรอื Backward Vertical Integration รวมทัง้กจิการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่อือ้อ านวยตอ่การสรา้งความไดเ้ปรยีบใน

เชงิแขง่ขนัทางธรุกจิไดเ้ป็นอยา่งด ี
 

โครงสรา้งรายไดจ้ าหนา่ยตามสายผลติภณัฑข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

สายผลติภณัฑ ์ ด าเนนิ 
การโดย 

% 
การถอืหุน้ 
ของบรษิทั 

ปี 2562 
รายได ้

(ลา้นบาท) 
% 

ปี 2561 
รายได ้

(ลา้นบาท) 
% 

ปี 2560 
รายได ้

(ลา้นบาท) 
% 

1 คอมเพรสเซอรแ์บบ
ลกูสบู และอปุกรณ ์

KKC 
KPC KRD 100 3,140.80 53 4,171.97 56 5,863.90 62 

 2   ลวดอาบน ้ายา KMC 
SKMC 100 1,153.68 19 1,412.51 19 1,616.79 16 

 3   เหล็กแผน่และเหล็กแผน่    
แปรรปู KSC 100 888.68 15 950.92 13 1,102.57 12 

 4   ชิน้สว่นเหล็กหลอ่ KKF 100 756.81 13 864.50 11 849.48 9 

 5   ชิน้สว่นโลหะและอืน่ๆ KMP 100 - - 55.95 1 76.17 1 

รวม   5,939.97 100 7,455.85 100 9,508.91 100 

 
KKC : บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

KPC : บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด 

KKF : บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั 

KSC : บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด 

KMC : บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

KMP : บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั 

SKMC : บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 
KRD : บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 
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รายไดจ้ากลกูคา้ตามเขตภมูศิาสตร ์(พนับาท) 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 

ประเทศไทย 

 

4,082,633 

 

5,035,165 

 

5,823,627 

ฮอ่งกง 895,443 1,351,670 2,381,771 

จนี 232,377 287,526 309,694 
อนิโดนเีซยี 54,180 36,226 46,112 

ซาอดุอิาระเบยี 75,383 40,211 50,142 

ประเทศอืน่ ๆ 599,960 705,054 897,569 

รวม 5,939,976 7,455,852 9,508,915 

 
โครงสรา้งรายไดห้ลกัจากการจ าหนา่ยผลติภณัฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
1.  โครงสรา้งรายไดห้ลักจากการจ าหน่ายผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

– รายไดต้ามจ านวนการขาย  (เครือ่ง) 

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์
ส าหรบัผลติภณัฑ ์

ความสามารถ 
ท าความเย็น  

(บ.ีท.ีย.ู / ช ัว่โมง) 

ปรมิาณการจ าหนา่ย (เครือ่ง) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ตูเ้ย็น, ตูแ้ช,่ ตูท้ าน ้าเย็น 160 – 900 209,348 20.95% 283,390 21.92% 495,247 25.61% 

ตูเ้ย็น, ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ 900 – 5,000 387,369 38.77% 443,450 34.32% 472,690 24.44% 
ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย,์ 
เครือ่งปรับอากาศ 

5,000 – 35,000 401,350 40.17% 564,012 43.65% 964,864 49.89% 

เครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000 – 120,000 1,132 0.11% 1,369 0.11% 1,065 0.06% 

ยอดรวม  999,199 100% 1,292,221 100% 1,933,866 100% 

 
 –    รายไดต้ามยอดขาย  (พันบาท) 

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์
ส าหรบัผลติภณัฑ ์

ความสามารถ 
ท าความเย็น 

 (บ.ีท.ีย.ู / ช ัว่โมง) 

มลูคา่การจ าหนา่ย (พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ตูเ้ย็น, ตูแ้ช,่ ตูท้ าน ้าเย็น 160 – 900 184,595 8.47% 249,388 8.79% 427,109 9.80% 

ตูเ้ย็น, ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ 900 – 5,000 728,101 33.40% 838,662 29.57% 809,296 18.57% 

ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย,์ 
เครือ่งปรับอากาศ 5,000 – 35,000 1,255,112 57.57% 1,733,876 61.13% 3,110,019 71.37% 

เครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000 – 120,000 12,350 0.56% 14,556 0.51% 11,535 0.26% 

ยอดรวม  2,180,158 100% 2,836,482 100% 4,357,959 100% 
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รายไดจ้ากลกูคา้ตามเขตภมูศิาสตร ์(พนับาท) 

  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 

ประเทศไทย 

 

4,082,633 

 

5,035,165 

 

5,823,627 

ฮอ่งกง 895,443 1,351,670 2,381,771 

จนี 232,377 287,526 309,694 
อนิโดนเีซยี 54,180 36,226 46,112 

ซาอดุอิาระเบยี 75,383 40,211 50,142 

ประเทศอืน่ ๆ 599,960 705,054 897,569 

รวม 5,939,976 7,455,852 9,508,915 

 
โครงสรา้งรายไดห้ลกัจากการจ าหนา่ยผลติภณัฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
1.  โครงสรา้งรายไดห้ลักจากการจ าหน่ายผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

– รายไดต้ามจ านวนการขาย  (เครือ่ง) 

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์
ส าหรบัผลติภณัฑ ์

ความสามารถ 
ท าความเย็น  

(บ.ีท.ีย.ู / ช ัว่โมง) 

ปรมิาณการจ าหนา่ย (เครือ่ง) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ตูเ้ย็น, ตูแ้ช,่ ตูท้ าน ้าเย็น 160 – 900 209,348 20.95% 283,390 21.92% 495,247 25.61% 

ตูเ้ย็น, ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ 900 – 5,000 387,369 38.77% 443,450 34.32% 472,690 24.44% 
ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย,์ 
เครือ่งปรับอากาศ 

5,000 – 35,000 401,350 40.17% 564,012 43.65% 964,864 49.89% 

เครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000 – 120,000 1,132 0.11% 1,369 0.11% 1,065 0.06% 

ยอดรวม  999,199 100% 1,292,221 100% 1,933,866 100% 

 
 –    รายไดต้ามยอดขาย  (พันบาท) 

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์
ส าหรบัผลติภณัฑ ์

ความสามารถ 
ท าความเย็น 

 (บ.ีท.ีย.ู / ช ัว่โมง) 

มลูคา่การจ าหนา่ย (พนับาท) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ตูเ้ย็น, ตูแ้ช,่ ตูท้ าน ้าเย็น 160 – 900 184,595 8.47% 249,388 8.79% 427,109 9.80% 

ตูเ้ย็น, ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ 900 – 5,000 728,101 33.40% 838,662 29.57% 809,296 18.57% 

ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย,์ 
เครือ่งปรับอากาศ 5,000 – 35,000 1,255,112 57.57% 1,733,876 61.13% 3,110,019 71.37% 

เครือ่งปรับอากาศขนาดใหญ่ 37,000 – 120,000 12,350 0.56% 14,556 0.51% 11,535 0.26% 

ยอดรวม  2,180,158 100% 2,836,482 100% 4,357,959 100% 

 
 
 
 
 

                                       

 

2.  โครงสรา้งรายไดห้ลกัจากการจ าหน่ายผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั (บรษัิทยอ่ย) 

มอเตอรค์อมเพรสเซอรส์ าหรบัผลติภณัฑ ์
ตูเ้ย็น, ตูแ้ช,่ ตูท้ าน า้เย็น (ขนาด 106 – 1775 บ.ีท.ีย.ู / ชัว่โมง) 

ปรมิาณและมูลคา่การจ าหนา่ย 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

รายไดต้ามจ านวนการขาย (เครือ่ง) 

รายไดต้ามยอดขาย (พันบาท) 

261,461 

273,512 

415,960 

434,960 

505,607 

548,724 

 
ลกัษณะผลติภณัฑ ์

ผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรเ์ป็นอปุกรณ์หลกัส าคัญทีท่ าหนา้ทีอ่ัดและดดูสารท าความเย็นในระบบเครือ่ง

ท าความเย็นประเภทตา่ง ๆ และเครือ่งปรับอากาศ   โดยแบง่ออกเป็นแบบตา่ง ๆทีใ่ชแ้ละจ าหน่ายอยูท่ัว่โลก ดงันี ้

 Reciprocating Compressor     Rotary Compressor     Scroll Compressor  

 Screw Compressor       Centrifugal Compressor  

ผลติภัณฑม์อเตอร์คอมเพรสเซอร์มี 3 แบบที่ไดรั้บความนิยมใชใ้นภาคครัวเรือน โดยแบ่งออกตามขนาด

ความสามารถในการท าความเย็น (ก าลังแรงมา้) คุณลักษณะของผลติภัณฑแ์ละการน ามาใชง้านเป็นอุปกรณ์ควบตดิกับ

ผลติภัณฑห์รอือปุกรณ์ท าความเย็นประเภทตา่ง ๆ และเครือ่งปรับอากาศ ไดด้งันี้ 

1  มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสูบปิดผนกึ (Reciprocating/Hermetic type)  ขนาด 1/20-25 แรงมา้ 

ทีม่กีารน ามาใชง้านตูเ้ย็นภายในบา้น ตูแ้ช ่ตูเ้ย็นเชงิพาณิชย ์ตูท้ าน ้าแข็ง ตูท้ าน ้าเย็น เครือ่งปรับอากาศและ ฮทีป๊ัม (Heat 
Pump) ซึง่มคีณุลกัษณะเดน่ในดา้นประสทิธภิาพของการท าความเย็นดแีละมคีณุภาพทีค่งทีท่นทานตอ่การใชง้านในสภาพ

อากาศรอ้นตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน แตม่คีณุลกัษณะดอ้ยทีม่เีสยีงรบกวน  ราคาสงูกวา่แบบโรตารี ่

2  มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบโรตารี ่(Rotary) ขนาด 1–7 แรงมา้ ทีม่กีารน ามาใชง้านเครือ่งปรับอากาศ  

ขนาดเล็ก (Room Air Conditioner) ระบบปรับอากาศ (Package Air Conditioner) และฮทีป๊ัม (Heat Pump) ซึง่มี

คณุลักษณะเดน่ในดา้นประหยัดพลังงานราคาไม่แพง และมกีารพัฒนาเป็นแบบ Twin Rotary  ทีม่ปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีง

แบบ Scroll แตม่คีณุลกัษณะดอ้ยทีม่ปีระสทิธภิาพการท าความเย็นปานกลางและคณุภาพไมค่งที ่

3  มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบสกอลล  ์(Scroll) ขนาด 1.5–30 แรงมา้ทีม่ีการน ามาใชง้านเครื่องปรับ 

อากาศและฮทีป๊ัม (Heat Pump) ซึง่มคีณุลักษณะเดน่ในดา้นประหยัดพลังงานดแีละมปีระสทิธภิาพสงู แตม่คีณุลักษณะ
ดอ้ยทีม่รีาคาสงูกวา่แบบโรตารีแ่ละแบบลกูสบู 

  ผลติภัณฑม์อเตอร์คอมเพรสเซอร์ทัง้ 3 แบบดังกล่าวนี้  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิดผนึกจะเป็น

แบบทีน่ิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายส าหรับสนิคา้ตูเ้ย็นภายในบา้น  ตูแ้ช ่ตูเ้ย็นเชงิพาณิชย ์ ตูท้ าน ้าแข็ง ตูท้ าน ้าเย็น ซึง่มี

ปรมิาณการใชเ้ป็นจ านวนมากในสดัสว่นกวา่ 90 % ของทัง้หมดและมจี านวนบางสว่นทีใ่ชก้ับเครือ่งปรับอากาศ และส าหรับ

มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบโรตารี ่(Rotary) นัน้เป็นแบบทีใ่ชก้บัเครือ่งปรับอากาศส าหรับผูบ้รโิภคในครัวเรอืน 

ผลติภณัฑข์องบรษิทั 
   บรษัิทเป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึทีใ่ชเ้ป็นอปุกรณ์ควบตดิ

กบั ตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ตูท้ าน ้าเย็น ตูเ้ย็นเชงิพาณชิยแ์ละเครือ่งปรับอากาศ  ซึง่สามารถใชก้บัสารท าความเย็นไดห้ลายชนดิรวมทัง้

สารท าความเย็นทีไ่มท่ าลายสิง่แวดลอ้ม (Ozone Friendly Substance) เชน่  R290 R134a R410A R404A R407C R507 

R600a โดยมขีนาดตัง้แต ่1/20 แรงมา้ ถงึ 10 แรงมา้ 
นอกจากนี้บรษัิทยังท าการผลติและจ าหน่ายผลติภัณฑอ์ืน่ๆ เชน่ Condensing Unit  (สว่นประกอบส าหรับ

เครือ่งท าความเย็น)  ชิน้สว่นมอเตอรไ์ฟฟ้าและชิน้สว่นตา่งๆ ของมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์
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สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิทไดรั้บสทิธปิระโยชนบ์างประการในฐานะผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ 

พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุโดยมรีายละเอยีดทีม่สีาระส าคญัดงันี ้ 

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่

 1987(2)/2554 

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติคอมเพรสเซอร์

ส าหรับเครือ่งปรับอากาศ

และเครือ่งท าความเย็น 
2. สทิธปิระโยชนส์ าคญัทีไ่ดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่

ไดรั้บการสง่เสรมิรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุน

หมนุเวยีนมกี าหนดเวลา 5 ปี 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลให ้

น าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหักออกจากก าไรสทุธภิายหลัง

ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับแตว่ันพน้

ก าหนดเวลานัน้  

ตัง้แตว่นัที ่ 

1 กรกฎาคม 2556  

ถงึวนัที ่ 

1 กรกฎาคม 2561 

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ตอ้งน าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน าเขา้

ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครื่องจักรตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่ไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ ้

ไดรั้บการสง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ 1 กรกฎาคม 2556 

  

ทัง้นี ้บรษัิทฯตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯทัง้หมดส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวนประมาณ 3,881 ลา้นบาท 

เป็นรายไดจ้ากการผลติและขายซึง่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุเป็นจ านวนประมาณ 331 ลา้นบาท (2562: ไมม่)ี 
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สทิธพิเิศษจากการสง่เสรมิการลงทนุ 

บรษัิทไดรั้บสทิธปิระโยชนบ์างประการในฐานะผูไ้ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุตามพระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ 

พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุโดยมรีายละเอยีดทีม่สีาระส าคญัดงันี ้ 

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่

 1987(2)/2554 

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติคอมเพรสเซอร์

ส าหรับเครือ่งปรับอากาศ

และเครือ่งท าความเย็น 
2. สทิธปิระโยชนส์ าคญัทีไ่ดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการที่

ไดรั้บการสง่เสรมิรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทุน

หมนุเวยีนมกี าหนดเวลา 5 ปี 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหวา่งเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลให ้

น าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหักออกจากก าไรสทุธภิายหลัง

ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับแตว่ันพน้

ก าหนดเวลานัน้  

ตัง้แตว่นัที ่ 

1 กรกฎาคม 2556  

ถงึวนัที ่ 

1 กรกฎาคม 2561 

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นที่ตอ้งน าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันน าเขา้

ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครื่องจักรตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ

ตลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่ไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลไปรวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลาทีผู่ ้

ไดรั้บการสง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ 1 กรกฎาคม 2556 

  

ทัง้นี ้บรษัิทฯตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

รายไดจ้ากการขายของบรษัิทฯทัง้หมดส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561 มจี านวนประมาณ 3,881 ลา้นบาท 

เป็นรายไดจ้ากการผลติและขายซึง่ไดรั้บการสง่เสรมิการลงทนุเป็นจ านวนประมาณ 331 ลา้นบาท (2562: ไมม่)ี 

 

 

 

 

 

                                       

 

บริษัท กุลธรเคอร์บีเ้ฟาน์ดรี่ จ ากัด ซึง่เป็นบริษัทย่อยไดรั้บสทิธิพิเศษทางภาษีส าหรับผลติภัณฑท์ี่ก าหนดแต่ละ

ประเภทภายใตพ้ระราชบัญญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุโดยมี

รายละเอยีดทีม่สีาระส าคัญดังนี ้ 

  บตัรสง่เสรมิเลขที ่ บตัรสง่เสรมิเลขที ่

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

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่ ผลติชิน้สว่น

เหล็กหลอ่ 

2. สทิธปิระโยชนส์ าคญัทีไ่ดรั้บ   
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้าก

การประกอบกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิเป็นระยะเวลา 8 ปี นับ

แตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการ 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหวา่งเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลใหส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีที่

เกดิขึน้ในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสทุธภิายหลัง

ระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลมกี าหนดเวลาไม่

เกนิ 5 ปี นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดเวลานัน้ 

ตัง้แตว่นัที ่8 กรกฎาคม 

2555  

ถงึวนัที ่7 กรกฎาคม 

2563 

- 

2.2 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้าก

การประกอบกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 

100 ของเงินลงทุนไม่ รวมค่าที่ด ินและทุนหมุนเวียนมี

ก าหนดเวลา 5 ปี 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาไดรั้บยกเวน้

ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลใหน้ าผลขาดทุนประจ าปีที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากก าไรสุทธภิายหลังระยะเวลา

ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลมกี าหนดเวลาไม่เกนิ 5 ปีนับ
แตว่นัพน้ก าหนดเวลานัน้ 

- ยังไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ

2.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดรั้บการ

สง่เสรมิการลงทนุ ซึง่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไปรวม

ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาที่ผูไ้ดรั้บการ

สง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.4 ได รั้ บยก เ ว น้ อ าก รข า เ ข า้ ส าห รั บ เ ค รื่ อ ง จั ก ร ต ามที่

คณะกรรมการพจิารณาอนุมัต ิ

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ 8 กรกฎาคม 2555 ยังไมไ่ดใ้ชส้ทิธ ิ
   

ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 
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 บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยไดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 

2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมรีายละเอยีดส าหรับบัตรสง่เสรมิทียั่งมสีทิธพิเิศษทีส่ าคัญ

เหลอือยูด่งันี ้

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่

 2167(2)/2550 

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติคอมเพรสเซอรส์ าหรับ

ตูเ้ย็นและเครือ่งท าความเย็น 

2. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการ
ทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทนุ ไม่รวมคา่ทีด่นิ

และทนุหมุนเวยีนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ

กจิการ 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติ

บคุคลใหส้ามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหักออก

จากก าไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได รั้บยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลมี

ก าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดเวลานัน้ 

ตัง้แตว่นัที ่14 มกราคม 2551 
ถงึวนัที ่13 มกราคม 2559 

2.2 ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากกจิการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลา

ทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการลงทนุใน

อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ 

มกี าหนด 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้

ก าหนดระยะเวลาตาม 2.1 

2.4 ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ้่าย

ดงักลา่วนับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่

วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ

ประกอบกจิการ 

2.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุนอกเหนอืไปจากการหักคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ 

ไดรั้บ 

2.6 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถุดบิและวัสดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออก 

เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแตว่นั

น าเขา้ครัง้แรก 

2.7 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้รอ้ยละ 75 ของอัตราปกตสิ าหรับวัตถุดบิหรือวัสดุ

จ าเป็นทีน่ าเขา้มาใชใ้นการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับ

แตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

2.8 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิน าเขา้มาเพือ่สง่กลับ

ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ 14 มกราคม 2551 

  

ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 
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 บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อยไดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษีตามพระราชบัญญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 

2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ โดยมรีายละเอยีดส าหรับบัตรสง่เสรมิทียั่งมสีทิธพิเิศษทีส่ าคัญ

เหลอือยูด่งันี ้

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่

 2167(2)/2550 

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ผลติคอมเพรสเซอรส์ าหรับ

ตูเ้ย็นและเครือ่งท าความเย็น 

2. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการ
ทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทนุ ไม่รวมคา่ทีด่นิ

และทนุหมุนเวยีนเป็นระยะเวลา 8 ปีนับแต่วันทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบ

กจิการ 

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทุนในระหว่างเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิติ

บคุคลใหส้ามารถน าผลขาดทนุประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหวา่งเวลานัน้ไปหักออก

จากก าไรสุทธิภายหลังระยะเวลาได รั้บยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลมี

ก าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดเวลานัน้ 

ตัง้แตว่นัที ่14 มกราคม 2551 
ถงึวนัที ่13 มกราคม 2559 

2.2 ไดรั้บยกเวน้ไมต่อ้งน าเงนิปันผลทีไ่ดรั้บจากกจิการสง่เสรมิการลงทนุ ซึง่ไดรั้บ
ยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิไดต้ลอดระยะเวลา

ทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บลดหย่อนภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลส าหรับก าไรสทุธทิีไ่ดรั้บจากการลงทนุใน

อตัรารอ้ยละ 50 ของอตัราปกต ิ 

มกี าหนด 5 ปี นับจากวนัทีพ่น้

ก าหนดระยะเวลาตาม 2.1 

2.4 ไดรั้บอนุญาตใหห้ักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้าและค่าประปาสองเท่าของค่าใชจ้่าย

ดงักลา่วนับแตว่นัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการประกอบกจิการนัน้ 

เป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่

วนัทีเ่ริม่มรีายไดจ้ากการ

ประกอบกจิการ 

2.5 ไดรั้บอนุญาตใหห้ักเงนิลงทุนในการตดิตัง้หรอืกอ่สรา้งสิง่อ านวยความสะดวก
รอ้ยละ 25 ของเงนิลงทนุนอกเหนอืไปจากการหักคา่เสือ่มราคาตามปกต ิ 

ไดรั้บ 

2.6 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถุดบิและวัสดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจาก

ตา่งประเทศเพือ่ใชใ้นการผลติเพือ่การสง่ออก 

เป็นระยะเวลา 5 ปีนับแตว่นั

น าเขา้ครัง้แรก 

2.7 ไดรั้บลดหย่อนอากรขาเขา้รอ้ยละ 75 ของอัตราปกตสิ าหรับวัตถุดบิหรือวัสดุ

จ าเป็นทีน่ าเขา้มาใชใ้นการผลติเพื่อจ าหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 1 ปีนับ

แตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

2.8 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับของทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิน าเขา้มาเพือ่สง่กลับ

ออกไปเป็นระยะเวลา 5 ปี นับแตว่นัน าเขา้ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธติามบตัรสง่เสรมิ 14 มกราคม 2551 

  

ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 

 

 

                                       

 

บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด ซึง่เป็นบรษัิทย่อยไดรั้บสทิธพิเิศษทางภาษีส าหรับผลติภัณฑท์ี่

ก าหนดแตล่ะประเภทภายใตพ้ระราชบญัญัตสิง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 โดยการอนุมัตขิองคณะกรรมการสง่เสรมิ

การลงทนุโดยมรีายละเอยีดทีม่สีาระส าคญัดงันี ้

 บตัรสง่เสรมิเลขที ่

 1204(2)/2551 

1. เพือ่สง่เสรมิการลงทนุในกจิการ ลวดโลหะอาบน ้ายา

ประเภท 5.3 

2. สทิธปิระโยชน์ส าคญัทีไ่ดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิตบิุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ไดจ้ากการประกอบ
กจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิรวมกันไม่เกนิรอ้ยละ 100 ของเงนิลงทนุไมร่วมคา่

ทีด่นิและทุนหมุนเวยีนเป็นระยะเวลา 6 ปี นับแต่วันทีเ่ริม่มีรายไดจ้ากการ

ประกอบกจิการ  

 ในกรณีทีป่ระกอบกจิการขาดทนุในระหวา่งเวลาทีไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติ ิ

บุคคลใหส้ามารถน าผลขาดทุนประจ าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานั้นไปหัก

ออกจากก าไรสุทธภิายหลังระยะเวลาไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลมี

ก าหนดเวลาไมเ่กนิ 5 ปี นับแตว่นัทีพ่น้ก าหนดเวลานัน้ 

ตัง้แตว่นัที ่10 มกราคม 
2555 ถงึวนัที ่9 มกราคม 

2561  

2.2 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับวัตถุดบิและวัสดุจ าเป็นทีต่อ้งน าเขา้มาจาก
ต่างประเทศ เพื่อใชใ้นการผลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่

วนัทีน่ าเขา้ครัง้แรก 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการพิจารณา

อนุมัตติลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิ 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงนิปันผลจากกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทุน                         

ซึง่ไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลไปรวมค านวณเพือ่เสยีภาษีเงนิไดต้ลอด

ระยะเวลาทีผู่ไ้ดรั้บการสง่เสรมิไดรั้บยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคล 

ไดรั้บ 

3. วนัทีเ่ริม่ใชส้ทิธ ิ 10 มกราคม 2555 
  

 ทัง้นี ้บรษัิทยอ่ยตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีก่ าหนดไวใ้นบตัรสง่เสรมิการลงทนุ 
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อุตสาหกรรมมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึ (Hermetic Reciprocating Compressors) 
มอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอรท์ีค่รอบครองสว่นแบ่งตลาดเกอืบทัง้หมด

ของมอเตอรค์อมเพรสเซอร์แบบลูกสบูทีน่ิยมน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายส าหรับเครื่องท าความเย็น ไดแ้ก่  ตูเ้ย็นภายใน

บา้น  ตูแ้ช ่ ตูเ้ย็นเชงิพาณิชย ์  ตูท้ าน ้าแข็ง  ตูท้ าน ้าเย็น และเครือ่งปรับอากาศในครัวเรอืนและเชงิพาณิชย ์ เนื่องจากตัว

ผลติภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีก าลังแรงมา้หลายขนาด ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสมกับสนิคา้   
นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิดผนึกไดม้กีารพัฒนาตัวผลติภัณฑใ์หด้ขี ึน้อย่าง

ตอ่เนือ่งทัง้ในดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน การประหยัดพลงังาน และการใชส้ารท าความเย็นตา่งๆทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

ไดแ้ก ่ R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a R448 R1234yf โดยมขีนาดก าลังแรงมา้ทีใ่ชก้ับผลติภัณฑ ์ 

ตา่ง ๆ ดงันี ้

–    ขนาดก าลงัแรงมา้  1/20   ถงึ  5/8  ใชก้บัตูเ้ย็นและตูแ้ชใ่นครัวเรอืน 

–    ขนาดก าลงัแรงมา้    1/3   ถงึ     1  ใชก้บัตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์

–    ขนาดก าลงัแรงมา้       1   ถงึ   10  ใชก้บัตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ เครือ่งปรับอากาศ 

ผลจากความตอ้งการประหยัดการใชพ้ลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนโดยทั่วไป
ทีม่ผีลท าใหอ้ณุหภูมใินบรรยากาศของโลกรอ้นมากขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคมรีูปแบบเปลีย่นไปที่มผีลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัตขิองตัวผลติภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใชใ้นระบบท าความเย็นต่าง ๆ ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้ง

ปรับเปลีย่นชิน้สว่นของตวัผลติภัณฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ในการใชง้านทีป่ระหยัดพลังงานและใชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้เพือ่ชว่ยลดภาวะโลกรอ้น 

และบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด(มหาชน) ยังคงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกส าหรับมอเตอร์

คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ 

พฒันาการของการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึ  

การด าเนินธุรกจิของบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการ
แขง่ขันกันอย่างเขม้ขน้รุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคณุภาพ และราคาของสนิคา้  โดยมผีูผ้ลติจากประเทศจนีซึง่

เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกทีม่ีการเตบิโตของขนาดธุรกจิอย่างรวดเร็วดว้ยวธิีการควบรวมและเขา้ซือ้กจิการจากผูผ้ลติ

มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึขนาดเล็กหลายรายในแตล่ะภูมภิาคของโลกท าใหผู้ผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์

แบบลูกสบูปิดผนกึจากประเทศจนีมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่มากเป็นอันดับตน้ๆของโลกและมีความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขันจาก

ปรมิาณการผลติทีม่ขีนาดใหญ่กว่ามาก  จงึสง่ผลใหผู้ผ้ลติรายอืน่ ๆ ทีเ่หลอือยู่แขง่ขันไดย้ากขึน้ ในประเด็นดังกลา่วนี้ได ้

สง่ผลกระทบต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันส าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของ

บรษัิทดว้ยเชน่กนั  แมว้า่บรษัิทจะมกีารพัฒนาศกัยภาพการแขง่ขนัอย่างตอ่เนื่อง  

การตลาดและการแขง่ขนั 
–   ตลาดมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึ 

มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึยังคงเป็นผลติภัณฑห์ลักทีน่ยิมใชใ้นอตุสาหกรรมเครือ่งท าความ
เย็นซึง่ใชก้บัตูเ้ย็นภายในบา้น  ตูแ้ช ่ ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ ตูท้ าน ้าแข็ง  ตูท้ าน ้าเย็นในสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 90 ของปรมิาณ

ทัง้หมด และใชก้บัเครือ่งปรับอากาศในสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของปรมิาณทัง้หมด   

เนือ่งดว้ยคณุสมบตัขิองมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึทีม่ปีระสทิธภิาพการท าความเย็นทีด่แีละมี

คณุภาพทีค่งทีจ่งึเหมาะกับการใชง้านส าหรับเครื่องปรับอากาศในทอ้งถิน่ทีม่อีณุหภูมสิงูและรอ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานซึง่

ไดรั้บการยอมรับจนเป็นทีน่ิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง   แตเ่นื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู

ปิดผนึกมชี ิน้สว่นประกอบต่าง ๆ มาก  จงึท าใหม้ตีน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติทีส่งู ดังนัน้ตลาดในพื้นทีอ่ ืน่ทีต่อ้งการ

สนิคา้ราคาถกูจงึนยิมใชม้อเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบโรตารีส่ าหรับเครือ่งปรับอากาศ   
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อุตสาหกรรมมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึ (Hermetic Reciprocating Compressors) 
มอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนึกเป็นมอเตอร์คอมเพรสเซอรท์ีค่รอบครองสว่นแบ่งตลาดเกอืบทัง้หมด

ของมอเตอรค์อมเพรสเซอร์แบบลูกสบูทีน่ิยมน ามาใชก้ันอย่างแพร่หลายส าหรับเครื่องท าความเย็น ไดแ้ก่  ตูเ้ย็นภายใน

บา้น  ตูแ้ช ่ ตูเ้ย็นเชงิพาณิชย ์  ตูท้ าน ้าแข็ง  ตูท้ าน ้าเย็น และเครือ่งปรับอากาศในครัวเรอืนและเชงิพาณิชย ์ เนื่องจากตัว

ผลติภัณฑ์มีรูปแบบที่หลากหลาย มีก าลังแรงมา้หลายขนาด ซึง่ผูใ้ชส้ามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสมกับสนิคา้   
นอกจากนี้ในภาคอุตสาหกรรมของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิดผนึกไดม้กีารพัฒนาตัวผลติภัณฑใ์หด้ขี ึน้อย่าง

ตอ่เนือ่งทัง้ในดา้นประสทิธภิาพการใชง้าน การประหยัดพลงังาน และการใชส้ารท าความเย็นตา่งๆทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

ไดแ้ก ่ R290 R134a R410A R404A R407C R507 R600a R448 R1234yf โดยมขีนาดก าลังแรงมา้ทีใ่ชก้ับผลติภัณฑ ์ 

ตา่ง ๆ ดงันี ้

–    ขนาดก าลงัแรงมา้  1/20   ถงึ  5/8  ใชก้บัตูเ้ย็นและตูแ้ชใ่นครัวเรอืน 

–    ขนาดก าลงัแรงมา้    1/3   ถงึ     1  ใชก้บัตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์

–    ขนาดก าลงัแรงมา้       1   ถงึ   10  ใชก้บัตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ เครือ่งปรับอากาศ 

ผลจากความตอ้งการประหยัดการใชพ้ลังงานโดยรวมของโลกและผลกระทบจากภาวะอากาศแปรปรวนโดยทั่วไป
ทีม่ผีลท าใหอ้ณุหภูมใินบรรยากาศของโลกรอ้นมากขึน้ ท าใหค้วามตอ้งการของผูบ้รโิภคมรีูปแบบเปลีย่นไปที่มผีลตอ่การ

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัตขิองตัวผลติภัณฑ์มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่ใชใ้นระบบท าความเย็นต่าง ๆ ท าใหผู้ผ้ลิตตอ้ง

ปรับเปลีย่นชิน้สว่นของตวัผลติภัณฑใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้ในการใชง้านทีป่ระหยัดพลังงานและใชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้เพือ่ชว่ยลดภาวะโลกรอ้น 

และบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ ากัด(มหาชน) ยังคงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่รายหนึ่งของโลกส าหรับมอเตอร์

คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ 

พฒันาการของการแขง่ขนัในอุตสาหกรรมมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึ  

การด าเนินธุรกจิของบริษัทต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกยังคงมีการ
แขง่ขันกันอย่างเขม้ขน้รุนแรงและต่อเนื่องทุกปีในเรื่องของคณุภาพ และราคาของสนิคา้  โดยมผีูผ้ลติจากประเทศจนีซึง่

เป็นผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกทีม่ีการเตบิโตของขนาดธุรกจิอย่างรวดเร็วดว้ยวธิีการควบรวมและเขา้ซือ้กจิการจากผูผ้ลติ

มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึขนาดเล็กหลายรายในแตล่ะภูมภิาคของโลกท าใหผู้ผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์

แบบลูกสบูปิดผนกึจากประเทศจนีมขีนาดธุรกจิทีใ่หญ่มากเป็นอันดับตน้ๆของโลกและมีความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขันจาก

ปรมิาณการผลติทีม่ขีนาดใหญ่กว่ามาก  จงึสง่ผลใหผู้ผ้ลติรายอืน่ ๆ ทีเ่หลอือยู่แขง่ขันไดย้ากขึน้ ในประเด็นดังกลา่วนี้ได ้

สง่ผลกระทบต่อการรักษาความสามารถในการแข่งขันส าหรับมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกขนาดเล็กของ

บรษัิทดว้ยเชน่กนั  แมว้า่บรษัิทจะมกีารพัฒนาศกัยภาพการแขง่ขนัอย่างตอ่เนื่อง  

การตลาดและการแขง่ขนั 
–   ตลาดมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึ 

มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูปิดผนกึยังคงเป็นผลติภัณฑห์ลักทีน่ยิมใชใ้นอตุสาหกรรมเครือ่งท าความ
เย็นซึง่ใชก้บัตูเ้ย็นภายในบา้น  ตูแ้ช ่ ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ ตูท้ าน ้าแข็ง  ตูท้ าน ้าเย็นในสดัสว่นมากกวา่รอ้ยละ 90 ของปรมิาณ

ทัง้หมด และใชก้บัเครือ่งปรับอากาศในสดัสว่นรอ้ยละ 5 ของปรมิาณทัง้หมด   

เนือ่งดว้ยคณุสมบตัขิองมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึทีม่ปีระสทิธภิาพการท าความเย็นทีด่แีละมี

คณุภาพทีค่งทีจ่งึเหมาะกับการใชง้านส าหรับเครื่องปรับอากาศในทอ้งถิน่ทีม่อีณุหภูมสิงูและรอ้นต่อเนื่องเป็นเวลานานซึง่

ไดรั้บการยอมรับจนเป็นทีน่ิยมในตลาดของกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง   แตเ่นื่องจากมอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู

ปิดผนึกมชี ิน้สว่นประกอบต่าง ๆ มาก  จงึท าใหม้ตีน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการผลติทีส่งู ดังนัน้ตลาดในพื้นทีอ่ ืน่ทีต่อ้งการ

สนิคา้ราคาถกูจงึนยิมใชม้อเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบโรตารีส่ าหรับเครือ่งปรับอากาศ   

 

                                       

 

จากสภาวะโลกรอ้นทีม่คีวามรุนแรงมากขึน้ทกุปีท าใหป้ระชากรในเขตพืน้ทีท่ีไ่ดรั้บผลกระทบและประชากรที่

มกี าลงัซือ้ของกลุม่ประเทศทีม่สีภาพเศรษฐกจิเจรญิเตบิโตดใีนหลาย ๆ พืน้ทีข่องโลกมคีวามตอ้งการทีจ่ะด ารงชวีติอย่างมี

สุขอนามัยที่ดีและสบายขึ้นจึงท าใหเ้ครื่องท าความเย็นในครัวเรือนต่างๆ  เครื่องท าความเย็นเชิงพาณิชย์ และ

เครือ่งปรับอากาศภายในบา้นกลายเป็นสนิคา้จ าเป็นทีน่ ามาใชใ้นการถนอมและรักษาความสดของอาหาร ปรับลดอณุหภูมิ

อากาศในบา้นอยู่อาศัยและสถานที่ท างานใหเ้ย็นสบาย รวมทัง้ใชท้ าหอ้งเย็นและกระบวนการท าความเย็นต่างๆใน
ภาคอตุสาหกรรมนัน้มแีนวโนม้การบรโิภคเพิม่มากขึน้อย่างตอ่เนื่องและสง่ผลใหม้อเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึ

มยีอดขายเพิม่มากขึน้เชน่กัน   ดว้ยเหตุนี้จงึเป็นโอกาสทางการตลาดทีน่่าดงึดูดใจทีท่ าใหผู้ป้ระกอบการทัง้หลายตอ้ง

แข่งขันกันน าเสนอผลติภัณฑท์ีม่คีุณภาพดมีปีระสทิธภิาพ ประหยัดการใชพ้ลังงาน และใชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็นมติรกับ

สิง่แวดลอ้มรวมทัง้ราคาขายทีต่อบสนองความตอ้งการของลกูคา้ จงึท าใหผู้ป้ระกอบการตอ้งเร่งพัฒนาผลติภัณฑแ์ละลด

ตน้ทนุการด าเนนิงานในดา้นตา่งๆรวมทัง้ท าการควบรวมกจิการเพือ่รักษาความสามารถและความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั 

ผลติภัณฑม์อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบปิดผนึกของบรษัิทในปัจจุบันยังคงสามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของตลาดทีใ่ชก้บัเครือ่งท าความเย็นและเครือ่งปรับอากาศทีใ่ชใ้นครัวเรอืนดงักลา่วไดเ้ป็นอยา่งด ี

 
–  ผูผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึรายใหญข่องโลก  ไดแ้ก ่

ผูผ้ลติ     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 
 

*  แหลง่ทีม่า  :  วารสาร  JARN (JAPAN AIR CONDITIONING, HEATING & REFRIGERATION NEWS) 

   และผลการวจิัยของบรษัิท 
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มอเตอรค์อมเพรสเซอรข์องกลุม่กลุธร  (Kulthorn  Kirby)  และการแขง่ขนัในตลาด   

ก.    ผลติภณัฑข์อง บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) คอื  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิด
ผนกึทีม่ขีนาด Displacement คอ่นขา้งกวา้งและครอบคลมุความตอ้งการของตลาด โดยมขีนาดตัง้แต ่1/8 แรงมา้ จนถงึ 

10 แรงมา้ ดงัมรีายละเอยีดรุ่นของผลติภัณฑ ์ และการใชก้บัสนิคา้ตา่ง ๆ  ดงันี ้

บรษิทั ชือ่รุน่ ก าลงัแรงมา้ ตลาดสนิคา้ สารท าความเย็น 

กลุธรพรเีมยีร ์
C–Q 1/8 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a 

C-B 1/3 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290 

กลุธรเคอรบ์ี ้

AZ 1/20 – 1/5 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a 

AZA 1/20 – 1/5 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290, R507 

AE 1/20 – 5/8 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290, R1234yf, R22 

AEL 1/3 – 5/8 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22 

BA 1/3 – 5/8 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ R134a, R600a, R404A, R290, R507 

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

WJ 5/8 – 1 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิยแ์ละเครือ่งปรับอากาศ R134a, R404A, R290, R407C, R22 

AW 1 – 2.5 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R134a, R404A, R410A, R407C, R448, R22 

KA 3 – 5 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R22, R404A, R134a 

LA 8 – 10 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R22, R404A 
 
     

ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ  (หนว่ย : ลา้นเครือ่ง) 

                                                     บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั กุลธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ก าลงัผลติ 5.16 5.16 5.16  4.50 4.50 4.50 

ปรมิาณการผลติ        

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์ 1.043 1.87 1.87  0.23 0.42 0.49 

Condensing Unit 0.005 0.01 0.01  - - - 

รวมปรมิาณการผลติ 1.048 1.88 1.88  0.23 0.42 0.49 

อตัราเพิม่ (ลด) ของปรมิาณการผลติ (44.25%) - (5.53%)  (45.23%) (14.28%) (30.99%) 
  

ข.    ลกูคา้ของบรษิทั  แบง่เป็น 3 ประเภท คอื  
(1)     ผูผ้ลติตูเ้ย็น ตูแ้ช ่และเครือ่งปรับอากาศรายใหญ่ทีเ่รยีกวา่ OEM (Original Equipment 

Manufacturers) ซึง่บรษัิทเป็นผูจ้ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรโ์ดยตรงทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ   

(2)   ผูผ้ลติตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ตูท้ าน ้าเย็น  และเครือ่งปรับอากาศรายย่อย บรษัิทใหผู้จ้ัดจ าหน่ายในประเทศ

ทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นผูด้ าเนนิการ สว่นการขายสง่ออก บรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการโดยตรงกบัลกูคา้ 

(3)   ผูค้า้อะไหล ่ ซอ่มแซม 
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มอเตอรค์อมเพรสเซอรข์องกลุม่กลุธร  (Kulthorn  Kirby)  และการแขง่ขนัในตลาด   

ก.    ผลติภณัฑข์อง บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) คอื  มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูปิด
ผนกึทีม่ขีนาด Displacement คอ่นขา้งกวา้งและครอบคลมุความตอ้งการของตลาด โดยมขีนาดตัง้แต ่1/8 แรงมา้ จนถงึ 

10 แรงมา้ ดงัมรีายละเอยีดรุ่นของผลติภัณฑ ์ และการใชก้บัสนิคา้ตา่ง ๆ  ดงันี ้

บรษิทั ชือ่รุน่ ก าลงัแรงมา้ ตลาดสนิคา้ สารท าความเย็น 

กลุธรพรเีมยีร ์
C–Q 1/8 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a 

C-B 1/3 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290 

กลุธรเคอรบ์ี ้

AZ 1/20 – 1/5 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a 

AZA 1/20 – 1/5 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290, R507 

AE 1/20 – 5/8 ตูเ้ย็นและตูแ้ช ่ R134a, R600a, R404A, R290, R1234yf, R22 

AEL 1/3 – 5/8 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ R134a, R600a, R404A, R290, R507, R22 

BA 1/3 – 5/8 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิย ์ R134a, R600a, R404A, R290, R507 

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

WJ 5/8 – 1 ตูเ้ย็นเชงิพาณชิยแ์ละเครือ่งปรับอากาศ R134a, R404A, R290, R407C, R22 

AW 1 – 2.5 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R134a, R404A, R410A, R407C, R448, R22 

KA 3 – 5 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R22, R404A, R134a 

LA 8 – 10 เครือ่งปรับอากาศในบา้นและเชงิพาณชิย ์ R22, R404A 
 
     

ก าลงัการผลติและปรมิาณการผลติ  (หนว่ย : ลา้นเครือ่ง) 

                                                     บรษิทั กุลธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)  บรษิทั กุลธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
ก าลงัผลติ 5.16 5.16 5.16  4.50 4.50 4.50 

ปรมิาณการผลติ        

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์ 1.043 1.87 1.87  0.23 0.42 0.49 

Condensing Unit 0.005 0.01 0.01  - - - 

รวมปรมิาณการผลติ 1.048 1.88 1.88  0.23 0.42 0.49 

อตัราเพิม่ (ลด) ของปรมิาณการผลติ (44.25%) - (5.53%)  (45.23%) (14.28%) (30.99%) 
  

ข.    ลกูคา้ของบรษิทั  แบง่เป็น 3 ประเภท คอื  
(1)     ผูผ้ลติตูเ้ย็น ตูแ้ช ่และเครือ่งปรับอากาศรายใหญ่ทีเ่รยีกวา่ OEM (Original Equipment 

Manufacturers) ซึง่บรษัิทเป็นผูจ้ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรโ์ดยตรงทัง้ภายในและ

ตา่งประเทศ   

(2)   ผูผ้ลติตูเ้ย็น ตูแ้ช ่ตูท้ าน ้าเย็น  และเครือ่งปรับอากาศรายย่อย บรษัิทใหผู้จ้ัดจ าหน่ายในประเทศ

ทีไ่ดรั้บมอบหมายเป็นผูด้ าเนนิการ สว่นการขายสง่ออก บรษัิทเป็นผูด้ าเนนิการโดยตรงกบัลกูคา้ 

(3)   ผูค้า้อะไหล ่ ซอ่มแซม 

 
 
 

                                       

 

 จุดเด่นทางการตลาดของบรษัิททีแ่ตกตา่งจากผูผ้ลติหลายราย คอื การทีบ่รษัิทด าเนนิธุรกจิในสถานะของ

ผูผ้ลติมอเตอร์คอมเพรสเซอรท์ีไ่ม่ไดผ้ลติสนิคา้ส าเร็จรูปเพื่อจ าหน่ายแขง่ขันกับลกูคา้ เชน่ ตูเ้ย็น ตูท้ าน ้าเย็น ตูแ้ช ่และ

เครือ่งปรับอากาศ  และไดเ้นน้การใหค้วามส าคญัทีส่ดุตอ่การตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ในทกุดา้น จงึเป็นผลให ้

สามารถจ าหน่ายสนิคา้ใหก้บัลกูคา้ทกุรายไดเ้ป็นอย่างด ี

ค. การท าการตลาดและสดัสว่นการขาย 
การท าการตลาดของกลุม่กลุธร (Kulthorn Kirby) ของปี 2562  เป็นดงันี ้

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             ยอดขายรวม          ยอดขายสง่ออก 
 
ในปี 2562  กลุม่กลุธร (Kulthorn Kirby)  มยีอดขายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึเป็นจ านวน

รวม  1.26 ลา้นเครือ่ง  โดยแบง่สดัสว่นการขายตามมลูคา่เป็นดงันี ้

–   ตลาดภายในประเทศเป็นมูลคา่ในสดัสว่นรอ้ยละ 51  ซึง่จ าหน่ายใหแ้กผู่ผ้ลติตูเ้ย็น และตูแ้ชร่ะดับชัน้น า

ในประเทศหลายรายไดแ้ก ่Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi  และอืน่ ๆ 
–    ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นมูลค่าในสัดส่วนรอ้ยละ 49 ซึง่จ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติตูเ้ย็น  ตูแ้ช่และ

เครือ่งปรับอากาศระดับชัน้น าในภูมภิาคตา่ง ๆ ของโลกไดแ้ก ่South East Asia (AEC Countries), Europe & America, 

Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand 

ง.    ปัจจยัแหง่ความส าเร็จ (Key Success Factors) ของกลุม่กุลธร (Kulthorn Kirby)  ในตลาด
มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบคอื  “การน าเสนอมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่คีุณภาพตามความตอ้งการของ
ตลาดในราคาทีแ่ขง่ขนัได”้  จงึไดก้ าหนดแนวทางในการพัฒนาตัวผลติภัณฑ ์ดงันี ้

–   พัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอรใ์หเ้หมาะสมต่อการใชง้านตรงความตอ้งการของตลาด  ในดา้นคณุภาพ 

ประสทิธภิาพ และการประหยัดพลงังาน  
–   ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีใ่ชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

–   พัฒนามอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่ตีน้ทนุต า่ลง 
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ในชว่งหลายปีทีผ่่านมาการแขง่ขนัทางธุรกจิของผูผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึเป็นไปใน

แนวทางทีเ่ขม้ขน้ทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและโดยรวมของโลก

ยังคงฟ้ืนตัวในบางพื้นที่ และประกอบกับผูผ้ลติในประเทศจนีซึง่เป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อืน่มุ่งเนน้เชงิความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดว้ยการก าหนดราคาขายทีถู่กลง ท าใหผู้ผ้ลติทกุรายตอ้งปรับตัวในทกุดา้นอย่างตอ่เนื่อง เชน่ การ

สนองตอบตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ทางดา้นราคา การสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับลกูคา้ในแนวทางทีเ่กือ้หนุนธุรกจิระหวา่ง
กัน  การปรับปรุง Productivity ของกระบวนการผลติใหส้งูขึน้ การหาวัตถุดบิทางเลอืกทีม่รีาคาถูกกว่าเพื่อลดตน้ทุน  

รวมถงึการพัฒนาผลติภัณฑท์ีม่หีลากหลายรูปแบบทีล่กูคา้สามารถเลอืกน าไปใชไ้ดต้ามตอ้งการ   ซึง่บรษัิทไดใ้ชแ้นวทาง

ดงักลา่วนีเ้ป็นกลยทุธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบหรอืรักษาความสามารถในดา้นการแขง่ขนัเชน่กนั   

การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
–  ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑ ์

บรษัิทมโีรงงาน 1 แห่ง ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมบีรษัิทย่อย 7 แห่งคอื 

บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลส ์แอนด์

คอนโทรลส ์จ ากัด  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากัด บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด  และบรษัิท กลุธรวจิัยและ

พัฒนา จ ากดั โดยบรษัิทยอ่ยดงักลา่วเป็นผูผ้ลติและจัดสง่วัตถุดบิและชิน้สว่นประกอบทีส่ าคัญของมอเตอรค์อมเพรสเซอร์
รวมถงึการวจิัยพัฒนาผลติภัณฑใ์หก้บับรษัิท  

จากแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษัิทไดก้ าหนดใหฝ่้ายจัดการท าการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปทีไ่ด ้

ค านึงถงึปัจจัยแวดลอ้มต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์อันไดแ้กค่วามตอ้งการของลกูคา้สภาพ

การแขง่ขันของตลาดขณะปัจจุบันและทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต  ผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงและมผีล

ตอ่ปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้  ขอ้มูลในดา้นตา่งๆดังกลา่วจะถูกรวบรวมและน ามาวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดกลยุทธท์าง

ธรุกจิและแผนการด าเนนิงานทกุดา้นรวมถงึแผนงานการจัดหาวัตถุดบิ ชิน้สว่นและบรกิารของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาวใหเ้หมาะสมกบัการแขง่ขนัทางธรุกจิ  

 บรษัิทและบรษัิท กุลธรพรีเมยีร์ จ ากัดซึง่เป็นบรษัิทย่อยในสายการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์ไดท้ าการ

จัดซือ้จัดหาวัตถุดบิและชิน้สว่นทีส่ าคัญไดแ้ก่ ชิน้ส่วนมอเตอร์ ชิน้ส่วนเหล็กหล่อ ชิน้สว่นผงโลหะอัดขึน้รูป (Sintered 
Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอาบน ้ายา อลูมเินียม น ้ามันคอมเพรสเซอร์ สเีคลอืบคอมเพรสเซอร์ และ ชิน้สว่น

อปุกรณ์ไฟฟ้าจากภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยมสีดัสว่นประมาณ 70 : 30 ซึง่แหลง่ซือ้ทีส่ าคญัมดีงันี ้

                                                           ในประเทศ 
ชิน้สว่นเหล็กหลอ่   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั (บรษัิทย่อย)  

ลวดทองแดงอาบน ้ายา   บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั (บรษัิทย่อย) 

       บรษัิท ฮติาช ิลวดอาบน ้ายา จ ากดั 

เหล็กแผน่                       บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (บรษัิทย่อย)  

อลมูเินยีม     บรษัิท สยามแองโกลอลัลอย จ ากัด 
         ชิน้สว่นผงโลหะอดัขึน้รูป  บรษัิท ฮติาช ิเคมคีอล เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

                                                      บรษัิท ไทยเจยีพาวเดอรอ์นิดสัตร ีจ ากดั 

ชิน้สว่นเหล็กทบุ   บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (บรษัิทย่อย) 

สเีคลอืบคอมเพรสเซอร ์  บรษัิท นปิปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

     บรษัิท ทโีอเอ-ซนิโต (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
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ในชว่งหลายปีทีผ่่านมาการแขง่ขนัทางธุรกจิของผูผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึเป็นไปใน

แนวทางทีเ่ขม้ขน้ทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศเนื่องจากภาวะเศรษฐกจิของประเทศไทยและโดยรวมของโลก

ยังคงฟ้ืนตัวในบางพื้นที่ และประกอบกับผูผ้ลติในประเทศจนีซึง่เป็นรายใหญ่ของโลกและรายใหญ่อืน่มุ่งเนน้เชงิความ

ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัดว้ยการก าหนดราคาขายทีถู่กลง ท าใหผู้ผ้ลติทกุรายตอ้งปรับตัวในทกุดา้นอย่างตอ่เนื่อง เชน่ การ

สนองตอบตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ทางดา้นราคา การสรา้งความสมัพันธท์ีด่กีับลกูคา้ในแนวทางทีเ่กือ้หนุนธุรกจิระหวา่ง
กัน  การปรับปรุง Productivity ของกระบวนการผลติใหส้งูขึน้ การหาวัตถุดบิทางเลอืกทีม่รีาคาถูกกว่าเพื่อลดตน้ทุน  

รวมถงึการพัฒนาผลติภัณฑท์ีม่หีลากหลายรูปแบบทีล่กูคา้สามารถเลอืกน าไปใชไ้ดต้ามตอ้งการ   ซึง่บรษัิทไดใ้ชแ้นวทาง

ดงักลา่วนีเ้ป็นกลยทุธท์ีส่รา้งความไดเ้ปรยีบหรอืรักษาความสามารถในดา้นการแขง่ขนัเชน่กนั   

การจดัหาผลติภณัฑห์รอืบรกิาร 
–  ลกัษณะการจดัใหไ้ดม้าซึง่ผลติภณัฑ ์

บรษัิทมโีรงงาน 1 แห่ง ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และมบีรษัิทย่อย 7 แห่งคอื 

บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลส ์แอนด์

คอนโทรลส ์จ ากัด  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากัด บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด  และบรษัิท กลุธรวจิัยและ

พัฒนา จ ากดั โดยบรษัิทยอ่ยดงักลา่วเป็นผูผ้ลติและจัดสง่วัตถุดบิและชิน้สว่นประกอบทีส่ าคญัของมอเตอรค์อมเพรสเซอร์
รวมถงึการวจิัยพัฒนาผลติภัณฑใ์หก้บับรษัิท  

จากแนวทางการด าเนินธุรกจิของบรษัิทไดก้ าหนดใหฝ่้ายจัดการท าการคาดการณ์ยอดขายในปีถัดไปทีไ่ด ้

ค านึงถงึปัจจัยแวดลอ้มต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร ์อันไดแ้กค่วามตอ้งการของลกูคา้สภาพ

การแขง่ขันของตลาดขณะปัจจุบันและทีจ่ะเปลีย่นแปลงในอนาคต  ผลกระทบของภาวะเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงและมผีล

ตอ่ปรมิาณความตอ้งการของลูกคา้  ขอ้มูลในดา้นตา่งๆดังกลา่วจะถูกรวบรวมและน ามาวเิคราะหเ์พือ่ก าหนดกลยุทธท์าง

ธรุกจิและแผนการด าเนนิงานทกุดา้นรวมถงึแผนงานการจัดหาวัตถุดบิ ชิน้สว่นและบรกิารของบรษัิททัง้ในระยะสัน้และระยะ

ยาวใหเ้หมาะสมกบัการแขง่ขนัทางธรุกจิ  

 บรษัิทและบรษัิท กุลธรพรีเมยีร์ จ ากัดซึง่เป็นบรษัิทย่อยในสายการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอร์ไดท้ าการ

จัดซือ้จัดหาวัตถุดบิและชิน้สว่นทีส่ าคัญไดแ้ก่ ชิน้ส่วนมอเตอร์ ชิน้ส่วนเหล็กหล่อ ชิน้สว่นผงโลหะอัดขึน้รูป (Sintered 
Products) เหล็กแผ่น ลวดทองแดงอาบน ้ายา อลูมเินียม น ้ามันคอมเพรสเซอร์ สเีคลอืบคอมเพรสเซอร์ และ ชิน้สว่น

อปุกรณ์ไฟฟ้าจากภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยมสีดัสว่นประมาณ 70 : 30 ซึง่แหลง่ซือ้ทีส่ าคญัมดีงันี ้

                                                           ในประเทศ 
ชิน้สว่นเหล็กหลอ่   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั (บรษัิทย่อย)  

ลวดทองแดงอาบน ้ายา   บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั (บรษัิทย่อย) 

       บรษัิท ฮติาช ิลวดอาบน ้ายา จ ากดั 

เหล็กแผน่                       บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (บรษัิทย่อย)  

อลมูเินยีม     บรษัิท สยามแองโกลอลัลอย จ ากัด 
         ชิน้สว่นผงโลหะอดัขึน้รูป  บรษัิท ฮติาช ิเคมคีอล เอเชยี (ประเทศไทย) จ ากดั 

                                                      บรษัิท ไทยเจยีพาวเดอรอ์นิดสัตร ีจ ากดั 

ชิน้สว่นเหล็กทบุ   บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด (บรษัิทย่อย) 

สเีคลอืบคอมเพรสเซอร ์  บรษัิท นปิปอนเพนต ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

     บรษัิท ทโีอเอ-ซนิโต (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

 

 
 

                                       

 

  ตา่งประเทศ 
         ชิน้สว่นมอเตอร ์   ประเทศจนี บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั (บรษัิทย่อย) 

เหล็กแผน่รดีรอ้น   ประเทศเวยีดนาม และเกาหล ี

น ้ามันคอมเพรสเซอร ์  ประเทศญีปุ่่ น องักฤษ สหรัฐอเมรกิา และสเปน 

ลวดทองแดงอาบน ้ายา  ประเทศจนี บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั (บรษัิทย่อย) 
อลมูเินยีม     ประเทศแอฟรกิาใต ้

ชิน้สว่นอปุกรณ์ไฟฟ้า   ประเทศจนี สหรัฐอเมรกิา มาเลเซยี และอติาล ี

 

 บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั ท าการผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่ โดยจัดหาวัตถุดบิคอื เศษเหล็ก จากบรษัิท

แม ่และผูข้ายภายนอก สว่นเคมภีัณฑซ์ือ้จากผูน้ าเขา้มาจ าหน่ายในประเทศ  

  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั ประกอบกจิการตดัและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center) ส าหรับกจิการผลติมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ไฟฟ้าและอืน่ๆ จัดหาวัตถุดบิเหล็กมว้น โดยการน าเขา้จากผูผ้ลติในประเทศญีปุ่่ น จีน ไตห้วัน 

เกาหล ีเวยีดนาม รวมทัง้ซือ้จากผูผ้ลติในประเทศ  
บรษัิท กลุธรแมททเีรียลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด ประกอบกจิการผลติลวดทองแดงอาบน ้ายา จัดหา

วตัถดุบิทองแดงโดยการน าเขา้จากผูผ้ลติในประเทศลาว อนิโดนเีซยี  ญีปุ่่ น   

บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั ประกอบกจิการผลติลวดทองแดงอาบน ้ายาโดยใชท้องแดงจากผูผ้ลติ

ในประเทศจนี และผลติชิน้สว่นมอเตอรข์องคอมเพรสเซอร ์

ในปี 2562 ทีผ่่านมาบรษัิทไดท้ าการประเมนิผลผูข้าย  ผูส้ง่มอบและผูใ้หบ้ริการในจ านวน 201 ราย ของ
หมวดการด าเนินงานสง่มอบ คุณภาพและการรักษาสิง่แวดลอ้มมผีลทีไ่ดใ้นระดับรอ้ยละ 97 จากคา่เฉลีย่ของเป้าหมายที่
ก าหนด 

–  ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติหรอืก าจดัวสัดุเหลอืใช ้
บรษัิทไดก้ าหนดใหม้รีะบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มทีค่รอบคลมุกจิกรรม

ดา้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มทัง้ภายใน และภายนอกบรษัิททีเ่กีย่วเนื่องกับการด าเนินธุรกจิของบรษัิท

ทัง้หมด และกจิกรรมอืน่ ๆ โดยบคุคลหรอืหน่วยงานภายนอกทีป่ระกอบกจิกรรมบนทีด่นิ หรือท างานในนามของบรษัิทซึง่

ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม หรือการเสีย่งภัยต่อความปลอดภัยสขุภาพอนามัยและสิง่แวดลอ้มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง 

สังคม และอื่นๆ เพื่อเป็นหลักประกันว่า บริษัทยังคงความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการ ดา้นนโยบายและ

วัตถุประสงคด์า้นอาชวีอนามัยความปลอดภัย และสิง่แวดลอ้มของตนไดโ้ดยเฉพาะอย่างยิง่เพือ่สอดคลอ้งกับขอ้กฎหมาย

และขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 ซึง่ประกอบดว้ยกระบวนการด าเนนิงานทีส่ าคัญใน 5 

ขัน้ตอน ดงันี ้
1   การก าหนดนโยบาย เพือ่ใหบ้คุลากรทกุคนขององคก์รน าไปปฏบิัต ิ

2   การวางแผน เพือ่ประเมนิความเสีย่งและจัดล าดับความส าคัญของปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการด าเนนิงาน      

กระบวนการผลติ ผลติภัณฑ ์และบรกิารทัง้หมด น าไปก าหนดมาตรการด าเนนิการและควบคมุ 

3   การน าไปปฎบิัตแิละด าเนินการ เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบอ านาจด าเนินการและขัน้ตอนการ

ด าเนนิการตา่งๆ ตามโครงสรา้งคณะท างานทีไ่ดรั้บมอบหมาย และน าไปปฎบิตั ิ

4   การตรวจตดิตามผล เพื่อน าผลทีไ่ดม้าปรับปรุงแกไ้ขและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามนโยบายทีส่อดคลอ้งกับ

กฎหมายและขอ้ก าหนดตา่งๆ 

5   การด าเนนิการแกไ้ข เพือ่ใหแ้น่ใจว่าผลการด าเนินงานตา่ง ๆ มปีระสทิธผิลและส าเร็จเป็นไปตามนโยบายและ
ขอ้ก าหนด 
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การด าเนนิการเพือ่รกัษาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติหรอืก าจดัวสัดเุหลอืใชเ้ป็นดงันี ้
ก.  เพือ่ควบคุมการจัดการเศษวัสดแุละของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรม ทัง้ทีส่ามารถน ากลับมา

ใชไ้ดแ้ละทีจั่ดเป็นขยะ (Waste) ใหถ้กูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยทีส่ดุ มรีายละเอยีดของการด าเนนิงานดังนี ้

1   ของเสยีและเศษวสัด ุแบง่ประเภท ไดด้งัตอ่ไปนี ้
–  ขยะมลูฝอย หมายถงึ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสนิคา้ ถงุพลาสตกิภาชนะใสอ่าหาร ซากสตัว ์เศษไม ้

–  สิง่ปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ หมายถงึ สิง่ของทีไ่ม่ใชแ้ลว้หรือของเสยีทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการ

โรงงาน รวมถงึของเสยีจากวตัถดุบิ กระบวนการผลติ หรอื ผลติภัณฑเ์สือ่มคณุภาพ 

–  ขยะอนัตราย  หมายถงึ ผา้เป้ือนน ้ามัน สารเคม ีภาชนะใสส่ารอนัตราย แบตเตอรี ่วสัดปุนเป้ือน สารอนัตราย 

    (เศษโลหะ  ไม ้ วสัดกุากตะกอน) 

2 การจัดการของเสยีและเศษวสัดใุนกระบวนการผลติและกจิกรรม ไดด้ าเนนิการดงันี้ 

–  ลดของเสยีในกระบวนการผลติใหเ้กดินอ้ยทีส่ดุ 

–  ซอ่มแซมของเสยีใหม้สีภาพทีน่ ากลบัมาใชใ้หมไ่ดใ้นกระบวนการผลติ 
–   น าของเสยีมาแปรสภาพแลว้หมนุเวยีนกลับมาใชใ้หม ่  

–  ของเสยีและเศษวัสดุทีต่อ้งสง่บ าบัด/ก าจัดใหจั้ดเตรียมสถานทีเ่ฉพาะเพือ่จัดเก็บ ควบคุมดูแลและน าสง่บ าบัด/

ก าจัด โดยผูรั้บเหมาทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

–  จดบนัทกึสถติกิารสง่บ าบดั/ก าจัด เพือ่รายงานตอ่ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

–  จัดท ารายงานประจ าปีเกีย่วกับเศษวัสดแุละของเสยี เพือ่รายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3   การจัดการของเสยีทีจั่ดเป็นขยะ ไดด้ าเนนิการดงันี ้ 

–  จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพืน้ทีใ่นบรเิวณตา่งๆ 

–  ก าหนดจดุพักเศษวสัดแุละของเสยี (waste)เพือ่รอการก าจัดอยา่งถกูวธิ ี
–  ท าการแยกประเภทของเสยีทีจั่ดเป็นขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และขยะอนัตราย 

–  น าขยะและเศษวสัดไุปจัดเก็บในสถานทีท่ีก่ าหนด 

–  ขยะมลูฝอยทัว่ไป ใหบ้รรจใุนถังสเีขยีว ปิดปากถงุมัดใหแ้น่นสนทิและตดิป้ายบง่ชี ้

–  สิง่ปฏกิลูหรอืเศษวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีม่คีา่ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการขายเศษวัสด ุ

–  ขยะอนัตราย ใหบ้รรจใุนถังสแีดง ปิดปากถงุมัดใหแ้น่นสนทิและตดิป้ายบง่ชี ้

ข.  เพือ่ใหเ้กดิผลและไดป้ระสทิธภิาพในทางปฏบิัต ิ บรษัิทไดท้ าการชีแ้จง สือ่สาร และฝึกอบรมงานในหนา้ที ่ที่

รับผดิชอบเกีย่วขอ้งกับระบบการจัดการอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มส าหรับบุคคลภายนอก ในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งดงันี ้  
–  งานกอ่สรา้ง ซอ่มสรา้ง ซอ่มบ ารุงทีท่ า ณ สถานทีโ่รงงาน 

–  Suppliers, Vendors ผูท้ีม่าสง่และรับวตัถดุบิ 

–  ผูป้ระกอบและจ าหน่ายอาหารบนโรงอาหาร 

–  ผูรั้บเหมาก าจัดของเสยีเป็นพษิ 

–  ยามรักษาการณ์ (รปภ.) 

–  ผูรั้บซือ้เศษวสัด ุ

ผลของการปฎบิตัใินชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
บรษัิทไดด้ าเนนิการในแนวทางตา่ง ๆ  เพือ่การควบคมุดแูล “ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของกระบวนการผลติ

หรือการก าจัดวัสดุเหลอืใช”้ ซึง่ไดผ้ลทีด่สีอดคลอ้งกับนโยบายและวัตถุประสงคด์า้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มของบรษัิท และเป็นไปตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 
โดยไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 
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การด าเนนิการเพือ่รกัษาผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มจากกระบวนการผลติหรอืก าจดัวสัดเุหลอืใชเ้ป็นดงันี ้
ก.  เพือ่ควบคุมการจัดการเศษวัสดแุละของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรม ทัง้ทีส่ามารถน ากลับมา

ใชไ้ดแ้ละทีจั่ดเป็นขยะ (Waste) ใหถ้กูตอ้งเหมาะสม สอดคลอ้งกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเกดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

นอ้ยทีส่ดุ มรีายละเอยีดของการด าเนนิงานดังนี ้

1   ของเสยีและเศษวสัด ุแบง่ประเภท ไดด้งัตอ่ไปนี ้
–  ขยะมลูฝอย หมายถงึ เศษกระดาษ เศษผา้ เศษอาหาร เศษสนิคา้ ถงุพลาสตกิภาชนะใสอ่าหาร ซากสตัว ์เศษไม ้

–  สิง่ปฏกิูลหรือวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ หมายถงึ สิง่ของทีไ่ม่ใชแ้ลว้หรือของเสยีทัง้หมดทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการ

โรงงาน รวมถงึของเสยีจากวตัถดุบิ กระบวนการผลติ หรอื ผลติภัณฑเ์สือ่มคณุภาพ 

–  ขยะอนัตราย  หมายถงึ ผา้เป้ือนน ้ามัน สารเคม ีภาชนะใสส่ารอนัตราย แบตเตอรี ่วสัดปุนเป้ือน สารอนัตราย 

    (เศษโลหะ  ไม ้ วสัดกุากตะกอน) 

2 การจัดการของเสยีและเศษวสัดใุนกระบวนการผลติและกจิกรรม ไดด้ าเนนิการดงันี้ 

–  ลดของเสยีในกระบวนการผลติใหเ้กดินอ้ยทีส่ดุ 

–  ซอ่มแซมของเสยีใหม้สีภาพทีน่ ากลบัมาใชใ้หมไ่ดใ้นกระบวนการผลติ 
–   น าของเสยีมาแปรสภาพแลว้หมนุเวยีนกลับมาใชใ้หม ่  

–  ของเสยีและเศษวัสดุทีต่อ้งสง่บ าบัด/ก าจัดใหจั้ดเตรียมสถานทีเ่ฉพาะเพือ่จัดเก็บ ควบคุมดูแลและน าสง่บ าบัด/

ก าจัด โดยผูรั้บเหมาทีไ่ดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

–  จดบนัทกึสถติกิารสง่บ าบดั/ก าจัด เพือ่รายงานตอ่ส านักงานนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั  

–  จัดท ารายงานประจ าปีเกีย่วกับเศษวัสดแุละของเสยี เพือ่รายงานตอ่กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

3   การจัดการของเสยีทีจั่ดเป็นขยะ ไดด้ าเนนิการดงันี ้ 

–  จัดวางถังขยะแยกประเภทตามแผนผังพืน้ทีใ่นบรเิวณตา่งๆ 

–  ก าหนดจดุพักเศษวสัดแุละของเสยี (waste)เพือ่รอการก าจัดอยา่งถกูวธิ ี
–  ท าการแยกประเภทของเสยีทีจั่ดเป็นขยะมลูฝอย สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้และขยะอนัตราย 

–  น าขยะและเศษวสัดไุปจัดเก็บในสถานทีท่ีก่ าหนด 

–  ขยะมลูฝอยทัว่ไป ใหบ้รรจใุนถังสเีขยีว ปิดปากถงุมัดใหแ้น่นสนทิและตดิป้ายบง่ชี ้

–  สิง่ปฏกิลูหรอืเศษวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีม่คีา่ใหป้ฏบิตัติามขัน้ตอนการขายเศษวัสด ุ

–  ขยะอนัตราย ใหบ้รรจใุนถังสแีดง ปิดปากถงุมัดใหแ้น่นสนทิและตดิป้ายบง่ชี ้

ข.  เพือ่ใหเ้กดิผลและไดป้ระสทิธภิาพในทางปฏบิัต ิ บรษัิทไดท้ าการชีแ้จง สือ่สาร และฝึกอบรมงานในหนา้ที ่ที่

รับผดิชอบเกีย่วขอ้งกับระบบการจัดการอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มส าหรับบุคคลภายนอก ในประเด็นที่

เกีย่วขอ้งดงันี ้  
–  งานกอ่สรา้ง ซอ่มสรา้ง ซอ่มบ ารุงทีท่ า ณ สถานทีโ่รงงาน 

–  Suppliers, Vendors ผูท้ีม่าสง่และรับวตัถดุบิ 

–  ผูป้ระกอบและจ าหน่ายอาหารบนโรงอาหาร 

–  ผูรั้บเหมาก าจัดของเสยีเป็นพษิ 

–  ยามรักษาการณ์ (รปภ.) 

–  ผูรั้บซือ้เศษวสัด ุ

ผลของการปฎบิตัใินชว่ง 3 ปีทีผ่า่นมา 
บรษัิทไดด้ าเนนิการในแนวทางตา่ง ๆ  เพือ่การควบคมุดแูล “ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มของกระบวนการผลติ

หรือการก าจัดวัสดุเหลอืใช”้ ซึง่ไดผ้ลทีด่สีอดคลอ้งกับนโยบายและวัตถุประสงคด์า้นอาชวีอนามัยความปลอดภัยและ

สิง่แวดลอ้มของบรษัิท และเป็นไปตามขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดตามมาตรฐานสากล ISO 14001, OHSAS 18001 
โดยไมม่ขีอ้พพิาทหรอืถกูฟ้องรอ้งเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม 

 

                                       

 

ปจัจยัความเสีย่ง 

ความเสีย่งจากการประกอบธุรกจิ 
–   ความเสีย่งจากวตัถดุบิส าคญัทีม่รีาคาผนัแปรไปตามราคาซือ้ขายของตลาดโลก 

บรษัิทประกอบธุรกจิผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ซึง่ตอ้งใชท้องแดงและเหล็กเป็นวัตถุดบิหลักในการผลติ

ชิน้สว่นประกอบตา่ง ๆ  คดิเป็นตน้ทนุประมาณรอ้ยละ 65 ของตน้ทนุรวม ท าใหก้ารปรับเปลีย่นราคาตลาดของทองแดงและ

เหล็กสง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ตน้ทนุสนิคา้และการด ารงรักษาอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษัิท  

อยา่งไรก็ตาม เพือ่เป็นการรักษาศกัยภาพในการแขง่ขนัและการด าเนนิธรุกจิ และเป็นการป้องกันผลกระทบที่

อาจเกดิจากภาวะการขาดแคลนวัตถุดบิ ตลอดจนผลกระทบดา้นตน้ทุนเพิม่สูงขึน้จากการผันผวนของราคาวัตถุดบิใน

ตลาดโลก  บริษัทจึงมีนโยบายในการสั่งซื้อวัตถุดบิจากผูผ้ลติหลายรายที่มีศักยภาพในการผลติวัตถุดบิในคุณภาพ

ทัดเทียมกันและสามารถทดแทนกันได ้เพื่อไม่ใหเ้กิดผลกระทบต่อการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ตามความตอ้งการของลูกคา้  บริษัทยังมีการตดิตามการเปลีย่นแปลงของราคาตลาดโลกอย่างใกลช้ดิ 
เพือ่ทีจ่ะบรหิารจัดการสนิคา้คงคลังไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนี้ ลกูคา้ยังสามารถใชล้วดอลมูเินียมทดแทนลวดทองแดง

ส าหรับมอเตอรค์อมเพรสเซอรข์นาดเล็กซึง่มปีรมิาณการใชเ้พิม่ขึน้ตอ่เนือ่งทกุปี   

–   ความเสีย่งดา้นเทคโนโลย ี
มอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูเป็นระบบคอมเพรสเซอรท์ีไ่ดรั้บการคดิคน้ผลติขึน้เป็นอันดับแรกและใช ้

กันอย่างแพร่หลายมานานกว่ามอเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบอืน่ๆ และแมว้่ามอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลูกสบูจะถูกแทนที่

บางส่วนดว้ยมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่และแบบสกอลล์ที่น ามาใชก้ับเครื่องปรับอากาศเนื่องจากมอเตอร์

คอมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูมตีน้ทนุทีส่งูกวา่ แตด่ว้ยคณุสมบตัทิีโ่ดดเดน่ในเรือ่งประสทิธภิาพท าความเย็นทีด่ ีความสามารถ

ในการท าความเย็นทีอุ่ณหภูมติดิลบ และการมคีุณภาพคงทีใ่นทุกสภาพอากาศ ท าใหม้อเตอร์คอมเพรสเซอรแ์บบลูกสบู
ไดรั้บความนิยมในการน ามาใชเ้ป็นอุปกรณ์ท าความเย็นในตูเ้ย็นทีใ่ชใ้นครัวเรือน  ตูแ้ช่  ตูท้ าน ้าเย็น  รวมทัง้ตูเ้ย็นเชงิ

พาณิชย ์และน ามาใชใ้นอตุสาหกรรมเครือ่งปรับอากาศในครัวเรอืนในตลาดภูมภิาคตะวันออกกลาง เนื่องจากเป็นพืน้ทีท่ีม่ ี

อณุหภมูอิากาศสงูและรอ้นตอ่เนือ่งเป็นเวลานาน  

จากแนวโนม้ตลาดทีม่กีารเนน้ในเรื่องการประหยัดพลังงาน การปรับเปลีย่นสารท าความเย็นทีเ่ป็นมติรต่อ

สิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ และประสทิธภิาพของผลติภัณฑ ์จงึมคีวามเป็นไปไดท้ีผ่ลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรข์องบรษัิท

จะไดรั้บผลกระทบในเรือ่งความเสีย่งเทคโนโลย ีท าใหส้นิคา้อาจเกดิการลา้สมัยไม่เป็นทีต่อ้งการของตลาดได ้อย่างไรก็ด ี

บรษัิทมนีโยบายเนน้ในเรือ่งของการวจิัยและพัฒนาผลติภัณฑม์าอย่างตอ่เนื่อง ดว้ยการจัดตัง้บรษัิทย่อย บรษัิท กลุธรวจิัย

และพัฒนา จ ากดั ขึน้มาด าเนนิธรุกจิท าการและรับท าการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลยเีกีย่วกับสนิคา้มอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละ
ผลติภัณฑท์ีเ่กีย่วเนือ่ง เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตลาดและตอบรับกับการเปลีย่นแปลงของขอ้ก าหนดตามกฎหมาย 

ระเบียบขอ้บังคับดา้นสิ่งแวดลอ้มที่เกี่ยวขอ้งกับสารท าความเย็นที่ใชใ้นอุตสาหกรรมเครื่องท าความเย็นและ

เครือ่งปรับอากาศ  และการเพิม่ประสทิธภิาพในดา้นการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้ บรษัิทมกีารพจิารณาความเป็นไปได ้

ในการซือ้กจิการ เพือ่ทีจ่ะไดม้าซึง่เทคโนโลย ีทรัพยส์นิทางปัญญาในผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละอตุสาหกรรม

เกีย่วเนือ่ง อนัจะสามารถตอบสนองตอ่ความตอ้งการของตลาดได ้ 

–   ความเสีย่งการใหส้นิเชือ่ทางการคา้ 
ฝ่ายบรหิารของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยบรหิารจัดการความเสีย่งดา้นการใหส้นิเชือ่ทีเ่กีย่วเนื่องกับลกูหนี้การคา้

และลูกหนี้อื่นโดยก าหนดใหม้ีนโยบายและวธิีปฏิบัตใินการควบคุมตดิตามสนิเชือ่ที่เหมาะสม   และการใหส้นิเชือ่ที่
ด าเนินการอยู่ ณ ปัจจุบันไม่มกีารกระจุกตัวเฉพาะกลุ่มลูกคา้ เนื่องจากมฐีานของลูกคา้ทีห่ลากหลายและมอียู่เป็นจ านวน

มากรายประกอบกับลกูหนี้การคา้เกอืบทัง้หมดเป็นลกูคา้ชัน้ด ีและส าหรับลกูคา้ต่างประเทศบรษัิทไดท้ าประกันความเสีย่ง

คุม้ครองการไมจ่า่ยช าระจ านวนหนึง่ จงึท าใหม้คีวามเสีย่งจากการใหส้นิเชือ่ทางการคา้คอ่นขา้งนอ้ย 

 

ปัจจัยความเสี่ยง
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ความเสีย่งทางการเงนิ    
–   ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   

บรษัิทใชเ้งนิตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมรกิาเป็นสว่นใหญ่ในการท าธุรกรรมการซือ้และขายกับต่างประเทศ 

และมีมูลค่าการขายสนิคา้ส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นสัดส่วนมากกว่าการซื้อจากต่างประเทศจึงท าใหบ้ริษัทไดรั้บ

ผลกระทบจากค่าเงนิบาททีผั่นผวนขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกจิและการเงนิของโลก อย่างไรก็ด ีในการปฏบิัตงิานเพื่อลด

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนนิงานจัดการความเสีย่งและลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่ว 

–   ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  
บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่ าคัญอันเกีย่วเนื่องกับเงนิฝากสถาบันการเงนิ เงนิ

เบกิเกนิบญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษัิทมี

อัตราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมอีัตราดอกเบีย้คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน จงึท าใหบ้รษัิท

และบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีใ่กลเ้คยีงกับในภาคอตุสาหกรรมเดยีวกัน นอกจากนี้ บรษัิทไดม้กีารท า

สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้กับเงนิกูร้ะยะยาวบางสว่น ดว้ยการเปลีย่นอัตราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยาวเป็นอัตราดอกเบีย้

คงที ่เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ตลาดทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป  
–   ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ  

บรษัิทและบรษัิทย่อยอยู่ในธุรกจิผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละอตุสาหกรรมตอ่เนื่องจงึเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิ

ลงทนุสงูทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บรษัิทมโีครงสรา้งการเงนิทีพ่ึง่พาเงนิทนุจากแหลง่เงนิทนุระยะสัน้สงูกวา่เงนิทนุระยะ

ยาว ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิได ้อย่างไรก็ด ีบรษัิทมแีนวทางบรหิารจัดการเงนิโดยก าหนด

นโยบายใหม้กีารพจิารณาจัดหาเงนิทนุจากเงนิกูร้ะยะยาวมาชว่ยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิ และฐานะทางการเงนิของ

บรษัิท นอกเหนอืจากวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทีเ่ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนด าเนนิงาน  
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ความเสีย่งทางการเงนิ    
–   ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ   

บรษัิทใชเ้งนิตราสกุลเหรียญสหรัฐอเมรกิาเป็นสว่นใหญ่ในการท าธุรกรรมการซือ้และขายกับต่างประเทศ 

และมีมูลค่าการขายสนิคา้ส่งออกไปต่างประเทศที่เป็นสัดส่วนมากกว่าการซื้อจากต่างประเทศจึงท าใหบ้ริษัทไดรั้บ

ผลกระทบจากค่าเงนิบาททีผั่นผวนขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกจิและการเงนิของโลก อย่างไรก็ด ีในการปฏบิัตงิานเพื่อลด

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทไดก้ าหนดใหม้ีการท าสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เพื่อใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนนิงานจัดการความเสีย่งและลดผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่ว 

–   ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้  
บรษัิทและบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีส่ าคัญอันเกีย่วเนื่องกับเงนิฝากสถาบันการเงนิ เงนิ

เบกิเกนิบญัช ี เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาว อย่างไรก็ตาม สนิทรัพยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิสว่นใหญ่ของบรษัิทมี

อัตราดอกเบีย้ทีป่รับขึน้ลงตามอัตราตลาด หรือมอีัตราดอกเบีย้คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน จงึท าใหบ้รษัิท

และบรษัิทย่อยมคีวามเสีย่งจากอัตราดอกเบีย้ทีใ่กลเ้คยีงกับในภาคอตุสาหกรรมเดยีวกัน นอกจากนี้ บรษัิทไดม้กีารท า

สญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้กับเงนิกูร้ะยะยาวบางสว่น ดว้ยการเปลีย่นอัตราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะยาวเป็นอัตราดอกเบีย้

คงที ่เพือ่ลดความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ตลาดทีจ่ะเปลีย่นแปลงไป  
–   ความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิ  

บรษัิทและบรษัิทย่อยอยู่ในธุรกจิผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์ละอตุสาหกรรมตอ่เนื่องจงึเป็นธุรกจิทีใ่ชเ้งนิ

ลงทนุสงูทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว บรษัิทมโีครงสรา้งการเงนิทีพ่ึง่พาเงนิทนุจากแหลง่เงนิทนุระยะสัน้สงูกวา่เงนิทนุระยะ

ยาว ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นสภาพคลอ่งทางการเงนิได ้อย่างไรก็ด ีบรษัิทมแีนวทางบรหิารจัดการเงนิโดยก าหนด

นโยบายใหม้กีารพจิารณาจัดหาเงนิทนุจากเงนิกูร้ะยะยาวมาชว่ยเสรมิสภาพคล่องทางการเงนิ และฐานะทางการเงนิของ

บรษัิท นอกเหนอืจากวงเงนิสนิเชือ่ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิตา่งๆ ทีเ่ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนด าเนนิงาน  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                       

 

ขอ้มลูท ัว่ไปและขอ้มลูส าคญัอืน่ 
 
ขอ้มลูท ัว่ไป 

ก.  ขอ้มูลพืน้ฐานของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมดีงันี ้
1   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

ส านักงานใหญ ่และโรงงาน     :  ตัง้อยูเ่ลขที ่126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ 

 เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520  

     โทรศพัท ์0 2326 0831 , 0 2739 4893   โทรสาร 0 2326 0837 , 0 2739 4892     

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

ประเภทธรุกจิ     :   กจิการผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู (Reciprocating Compressor) 

เลขทะเบยีนบรษัิท        :    0107537002150  (เดมิเลขที ่บมจ. 462) 
ทนุจดทะเบยีน                 :    1,500 ลา้นบาท (ทนุช าระแลว้ 1,500 ลา้นบาท) 

หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้        :   หุน้สามัญ 1,500,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

2  นติบิคุคลทีบ่รษัิทถอืหุน้ตัง้แตร่อ้ยละ 10 ขึน้ไป 

2.1  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน เลขที ่446/3 หมูท่ี ่9  ต าบลหนองกี ่

   อ าเภอกบนิทรบ์รุ ี จังหวดัปราจนีบรุ ี25110 

            โทรศพัท ์ 0 3720 4835-41 โทรสาร  0 3720 4844  
                         ส านักงานสาขา            เลขที ่129 ซอยฉลองกรุง 31  ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ   

                                                                  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

   โทรศพัท ์ 0 2326 0612  โทรสาร  0 2326 0802 

                         ประเภทธรุกจิ ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู  

                         หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้       หุน้สามัญ 12,600,000 หุน้  มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท                         

บรษัิทถอืหุน้           รอ้ยละ  100 

 

2.2  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด     
ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน       เลขที ่1 หมู่ที ่ 22 ถนนสวุนิทวงศ ์ต าบลศาลาแดง  

   อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว  จังหวดัฉะเชงิเทรา 24000  

   โทรศพัท ์  0 3859 3016-9  โทรสาร  0 3859 3015    

ส านักงานสาขา เลขที ่42/2 หมู่ที ่1 ถนนสวุนิทวงศ ์ ต าบลคลองอดุมชลจร 

อ าเภอเมอืงฉะเชงิเทรา  จังหวัดฉะเชงิเทรา  24000 

                                                โทรศพัท ์0 3884 6072-4  โทรสาร  0 3884 5677 

ประเภทธรุกจิ ผลติชิน้สว่นเหล็กหลอ่ (Quality Casting)  

หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้             หุน้สามัญ 5,750,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100  บาท       
บรษัิทถอืหุน้ รอ้ยละ 100                       

 

 

 

 

 

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญอื่น
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2.3  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน      เลขที ่124  ซอยฉลองกรุง 31   ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ  

  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

 โทรศพัท ์ 0 2326 0851    โทรสาร  0 2326 0766  

ประเภทธรุกจิ กจิการตดัและแปรรูปโลหะแผ่น  (Coil Center) 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ หุน้สามัญ 4,000,000 หุน้  มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

บรษัิทถอืหุน้    รอ้ยละ  100 

 

2.4  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน       เลขที ่1/2  หมูท่ี ่ 22  ถนนสวุนิทวงศ ์ ต าบลศาลาแดง 

อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว  จังหวดัฉะเชงิเทรา   24000 

       โทรศพัท ์ 0 3859 3030-3  โทรสาร  0 3859 3028                                     

ประเภทธรุกจิ ผลติลวดทองแดงอาบน ้ายา และ 

  เครือ่งควบคมุอณุหภมูสิ าหรับตูเ้ย็น  ตูแ้ช ่ เครือ่งท าน ้าเย็น 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ 6,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

บรษัิทถอืหุน้    รอ้ยละ  100 

 

2.5  บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน       เลขที ่60 หมูท่ี ่6 แขวงล าผักช ีเขตหนองจอก  

กรุงเทพมหานคร  10530 

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

   โทรสาร  0 2739 6643, 0 2326 0318 

ประเภทธรุกจิ หยดุประกอบกจิการ 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

การถอืหุน้     โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั (รอ้ยละ 100)  

 

2.6  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด 
ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน     18  Long  Pu  Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China 

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

         โทรสาร   86 (512) 6283 3763 

ประเภทธรุกจิ ผลติลวดทองแดงอาบน ้ายาและชิน้สว่นมอเตอรข์องคอมเพรสเซอร ์
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ  347  หุน้  มลูคา่ทนุจดทะเบยีน USD 24,185,000  

การถอืหุน้    โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั  

 (ทางออ้มรอ้ยละ 100)   
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2.3  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน      เลขที ่124  ซอยฉลองกรุง 31   ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ  

  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

 โทรศพัท ์ 0 2326 0851    โทรสาร  0 2326 0766  

ประเภทธรุกจิ กจิการตดัและแปรรูปโลหะแผ่น  (Coil Center) 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ หุน้สามัญ 4,000,000 หุน้  มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

บรษัิทถอืหุน้    รอ้ยละ  100 

 

2.4  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน       เลขที ่1/2  หมูท่ี ่ 22  ถนนสวุนิทวงศ ์ ต าบลศาลาแดง 

อ าเภอบางน ้าเปรีย้ว  จังหวดัฉะเชงิเทรา   24000 

       โทรศพัท ์ 0 3859 3030-3  โทรสาร  0 3859 3028                                     

ประเภทธรุกจิ ผลติลวดทองแดงอาบน ้ายา และ 

  เครือ่งควบคมุอณุหภมูสิ าหรับตูเ้ย็น  ตูแ้ช ่ เครือ่งท าน ้าเย็น 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ 6,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

บรษัิทถอืหุน้    รอ้ยละ  100 

 

2.5  บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน       เลขที ่60 หมูท่ี ่6 แขวงล าผักช ีเขตหนองจอก  

กรุงเทพมหานคร  10530 

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

   โทรสาร  0 2739 6643, 0 2326 0318 

ประเภทธรุกจิ หยดุประกอบกจิการ 
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ 1,500,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

การถอืหุน้     โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั (รอ้ยละ 100)  

 

2.6  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากัด 
ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน     18  Long  Pu  Road, SIP, Jiangsu Province, 215126 China 

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

         โทรสาร   86 (512) 6283 3763 

ประเภทธรุกจิ ผลติลวดทองแดงอาบน ้ายาและชิน้สว่นมอเตอรข์องคอมเพรสเซอร ์
หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้      หุน้สามัญ  347  หุน้  มลูคา่ทนุจดทะเบยีน USD 24,185,000  

การถอืหุน้    โดยบรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั  

 (ทางออ้มรอ้ยละ 100)   

 

 

 

 

 
 

 

                                       

 

2.7  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 

ส านักงานใหญแ่ละโรงงาน      เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ  

  เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

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

ประเภทธรุกจิ  กจิการวจัิยและพัฒนาผลติภัณฑท์ีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมผลติมอเตอร ์ 
คอมเพรสเซอร ์มอเตอรไ์ฟฟ้าและอืน่ๆ 

หุน้ทีอ่อกจ าหน่ายแลว้ หุน้สามัญ 500,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท 

   ช าระแลว้ 25% 

บรษัิทถอืหุน้    รอ้ยละ  100 

 

ข    บุคคลอา้งองิอืน่ ๆ 
นายทะเบยีนหุน้ บรษัิท  ศนูยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 93  อาคารตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 
 ถนนรัชดาภเิษก  แขวงดนิแดง  เขตดนิแดง 

 กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์0 2009 9000      โทรสาร 0 2009 9991 

 

ผูส้อบบญัช ี  –   นางสาวสาธดิา รัตนานุรักษ์     (และเป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทยอ่ย) 

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีนที ่ 4753   และ/หรอื 

–   นางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์  (และเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทย่อย) 

          ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีนที ่4604 และ/หรอื 
–   นายวชิาต ิโลเกศกระว ี

          ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีนที ่4451  

  บรษัิท ส านักงาน อวีาย จ ากัด 

 ชัน้ 33  อาคารเลครัชดา 193/136-137  ถนนรัชดาภเิษก แขวงคลองเตย 

  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  10110 

 โทรศพัท ์0 2264 0777 โทรสาร 0 2264 0789-90 

 

           ทีป่รกึษากฎหมาย ส านักงาน  ช. ชนะสงคราม ทนายความ 
     52/3 ถนนพระสเุมรุ แขวงชนะสงคราม 

     เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

     โทรศพัท ์ 0 2282 2955-6 โทรสาร  0 2281 3008 

 

ขอ้มลูส าคญัอืน่  
   – ไมม่ ี– 
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ขอ้มลูหลกัทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้ 

 จ ำนวนทนุจดทะเบยีนและทนุช ำระแลว้  

       บรษัิทมทีนุจดทะเบยีน 1,500  ลา้นบาท เรยีกช าระแลว้ 1,500 ลา้นบาท เป็นหุน้สามัญ  1,500,000,000  หุน้ 

มลูคา่หุน้ละ  1 บาท  และไดจ้ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่วนัที ่ 22 กมุภาพันธ ์2534 
            

ผูถ้อืหุน้ 
รายชือ่ผูถ้อืหุน้ใหญ ่ ณ วนัจดทะเบยีนเพิม่ทนุ (วนัที ่30 กนัยายน 2562)  

 
  จ ำนวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็นรอ้ยละ 

1 กลุม่สมิะกลุธร* 

บรษัิท สมิะกลุธรโฮลดิง้  จ ากัด1 

นายสชุน  สมิะกลุธร 

นายสเุมธ  สมิะกลุธร 
นายสรุพร  สมิะกลุธร 

นายอานนท ์ สมิะกลุธร 

บตุรและบตุรขีองบคุคลขา้งตน้รวมจ านวน  16  คน 

953,216,310 

540,753,065 

37,889,327 

55,800,063 
37,868,910 

39,118,928 

241,786,017 

63.548 

36.050 

2.526 

3.720 
2.525 

2.608 

16.119 

2 

3 

4 

Heatcraft Subco Pty Ltd. 

State Street Europe Limited 

นางสาวอไุร  เข็มอ านาจ 

65,255,000 

52,800,000 

50,304,332 

4.350 

3.520 

3.354 

5 

6 
7 

8 

เรอือากาศโทศภุกร  จันทศาศวตั 

นายทวฉัีตร จฬุางกรู 
UBS AG, Singapore Branch 

นางสาวศศ ิ องิคนันท ์

49,694,818 

34,800,000 
26,523,929 

23,651,689 

3.313 

2.320 
1.768 

1.577 

9 

10 

11 

นางสพัุตรา  ค าเถยีร 

นางสาวพจนยี ์ เข็มอ านาจ 

นายวบิลูย ์ เสรโียธนิ 

19,074,902 

18,539,241 

7,893,300 

1.272 

1.236 

0.526 

  12 อืน่ ๆ  198,246,479 13.216 

 รวม 1,500,000,000 100.000 
 

* เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่อีทิธพิลตอ่การก าหนดนโยบาย การจัดการด าเนนิงานของบรษัิท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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หมายเหต ุ   บรษัิท สมิะกลุธรโฮลดิง้ จ ากดั  ประกอบธรุกจิโดยการถอืหุน้ในบรษัิทอืน่  มรีายชือ่ผูถ้อืหุน้  คอื 
 
   จ านวนหุน้ทีถ่อื คดิเป็นรอ้ยละ 

 นายสเุมธ  สมิะกลุธร 
นายสรุพร  สมิะกลุธร 

นายอานนท ์ สมิะกลุธร 

บตุรและบตุรขีองนายสชุน สมิะกลุธร รวมจ านวน  6  คน 

15,000 
10,000 

10,000 

15,000 

30.00 
20.00 

20.00 

30.00 

 รวม 50,000 100.00 

  
 
กำรออกหลกัทรพัยอ์ ืน่ 

– ไมม่ ี– 
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นโยบำยกำรจำ่ยเงนิปนัผล 
หากไม่มเีหตจุ าเป็นอืน่ใด   คณะกรรมการบรษัิทมนีโยบายเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทจ่ายเงนิปันผล

ใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ในแต่ละปี โดยมีอัตราทีค่าดว่าจะจ่ายตามผลการด าเนินงานในอัตราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธิ

หลงัจากช าระภาษีแลว้ในงบเฉพาะกจิการ 

ส าหรับบรษัิทย่อย ใหค้ณะกรรมการเป็นผูเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หากการด าเนนิงานมผีลก าไร  

 
บรษัิทไดจ้่ายเงนิปันผลในชว่งระยะเวลา 5 ปี  ดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2562 2561 2560 2559 2558 

อตัราก าไรสทุธติอ่หุน้ (บาท) (0.953) (0.530) 0.030 0.204 0.452 

อตัราเงนิปันผลตอ่หุน้ (บาท) - - 0.05 0.10 0.15 

อตัราการจ่ายเงนิปันผลตอ่ก าไรสทุธ ิ(%) - - 166.67 49.02 33.19 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสรำ้งกำรจดักำร 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั   ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 13 คน ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1   นายสเุมธ  สมิะกลุธร  ประธานกรรมการ 

2   นายสธุ ี สมิะกลุธร(*)    กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

3   นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์   กรรมการอสิระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4   พลเรอืโทนฤดม  สอาดเย็น   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

5   นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์   กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ 

6   นายสมลักษณ์  เจยีมธรีะนาถ  กรรมการอสิระ  

7   นายสรุพร  สมิะกลุธร    กรรมการ 

8   นายประพัฒน ์ โพธวิรคณุ   กรรมการ 

9   นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร(*)   กรรมการ 

10  นายประสาน  ตนัประเสรฐิ   กรรมการ 

11  นายกนก  สรุยิสตัย ์    กรรมการ 

12  นายอภชิติ  สมิะกลุธร   กรรมการ 

13  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์(*)   กรรมการ 
 (ไดรั้บเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนนายธนา  บบุผาวาณชิย์ เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562) 

–  นายธนา  บบุผาวาณิชย ์  (ลาออกกอ่นครบวาระเมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562) 

– พล.ต.อ.ปทปี  ตนัประเสรฐิ  (ลาออกกอ่นครบวาระเมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2562) 

– นายขตัยิา  ไกรกาญจน์   (ลาออกกอ่นครบวาระเมือ่วนัที ่20 ธันวาคม 2562) 

(*)  เป็นผูบ้รหิารของบรษัิท 

 

  ชือ่และจ านวนกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือนายสุเมธ สมิะกุลธร หรือนายสุรพร             

สิมะกุลธร หรือนายสุธี ส ิมะกุลธร หรือนายฐิติศักดิ์ ส ิมะกุลธร หรือนายอภิช ิต สิมะกุลธรลงลายมือชื่อร่วมกับ                
นายประพัฒน ์โพธวิรคณุ หรอืนายประสาน ตนัประเสรฐิ หรอืนายสรัุตน์ ประลองศลิป์ รวมเป็นสองคนและประทับตราส าคัญ

ของบรษัิท  

 

 

 

โครงสร้างการจัดการ
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ในรอบปี 2562 คณะกรรมการไดม้ีการประชุมรวมทัง้ส ิน้จ านวน 7 ครั ้ง ตามตารางก าหนดนัดวันประชุม
ลว่งหนา้ส าหรับปีและตามวันทีแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แตล่ะครัง้ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยกรรมการแตล่ะรายได ้

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทดงันี้ 

ชือ่ – สกลุ             ต าแหน่ง        จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

1   นายสเุมธ  สมิะกลุธร   ประธานกรรมการ     6 / 7 

2   นายสธุ ี สมิะกลุธร   กรรมการผูจ้ัดการใหญ่    7 / 7 

3   นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์  กรรมการอสิระ /     6 / 7 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4   พลเรอืโทนฤดม  สอาดเย็น  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ   7 / 7 

5   นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ     7 / 7 
6   นายสมลักษณ์  เจยีมธรีะนาถ กรรมการอสิระ      7 / 7 

7   นายสรุพร  สมิะกลุธร   กรรมการ      5 / 7 

8   นายประพัฒน ์ โพธวิรคณุ  กรรมการ      4 / 7 

9   นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร  กรรมการ      6 / 7 

10   นายประสาน  ตนัประเสรฐิ  กรรมการ      7 / 7 

11  นายกนก  สรุยิสตัย ์   กรรมการ      7 / 7 

12   นายอภชิติ  สมิะกลุธร  กรรมการ       7 / 7 

13  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์  กรรมการ     6 / 7 
(มกีารประชมุผา่นมาแลว้ 1 ครัง้) 

       –  นายธนา  บบุผาวาณชิย ์       1/1 

       –  พล.ต.อ.ปทปี  ตนัประเสรฐิ           5/5  

       –  นายขตัยิา  ไกรกาญจน ์       6/7 

 

ผูบ้รหิำร 
 ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมผีูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จ านวน 7 คน  ดงันี ้

             ชือ่ – สกุล                         ต ำแหนง่   
         1  นายสธุ ี สมิะกลุธร     กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

  2  นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร    รองกรรมการจัดการใหญ่  (สายการตลาด) 

3  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (สายการเงนิ) 
  4  นายสมชาย  ชยัสทิธิ ์    รองกรรมการจัดการใหญ ่ (สายการผลติ) 

5  นางสภุาณี  จันทศาศวตั    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (สายการบรหิาร) 

  6  นางสาวเพ็ญพักตร ์ อัสสะรัตน์     ผูจ้ัดการสว่นการเงนิและควบคมุ    

  7  นางสาวกชกร  กาญบตุร      รักษาการผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี   
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ในรอบปี 2562 คณะกรรมการไดม้ีการประชุมรวมทัง้ส ิน้จ านวน 7 ครั ้ง ตามตารางก าหนดนัดวันประชุม
ลว่งหนา้ส าหรับปีและตามวันทีแ่จง้ใหท้ราบล่วงหนา้แตล่ะครัง้ในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท โดยกรรมการแตล่ะรายได ้

เขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบรษัิทดงันี้ 

ชือ่ – สกลุ             ต าแหน่ง        จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

1   นายสเุมธ  สมิะกลุธร   ประธานกรรมการ     6 / 7 

2   นายสธุ ี สมิะกลุธร   กรรมการผูจ้ัดการใหญ่    7 / 7 

3   นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์  กรรมการอสิระ /     6 / 7 

ประธานกรรมการตรวจสอบ  

4   พลเรอืโทนฤดม  สอาดเย็น  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ   7 / 7 

5   นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ     7 / 7 
6   นายสมลักษณ์  เจยีมธรีะนาถ กรรมการอสิระ      7 / 7 

7   นายสรุพร  สมิะกลุธร   กรรมการ      5 / 7 

8   นายประพัฒน ์ โพธวิรคณุ  กรรมการ      4 / 7 

9   นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร  กรรมการ      6 / 7 

10   นายประสาน  ตนัประเสรฐิ  กรรมการ      7 / 7 

11  นายกนก  สรุยิสตัย ์   กรรมการ      7 / 7 

12   นายอภชิติ  สมิะกลุธร  กรรมการ       7 / 7 

13  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์  กรรมการ     6 / 7 
(มกีารประชมุผา่นมาแลว้ 1 ครัง้) 

       –  นายธนา  บบุผาวาณชิย ์       1/1 

       –  พล.ต.อ.ปทปี  ตนัประเสรฐิ           5/5  

       –  นายขตัยิา  ไกรกาญจน ์       6/7 

 

ผูบ้รหิำร 
 ณ  วนัที ่31 ธันวาคม 2562 บรษัิทมผีูบ้รหิารตามประกาศคณะกรรมการ กลต. จ านวน 7 คน  ดงันี ้

             ชือ่ – สกุล                         ต ำแหนง่   
         1  นายสธุ ี สมิะกลุธร     กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

  2  นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร    รองกรรมการจัดการใหญ่  (สายการตลาด) 

3  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (สายการเงนิ) 
  4  นายสมชาย  ชยัสทิธิ ์    รองกรรมการจัดการใหญ ่ (สายการผลติ) 

5  นางสภุาณี  จันทศาศวตั    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (สายการบรหิาร) 

  6  นางสาวเพ็ญพักตร ์ อัสสะรัตน์     ผูจ้ัดการสว่นการเงนิและควบคมุ    

  7  นางสาวกชกร  กาญบตุร      รักษาการผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี   

 

 

 

 

 

 

                                 

 

บรษิทัก ำหนดผงัองคก์รไวด้งันี ้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
เลขำนกุำรบรษิทั 

เมื่อวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่1/2562 ไดแ้ต่งตัง้พลต ารวจเอกปทีป         

ตันประเสริฐ ใหเ้ป็นเลขานุการบริษัทแทนต าแหน่งทีว่่างลง เนื่องจากผูด้ ารงต าแหน่งอยู่เดมิเกษียณอายุเมื่อวันที ่31 

ธันวาคม 2561 โดยใหม้ผีลตัง้แตว่นัที ่21 กมุภาพันธ ์2562  

นักลงทนุสมัพันธ ์  บรษัิทตระหนักดวีา่ขอ้มูลของบรษัิททัง้ทีเ่กีย่วกับงบการเงนิและทีไ่ม่ใชก่ารเงนิลว้นมผีลตอ่
กระบวนการตัดสนิใจของผูล้งทุนและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท  ซึง่ฝ่ายจัดการไดใ้หค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลที่

ครบถว้น  ตรงต่อความเป็นจริง  เชือ่ถือได ้ สม ่าเสมอ  ทันเวลา  และเป็นไปตามเกณฑท์ี่ส านักคณะกรรมการก ากับ

หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ซึง่ฝ่ายจัดการของบรษัิทใหค้วามส าคัญ

และยดึถือปฏบิัตมิาโดยตลอดนัน้  เนื่องจากกจิกรรมในสว่นงานดา้นนักลงทุนสัมพันธยั์งมไีม่มากนัก บรษัิทจงึยังไม่ได ้

จัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะแตไ่ดม้อบหมายใหพ้ลต ารวจเอกปทปี  ตนัประเสรฐิ ท าหนา้ทีต่ดิตอ่สือ่สารกับผูล้งทนุทกุสถาบัน  

ผูถ้อืหุน้  รวมทัง้นักวเิคราะหแ์ละผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผูล้งทนุสามารถตดิตอ่ขอทราบขอ้มลูบรษัิทไดท้ี ่

Website  :  www.kulthorn.com  โทรศพัท ์0 2326 0831,  02739 4893 โทรสาร    0 2326 2837,  0 2739 4892    

E-mail  :  pateep.t@kulthorn.com 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
คณะกรรมการบรษัิทท าหนา้ทีก่ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในทกุรอบปี โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับสถานะ

ธุรกจิของบรษัิท เทยีบเคยีงไดก้ับอุตสาหกรรมเดยีวกัน และเพียงพอทีจ่ะรักษากรรมการทีม่ีคุณสมบัตทิีต่อ้งการไวไ้ด ้

กรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ในคณะกรรมการชดุย่อยจะไดรั้บคา่ตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณ
ความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ซึง่คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพือ่อนุมัต ิ ในรอบปี 2562 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทในรูปคา่ตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชมุ และจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปคา่ตอบแทนรายเดอืน รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 3,463,000 บาท  

ลกัษณะของคา่ตอบแทนกรรมการ (ในรอบปี 2562) 

พ.ค. – ธ.ค          ม.ค – เม.ย. 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทจ านวน 15 คน แบง่ออกเป็น 

–  คา่ตอบแทนรายเดอืน  ประธานกรรมการ         30,000  30,000  บาท/เดอืน 

        กรรมการ  (คนละ)         15,000   15,000  บาท/เดอืน 
–  คา่เบีย้ประชมุ  (คนละ)            3,000     3,000  บาท/ครัง้ทีม่าประชมุ  

–  โบนัส/บ าเหน็จ           – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

–   สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ          – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เป็น 

–  คา่ตอบแทนรายเดอืน ประธานกรรมการ        15,000  12,000   บาท/เดอืน 

                          กรรมการ  (คนละ)     10,000     6,000   บาท/เดอืน 

–  โบนัส/บ าเหน็จ          – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

–   สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ         – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 
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คำ่ตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
คณะกรรมการบรษัิทท าหนา้ทีก่ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการในทกุรอบปี โดยพจิารณาใหเ้หมาะสมกับสถานะ

ธุรกจิของบรษัิท เทยีบเคยีงไดก้ับอุตสาหกรรมเดยีวกัน และเพียงพอทีจ่ะรักษากรรมการทีม่ีคุณสมบัตทิีต่อ้งการไวไ้ด ้

กรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ในคณะกรรมการชดุย่อยจะไดรั้บคา่ตอบแทนเพิม่ตามปรมิาณ
ความรับผดิชอบเพิม่ขึน้ซึง่คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาค่าตอบแทนในเบือ้งตน้กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

เพือ่อนุมัต ิ ในรอบปี 2562 บรษัิทจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทในรูปคา่ตอบแทนรายเดอืนและค่าเบีย้ประชมุ และจ่าย

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบในรูปคา่ตอบแทนรายเดอืน รวมเป็นเงนิทัง้ส ิน้ 3,463,000 บาท  

ลกัษณะของคา่ตอบแทนกรรมการ (ในรอบปี 2562) 

พ.ค. – ธ.ค          ม.ค – เม.ย. 

คา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทจ านวน 15 คน แบง่ออกเป็น 

–  คา่ตอบแทนรายเดอืน  ประธานกรรมการ         30,000  30,000  บาท/เดอืน 

        กรรมการ  (คนละ)         15,000   15,000  บาท/เดอืน 
–  คา่เบีย้ประชมุ  (คนละ)            3,000     3,000  บาท/ครัง้ทีม่าประชมุ  

–  โบนัส/บ าเหน็จ           – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

–   สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ          – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 คน เป็น 

–  คา่ตอบแทนรายเดอืน ประธานกรรมการ        15,000  12,000   บาท/เดอืน 

                          กรรมการ  (คนละ)     10,000     6,000   บาท/เดอืน 

–  โบนัส/บ าเหน็จ          – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

–   สทิธปิระโยชน์อืน่ ๆ         – ไมม่ ี–  – ไมม่ ี– 

                              
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                 

 

(1) รำยละเอยีดคำ่ตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรตรวจสอบ 

 

(2)   คำ่ตอบแทนผูบ้รหิำร  
ในปี  2562  บรษัิทไดจ้า่ยคา่ตอบแทนแกผู่บ้รหิารของบรษัิทจ านวน 5 ราย ซึง่ไม่รวมผูจั้ดการสว่นการเงนิและ

ควบคมุและรักษาการผูจั้ดการฝ่ายบัญชใีนรูปเงนิเดอืนและโบนัสเป็นเงนิ 12,884,627.33 บาท  นอกจากนี้บรษัิทไดจ้ัดให ้

มกีองทนุส ารองเลีย้งชพี โดยบรษัิทไดจ้่ายเงนิสมทบในอัตราสว่นรอ้ยละ 3 ถงึ 7 ของเงนิเดอืน ซึง่ในปี 2562 บรษัิทได ้

จา่ยเงนิสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชพีส าหรับผูบ้รหิาร 5 รายรวมทัง้ส ิน้เป็นเงนิ 486,065.96 บาท     

 

รายชือ่กรรมการ ต าแหน่ง 
คา่ตอบแทนกรรมการ (บาท) 

คณะกรรมการ 
บรษัิท 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวม 

1  นายสเุมธ  สมิะกลุธร ประธานกรรมการ 378,000.00 – 378,000.00 

2  นายสธุ ี สมิะกลุธร กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 201,000.00 – 201,000.00 
3  นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์

 
กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 198,000.00 168,000.00 366,000.00 

4  พลเรอืโทนฤดม  สอาดเย็น 
 

กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 201,000.00 104,000.00 305,000.00 

5  นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์
  

กรรมการอสิระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 201,000.00 104,000.00 305,000.00 

6  นายสมลักษณ์  เจยีมธรีะนาถ กรรมการอสิระ 201,000.00 – 201,000.00 

7  นายสรุพร  สมิะกลุธร กรรมการ 195,000.00 – 195,000.00 

8  นายประพัฒน ์ โพธวิรคณุ กรรมการ 192,000.00 – 192,000.00 

9  นายฐติศิักดิ ์ สมิะกลุธร กรรมการ 198,000.00 – 198,000.00 

10  นายประสาน  ตนัประเสรฐิ กรรมการ 201,000.00 – 201,000.00 

11  นายกนก  สรุยิสตัย ์  กรรมการ 201,000.00 – 201,000.00 

12  นายอภชิติ สมิะกลุธร กรรมการ 201,000.00 – 201,000.00 
13  นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์ 

 (ไดร้ับเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทน 
 นายธนา บบุผาวาณชิย ์เมือ่วันที ่
 20 ก.พ. 2562) 

กรรมการ 168,000.00 – 168,000.00 

 

     นายธนา บปุผาวาณชิย ์  
     (ลาออกเมือ่วันที ่20 ก.พ. 2562) 

กรรมการ  33,000.00 –  33,000.00 

     พล.ต.อ ปทปี  ตนัประเสรฐิ 
     (ลาออกเมือ่วันที ่8 ส.ค. 2562) 

กรรมการ 120,000.00 – 120,000.00 

     นายขตัยิา  ไกรกาญจน์ 
     (ลาออกเมือ่วันที ่20 ธ.ค. 2562) 

กรรมการอสิระ 198,000.00 – 198,000.00 

                 รวมทัง้ส ิน้  3,087,000.00 376,000.00 3,463,000.00 
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ประวตักิรรมการ              
1 ชือ่–นามสกลุ    นายสเุมธ   สมิะกลุธร        
อายุ        81 ปี      

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    ประธานกรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  1 มถินุายน  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  55,800,063  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้      3.72000 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 
      เป็นพีน่ายสรุพร สมิะกลุธร/กรรมการ 

เป็นบดิานายสธุ ีสมิะกลุธร/กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

เป็นลงุนายฐติศิักดิ ์และนายอภชิติ สมิะกลุธร/กรรมการ 

การศกึษา     เตรยีมอดุมศกึษา (สมัครสอบ) 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Accreditation Program (DAP) / 2549 

      Role of the Chairman Program (RCP) / 2549 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี
ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่ม่ใชบ่รษัิทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ  

  –  บรษัิท กลุธร จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรอเิล็คทรคิ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธรอนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 

–  บรษัิท อตุสาหกรรมคอมเพรสเซอรไ์ทย จ ากดั 

–  บรษัิท กรนีพอยทส์ยาม จ ากดั 

–  บรษัิท ไซมอนสเ์อนเตอรไ์พรส ์จ ากดั 

กรรมการผูจ้ัดการ 
–  บรษัิท สมิะกลุธรโฮลดิง้ จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน  

2543 – ปัจจบุนั –   Board of Governors : ASHRAE Thailand Chapter 

2536 – ปัจจบุนั –   กรรมการทีป่รกึษา สมาคมวศิวกรรมเครือ่งปรับอากาศแห่งประเทศไทย 

2529 – 2536 –   กรรมการ สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2524 – ปัจจบุนั –   ทีป่รกึษา คณะกรรมการกลุม่อตสุาหกรรมเครือ่งปรับอากาศและ 

เครือ่งท าความเย็นสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

2523 – 2558 –   ประธานกรรมการ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) 
 

 

 

 

ประวัติกรรมการ
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2 ชือ่–นามสกลุ    นายสธุ ี  สมิะกลุธร    
อายุ      50  ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  25  เมษายน  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  32,124,655  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้       2.14164 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      เป็นบตุรของนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
การศกึษา     ปรญิญาโท –  Master of Science in Management, 

       Purdue University, U.S.A.      

 ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

ต าแหน่งในบรษัิท    กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ (1 พฤษภาคม 2555 – ปัจจุบนั) 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการผูจ้ัดการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์ จ ากดั    
–  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี  จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 

กรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 
2546 – 10 เมษายน  2561  กรรมการ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด  (มหาชน) 

2541 – ปัจจบุนั           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั  (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  40    รายงานประจำาปี 2562

                                      

 
 

3 ชือ่–นามสกลุ    นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์   
อายุ        65  ปี    

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  16 ธันวาคม 2541 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  22  ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  1,430  หุน้  (โดยคูส่มรส) 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.00009 %  

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี- นติศิาสตร ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      เนตบิณัฑติไทย 

      หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

          (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่17 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Accreditation Program (DAP) / 2547 

      Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562 

ต าแหน่งในบรษัิท             ไมม่ ี 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 –  บรษัิท ไทย แอพพลายแอนซ ์อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน   

 ประกอบวชิาชพีอสิระ  (ทนายความ) 

–  ส านักงาน  ช. ชนะสงคราม ทนายความ 
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3 ชือ่–นามสกลุ    นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์   
อายุ        65  ปี    

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  16 ธันวาคม 2541 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  22  ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  1,430  หุน้  (โดยคูส่มรส) 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.00009 %  

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี- นติศิาสตร ์  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      เนตบิณัฑติไทย 

      หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนัวทิยาการตลาดทนุ 

          (หลกัสตูร วตท.) รุ่นที ่17 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Accreditation Program (DAP) / 2547 

      Advanced Audit Committee Program (AACP) 32/2562 

ต าแหน่งในบรษัิท             ไมม่ ี 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน      กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
 –  บรษัิท ไทย แอพพลายแอนซ ์อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

ประสบการณ์การท างาน   

 ประกอบวชิาชพีอสิระ  (ทนายความ) 

–  ส านักงาน  ช. ชนะสงคราม ทนายความ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

 
 

4 ชือ่–นามสกลุ    พลเรอืโทนฤดม  สอาดเย็น     
อายุ        78 ปี         

สญัชาต ิ     ไทย 

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  16  มนีาคม  2561 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี–  คณะพาณิชยศ์าสตรแ์ละการบญัช ี

               จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั    

      –  ส าเร็จหลกัสตูรโรงเรยีนเสนาธกิารทหารเรอื  รุ่นที ่37   
      –  ส าเร็จหลกัสตูรวทิยาลยัการทพัเรอื  รุ่นที ่18  

      –  ส าเร็จหลกัสตูรวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร  รุ่นที ่37 (วปรอ. 377)  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   ไมม่ ี

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน  

1 ตลุาคม 2520 – นาวาตร ี    หัวหนา้แผนกการเงนิ กรมโรงงาน ฐานทพัเรอืสตัหบี 
1 ตลุาคม 2523 – นาวาโท    หัวหนา้แผนกงบประมาณบรหิาร กองงบประมาณ ส านักปลัดบญัชทีหารเรอื 

1 ตลุาคม 2526 – นาวาเอก    หัวหนา้กองการเงนิ  กองเรอืยทุธการ 

1 ตลุาคม 2530 – นาวาเอก (พเิศษ)  ผูอ้ านวยการกองการเงนิ  กรมอูท่หารเรอื 

– นาวาเอก (พเิศษ)  ผูอ้ านวยการกองคา่ใชจ้า่ยทั่วไป  กรมการเงนิทหารเรอื 

– นาวาเอก (พเิศษ)  ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการ ส านักงานตรวจบัญชทีหารเรอื 

– นาวาเอก (พเิศษ)  รองผูอ้ านวยการ  ส านักงานตรวจบญัชทีหารเรอื 

– นาวาเอก (พเิศษ)  รองเจา้กรมการเงนิทหารเรอื 

1 เมษายน 2540 – พลเรอืตร ี    ผูอ้ านวยการ ส านักงานตรวจบญัชทีหารเรอื 
1 เมษายน 2545 – พลเรอืโท    หัวหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธกิารประจ ารองปลัดกระทรวงกลาโหม 

1 ตลุาคม 2545   – เกษียณอายรุาชการเป็นขา้ราชการบ านาญ  สงักดัส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 
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5 ชือ่–นามสกลุ    นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์     
อายุ        79  ปี            

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  25 เมษายน 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี  -  บญัช ี/ พาณชิยศ์าสตร ์  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2548 

      Director Accreditation Program (DAP) / 2546 

Role of the Chairman Program (RCP) / 2545 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

–  บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

–  บรษัิท ธนูลักษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

–  บรษัิท เท็กซไทลเ์พรสทจี จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

–   บรษัิท ไทยนามพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 

–  บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน   

2543 – 22 กมุภาพันธ ์ 2561 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  

2530 – 2541    –  ธนาคารนครหลวงไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ต าแหน่งสดุทา้ย – กรรมการผูอ้ านวยการ 

 2505 – 2530    –  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 ต าแหน่งสดุทา้ย – รองผูจ้ัดการทัว่ไป 
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5 ชือ่–นามสกลุ    นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์     
อายุ        79  ปี            

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  25 เมษายน 2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี  -  บญัช ี/ พาณชิยศ์าสตร ์  

มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2548 

      Director Accreditation Program (DAP) / 2546 

Role of the Chairman Program (RCP) / 2545 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

–  บรษัิท ลานนารซีอรส์เซส จ ากดั (มหาชน) 

–  บรษัิท ธนูลักษณ์ จ ากดั (มหาชน) 

–  บรษัิท เท็กซไทลเ์พรสทจี จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

–   บรษัิท ไทยนามพลาสตกิ จ ากัด (มหาชน) 

–  บรษัิท ซพี ีออลล ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน   

2543 – 22 กมุภาพันธ ์ 2561 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  

2530 – 2541    –  ธนาคารนครหลวงไทย  จ ากดั  (มหาชน) 
 ต าแหน่งสดุทา้ย – กรรมการผูอ้ านวยการ 

 2505 – 2530    –  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

 ต าแหน่งสดุทา้ย – รองผูจ้ัดการทัว่ไป 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

 
 

6 ชือ่–นามสกลุ    นายสมลกัษณ์   เจยีมธรีะนาถ      
อายุ        70  ปี         

สญัชาต ิ     ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการอสิระ  

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  28 เมษายน 2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  10 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี   

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี -  วศิวกรรมศาสตร ์ สาขาไฟฟ้าสือ่สาร 

                            จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการ 

–  บรษัิท แชมป์อลอิัลซ ์ จ ากัด 

        –  บรษัิท แชมป์ซพัพลายเซ็นเตอร ์ จ ากดั 

        –  บรษัิท กรนี เอ็ซเทท แอนด ์เค. โฮลดิง้ กรุ๊ป  จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน   
 –  ทีป่รกึษาคณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี รัฐสภา 

  –  ผูจ้ัดการใหญ ่บรษัิท ฝาจบี จ ากัด (มหาชน) 

 –  กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท สยาม เอ็นอซี ีจ ากัด 

 –  กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท สยามคอมเพรสเซอรอ์ตุสาหกรรม จ ากัด 
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7 ชือ่–นามสกลุ    นายสรุพร  สมิะกลุธร         
อายุ        79 ปี        

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  24  มกราคม  2523 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  40 ปี  

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  37,868,910  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้       2.52459 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      เป็นนอ้งนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
      เป็นบดิาของนายฐติศิกัดิ ์สมิะกลุธร/กรรมการ 

      เป็นลงุนายอภชิติ สมิะกลุธร/กรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาเอก –  รัฐประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ   

 มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรุี (2557)   

ปรญิญาโท  –  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ   

    มหาวทิยาลัยรามค าแหง (2551) 

ปรญิญาตร ี –  วศิวกรรมศาสตร ์ ไฟฟ้า(สือ่สาร)   

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2506) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

      Role of the Chairman Program (RCP) / 2559 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่       ไมม่ ี  

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   ประธานกรรมการ 

     –  บรษัิท ไทย แอพพลายแอนซ ์อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

อปุนายก 

–  สมาคมสโมสรนักลงทนุ 
กรรมการ 

–  สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2523– เม.ย 2555    –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   กรรมการผูจ้ัดการ   

พ.ค 2555–เม.ย 2558 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   ประธานกรรมการบรหิาร 

เม.ย 2558–พ.ค 2561 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน)   ประธานกรรมการ 

2533–2558   –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด   ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

2533–2558   –  บรษัิท กลุธรแมททรเีรยีลส ์แอนดค์อนโทรลส ์จ ากดั ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 
2538–ปัจจบุนั  –  บรษัิท ซปุเปอรอ์ลัลอย เทคโนโลย ีจ ากัด  ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

2547–2558   –  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั    ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 
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7 ชือ่–นามสกลุ    นายสรุพร  สมิะกลุธร         
อายุ        79 ปี        

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  24  มกราคม  2523 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  40 ปี  

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  37,868,910  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้       2.52459 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      เป็นนอ้งนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
      เป็นบดิาของนายฐติศิกัดิ ์สมิะกลุธร/กรรมการ 

      เป็นลงุนายอภชิติ สมิะกลุธร/กรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาเอก –  รัฐประศาสนศาสตรด์ษุฎบีณัฑติ   

 มหาวทิยาลัยกรุงเทพธนบรุี (2557)   

ปรญิญาโท  –  เศรษฐศาสตรม์หาบณัฑติ   

    มหาวทิยาลัยรามค าแหง (2551) 

ปรญิญาตร ี –  วศิวกรรมศาสตร ์ ไฟฟ้า(สือ่สาร)   

        จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2506) 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ  Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

      Role of the Chairman Program (RCP) / 2559 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่       ไมม่ ี  

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   ประธานกรรมการ 

     –  บรษัิท ไทย แอพพลายแอนซ ์อนิดัสตรี ้จ ากัด (มหาชน) 

อปุนายก 

–  สมาคมสโมสรนักลงทนุ 
กรรมการ 

–  สภาผูส้ง่สนิคา้ทางเรอืแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณ์การท างาน 

2523– เม.ย 2555    –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   กรรมการผูจ้ัดการ   

พ.ค 2555–เม.ย 2558 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)   ประธานกรรมการบรหิาร 

เม.ย 2558–พ.ค 2561 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน)   ประธานกรรมการ 

2533–2558   –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด   ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

2533–2558   –  บรษัิท กลุธรแมททรเีรยีลส ์แอนดค์อนโทรลส ์จ ากดั ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 
2538–ปัจจบุนั  –  บรษัิท ซปุเปอรอ์ลัลอย เทคโนโลย ีจ ากัด  ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

2547–2558   –  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั    ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

 

 

 

                                      

 
 

2548–2558   –  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั   ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 
2550–2558   –  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั     ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

2550–ปัจจบุนั  –  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ทไวร ์จ ากดั   ประธาน&กรรมการผูจ้ัดการ 

สมาชกิสมาคม : 

2540–2557   กรรมการสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

2545–2549   ประธานกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

2545–2549   กรรมการสถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสแ์หง่ประเทศไทย 
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8  ชือ่–นามสกลุ    นายประพัฒน ์ โพธวิรคณุ  
อายุ        73  ปี        

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  11 มนีาคม 2531 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  31 ปี      
การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ    ไมม่ ี    

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     บรหิารธรุกจิ  Sheffield College of Technology , England 

ปรญิญาโทรัฐประศาสนศาสตร ์และ ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิ  
    มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

      ปรญิญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิบ์รหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง 

      ปรญิญาบตัร “หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน”  

   (ปรอ.) รุ่นที ่1/2531 วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Role of the Compensation Committee (RCC) / 2550 

Director Certification Program (DCP) / 2548 

Role of the Chairman Program (RCP) / 2547 

ต าแหน่งในบรษัิท           ไมม่ ี
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ประธานกรรมการ      

–  บรษัิท กนัยงอเีลคทรกิ จ ากัด  (มหาชน) 

กรรมการอสิระ 

–  บรษัิท โพลเีพล็กซ ์จ ากัด (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ประธานกรรมการ      

–  บรษัิท มติซบูชิ ิอเีลคทรคิ กนัยงวัฒนา จ ากดั 

–  บรษัิท โยโกฮามา รับเบอร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน   
    –   นายกสภามหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร ์

    –   กรรมการในคณะกรรมการทีป่รกึษาระหวา่งประเทศ 

              Ritsumeikan Asia Pacific University, Japan 

    –   กรรมการในคณะกรรมการทีป่รกึษาพเิศษศนูยส์ง่เสรมิศลิปาชพีระหวา่งประเทศ 

– ประธาน สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

– ประธาน สภาองคก์ารนายจา้งผูป้ระกอบการคา้และอตุสาหกรรมไทย 

– ประธานกรรมการ สถาบนัวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

– กรรมการ   คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค 
      คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิ

      คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ 

      คณะกรรมการประกนัสงัคม กระทรวงแรงงาน 

             – ฯ ล ฯ – 

 



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)     47

                                      

 
 

9 ชือ่–นามสกลุ    นายฐติศิกัดิ ์  สมิะกลุธร    
อายุ        41  ปี           

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  28 เมษายน 2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  10 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  7,251,125 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร   

เป็นบตุรนายสรุพร สมิะกลุธร/กรรมการ 
และเป็นหลานนายสเุมธ สมิะกลุธร /ประธานกรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาตร ี –  Electrical and Electronic Engineering 

          Queen Mary College: University of London 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2559 

ต าแหน่งในบรษัิท    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ (การตลาด) 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์ จ ากดั 
   –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

–  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 

ประสบการณ์การท างาน   

 2546 – ปัจจบุนั           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั  (มหาชน) 
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10 ชือ่–นามสกลุ    นายประสาน  ตนัประเสรฐิ          
อายุ         72 ปี      

สญัชาต ิ       ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  7 กรกฎาคม  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  2 ปี  

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร   ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาโท  MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA. 

ปรญิญาตร ี B. Engineering, Oklahoma State University,  
OKLAHOMA, USA. 

ปรญิญาบตัร  “หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมอืง”  

(วปม.) รุ่นที ่1 / 2546 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2549 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ประธานกรรมการ บรษัิท ป่ินทองอนิอสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เทพคนิโช ฟดูส ์จ ากัด 

กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพพาณชิย ์จ ากดั 
ประสบการณ์การท างาน  

2538 – 21 ก.พ. 2561 บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)     กรรมการ 

  2551 – 2554  การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย             ประธานกรรมการ   

2548 – 2553 ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง           ผูพ้พิากษาสมทบ 

2548 – 2549 การเคหะแหง่ชาต ิ                ประธานกรรมการ   

2547 – 2550 การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย             ประธานกรรมการ   

  2543 – 2544 การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย               กรรมการ 

  2517 – 2524  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย            หัวหนา้สว่นวเิคราะหเ์งนิกู ้                  
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10 ชือ่–นามสกลุ    นายประสาน  ตนัประเสรฐิ          
อายุ         72 ปี      

สญัชาต ิ       ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  7 กรกฎาคม  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  2 ปี  

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร   ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาโท  MBA, Central State University, OKLAHOMA, USA. 

ปรญิญาตร ี B. Engineering, Oklahoma State University,  
OKLAHOMA, USA. 

ปรญิญาบตัร  “หลกัสตูรการป้องกนัราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมอืง”  

(วปม.) รุ่นที ่1 / 2546 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2549 

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ประธานกรรมการ บรษัิท ป่ินทองอนิอสัเตรยีล ปารค์ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการผูจ้ัดการ บรษัิท เทพคนิโช ฟดูส ์จ ากัด 

กรรมการบรหิาร บรษัิท เทพพาณชิย ์จ ากดั 
ประสบการณ์การท างาน  

2538 – 21 ก.พ. 2561 บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน)     กรรมการ 

  2551 – 2554  การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย             ประธานกรรมการ   

2548 – 2553 ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง           ผูพ้พิากษาสมทบ 

2548 – 2549 การเคหะแหง่ชาต ิ                ประธานกรรมการ   

2547 – 2550 การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย             ประธานกรรมการ   

  2543 – 2544 การทา่เรอืแหง่ประเทศไทย               กรรมการ 

  2517 – 2524  บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย            หัวหนา้สว่นวเิคราะหเ์งนิกู ้                  
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                      

 
 

11  ชือ่– นามสกลุ    นายกนก  สรุยิสตัย ์
อายุ        53 ปี             

สญัชาต ิ      ไทย    

ต าแหน่งปัจจุบนั         กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ       19  ธันวาคม  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1 ปี 4 เดอืน 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี  

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ีสาขา ศลิปะ   

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2545 
      หลกัสตูรพัฒนาความคดิสรา้งสรรคเ์ชงิธรุกจิ/มหาวทิยาลัยศรปีทมุ  

ต าแหน่งในบรษัิท    ไมม่ ี   

การด ารงต าแหน่งใหบ้รษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานอืน่ในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการ 

   –   บรษัิท ไทยโตชบิาอตุสาหกรรม จ ากัด 

–  บรษัิท โตชบิาไทยแลนด ์จ ากดั 

–  บรษัิท ไทยโตชบิาไลท้ต์ ิง้ จ ากัด 

–   บรษัิท ซปุเปอรไ์ลท ์เอ็น.เค.เอส.โฮลดิง้ จ ากัด 
–  บรษัิท นกิรกจิและบตุร จ ากัด  

–  บรษัิท อตุสาหกรรมไฟฟ้าไทย จ ากัด 

–  บรษัิท มติรกรดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั 

ผูช้ว่ยกรรมการผูจั้ดการ 

– บรษัิท สวนอตุสาหกรรมบางกะด ีจ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน  ศลิปิน    นักถา่ยภาพ    การพมิพ ์   การเขยีน 
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12  ชือ่–นามสกลุ    นายอภชิติ  สมิะกลุธร  
อายุ        41 ปี       

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  19  ธันวาคม 2561  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1 ปี 4 เดอืน 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ 7,251,125 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร     

เป็นหลานนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
และนายสรุพร สมิะกลุธร/กรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาโท   –  MBA, Pennsylvania State University 

ปรญิญาตร ี  –  เศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2554 

      Financial Statements for Directors Class 14/2554 

ต าแหน่งในบรษัิท     ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งใหบ้รษัิทจดทะเบยีนอืน่   ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการ 
        –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธรอเิล็คทรคิ จ ากัด 

ประสบการณ์ 

2561   รองกรรมการผูจ้ัดการ   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2558–2561  กรรมการผูจ้ัดการ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2556–2558  ผูจั้ดการสว่นการเงนิ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2555   ผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2552–2554  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์ จ ากดั 
2553–2557  กรรมการสภาอตุสาหกรรม  จังหวดัฉะเชงิเทรา 

2549–2552  นักวเิคราะหเ์ครดติ / ผูช้ว่ยผูด้แูลความสมัพันธ ์ฝ่ายสหบรรษัทธนกจิ 

    ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 
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12  ชือ่–นามสกลุ    นายอภชิติ  สมิะกลุธร  
อายุ        41 ปี       

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  19  ธันวาคม 2561  

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1 ปี 4 เดอืน 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ 7,251,125 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร     

เป็นหลานนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
และนายสรุพร สมิะกลุธร/กรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาโท   –  MBA, Pennsylvania State University 

ปรญิญาตร ี  –  เศรษฐศาสตร ์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2554 

      Financial Statements for Directors Class 14/2554 

ต าแหน่งในบรษัิท     ไมม่ ี

การด ารงต าแหน่งใหบ้รษัิทจดทะเบยีนอืน่   ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการ 
        –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธรอเิล็คทรคิ จ ากัด 

ประสบการณ์ 

2561   รองกรรมการผูจ้ัดการ   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2558–2561  กรรมการผูจ้ัดการ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2556–2558  ผูจั้ดการสว่นการเงนิ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2555   ผูจ้ัดการฝ่ายบรหิาร  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่ จ ากดั 

2552–2554  ผูช้ว่ยผูจั้ดการฝ่ายบรหิาร บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์ จ ากดั 
2553–2557  กรรมการสภาอตุสาหกรรม  จังหวดัฉะเชงิเทรา 

2549–2552  นักวเิคราะหเ์ครดติ / ผูช้ว่ยผูด้แูลความสมัพันธ ์ฝ่ายสหบรรษัทธนกจิ 

    ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      

 
 

13 ชือ่–นามสกลุ    นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์   
อายุ      49  ปี            

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  20  กมุภาพันธ ์ 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1  ปี      

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร   ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาโท –  M.A. Finance & Investment, University of Exeter 

ปรญิญาโท –  บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
      ปรญิญาตร ี –  วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2561 

Audit Committee Program (ACP) /2557 

Director Accreditation Program (DAP) /2556 

ต าแหน่งในบรษัิท    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(การเงนิ)  

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ กรรมการ 

–  บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน    กรรมการบรษัิทย่อย 
 –  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด 

 –  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 

ประสบการณ์    

2558–2560 กรรมการ และ CEO บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 
2556–2558 SVP   บรษัิท อติลัไทยอตุสาหกรรม จ ากัด 
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ผูบ้รหิาร 
1   ชือ่–นามสกลุ    นายสธุ ี  สมิะกลุธร    

อายุ      50  ปี          
สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  25  เมษายน  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  32,124,655  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้       2.14164 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    

เป็นบตุรนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
การศกึษา     ปรญิญาโท –  Master of Science in Management, 

       Purdue University, U.S.A.      

 ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

ต าแหน่งในบรษัิท    กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(1 พฤษภาคม 2555) 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการผูจ้ัดการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์ จ ากดั    
–  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี  จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 

กรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 
 2546 – 10 เมษายน  2561  กรรมการ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด  (มหาชน) 

 2541 – ปัจจบุนั           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั  (มหาชน) 
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ผูบ้รหิาร 
1   ชือ่–นามสกลุ    นายสธุ ี  สมิะกลุธร    

อายุ      50  ปี          
สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  25  เมษายน  2561 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ   2 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  32,124,655  หุน้  

สดัสว่นการถอืหุน้       2.14164 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    

เป็นบตุรนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
การศกึษา     ปรญิญาโท –  Master of Science in Management, 

       Purdue University, U.S.A.      

 ปรญิญาตร ี– วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2546 

ต าแหน่งในบรษัิท    กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(1 พฤษภาคม 2555) 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการผูจ้ัดการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์ จ ากดั    
–  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี  จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์ จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 

กรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 

ประสบการณ์การท างาน 
 2546 – 10 เมษายน  2561  กรรมการ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด  (มหาชน) 

 2541 – ปัจจบุนั           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั  (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                      

 
 

2   ชือ่–นามสกลุ    นายฐติศิกัดิ ์  สมิะกลุธร      
อายุ        41  ปี           

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  28 เมษายน 2553 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  10  ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  7,251,125 หุน้ 

สดัสว่นการถอืหุน้       0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร 

      เป็นบตุรนายสรุพร สมิะกลุธร/กรรมการ 
      และเป็นหลานนายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 

การศกึษา     ปรญิญาตร ี –  Electrical and Electronic Engineering 

Queen Mary College: University of London 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director Certification Program (DCP) / 2559 

ต าแหน่งในบรษัิท    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(การตลาด) 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์ จ ากดั 
   –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่ จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

–  บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนาจ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน  

 2546 – ปัจจบุนั          บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั  (มหาชน) 
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3  ชือ่–นามสกลุ    นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์    

อายุ      49  ปี            

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  20  กมุภาพันธ ์ 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1  ปี      

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาโท –  M.A. Finance & Investment, University of Exeter 

ปรญิญาโท –  บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

      ปรญิญาตร ี –  วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2561 

Audit Committee Program (ACP) /2557 

Director Accreditation Program (DAP) /2556 

ต าแหน่งในบรษัิท    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(การเงนิ)  

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ กรรมการ 
–  บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน     กรรมการบรษัิทย่อย 
 –  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด 

 –  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 

ประสบการณ์    
2558–2560 กรรมการ และ CEO บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

2556–2558 SVP   บรษัิท อติลัไทยอตุสาหกรรม จ ากัด 
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3  ชือ่–นามสกลุ    นายสรัุตน ์ ประลองศลิป์    

อายุ      49  ปี            

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    กรรมการ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  20  กมุภาพันธ ์ 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการบรษัิท  1  ปี      

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาโท –  M.A. Finance & Investment, University of Exeter 

ปรญิญาโท –  บรหิารธรุกจิ  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

      ปรญิญาตร ี –  วศิวกรรมศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ   Director  Certification  Program  (DCP) / 2561 

Audit Committee Program (ACP) /2557 

Director Accreditation Program (DAP) /2556 

ต าแหน่งในบรษัิท    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(การเงนิ)  

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ กรรมการ 
–  บรษัิท เซ็ปเป้ จ ากดั (มหาชน) 

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน     กรรมการบรษัิทย่อย 
 –  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด 

 –  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

 –  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 

ประสบการณ์    
2558–2560 กรรมการ และ CEO บรษัิท บ ีจสิตกิส ์จ ากดั (มหาชน) 

2556–2558 SVP   บรษัิท อติลัไทยอตุสาหกรรม จ ากัด 

 

 

 

 
 

 

 

                                      

 
 

4  ชือ่–นามสกลุ    นายสมชาย  ชยัสทิธิ ์    

อายุ        57 ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่(การผลติ) 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิาร  1 สงิหาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูบ้รหิาร   1 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ 2,000 หุน้   

สดัสว่นการถอืหุน้       0.00013 % 
ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    ไมม่ ี

การศกึษา     ปรญิญาตร ี เทคโนโลยบีณัฑติ  

วชิาเอก เทคโนโลยกีารจัดการอตุสาหกรรม 

มหาวทิยาลัยราชภัฎธนบรุี 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน กรรมการบรษัิทย่อย 

บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

ประสบการณ์ท างาน  

2527 – 2554   ท างานที ่บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) 

2554 – 2559    ผูจั้ดการสว่นการผลติ บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) 
2559 – ปัจจบุนั  ผูจั้ดการทัว่ไป บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 
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5  ชือ่–นามสกลุ    นางสภุาณี  จันทศาศวตั     
อายุ        51 ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ (การบรหิาร) 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิาร  1 สงิหาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูบ้รหิาร   1 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  7,251,122 หุน้   

สดัสว่นการถอืหุน้     0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    

เป็นบตุรนีายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
การศกึษา     ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิมหาบัณทติ สถาบนับณัทติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่ 

                       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน  

2562 – ก.ค. 2562 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2561  ประธานกรรมการบรหิาร   บรษัิท กลุธร จ ากดั 
2541 – 2555  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บรษัิท กลุธร จ ากดั 

2537 – 2541  ผูช้ว่ยผูจั้ดการผลติภัณฑ ์  พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิเมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 

2534 – 2535  เจา้หนา้ทีส่นิเชือ่   บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กจิกรรมเพือ่สงัคม 

2561   คณะท างานเพือ่พจิารณาพระราชบัญญัตซิากผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 

สภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ

2558 – 2561  ประธานคณะท างานความรับผดิชอบตอ่สงัคม กลุม่บรษัิทกลุธร 

2553 – ปัจจบุนั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
–  รองประธานกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรับอากาศและเครือ่งท าความเย็น (ฝ่ายเศรษฐกจิ) 

–   กรรมการกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และโทรคมนาคม (ฝ่ายการคา้ตา่งประเทศ) 

–  กรรมการสภาอตุสาหกรรม วาระปี 2555-2557 

2553 – 2558  ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

2552 – 2553  คณะอนุกรรมการการคา้ตา่งประเทศ สภาหอการการคา้ไทย 

2550 – 2552  เลขาธกิาร สมาคมนสิติเกา่ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 – 2554  กรรมการ หอการคา้สงิคโปร-์ไทย 
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5  ชือ่–นามสกลุ    นางสภุาณี  จันทศาศวตั     
อายุ        51 ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    รองกรรมการผูจ้ัดการใหญ ่ (การบรหิาร) 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิาร  1 สงิหาคม 2562 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูบ้รหิาร   1 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  7,251,122 หุน้   

สดัสว่นการถอืหุน้     0.48341 % 

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร    

เป็นบตุรนีายสเุมธ สมิะกลุธร/ประธานกรรมการ 
การศกึษา     ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิมหาบัณทติ สถาบนับณัทติบรหิารธรุกจิศศนิทรแ์หง่ 

                       จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ปรญิญาตร ี บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน   ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน  

2562 – ก.ค. 2562 ทีป่รกึษากรรมการผูจ้ัดการใหญ ่  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 

2556 – 2561  ประธานกรรมการบรหิาร   บรษัิท กลุธร จ ากดั 
2541 – 2555  ผูอ้ านวยการฝ่ายขายและการตลาด บรษัิท กลุธร จ ากดั 

2537 – 2541  ผูช้ว่ยผูจั้ดการผลติภัณฑ ์  พรอคเตอรแ์อนดแ์กมเบลิเมนูแฟคเจอริง่ (ประเทศไทย) 

2534 – 2535  เจา้หนา้ทีส่นิเชือ่   บรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

กจิกรรมเพือ่สงัคม 

2561   คณะท างานเพือ่พจิารณาพระราชบัญญัตซิากผลติภัณฑไ์ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 

สภานติบิญัญัตแิหง่ชาต ิ

2558 – 2561  ประธานคณะท างานความรับผดิชอบตอ่สงัคม กลุม่บรษัิทกลุธร 

2553 – ปัจจบุนั สภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
–  รองประธานกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งปรับอากาศและเครือ่งท าความเย็น (ฝ่ายเศรษฐกจิ) 

–   กรรมการกลุม่อตุสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนกิส ์และโทรคมนาคม (ฝ่ายการคา้ตา่งประเทศ) 

–  กรรมการสภาอตุสาหกรรม วาระปี 2555-2557 

2553 – 2558  ผูพ้พิากษาสมทบ ศาลทรัพยส์นิทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 

2552 – 2553  คณะอนุกรรมการการคา้ตา่งประเทศ สภาหอการการคา้ไทย 

2550 – 2552  เลขาธกิาร สมาคมนสิติเกา่ศศนิทรแ์หง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2549 – 2554  กรรมการ หอการคา้สงิคโปร-์ไทย 
 

 

 

 

 

                                      

 
 

6  ชือ่–นามสกลุ    นางสาวเพ็ญพักตร ์ อัสสะรัตน์ 
อายุ        39  ปี           

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    ผูจ้ัดการสว่นการเงนิและควบคมุ 

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิาร  1 กมุภาพันธ ์2559 

จ านวนปีทีเ่ป็นผูบ้รหิาร   4 ปี 

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา  ปรญิญาโท  – บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่   ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไมม่ ี

ประสบการณ์การท างาน  

2555 – ปัจจบุนั           บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
 2548–2554   บรษัิท ธนาคารกสกิรไทย จ ากัด (มหาชน) 

 

7 ชือ่–นามสกลุ    นางสาวกชกร  กาญบตุร 

อายุ        32  ปี           

สญัชาต ิ      ไทย  

ต าแหน่งปัจจุบนั    รักษาการผูจั้ดการฝ่ายบัญช ี

วนัทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้เป็นผูบ้รหิาร  1 ตลุาคม  2562  

การถอืหุน้ในบรษัิท    ไมม่ ี

ความสมัพันธท์างครอบครัวระหวา่งกรรมการและผูบ้รหิาร  ไมม่ ี

การศกึษา  ปรญิญาตร ี –  บญัช ี       มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่   ไมม่ ี

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ไมม่ ี
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เลขานกุารบรษิทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562 ไดม้มีตแิตง่ตัง้ 

พลต ารวจเอกปทปี  ตนัประเสรฐิ ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท ทัง้นีต้ัง้แตว่นัที ่21 กมุภาพันธ ์2562 เป็นตน้ไป 

ชือ่-นามสกลุ     พลต ารวจเอกปทปี  ตนัประเสรฐิ        

อายุ        70  ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  20,000  หุน้ (โดยคูส่มรส)  

สดัสว่นการถอืหุน้      0.00133 % 

การศกึษา     ปรญิญาโท –  รัฐประศาสนศาสตรม์หาบนัฑติ  

        สถาบนัพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

      ปรญิญาตร ี–  รัฐประศาสนศาสตร ์(ต ารวจ) โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี  

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ประธานกรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั    

–  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน  

2558 – 8 สงิหาคม 2562  กรรมการ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน)   

2551 – 2554           กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์
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เลขานกุารบรษิทั 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่1/2562 เมือ่วนัที ่20 กมุภาพันธ ์2562 ไดม้มีตแิตง่ตัง้ 

พลต ารวจเอกปทปี  ตนัประเสรฐิ ใหด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิท ทัง้นีต้ัง้แตว่นัที ่21 กมุภาพันธ ์2562 เป็นตน้ไป 

ชือ่-นามสกลุ     พลต ารวจเอกปทปี  ตนัประเสรฐิ        

อายุ        70  ปี          

สญัชาต ิ      ไทย  

การถอืหุน้ในบรษัิท    หุน้สามัญ  20,000  หุน้ (โดยคูส่มรส)  

สดัสว่นการถอืหุน้      0.00133 % 

การศกึษา     ปรญิญาโท –  รัฐประศาสนศาสตรม์หาบนัฑติ  

        สถาบนัพัฒนบรหิารศาสตร ์(NIDA) 

      ปรญิญาตร ี–  รัฐประศาสนศาสตร ์(ต ารวจ) โรงเรยีนนายรอ้ยต ารวจ 
การด ารงต าแหน่งในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่  ไมม่ ี  

ต าแหน่งงานในกจิการอืน่ทีไ่มใ่ชบ่รษัิทจดทะเบยีน ประธานกรรมการบรษัิทย่อย 

–  บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากดั    

–  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟาน์ดรี ่จ ากัด 

–  บรษัิท กลุธร สตลี จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรเมททัลโปรดักส ์จ ากดั 

–  บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากัด 
ประสบการณ์การท างาน  

2558 – 8 สงิหาคม 2562  กรรมการ  บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน)   

2551 – 2554           กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  ธนาคารอาคารสงเคราะห ์

  

 

บคุลากร 
บริษัทมีพนักงานทัง้หมด 1,327 คน  โดยในปี 2562 ไดจ้่ายผลตอบแทนใหแ้ก่พนักงานจ านวนทัง้ส ิน้  

370.35  ลา้นบาท  ซึง่ผลตอบแทนไดแ้ก่  เงนิเดอืน  ค่าล่วงเวลา  เงนิโบนัส  เงนิประกันสังคม และเงนิสมทบกองทุน

ส ารองเลีย้งชพีเป็นตน้ นอกจากนี้  บรษัิทย่อย 7 บรษัิท ไดจ้่ายค่าตอบแทนใหแ้กพ่นักงานในลักษณะเดยีวกันกับบรษัิท

รวมเป็นเงนิจ านวน 500.03 ลา้นบาท 
 

รายการ KKC 
บรษิทัยอ่ย 

KPC KKF KSC KMC SKMC KRD KMP 

พนักงานปฏบัิตกิาร/บรกิาร (คน) 643 465 479 461 108 54 - - 

พนักงานบรหิาร (คน) 342 29 37 49 13 6 41 - 

พนักงานในส านักงาน (คน) 342 89 64 95 36 11 - - 

รวม (คน) 1,327 583 580 605 157 71 41 - 

คา่ตอบแทนพนักงาน (ลา้นบาท) 370.35 141.19 144.22 131.94 37.77 28.38 16.53 - 
 
                           KPC  : บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด 

                     KKF  : บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั 

                     KSC  : บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด 

                     KMC  : บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั 

SKMC : บรษัิท ซโูจว กลุธรแม็กเน็ตไวร ์จ ากดั 
                  KRD         :        บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั 

              KMP  : บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั 

 

–   นโยบายในการพฒันาพนกังาน  
การพัฒนาศกัยภาพของบคุลากรในองคก์รนับเป็นการเสรมิสรา้งความเขม้แข็งใหก้ับบรษัิทเนื่องจากพนักงานทกุ

คนถอืเป็นหัวใจหลกัในการขบัเคลือ่นองคก์รใหไ้ปสูค่วามส าเร็จอย่างย่ังยนื 

บรษัิทก าหนดนโยบายในการด าเนนิงานเพือ่พัฒนาพนักงาน ดงันี้ 

1. พัฒนาความรูข้องบคุลากรทกุระดบัอยา่งตอ่เนือ่ง 

2. พัฒนาขดีความสามารถบคุลากรใหค้รอบคลมุทกุกลุม่งาน 
3. เชือ่มโยงขอ้มูลจากการประเมนิผลงานสูก่ารพัฒนาความกา้วหนา้ในอาชพีรายคน 

 

บรษัิทไดก้ าหนดแผนการด าเนนิงานตา่ง ๆ ในการพัฒนาพนักงานเพือ่ใหบ้รรลผุลตามนโยบายทีก่ าหนดดังเชน่ 

การฝึกอบรม การสรา้งระบบวทิยากรภายใน การสรา้งศนูยฝึ์กอบรม  การสรา้งศนูยท์ดสอบมาตรฐานฝีมอืแรงงาน  การจัด

โครงสรา้ง Competency Base ขององคก์ร การพัฒนาบคุลากรตามกลุม่งาน ระบบการประเมนิผลบคุลากรรายคนและการ

พัฒนารายบคุคลตามกลุม่งาน 

พนักงานของบรษัิทไดรั้บการฝึกอบรมในปี 2562 ทีผ่่านมาเป็นจ านวนชัว่โมงเฉลีย่ของพนักงาน 7.2 ชัว่โมงซึง่

ต า่กว่าเป้าหมายทีก่ าหนดไวใ้นระดับทีม่ากกว่า  > 8 ชั่วโมง (เนื่องจากปี 2562 เศรษฐกจิบรษัิทไมด่จีงึท าใหม้กีารจัด
อบรมเฉพาะหลกัสตูรทีจ่ าเป็นเทา่นัน้) 
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โครงการและกจิกรรมพัฒนาพนักงานทีไ่ดด้ าเนนิการ ไดแ้ก่ 

 การจัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) 

 ศนูยฝึ์กอบรมโครงการความร่วมมอืกับสถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

 การจัดสง่พนักงานไปรับการฝึกอบรมกับหน่วยงานภายนอกไดแ้ก ่สถาบนัไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์ 
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย(ีไทย-ญีปุ่่ น) สถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย  

สมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย และสถาบนัฝึกอบรมของเอกชน เป็นตน้ 

 การจัดโครงการปรับวทิยฐานะส าหรับพนักงานของบรษัิท  ใหม้รีะดบัการศกึษาทีส่งูขึน้ 

ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ - มัธยมศกึษาตอนปลาย – ปรญิญาตร ี

 การจัดโครงการสง่เสรมิความปลอดภัยในการท างาน 

 การสง่พนักงานไปศกึษาดงูานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ ไดแ้ก ่การศกึษาดงูานการพัฒนา 

กจิการ 5ส การศกึษาดงูานดา้นความปลอดภัย การศกึษาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมใหม ่ๆ ในการ

พัฒนาการผลติและผลติภัณฑ ์
 การจัดทดสอบและพัฒนาฝีมอืแรงงานแหง่ชาต ิสาขาชา่งเทคนคิบ ารุงรักษาเครือ่งจักร 

และสาขาชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร ส าหรับอตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส ์

 การจัดท าโครงการวทิยากรภายใน 

 โครงการ Lean & Kaizen  

 การเพิม่ประสทิธภิาพเพือ่การเตบิโตอยา่งย่ังยนื (PFKM) 

 โครงการ Total Productive Management (TPM) 
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การก ากบัดแูลกจิการ 
 

นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ 
คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการด าเนนิงานและการปฏบิัตงิานในแนวทางของการก ากับดแูล

กจิการทีด่ตีามแนวทางของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสอดคลอ้งกับกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ทีแ่สดงให ้
เห็นถงึการที่บริษัทมีระบบบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ซึง่จะเป็นการสรา้งความเชือ่มั่นและ

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ผูม้สีว่นไดเ้สยีและผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายของบรษัิทไดเ้ป็นอย่างด ี และเพือ่ให ้

ความขัดแยง้ทางดา้นผลประโยชน์ของผูม้ีส่วนไดเ้สยีมีนอ้ยทีสุ่ดจงึไดน้ านโยบาย วธิีการท างาน กฎเกณท ์ขอ้บังคับ 

ระเบยีบประเพณี เขา้มาชว่ยในการควบคมุองคป์ระกอบทีเ่ป็นปัจจัยส าคัญตอ่ความส าเร็จของการก ากับดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้นีโยบายการก ากับดแูลกจิการเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน

ยดึถอืเป็นแนวทางในการด าเนนิงานและประกอบธุรกจิโดยใหม้ผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่ 19  กมุภาพันธ ์ 2557 เป็นตน้ไป

ซึง่ไดเ้ผยแพร่บน Website ของบรษัิท 

1  สทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
ผูถ้อืหุน้ทกุรายเป็นบคุคลทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญและเคารพในสทิธทิีพ่งึมพีงึไดแ้ละสทิธขิัน้พืน้ฐานตา่ง ๆ ทีผู่ถ้อื

หุน้ของบรษัิทพงึไดรั้บ ซึง่ทางบรษัิทไดก้ าหนดสทิธขิัน้พื้นฐานของผูถ้อืหุน้ไวอ้ย่างชัดเจนในเอกสารนโยบายการก ากับ

ดแูลกจิการทีเ่ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิท ทัง้นีเ้พือ่ใหแ้น่ใจวา่ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่สามารถไดรั้บขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนัดงันี้ 

 สทิธใินการไดร้บัใบหุน้และสทิธใินการซือ้ ขาย หรอืโอนหุน้ 
บรษัิทแต่งตัง้ใหบ้รษัิท ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด เป็นนายทะเบยีนหลักทรัพยข์องบรษัิท  

ด าเนนิการเกีย่วกบังานทะเบยีนหลักทรัพย ์และอ านวยความสะดวกใหก้ับผูถ้อืหุน้ 

 สทิธใินการเลอืกต ัง้และถอดถอนกรรมการ รวมท ัง้การก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ 
ตามขอ้บงัคบัของบรษัิท  ก าหนดใหใ้นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

หนึง่ในสาม (1/3) และใหม้กีารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระ  โดยกรรมการผูท้ีต่อ้งออกตาม

วาระสามารถกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึง่ได ้และบรษัิทไดใ้หส้ทิธผิูถ้อืหุน้ในการพจิารณาอนุมัตคิา่ตอบแทนส าหรับ

คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบดว้ย ทัง้นี้บรษัิท ไดแ้นบรายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการแตล่ะคนทีเ่สนอเขา้รับ

การเลอืกตัง้  พรอ้มทัง้รายละเอยีดเกีย่วกับคา่ตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  ทีม่ขีอ้มูลเพยีงพอ

ทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณา ซึง่ผูถ้อืหุน้มสีทิธใินการลงคะแนนเสยีงตามหลักเกณฑ ์ดงันี ้
–  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

–  ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด  เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ 

ก็ได ้แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

–  บคุคลซึง่ไดรั้บคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดรั้บการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้  ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ไดรั้บการเลอืกตัง้ในล าดับถัดลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กัน

เกนิกวา่จ านวนกรรมการทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

นอกจากการเลอืกตัง้กรรมการแลว้  ผูถ้อืหุน้ยังมสีทิธใินการถอดถอนกรรมการคนใดออกจากต าแหน่งกอ่นถงึ

คราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้

นับรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

 

การก�ากับดูแลกิจการ
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 สทิธใินการใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
บริษัทก าหนดใหม้ีวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบัญช  ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชเีสนอใหผู้ถ้ ือหุน้

พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ พรอ้มทัง้แจง้รายละเอยีดเกีย่วกับผูส้อบบัญชทีีเ่สนอเขา้รับการ

แตง่ตัง้และคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชทีีม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

 สทิธใินการรบัทราบขอ้มูล ขา่วสาร ผลการด าเนนิงาน และนโยบายการบรหิารงานอยา่งสม ่าเสมอ
และทนัเวลา 
บรษัิทมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และน าขอ้มลูทีส่ าคญัรวมทัง้ขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนั แสดงไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 

 สทิธใินการรบัสว่นแบง่ก าไร 
บริษัทมีการจัดสรรก าไรใหก้ับผูถ้ือหุน้ในรูปของเงนิปันผล  โดยคณะกรรมการบริษัทมีนโยบายเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับ

อตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ย  คณะกรรมการของบรษัิทย่อยจะเป็นผูเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  อย่างไรก็ตามการ

จ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกจิรวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ของ

บรษัิทในอนาคต 

 สทิธใินการเสนอวาระการประชุมและสง่ค าถามลว่งหนา้ 
บรษัิทค านึงถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกันของผูถ้อืหุน้ และเพื่อปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ี จงึมนีโยบายใหส้ทิธิแ์กผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ่คณะกรรมการเพือ่ใหพ้จิารณาบรรจุเป็น

วาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามเกีย่วกับบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี  โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด   
ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระทีต่อ้งการน าเขา้ทีป่ระชมุ  หรอืค าถามทีต่อ้งการใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหนา้ 

เริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคมจนถงึเดอืนมกราคมของปีถัดไป โดยบรษัิทจะแจง้ชอ่งทางและชว่งเวลาในการรับเรือ่งใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบทางระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุ รวมทัง้

การเสนอค าถามลว่งหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 

 สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  ตามล าดบัรายการดงันี ้ 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใหก้ับผูถ้อืหุน้เป็นการ

ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ และไดร้ะบสุทิธใินการเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ไวอ้ยา่งละเอยีดและชดัเจนในหนังสอืเชญิประชมุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่  เขา้ร่วมประชมุแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึง่
แบบใดทีไ่ดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุ บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิ

ทางการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระไดต้ามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด  และบรษัิทยังไดจั้ดใหม้อีากรแสตมป์ไว ้

บรกิารผูถ้อืหุน้ส าหรับปิดหนังสอืมอบฉันทะอกีดว้ย นอกจากนัน้บรษัิทใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุภายหลังจากประธาน

ในทีป่ระชมุเปิดการประชมุแลว้ใหส้ามารถออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยังไมไ่ดม้กีารลงมต ิ

         บรษัิทจัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี ณ หอ้งประชุมบริษัท หรือสถานทีอ่ืน่ทีต่ัง้อยู่ภายนอกซึง่เป็นที่

ตัง้อยู่ในท าเลทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชมุไดแ้ละมขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรับจ านวนผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วามสนใจ

เขา้ประชุมทีส่ามารถเขา้ประชุมอยู่ภายในหอ้งประชุมเดยีวกันได ้และท าใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนียั้งอ านวยความสะดวกในการเดนิทางโดยบรษัิทไดจั้ดรถรับสง่  
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 สทิธใินการใหค้วามเห็นชอบในการแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ี
บริษัทก าหนดใหม้ีวาระการแต่งตัง้ผูส้อบบัญช  ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบัญชเีสนอใหผู้ถ้ ือหุน้

พจิารณาอนุมัตใินการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ พรอ้มทัง้แจง้รายละเอยีดเกีย่วกับผูส้อบบัญชทีีเ่สนอเขา้รับการ

แตง่ตัง้และคา่ตอบแทนของผูส้อบบัญชทีีม่ขีอ้มลูเพยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สามารถใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

 สทิธใินการรบัทราบขอ้มูล ขา่วสาร ผลการด าเนนิงาน และนโยบายการบรหิารงานอยา่งสม ่าเสมอ
และทนัเวลา 
บรษัิทมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มูล โดยการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย  และน าขอ้มลูทีส่ าคญัรวมทัง้ขา่วสารตา่ง ๆ ทีเ่ป็นปัจจบุนั แสดงไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 

 สทิธใินการรบัสว่นแบง่ก าไร 
บริษัทมีการจัดสรรก าไรใหก้ับผูถ้ือหุน้ในรูปของเงนิปันผล  โดยคณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายเสนอใหท้ี่

ประชมุผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลในอัตราประมาณรอ้ยละ 60 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีตามงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรับ

อตัราการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทยอ่ย  คณะกรรมการของบรษัิทย่อยจะเป็นผูเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  อย่างไรก็ตามการ

จ่ายเงนิปันผลดังกล่าวจะขึน้อยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกจิรวมทัง้ความจ าเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ของ

บรษัิทในอนาคต 

 สทิธใินการเสนอวาระการประชุมและสง่ค าถามลว่งหนา้ 
บรษัิทค านึงถงึสทิธแิละความเท่าเทยีมกันของผูถ้อืหุน้ และเพื่อปฏบิัตใิหส้อดคลอ้งกับหลักการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ี จงึมนีโยบายใหส้ทิธิแ์กผู่ถ้อืหุน้ในการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ตอ่คณะกรรมการเพือ่ใหพ้จิารณาบรรจุเป็น

วาระในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สง่ค าถามเกีย่วกับบรษัิทลว่งหนา้กอ่นการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ประจ าปี  โดยผูถ้อืหุน้ตอ้งปฏบิัตติามหลักเกณฑใ์นการเสนอวาระการประชมุผูถ้อืหุน้ตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทก าหนด   
ซึง่เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอวาระทีต่อ้งการน าเขา้ทีป่ระชมุ  หรอืค าถามทีต่อ้งการใหต้อบในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดล้ว่งหนา้ 

เริม่ตัง้แต่เดอืนตุลาคมจนถงึเดอืนมกราคมของปีถัดไป โดยบรษัิทจะแจง้ชอ่งทางและชว่งเวลาในการรับเรือ่งใหผู้ถ้อืหุน้

ทราบทางระบบขา่วของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และแสดงรายละเอยีดขัน้ตอนการเสนอวาระการประชมุ รวมทัง้

การเสนอค าถามลว่งหนา้ไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 

 สทิธใินการเขา้รว่มประชุมผูถ้อืหุน้  ตามล าดบัรายการดงันี ้ 
การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดจั้ดสง่หนังสอืเชญิประชมุและเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ใหก้ับผูถ้อืหุน้เป็นการ

ลว่งหนา้กอ่นวันประชมุ และไดร้ะบสุทิธใินการเขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้

ไวอ้ยา่งละเอยีดและชดัเจนในหนังสอืเชญิประชมุ ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง บรษัิทเปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอสิระหรอืบคุคลอืน่  เขา้ร่วมประชมุแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหนึง่
แบบใดทีไ่ดจั้ดสง่ไปพรอ้มกับหนังสอืนัดประชมุ บรษัิทไดจั้ดท าหนังสอืมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิ

ทางการออกเสยีงลงคะแนนแต่ละวาระไดต้ามแบบทีก่ระทรวงพาณิชยก์ าหนด  และบรษัิทยังไดจั้ดใหม้อีากรแสตมป์ไว ้

บรกิารผูถ้อืหุน้ส าหรับปิดหนังสอืมอบฉันทะอกีดว้ย นอกจากนัน้บรษัิทใหส้ทิธแิกผู่ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุภายหลังจากประธาน

ในทีป่ระชมุเปิดการประชมุแลว้ใหส้ามารถออกเสยีงลงคะแนนไดใ้นวาระทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาและยังไมไ่ดม้กีารลงมต ิ

         บรษัิทจัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปี ณ หอ้งประชุมบริษัท หรือสถานทีอ่ืน่ทีต่ัง้อยู่ภายนอกซึง่เป็นที่

ตัง้อยู่ในท าเลทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชมุไดแ้ละมขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรับจ านวนผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้วามสนใจ

เขา้ประชุมทีส่ามารถเขา้ประชุมอยู่ภายในหอ้งประชุมเดยีวกันได ้และท าใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

นอกจากนียั้งอ านวยความสะดวกในการเดนิทางโดยบรษัิทไดจั้ดรถรับสง่  
 

 

 
 

ในวันประชมุสามัญผูถ้อืหุน้บรษัิทไดจั้ดใหม้กีารลงทะเบยีนและนับคะแนนเสยีงดว้ยระบบบัตรลงคะแนน และ

ในการใชส้ทิธอิอกเสยีงแตล่ะวาระไดใ้ชว้ธิเีก็บบตัรยนืยันการลงคะแนนเสยีง เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง  

                ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจ าปีจะมีกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระจ านวน 5 คน ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด และโดยในวาระเลอืกตัง้กรรมการ ไดม้กีารชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบถงึความคดิเห็นของคณะกรรมการในการ
เสนอชือ่เขา้รับต าแหน่งอกีวาระหนึง่ ทัง้นี้ รายละเอยีดเกีย่วกับกรรมการทีเ่สนอชือ่เขา้รับต าแหน่ง บรษัิทจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

เพื่อการพจิารณา ประกอบดว้ย อายุ การศกึษา ประสบการณ์ดา้นการอบรม รวมถงึการด ารงต าแหน่งส าคัญๆในอดตีและ

ปัจจุบัน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มีขอ้มูลเพียงพอในการประกอบการตัดสนิใจ และทางบรษัิทจะพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน

กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคล  ส าหรับค่าตอบแทนกรรมการ บรษัิทก าหนดใหม้วีาระเกีย่วกับ

คา่ตอบแทนกรรมการเพือ่ชีแ้จงใหก้บัผูถ้อืหุน้ไดท้ราบถงึจ านวนเงนิ และประเภทของคา่ตอบแทนทีก่รรมการแตล่ะคนไดรั้บ 

รวมถงึหลกัเกณฑก์ารใหค้า่ตอบแทนส าหรับกรรมการแตล่ะต าแหน่งดว้ย  

        ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บรษัิทไดพ้จิารณาตามล าดับระเบยีบวาระทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุทีไ่ด ้

สง่ใหผู้ถ้อืหุน้ลว่งหนา้ โดยไมม่กีารเปลีย่นแปลงล าดบัวาระและไม่มกีารขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งอืน่ทีน่อกเหนือไปจาก
ทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตอ่ย่างใด 

       ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะไดรั้บทราบขอ้มูลรายละเอยีด หากมี

ความประสงคจ์ะแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ หรอืซักถามในวาระตา่งๆอย่างอสิระก่อนการลงมตใินวาระใดๆ ขอใหย้ก

มอืขึน้ เมือ่ประธานอนุญาตแลว้ใหแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่มสีถานะเป็นผูถ้อืหุน้หรอืเป็นผูรั้บมอบฉันทะ ชือ่ นามสกุลใด แลว้จงึ

เสนอความคดิเห็นหรอืค าถาม เพือ่การบันทกึรายงานการประชมุ และในการสอบถาม หรอืแสดงความคดิเห็นโดยใหเ้สนอ

เนือ้หาอยา่งกระชบัและตรงประเด็น ทัง้นี ้ในวาระทีผู่ถ้อืหุน้มขีอ้สงสยัหรอืไดซ้ักถาม ก็ไดจั้ดเตรยีมบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งเป็น

ผูใ้หค้ าตอบ 

การลงมตใินที่ประชุมในกรณีทั่วไป หากคะแนนเสยีงทัง้หมดหรือส่วนใหญ่ "เห็นดว้ย" และเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัของบรษัิทในเรือ่งคะแนนเสยีง ใหถ้อืวา่ทีป่ระชมุใหค้วามเห็นชอบหรอืมมีตอินุมัตใินวาระนัน้ๆ โดยทกุวาระทีต่อ้ง

ลงคะแนนเสยีงหลงัจากทีไ่ดล้งมตเิลขานุการบรษัิทจะแจง้จ านวนคะแนนเสยีงและสดัสว่นของคะแนนเสยีงทัง้เห็นชอบและ

ไม่เห็นชอบ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระส าหรับกรณีทีม่กีฎหมายหรอืขอ้บังคับก าหนด

สดัสว่นของคะแนนเสยีงทีต่อ้งการ 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 

บริษัทไดด้ าเนินการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ใหเ้ป็นไปอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้ง 

รวมถงึมาตรฐานการก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและส านักคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) โดยไดก้ าหนดใหม้กีารจัดการประชมุปีละ 1 ครัง้ภายในเวลาไม่เกนิ 4 เดอืนนับแตว่ันสิน้สดุ
รอบปีบัญชขีองบรษัิท ในกรณีทีม่คีวามจ าเป็นเร่งดว่นทีต่อ้งจัดประชมุเพิม่เตมิเพือ่เสนอวาระเป็นกรณีพเิศษซึง่เป็นเรือ่งที่

กระทบหรือเกีย่วขอ้งกับผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรือเกีย่วขอ้งกับเงื่อนไข กฎเกณฑ ์กฎหมายทีใ่ชบ้ังคับทีต่อ้งไดรั้บ

อนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ บรษัิทจะเรยีกประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้เป็นแตล่ะกรณีไป  

ในปี 2562 บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ในวันที ่24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุม

บรษัิทอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31  ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ  เขตลาดกระบัง  

กรุงเทพมหานคร  ซึง่อยู่ในท าเลทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชมุได  ้  นอกจากนี้บรษัิทยังอ านวยความสะดวกใน

การเดนิทางโดยไดจั้ดรถรับสง่ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอรต์ลงิคห์ัวหมากและไดม้กีารจัดประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ในวันที ่4 

กนัยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชมุบรษัิทอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั เลขที ่126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนน
ฉลองกรุง แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระส าคัญไดแ้ก่การพิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้

สามัญเพิม่ทนุ 300 ลา้นบาท เสนอขายใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิของบรษัิท 
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กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

หลงัจากทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตกิ าหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่40/2562 และวันปิดสมุดทะเบยีน

พักการโอนหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้ประชุมผูถ้ือหุน้ อีกทัง้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมพรอ้มดว้ยความเห็นของ

คณะกรรมการในแตล่ะวาระแลว้ บรษัิทไดน้ ารายละเอยีดดังกลา่วแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบลว่งหนา้ผ่านชอ่งทางการเปิดเผย
ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มกับเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) ในวันที ่22 

มนีาคม 2562  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาอยา่งเพยีงพอในการพจิารณารายละเอยีดในแตล่ะวาระการประชมุกอ่นลงมตซิึง่ท า

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธไิดอ้ย่างเต็มที ่นอกจากนี้บรษัิทไดล้งประกาศเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในหนังสอืพมิพ์รายวัน

ตดิตอ่กนัตอ่เนือ่ง 3 วนัในวนัที ่9–11 เมษายน 2562 และไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุครัง้ที ่40/2562 ฉบบัภาษาไทยและ 

ฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันประชุม โดยมี

รายละเอยีดดงันี ้: 

 หนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่40/2562 ทีร่ะบวุนั เวลา และสถานทีใ่นการจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ พรอ้ม

ทัง้รายละเอยีดขอ้มูลในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพจิารณารับทราบ หรือพิจารณา
อนุมัต ิพรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทประกอบในเตล่ะวาระอยา่งละเอยีดเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

 ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่39/2561 

 รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 

 ขอ้มูลบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ พรอ้มประวัตโิดยละเอยีด ไดแ้ก ่ชือ่ ประวัตกิารเป็นกรรมการ การศกึษา การเขา้ร่วมการอบรม ประสบการณ์ 

การด ารงต าแหน่งในธรุกจิอืน่ จ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมการประชมุในปีทีผ่่านมา และรายละเอยีดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้มลูรายละเอยีดของผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อย เชน่  ชือ่ผูต้รวจสอบบัญชแีละบรษัิทตรวจสอบบัญชี

ซึง่ไดแ้จง้ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชทีีไ่ม่มคีวามสัมพันธห์รือสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 

 หนังสอืมอบฉันทะตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนดซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการ

ออกเสยีงลงคะแนนได ้

 เอกสารหลักฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชมุในสถานะผูถ้ือหุน้หรือตัวแทนโดยการมอบ

ฉันทะ  

 ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และรายละเอยีดรถรับสง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ  

     ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระหรือบุคคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสอืมอบฉันทะตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยใหเ้ลอืกใช ้และ

นอกจากนี ้ยังมรีายชือ่พรอ้มประวตักิรรมการอสิระใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะไวด้ว้ย 

วนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทก าหนดใหม้รีะยะเวลาการลงทะเบยีนลว่งหนา้ 2 ชัว่โมงกอ่นการประชมุโดย ณ จุดลงทะเบยีนบรษัิทได ้

จัดเจา้หนา้ทีอ่ยา่งเพยีงพอเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืในการลงทะเบยีนและแจง้รายละเอยีดตา่งๆ ผูถ้อืหุน้จะไดรั้บบัตร

ลงคะแนนเสยีง 1 ชดุทีม่รีายละเอยีดตา่งๆเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนอย่างถูกตอ้ง และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถเขา้

ร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเริม่แลว้โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระทีย่ังไมไ่ดพ้จิารณาลงมตไิด ้
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กอ่นวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

หลงัจากทีค่ณะกรรมการบรษัิทไดม้มีตกิ าหนดวนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่40/2562 และวันปิดสมุดทะเบยีน

พักการโอนหุน้เพื่อสทิธิในการเขา้ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกทัง้ก าหนดระเบียบวาระการประชุมพรอ้มดว้ยความเห็นของ

คณะกรรมการในแตล่ะวาระแลว้ บรษัิทไดน้ ารายละเอยีดดังกลา่วแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รับทราบลว่งหนา้ผ่านชอ่งทางการเปิดเผย
ขอ้มูลของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มกับเผยแพร่บนเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) ในวันที ่22 

มนีาคม 2562  เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้เีวลาอยา่งเพยีงพอในการพจิารณารายละเอยีดในแตล่ะวาระการประชมุกอ่นลงมตซิึง่ท า

ใหผู้ถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธไิดอ้ย่างเต็มที ่นอกจากนี้บรษัิทไดล้งประกาศเชญิประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ในหนังสอืพมิพ์รายวัน

ตดิตอ่กนัตอ่เนือ่ง 3 วนัในวนัที ่9–11 เมษายน 2562 และไดส้ง่หนังสอืเชญิประชมุครัง้ที ่40/2562 ฉบบัภาษาไทยและ 

ฉบับภาษาอังกฤษผ่านทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลาล่วงหนา้ 15 วันก่อนวันประชุม โดยมี

รายละเอยีดดงันี ้: 

 หนังสอืนัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่40/2562 ทีร่ะบวุนั เวลา และสถานทีใ่นการจัดประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ พรอ้ม

ทัง้รายละเอยีดขอ้มูลในแต่ละวาระ โดยแต่ละวาระระบุชัดเจนว่าเป็นวาระเพื่อพจิารณารับทราบ หรือพิจารณา
อนุมัต ิพรอ้มทัง้ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทประกอบในเตล่ะวาระอยา่งละเอยีดเพือ่ประกอบการตดัสนิใจ 

 ส าเนารายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่39/2561 

 รายงานประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหัสควิอาร ์(QR Code) 

 ขอ้มูลบคุคลทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตาม

วาระ พรอ้มประวัตโิดยละเอยีด ไดแ้ก ่ชือ่ ประวัตกิารเป็นกรรมการ การศกึษา การเขา้ร่วมการอบรม ประสบการณ์ 

การด ารงต าแหน่งในธรุกจิอืน่ จ านวนครัง้ของการเขา้ร่วมการประชมุในปีทีผ่่านมา และรายละเอยีดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ขอ้มลูรายละเอยีดของผูส้อบบัญชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อย เชน่  ชือ่ผูต้รวจสอบบัญชแีละบรษัิทตรวจสอบบัญชี

ซึง่ไดแ้จง้ความเป็นอสิระของผูส้อบบัญชทีีไ่ม่มคีวามสัมพันธห์รือสว่นไดเ้สยีกับบรษัิท / ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้ราย
ใหญห่รอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

 ขอ้บงัคบัของบรษัิทเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และการออกเสยีงลงคะแนน 

 หนังสอืมอบฉันทะตามทีก่รมพัฒนาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนดซึง่ผูถ้อืหุน้สามารถก าหนดทศิทางการ

ออกเสยีงลงคะแนนได ้

 เอกสารหลักฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงก่อนเขา้ร่วมประชมุในสถานะผูถ้ือหุน้หรือตัวแทนโดยการมอบ

ฉันทะ  

 ขอ้มลูกรรมการอสิระประกอบการมอบฉันทะของผูถ้อืหุน้ 

 แผนทีส่ถานทีจ่ัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้และรายละเอยีดรถรับสง่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ  

     ในกรณีที่ผูถ้ ือหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทเปิดโอกาสใหผู้ถ้ ือหุน้สามารถมอบฉันทะให ้

กรรมการอสิระหรือบุคคลใดๆเขา้ร่วมประชุมแทนตนไดโ้ดยใชห้นังสอืมอบฉันทะตามสิง่ที่ส่งมาดว้ยใหเ้ลอืกใช ้และ

นอกจากนี ้ยังมรีายชือ่พรอ้มประวตักิรรมการอสิระใหผู้ถ้อืหุน้สามารถเลอืกใหเ้ป็นผูรั้บมอบฉันทะไวด้ว้ย 

วนัประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทก าหนดใหม้รีะยะเวลาการลงทะเบยีนลว่งหนา้ 2 ชัว่โมงกอ่นการประชมุโดย ณ จุดลงทะเบยีนบรษัิทได ้

จัดเจา้หนา้ทีอ่ยา่งเพยีงพอเพือ่อ านวยความสะดวกใหผู้ถ้อืในการลงทะเบยีนและแจง้รายละเอยีดตา่งๆ ผูถ้อืหุน้จะไดรั้บบัตร

ลงคะแนนเสยีง 1 ชดุทีม่รีายละเอยีดตา่งๆเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดใ้ชบ้ตัรลงคะแนนอย่างถูกตอ้ง และใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้สามารถเขา้

ร่วมประชมุหลงัจากการประชมุเริม่แลว้โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในระเบยีบวาระทีย่ังไมไ่ดพ้จิารณาลงมตไิด ้
 

 

 

 

การประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่40/2562 นายสเุมธ สมิะกลุธร ประธานกรรมการท าหนา้ทีเ่ป็นประธานทีป่ระชมุ 

โดยมคีณะกรรมการบรษัิทเขา้ร่วมประชมุจ านวน 14 คนจากจ านวนทัง้หมด 15 คน และมผีูเ้ขา้ร่วมประชมุอืน่ซึง่เขา้ร่วม

ประชมุครบทกุทา่น ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ คณะผูบ้รหิาร และผูส้อบบัญช ี ณ เวลาเริม่การประชมุเลขานุการบรษัิท

ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่ มผีูถ้อืหุน้มาประชมุดว้ยตนเองจ านวน 21 คน และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะจ านวน 12 คน  รวมมผีู ้
มาประชมุจ านวน 33 คน นับจ านวนหุน้รวมกันไดท้ัง้ส ิน้ 830,114,857 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ  69.18  ทัง้นี้  มผีูม้าประชมุไม่

นอ้ยกวา่ 25  คนและถอืหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,200,000,000 หุน้  จงึ

ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิทแลว้   

กอ่นเขา้สูว่าระการประชมุประธานไดช้ีแ้จงว่าในระหวา่งด าเนนิการประชมุในแตล่ะวาระหากทา่นผูถ้อืหุน้มขีอ้

ซกัถามขอเชญิใหถ้ามได ้ และส าหรับวธิกีารลงมตใินแตล่ะวาระหากจะมกีารนับคะแนนของผูล้งคะแนนเสยีงทกุคนจะท าให ้

เสยีเวลามาก  ฉะนัน้การพจิารณาลงมตใินแตล่ะวาระจะขอเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาลงมตโิดยการขอใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่เห็น

ดว้ยกบัเรือ่งทีเ่สนอหรอืผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งการงดออกเสยีงชมูอืขึน้ หากไมม่ผีูถ้อืหุน้คนใดชมูอืแสดงตนวา่ไม่เห็นดว้ยหรอืของด

ออกเสยีง  จะถอืวา่ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉันทเ์ห็นดว้ยกับเรือ่งทีเ่สนอในวาระนัน้  แตห่ากมผีูถ้อืหุน้คนใดชมูอืแสดงตนว่า
ไมเ่ห็นดว้ยหรอืของดออกเสยีง ก็ขอใหผู้ถ้อืหุน้คนนัน้กรอกรายละเอยีดและมตบินบัตรลงคะแนนเสยีงทีแ่จกใหพ้รอ้มทัง้ลง

นามและสง่ใหก้บัพนักงานของบรษัิทเพือ่สรุปผลคะแนน   ส าหรับผูถ้อืหุน้คนอืน่ทีเ่หลอืซึง่มไิดช้มูอืแสดงตนวา่ไม่เห็นดว้ย

หรอืงดออกเสยีงจะถอืวา่เห็นดว้ยกบัเรือ่งทีเ่สนอในวาระนัน้ ๆ    

เมื่อการประชุมเสร็จสิน้แลว้ บริษัทไดจั้ดเก็บบัตรลงคะแนนเสยีงของท่านผูถ้ือหุน้ที่ "ไม่เห็นดว้ย" ในทุก

ระเบยีบวาระเพือ่ประโยชนใ์นการตรวจสอบคะแนนเสยีงในภายหลงั  

เลขานุการบริษัทไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบเพิม่เตมิก่อนเขา้วาระการประชุมว่า ในการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ 

ประจ าปี 2562 นี้  บรษัิทไดด้ าเนนิการในแนวทางของการสง่เสรมิการก ากับดแูลกจิการทีด่เีกีย่วกับการดแูลสทิธขิองผูถ้อื

หุน้ และความเทา่เทยีมกนัของผูถ้อืหุน้ โดยบรษัิทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอระเบยีบวาระการประชมุเพือ่บรรจุเป็นวาระ
การประชมุและใหเ้สนอชือ่บคุคลเพือ่รับการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท รวมทัง้การสง่ค าถามทีเ่กีย่วกบัการ 

ประชมุผูถ้อืหุน้ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 เป็นการล่วงหนา้ ตัง้แตเ่มือ่วันที ่1 ตุลาคม 2561 ถงึวันที ่15 

มกราคม 2562 โดยมรีายละเอยีดหลักเกณฑแ์ละวธิกีารตามทีไ่ดเ้ปิดเผยไวบ้นเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.kulthorn.com 

และไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซตข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย แต่ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอวาระหรือรายชือ่

หรอืการตัง้ค าถามลว่งหนา้เขา้มายังบรษัิทเพือ่การประชมุสามัญผูถ้ือหุน้ครัง้นี ้

จากนัน้ประธานไดก้ลา่วเปิดประชมุเพือ่พจิารณาเรือ่งตามล าดบัระเบยีบวาระการประชมุทีก่ าหนด    

เริม่การประชมุ 

นายสเุมธ สมิะกุลธร ประธานกรรมการบริษัทไดก้ล่าวตอ้นรับผูถ้อืหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมเขา้สู่การประชุม

สามัญผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่40/2562 และใหเ้ลขานุการแจง้แนะน าคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการตรวจสอบ ผูบ้ริหารของ
บรษัิท และผูส้อบบญัชจีากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากดั ทีม่าเขา้ร่วมการประชมุ 

ประธานไดด้ าเนินการประชมุตามล าดับวาระการประชุม โดยวาระทีไ่ดเ้สนอต่อผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาในการ

ประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ครั ้งที ่40/2562 มีรายละเอยีดดังระบุในหนังสอืเชญิประชุม หลังจากที่ประธานไดใ้หข้อ้มูลตาม

ระเบยีบวาระแลว้ ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชมุทกุคนแสดงความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ และถามค าถาม ในแตล่ะ

วาระโดยใหเ้วลาอภปิรายอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ ซึง่ประธาน ผูบ้รหิารและผูส้อบบัญชไีดต้อบขอ้ซักถามอย่างชดัเจน 

ตรงประเด็นตอ่ทกุค าถามจากนัน้จงึใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนและมมีตใินแตล่ะวาระ โดยการนับคะแนนเสยีงจะปฏบิัติ

ตามขอ้บังคับของบรษัิททีก่ าหนดให ้1 หุน้เป็น 1 เสยีง และในกรณีปกตนัิบเสยีงขา้งมากเป็นมต ิโดยหากคะแนนเสยีง

เทา่กันใหป้ระธานในทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี 1 เสยีงเป็นเสยีงชีข้าดและเลขานุการบรษัิทไดแ้จง้จ านวนคะแนนเสยีง
และสดัสว่นของคะแนนทีล่งมตทิัง้เห็นชอบและไมเ่ห็นชอบหรอืงดออกเสยีงของทกุวาระทีต่อ้งลงคะแนนเสยีง   
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ในการบันทกึการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ทุกครั้งเลขานุการบริษัทจะบันทกึรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลสาระส าคัญ ไดแ้กม่ตทิีป่ระชมุและผลการลงคะแนนเสยีง โดยแบง่เป็นจ านวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บัตรเสยี ค าถาม ค าชีแ้จงและความคดิเห็นของทีป่ระชมุโดยละเอยีดและชัดเจน โดยผูถ้อืหุน้

สามารถอา่นไดจ้ากรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่40/2562 โดยในการประชมุปีทีผ่่านมา บรษัิทไดใ้ชเ้วลาในการ
ประชมุทัง้หมดโดยประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดใหผู้ถ้ ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมตัง้แต่เวลา 08.00 น. เริ่ม

ประชมุเวลา 10.10 น. และเลกิประชมุเวลา 11.00 น. 

ภายหลงัการประชมุ 

         บรษัิทน าสง่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบขา่วของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุรับทราบในทันท ีและน าสง่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ครัง้ที ่40/2562 ทีบ่นัทกึชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นด าเนนิการประชมุ 

ประเด็นค าถามและค าตอบทีผู่ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในทีป่ระชมุโดยละเอยีด ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มผีูถ้อืหุน้เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีงอย่างไร รวมถงึบันทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ใหก้ับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ และไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.kulthorn.com เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 

2562 เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรับทราบขอ้มลูใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการพจิารณารายงานดงักลา่ว ในการจัดการประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ปี 2562 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

ไดป้ระเมนิการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดค้ะแนนรอ้ยละ 91 ซึง่บรษัิทจะน าขอ้คดิเห็นและค าแนะน าจากผล

การประเมนิดงักลา่วไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชมุในครัง้ตอ่ๆไป 

2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของผูถ้อืหุน้และมกีารปฏบิัตติามแนวทางก ากับดูแลกจิการทีด่โีดยไม่ค านงึถงึเพศ 

อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ความคดิเห็นทางการเมอืง บรษัิทปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่อย่างเทา่เทยีมกัน ไม่
วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืรายย่อย ผูถ้อืหุน้ตา่งชาตหิรอืนักลงทนุสถาบัน โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายจะมสีทิธใินการไดรั้บการ

ปฏบิัตอิย่างเทา่เทยีมกัน ไม่มกีารแบง่แยก และไดรั้บการปกป้องจากการกระท าไม่ถูกตอ้ง หรือเพือ่ผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้ทีม่ีอ านาจควบคุมการด าเนินธุรกจิของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางตรงหรือทางออ้ม และไดด้ าเนินการต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 การมอบฉนัทะในการเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บริษัทรักษาสทิธขิองผูถ้ือหุน้และปฏบิัตติ่อผูถ้ ือหุน้ทุกรายอย่างเท่า

เทยีมกัน  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรือ

กรรมการอสิระซึง่ทางบรษัิทไดใ้หข้อ้มูลของกรรมการอสิระอย่างครบถว้น อาท ิประวัต ิทีอ่ยู่ การศกึษา การด ารงต าแหน่ง

ในกจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิท ลกัษณะความสมัพันธข์องกรรมการอสิระ และการมสีว่นไดเ้สยีในวาระ

ทีพ่จิารณา โดยใหข้อ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้เอกสารทีจั่ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ตา่งชาตจิะไดรั้บการแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ โดยหนังสอืมอบฉันทะทีท่างบริษัทจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉันทะอย่าง

ละเอยีดชดัเจนตามทีก่ าหนดโดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนอย่าง
เฉพาะเจาะจงมาในหนังสอืมอบฉันทะได ้โดยในปี 2562 ทางบรษัิทไดส้ง่หนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มกับรายงานประจ าปี

ใหก้ับผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันประชมุ พรอ้มกับระบเุอกสารหลักฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ประชมุ 

ดงันี ้

1 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1.1   กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถา่ยของ 

ผูถ้ือหุน้และยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบขับขี ่หรือ

หนังสอืเดนิทาง 
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ในการบันทกึการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ทุกครั้งเลขานุการบริษัทจะบันทกึรายงานการประชุมอย่างถูกตอ้ง

ครบถว้น ประกอบดว้ยขอ้มูลสาระส าคัญ ไดแ้กม่ตทิีป่ระชมุและผลการลงคะแนนเสยีง โดยแบง่เป็นจ านวนเสยีงทีเ่ห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง บัตรเสยี ค าถาม ค าชีแ้จงและความคดิเห็นของทีป่ระชมุโดยละเอยีดและชัดเจน โดยผูถ้อืหุน้

สามารถอา่นไดจ้ากรายงานการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่40/2562 โดยในการประชมุปีทีผ่่านมา บรษัิทไดใ้ชเ้วลาในการ
ประชมุทัง้หมดโดยประมาณ 1 ชั่วโมง โดยเริ่มเปิดใหผู้ถ้ ือหุน้ลงทะเบยีนเขา้ร่วมการประชุมตัง้แต่เวลา 08.00 น. เริ่ม

ประชมุเวลา 10.10 น. และเลกิประชมุเวลา 11.00 น. 

ภายหลงัการประชมุ 

         บรษัิทน าสง่มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ่ตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยภายในวนัประชมุผ่านระบบขา่วของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยเพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่มไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุรับทราบในทันท ีและน าสง่รายงานการประชมุสามัญผูถ้อื

หุน้ครัง้ที ่40/2562 ทีบ่นัทกึชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวธิกีารแสดงผลคะแนนใหท้ีป่ระชมุทราบกอ่นด าเนนิการประชมุ 

ประเด็นค าถามและค าตอบทีผู่ถ้อืหุน้ไดซ้กัถามในทีป่ระชมุโดยละเอยีด ผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มผีูถ้อืหุน้เห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสยีงอย่างไร รวมถงึบันทกึรายชือ่กรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุ ใหก้ับตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยภายใน 14 วนัหลงัจากวนัประชมุ และไดเ้ผยแพร่ในเว็บไซตข์องบรษัิทที ่www.kulthorn.com เมือ่วันที ่7 พฤษภาคม 

2562 เพือ่เป็นการเพิม่ชอ่งทางการรับทราบขอ้มลูใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ในการพจิารณารายงานดงักลา่ว ในการจัดการประชมุสามัญ

ผูถ้อืหุน้ปี 2562 สมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์(ก.ล.ต.) 

ไดป้ระเมนิการจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ของบรษัิทไดค้ะแนนรอ้ยละ 91 ซึง่บรษัิทจะน าขอ้คดิเห็นและค าแนะน าจากผล

การประเมนิดงักลา่วไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการประชมุในครัง้ตอ่ๆไป 

2 การปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้อยา่งเทา่เทยีมกนั 
บรษัิทตระหนักถงึความส าคัญของผูถ้อืหุน้และมกีารปฏบิัตติามแนวทางก ากับดูแลกจิการทีด่โีดยไม่ค านงึถงึเพศ 

อาย ุเชือ้ชาต ิสญัชาต ิศาสนา ความเชือ่ ความคดิเห็นทางการเมอืง บรษัิทปฏบิัตติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุกลุม่อย่างเทา่เทยีมกัน ไม่
วา่จะเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืรายย่อย ผูถ้อืหุน้ตา่งชาตหิรอืนักลงทนุสถาบัน โดยผูถ้อืหุน้ทกุรายจะมสีทิธใินการไดรั้บการ

ปฏบิัตอิย่างเทา่เทยีมกัน ไม่มกีารแบง่แยก และไดรั้บการปกป้องจากการกระท าไม่ถูกตอ้ง หรือเพือ่ผลประโยชน์ของผูถ้อื

หุน้ทีม่ีอ านาจควบคุมการด าเนินธุรกจิของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการกระท าทางตรงหรือทางออ้ม และไดด้ าเนินการต่างๆ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 การมอบฉนัทะในการเขา้รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
ในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ บริษัทรักษาสทิธขิองผูถ้ือหุน้และปฏบิัตติ่อผูถ้ ือหุน้ทุกรายอย่างเท่า

เทยีมกัน  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่สะดวกเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ไดด้ว้ยตนเองสามารถมอบฉันทะใหบุ้คคลอืน่หรือ

กรรมการอสิระซึง่ทางบรษัิทไดใ้หข้อ้มูลของกรรมการอสิระอย่างครบถว้น อาท ิประวัต ิทีอ่ยู่ การศกึษา การด ารงต าแหน่ง

ในกจิการทีแ่ขง่ขนัหรอืเกีย่วเนือ่งกบัธรุกจิของบรษัิท ลกัษณะความสมัพันธข์องกรรมการอสิระ และการมสีว่นไดเ้สยีในวาระ

ทีพ่จิารณา โดยใหข้อ้มลูทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ รวมทัง้เอกสารทีจั่ดสง่ใหก้ับผูถ้อืหุน้ตา่งชาตจิะไดรั้บการแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ โดยหนังสอืมอบฉันทะทีท่างบริษัทจัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้เป็นแบบทีก่ าหนดรายการต่างๆทีจ่ะมอบฉันทะอย่าง

ละเอยีดชดัเจนตามทีก่ าหนดโดยกรมพัฒนาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้สามารถออกเสยีงลงคะแนนอย่าง
เฉพาะเจาะจงมาในหนังสอืมอบฉันทะได ้โดยในปี 2562 ทางบรษัิทไดส้ง่หนังสอืมอบฉันทะ พรอ้มกับรายงานประจ าปี

ใหก้ับผูถ้อืหุน้ลว่งหนา้ 15 วันกอ่นวันประชมุ พรอ้มกับระบเุอกสารหลักฐานทีผู่เ้ขา้ร่วมประชมุจะตอ้งแสดงกอ่นเขา้ประชมุ 

ดงันี ้

1 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบคุคลธรรมดา 

1.1   กรณีผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหซ้ึง่ปรากฏรูปถา่ยของ 

ผูถ้ือหุน้และยังไม่หมดอายุ เชน่ บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรประจ าตัวขา้ราชการ ใบขับขี ่หรือ

หนังสอืเดนิทาง 

 

 

1.2   กรณีทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุแทน 

 หนังสอืมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉันทะ 

 ส าเนาภาพถา่ยเอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูถ้อืหุน้โดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้
และผูม้อบฉันทะไดล้งชือ่รับรองส าเนาถกูตอ้ง 

 เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะ ดงัรายละเอยีดขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

2 กรณีผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นนติบิคุคล 

2.1   กรณีผูแ้ทนของผูถ้อืหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ตอ้งแสดงหลักฐานตอ่ไปนี้ 

 เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

 ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนเขา้ร่วมประชมุ มอี านาจกระท าการแทน 

2.2 กรณีผูม้อบฉันทะใหผู้รั้บมอบฉันทะเขา้ประชมุ 
 หนังสอืมอบอ านาจตามแบบทีแ่นบมาพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมซึง่ไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้ง

ครบถว้น และลงลายมอืชือ่ผูม้อบอ านาจและรับมอบอ านาจ 

 ส าเนาภาพถ่ายหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิคุคลของผูถ้อืหุน้ซึง่รับรองส าเนาถูกตอ้งโดย

ผูแ้ทนนติบิคุคล และมขีอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนติบิคุคลซึง่ลงนามในหนังสอืมอบอ านาจ

มอี านาจกระท าการเชน่นัน้ 

 เอกสารทีส่ว่นราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉันทะโดยมรีายละเอยีดตามขอ้ 1.1 ขา้งตน้ 

3 กรณีผูถ้อืหุน้ซึง่มไิดม้สีญัชาตไิทยหรอืซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

ใหน้ าความในขอ้ 1 และขอ้ 2 มาใชบ้ังคับโดยอนุโลมกับผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ขา้ร่วมประชมุซึง่มไิดม้สีญัชาติ
ไทย หรอืซึง่เป็นนติบิคุคลทีจั่ดตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศแลว้แตก่รณี ทัง้นีภ้ายใตข้อ้บงัคบัตอ่ไปนี ้

 หนังสอืรับรองการเป็นนติบิคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารทีอ่อกโดยสว่นราชการ ของประเทศทีน่ิต ิ

บคุคลนัน้ตัง้อยู่ หรอืโดยเจา้หนา้ทีข่องนติบิคุคลนัน้ก็ได ้ทัง้นี้ จะตอ้งมรีายละเอยีดเกีย่วกับชือ่

นิตบิุคคลผูม้ีอ านาจลงลายมือชือ่ผูกพันนิตบิุคคลและเงื่อนไขหรือขอ้จ ากัดอ านาจในการลง

ลายมอืชือ่ และสถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ ่

 เอกสารทีม่ไิดม้ตีน้ฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะตอ้งจัดท าค าแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอ้ม และ

ใหผู้แ้ทนนติบิคุคลนัน้รับรองความถกูตอ้งของค าแปล 

 ในกรณีส าเนาเอกสารทีต่อ้งมีการรับรองและเป็นเอกสารทีจั่ดท าขึน้ในต่างประเทศตอ้งมีการ
รับรองลายมอืชือ่โดยโนตารพัีบบลคิ 

 การอ านวยความสะดวกแกผู่ถ้อืหุน้ 
บรษัิทปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเทา่เทยีมกันทัง้ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ รายย่อย และผูถ้อืหุน้ตา่งชาตไิม่มกีาร

ปฏบิตัใิดๆทีม่ลีกัษณะเป็นการจ ากดัสทิธใินการเขา้ร่วมประชมุของผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุคนย่อมมสีทิธเิขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้

ตลอดระยะเวลาการประชมุ  

บรษัิทก าหนดใหม้รีะยะเวลาการลงทะเบยีนลว่งหนา้กอ่นการประชมุ 2 ชัว่โมงและรับลงทะเบยีนไปจนกว่า

การประชมุจะเสร็จสิน้ โดยในปี 2562 บรษัิทจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้  ณ หอ้งประชมุบรษัิท  ตัง้อยู่ในนคิมอตุสาหกรรม

ลาดกระบงั เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31  ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพมหานครซึง่ตัง้อยู่ใน
ท าเลทีผู่ถ้อืหุน้สามารถเดนิทางเขา้ร่วมประชมุไดแ้ละมขีนาดเพยีงพอทีจ่ะรองรับจ านวนผูถ้อืหุน้ นอกจากนี้ยังอ านวยความ

สะดวกในการเดนิทางโดยบรษัิทไดจั้ดรถรับสง่ ณ สถานรีถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิคห์ัวหมาก 
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บรษัิทจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่อยดูแล ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะในการ

ลงทะเบยีน และใหค้วามชว่ยเหลอืผูถ้อืหุน้ในดา้นอืน่ๆ  

–   ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทกุคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสยีง  

– บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารเลีย้งรับรองทีเ่หมาะสมแกผู่ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าร่วมประชมุ 
      การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดใ้ชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทกุระเบยีบวาระทีต่อ้งลงคะแนนเสยีง  เพือ่ให ้

กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เห็นดว้ย

หรอืงดออกเสยีง และไดใ้หเ้ลขานุการบรษัิทแจง้จ านวนคะแนนเสยีงและสดัสว่นของคะแนนทีไ่ดล้งมตทิัง้เห็นชอบและไม่

เห็นชอบของทกุวาระ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระส าหรับกรณีทีม่กีฎหมายหรอืขอ้บังคับ

ก าหนดสดัสว่นของคะแนนเสยีงทีต่อ้งการ 

–  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

–  ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด  เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

      การควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการและพนกังาน 

บริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจ ากัดจ านวน

บุคคลทีจ่ะทราบขอ้มูล และน าระบบการเขา้รหัสมาใชเ้พื่อป้องกันการเขา้ถงึของบุคคลภายนอก และก าหนดระดับการ

เขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิทใหก้บัพนักงานระดบัตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกับความรับผดิชอบ และตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณยัง

ไดห้า้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ ืน่ในทางมชิอบ  

และไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทราบหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรัพยข์องบรษัิททัง้ของตนเอง คูส่มรส และบตุร

ทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะและในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพยอ์ันเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิรายการตามมาตรา 59 เพือ่ใหเ้ป็นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.

12/2552 เรือ่งการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลักทรัพยล์งวันที ่10 พฤษภาคม 2552 รวมทัง้บทก าหนดโทษตาม

พระราช บัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 

กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งแจง้ใหส้ านักเลขานุการบรษัิททราบ เพื่ออ านวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ง

รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นบริษัทยัง

ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการ

บรษัิททกุครัง้ 

      การไดร้บัขา่วสารและเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั 

บรษัิทปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดรั้บขา่วสารและเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ไดต้ามทีเ่ปิดเผยผ่านชอ่งทางตดิต่อต่างๆอย่างเท่าเทยีมกัน รวมทัง้จะไดรั้บการปฏบิัตอิย่างเหมาะสม และไดรั้บขอ้มูล

เพยีงพอตามชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้
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       ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทวิ 
       เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 
 

 



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)     69
 

บรษัิทจัดใหม้เีจา้หนา้ทีค่อยดูแล ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหก้ับผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะในการ

ลงทะเบยีน และใหค้วามชว่ยเหลอืผูถ้อืหุน้ในดา้นอืน่ๆ  

–   ผูถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะในการเขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทกุคนจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเสยีง  

– บรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารเลีย้งรับรองทีเ่หมาะสมแกผู่ถ้อืหุน้และผูรั้บมอบฉันทะทีม่าร่วมประชมุ 
      การใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทไดใ้ชบ้ัตรลงคะแนนเสยีงในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ทกุระเบยีบวาระทีต่อ้งลงคะแนนเสยีง  เพือ่ให ้

กระบวนการนับคะแนนเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว บรษัิทจะเก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะกรณีทีผู่ถ้อืหุน้ไม่เห็นดว้ย

หรอืงดออกเสยีง และไดใ้หเ้ลขานุการบรษัิทแจง้จ านวนคะแนนเสยีงและสดัสว่นของคะแนนทีไ่ดล้งมตทิัง้เห็นชอบและไม่

เห็นชอบของทกุวาระ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบกอ่นการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระส าหรับกรณีทีม่กีฎหมายหรอืขอ้บังคับ

ก าหนดสดัสว่นของคะแนนเสยีงทีต่อ้งการ 

–  ผูถ้อืหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่หนึง่เสยีง 

–  ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะตอ้งใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมด  เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ
ก็ได ้ แตจ่ะแบง่คะแนนเสยีงใหแ้กผู่ใ้ดมากนอ้ยเพยีงใดไมไ่ด ้

      การควบคมุภายในเพือ่ป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในของกรรมการและพนกังาน 

บริษัทไดก้ าหนดมาตรการป้องกันการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน โดยการจ ากัดจ านวน

บุคคลทีจ่ะทราบขอ้มูล และน าระบบการเขา้รหัสมาใชเ้พื่อป้องกันการเขา้ถงึของบุคคลภายนอก และก าหนดระดับการ

เขา้ถงึขอ้มลูของบรษัิทใหก้บัพนักงานระดบัตา่ง ๆ ใหเ้หมาะสมกับความรับผดิชอบ และตามขอ้ก าหนดของจรรยาบรรณยัง

ไดห้า้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษัิทน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตนหรอืผูอ้ ืน่ในทางมชิอบ  

และไดแ้จง้ใหก้รรมการและผูบ้รหิารทราบหนา้ทีใ่นการรายงานการถอืหลกัทรัพยข์องบรษัิททัง้ของตนเอง คูส่มรส และบตุร

ทียั่งไมบ่รรลนุติภิาวะและในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรัพยอ์ันเนื่องมาจากการซือ้ ขาย โอน รับโอนหลักทรัพย์
ภายใน 3 วันท าการนับแตว่ันทีเ่กดิรายการตามมาตรา 59 เพือ่ใหเ้ป็นตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที ่สจ.

12/2552 เรือ่งการจัดท าและเปิดเผยรายงานการถอืหลักทรัพยล์งวันที ่10 พฤษภาคม 2552 รวมทัง้บทก าหนดโทษตาม

พระราช บัญญัตหิลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดังกล่าว 

กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งแจง้ใหส้ านักเลขานุการบรษัิททราบ เพื่ออ านวยความสะดวกและประสานงานในการจัดส่ง

รายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนั้นบริษัทยัง

ก าหนดใหม้กีารรายงานขอ้มูลการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิารในการประชมุคณะกรรมการ

บรษัิททกุครัง้ 

      การไดร้บัขา่วสารและเขา้ถงึขอ้มูลของบรษิทั 

บรษัิทปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัโดยผูถ้อืหุน้มสีทิธไิดรั้บขา่วสารและเขา้ถงึขอ้มูลของบรษัิท
ไดต้ามทีเ่ปิดเผยผ่านชอ่งทางตดิต่อต่างๆอย่างเท่าเทยีมกัน รวมทัง้จะไดรั้บการปฏบิัตอิย่างเหมาะสม และไดรั้บขอ้มูล

เพยีงพอตามชอ่งทางตา่งๆ ดงันี ้
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 โทรสาร : 66-2-3260837 
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       บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) 
       126 นคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 
       ซอยฉลองกรุง 31 แขวงล าปลาทวิ 
       เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 10520 
 

 

 

ตดิตอ่คณะกรรมการ 
ผูถ้อืหุน้สามารถตดิตอ่กบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อยหรอืกรรมการบรษัิท เพือ่ใหข้อ้แนะน าอนัเป็น

ประโยชนแ์ละสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บับรษัิทได ้ ดงันี้ 

–  จดหมายอเิลคโทรนกิส ์
กรรมการบรษัิท :    kkc-bod@kulthorn.com      

คณะกรรมการตรวจสอบ :  kkc-auditcom@kulthorn.com 

 –  จดหมายธรรมดา   
คณะกรรมการบรษัิท :     บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31 

ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

คณะกรรมการตรวจสอบ :   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31 

ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

เลขานุการบรษัิทเป็นผูรั้บผดิชอบในการรับเอกสารและขอ้มูลจดหมายอเิลคโทรนกิสเ์พื่อน าสง่ถงึคณะกรรมการ

บรษัิท หรอืกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง และ จะสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นตา่งๆ ทัง้หมดเพือ่จะเสนอคณะกรรมการบรษัิททราบ
เป็นรายไตรมาส ยกเวน้เป็นจดหมายทีส่ง่ถงึคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่จะถกูจัดสง่ไปยังคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

3   บทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
การสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่ง ๆ นัน้จะชว่ยสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั ผลก าไรความส าเร็จในระยะยาว

ใหก้บับรษัิทไดเ้ป็นอยา่งด ี บรษัิทจงึไดใ้หค้วามส าคัญตอ่สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่  ไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ 

คูแ่ขง่ คูค่า้ เจา้หนี้  ตลอดจนสังคมและสิง่แวดลอ้ม โดยไดก้ าหนดแนวปฏบิัตทิีค่รอบคลุมถงึสทิธแิละผลประโยชน์ทีผู่ม้ ี

สว่นไดเ้สยีพงึไดรั้บอย่างทั่วถงึ  การจัดใหม้ชีอ่งทางส าหรับใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสง่ความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะอัน

เป็นประโยชน ์และสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บับรษัิทได ้ซึง่บรษัิทไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิทส าหรับ

กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน และไดเ้ผยแพร่คูม่อืดงักลา่วไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 
บรษัิทก าหนดนโยบายทีช่ดัเจนในการปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายอย่างเป็นธรรม โดยก าหนดสทิธขิองผูม้สีว่น

ไดเ้สยีตามกฎหมาย และถอืเป็นขอ้ตกลงระหวา่งกัน หา้มไม่ใหก้ระท าใดๆทีเ่ป็นการละเมดิสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี โดยไม่

ปรากฎวา่มกีารกระท าใดๆ ทีเ่ป็นกรณีพพิาทกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในปี 2562   

 

การปฏบิตัติอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
1 ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ 

บรษัิทใหค้วามส าคัญตอ่ผูถ้อืหุน้ จงึไดก้ าหนดแนวปฏบิัตโิดยยดึหลักการปฏบิัตอิย่างเสมอภาคเท่าเทยีมกัน

ตอ่ผูถ้อืหุน้ ดงันี ้
1   เปิดเผยผลประกอบการ ฐานะการเงนิ พรอ้มขอ้มูลสนับสนุนทีถู่กตอ้งตามจรงิ ตามทีต่ลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทยและส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยก์ าหนดแกผู่ถ้อืหุน้เพือ่ให ้

ไดรั้บขอ้มลูทีจ่ าเป็นในการประเมนิบรษัิทโดยเทา่เทยีมกนั 

2   ด าเนินธุรกจิดว้ยความซือ่สัตย์สุจริตและเป็นธรรมต่อผูถ้ือหุน้และตัดสนิใจด าเนินการใด ๆ  ดว้ยความ

ระมัดระวงัรอบคอบเพือ่ประโยชนส์งูสดุของผูถ้อืหุน้ทกุราย 

3   สรา้งความเจรญิเตบิโตอย่างมคีณุภาพและมั่นคงดว้ยการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพและผลประกอบการทีด่ ี 

เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ไดรั้บผลตอบแทนทีด่แีละยั่งยนื 

4   ก ากับดูแลการด าเนินงาน เพื่อใหม้ั่นใจว่า บริษัทมีการบริหารจัดการและสถานะทางการเงินที่ถูกตอ้ง
เหมาะสมเพือ่ปกป้องและเพิม่ผลประโยชนข์องผูถ้อืหุน้ 
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2   นโยบายการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 
บรษัิทเชือ่มั่นในคณุคา่ของการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจอยา่งตอ่เนื่องใหก้ับลกูคา้ จงึไดก้ าหนดแนว

การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ ดงันี ้

1   จ าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพใหก้บัลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
2   ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งแกล่กูคา้ โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิ

เกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณหรอืเงือ่นไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ 

3   จัดใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปัญหาของการน าสนิคา้ไปใช ้หรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่

เหมาะสมเพือ่ใหบ้รษัิทจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และน าขอ้มลูดงักลา่วไป

ปรับปรุงหรอืพัฒนาสนิคา้และการใหบ้รกิารดงักลา่วตอ่ไป 

4   จัดใหม้กีารบรกิารหลงัการขายเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5   มุง่มั่นทีจ่ะจัดหา พัฒนา และผลติสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามทนัสมัยอยูเ่สมอเพือ่สนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ 
6   รักษาความลบัของลกูคา้ ไมน่ าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตนโดยมชิอบ 

7   สนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้งและธ ารงรักษาไวซ้ึง่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้กับบรษัิท

ใหย่ั้งยนืสบืไป 

3   นโยบายการปฎบิตัติอ่คูค่า้และหรอืเจา้หนี ้
คูค่า้และ/หรอืเจา้หนีถ้อืเป็นหุน้สว่นและปัจจัยแหง่ความส าเร็จทางธรุกจิทีส่ าคญั บรษัิทจงึไดก้ าหนดแนว

ปฏบิตัทิีใ่หค้วามเสมอภาคและค านงึถงึผลประโยชนร์่วมกนั ดังตอ่ไปนี้ 

1   การจัดหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมรีะบบและมมีาตรฐานภายใตห้ลกัการดงันี้ 

–   มกีารแขง่ขนับนขอ้มูลทีเ่ทา่เทยีมกนั 
–   มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ 

–  จัดท าสญัญาทีเ่หมาะสมไมเ่อาเปรยีบคูค่า้และเจา้หนี้ 

–  จัดใหม้รีะบบการจัดการและตดิตามเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยา่ง ครบถว้น 

–  จา่ยเงนิใหคู้ค่า้และเจา้หนีต้รงเวลา ตามเงือ่นไขของการช าระเงนิทีต่กลงกนั 

2   ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3   หากเกดิกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทจะแจง้ใหคู้ค่า้และเจา้หนีท้ราบ                 

       ลว่งหนา้เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4   พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพทีย่ั่งยนืกบัคูค่า้และเจา้หนี ้ และมคีวามเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 
5   ไมรั่บผลประโยชนใ์ด ๆ  ทีไ่มส่จุรติจากคูค่า้และเจา้หนี้ 

6   ไม่กระท าการทีเ่ป็นเท็จ หรอืหลอกลวงใหคู้ค่า้และเจา้หนีเ้ขา้ใจผดิ 

4   นโยบายการปฏบิตัติอ่พนกังาน 
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ีคุณค่าทีสุ่ดและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนินกจิการ บริษัทจงึใหค้วามส าคัญดว้ยการดูแลและปฏบิัตทิีเ่ป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 

โยกยา้ย ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ และสวสัดกิารตา่งๆทีพ่งึจะไดรั้บซึง่มคีณะกรรมการสวัสดกิารดแูลสทิธขิองพนักงาน 

โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

1   ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิอยูเ่สมอ 
2    จัดใหม้สีวัสดกิารทีเ่หมาะสม เชน่ คา่รักษาพยาบาล การประกนัชวีติ การตรวจสขุภาพประจ าปี กองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี เงนิชว่ยเหลอืกรณีพนักงานหรอืบคุคลในครอบครัวถงึแกก่รรม การจัดใหม้รีถรับสง่  

การจัดใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักาย (Fitness Center) เป็นตน้ 
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2   นโยบายการปฏบิตัติอ่ลกูคา้ 
บรษัิทเชือ่มั่นในคณุคา่ของการสรา้งความพงึพอใจและความมั่นใจอยา่งตอ่เนื่องใหก้ับลกูคา้ จงึไดก้ าหนดแนว

การปฏบิตัติอ่ลกูคา้ ดงันี ้

1   จ าหน่ายสนิคา้และบรกิารทีม่คีณุภาพใหก้บัลกูคา้ในราคาทีเ่ป็นธรรม 
2   ใหข้อ้มลูขา่วสารทีถ่กูตอ้งแกล่กูคา้ โดยไมม่กีารกลา่วเกนิความเป็นจรงิ อนัเป็นเหตใุหล้กูคา้เขา้ใจผดิ

เกีย่วกบัคณุภาพ ปรมิาณหรอืเงือ่นไขใดๆ ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ ๆ 

3   จัดใหม้กีระบวนการทีส่ามารถใหล้กูคา้แจง้ถงึปัญหาของการน าสนิคา้ไปใช ้หรอืการใหบ้รกิารทีไ่ม่

เหมาะสมเพือ่ใหบ้รษัิทจะไดป้้องกนั/แกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว  และน าขอ้มลูดงักลา่วไป

ปรับปรุงหรอืพัฒนาสนิคา้และการใหบ้รกิารดงักลา่วตอ่ไป 

4   จัดใหม้กีารบรกิารหลงัการขายเพือ่อ านวยความสะดวกใหก้บัลกูคา้อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5   มุง่มั่นทีจ่ะจัดหา พัฒนา และผลติสนิคา้และบรกิารใหม้คีวามทนัสมัยอยูเ่สมอเพือ่สนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ 
6   รักษาความลบัของลกูคา้ ไมน่ าขอ้มลูลกูคา้ไปเปิดเผยหรอืใชป้ระโยชนส์ว่นตนโดยมชิอบ 

7   สนับสนุนกจิกรรมตา่งๆ ในอนัทีจ่ะเสรมิสรา้งและธ ารงรักษาไวซ้ึง่ความสมัพันธอ์นัดรีะหวา่งลกูคา้กับบรษัิท

ใหย่ั้งยนืสบืไป 

3   นโยบายการปฎบิตัติอ่คูค่า้และหรอืเจา้หนี ้
คูค่า้และ/หรอืเจา้หนีถ้อืเป็นหุน้สว่นและปัจจัยแหง่ความส าเร็จทางธรุกจิทีส่ าคญั บรษัิทจงึไดก้ าหนดแนว

ปฏบิตัทิีใ่หค้วามเสมอภาคและค านงึถงึผลประโยชนร์่วมกนั ดังตอ่ไปนี้ 

1   การจัดหาสนิคา้และบรกิารเป็นไปอยา่งมรีะบบและมมีาตรฐานภายใตห้ลกัการดงันี้ 

–   มกีารแขง่ขนับนขอ้มูลทีเ่ทา่เทยีมกนั 
–   มหีลกัเกณฑใ์นการประเมนิและคดัเลอืกคูค่า้ 

–  จัดท าสญัญาทีเ่หมาะสมไมเ่อาเปรยีบคูค่า้และเจา้หนี้ 

–  จัดใหม้รีะบบการจัดการและตดิตามเพือ่ใหม้ั่นใจวา่มกีารปฏบิตัติามเงือ่นไขของสญัญาอยา่ง ครบถว้น 

–  จา่ยเงนิใหคู้ค่า้และเจา้หนีต้รงเวลา ตามเงือ่นไขของการช าระเงนิทีต่กลงกนั 

2   ปฏบิตัติามเงือ่นไขตา่งๆ ทีต่กลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

3   หากเกดิกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวไ้ด ้บรษัิทจะแจง้ใหคู้ค่า้และเจา้หนีท้ราบ                 

       ลว่งหนา้เพือ่ร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา 

4   พัฒนาและรักษาสมัพันธภาพทีย่ั่งยนืกบัคูค่า้และเจา้หนี ้ และมคีวามเชือ่ถอืซึง่กนัและกนั 
5   ไมรั่บผลประโยชนใ์ด ๆ  ทีไ่มส่จุรติจากคูค่า้และเจา้หนี้ 

6   ไม่กระท าการทีเ่ป็นเท็จ หรอืหลอกลวงใหคู้ค่า้และเจา้หนีเ้ขา้ใจผดิ 

4   นโยบายการปฏบิตัติอ่พนกังาน 
พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรทีม่ีคุณค่าทีสุ่ดและเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายในการ

ด าเนินกจิการ บริษัทจงึใหค้วามส าคัญดว้ยการดูแลและปฏบิัตทิีเ่ป็นธรรมทัง้ในดา้นโอกาส ผลตอบแทน การแต่งตัง้ 

โยกยา้ย ตลอดจนการพัฒนาศกัยภาพ และสวสัดกิารตา่งๆทีพ่งึจะไดรั้บซึง่มคีณะกรรมการสวัสดกิารดแูลสทิธขิองพนักงาน 

โดยก าหนดแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

1   ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานของพนักงานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิอยูเ่สมอ 
2    จัดใหม้สีวัสดกิารทีเ่หมาะสม เชน่ คา่รักษาพยาบาล การประกนัชวีติ การตรวจสขุภาพประจ าปี กองทนุ

ส ารองเลีย้งชพี เงนิชว่ยเหลอืกรณีพนักงานหรอืบคุคลในครอบครัวถงึแกก่รรม การจัดใหม้รีถรับสง่  

การจัดใหม้สีถานทีอ่อกก าลงักาย (Fitness Center) เป็นตน้ 

 

 

3   หลกีเลีย่งการกระท าใด ๆ ทีไ่มเ่ป็นธรรม ซึง่อาจมผีลกระทบตอ่ความมั่นคงในหนา้ทีก่ารงานของพนักงาน 

4   ปฎบิตัติอ่พนักงานดว้ยความเคารพในเกยีรต ิศกัดิศ์ร ีและสทิธสิว่นบคุคล 

5   ก าหนดคา่ตอบแทนแกพ่นักงานอยา่งเป็นธรรม ตามสภาพตลาด การแขง่ขนัทางธรุกจิ ลักษณะของงาน 

   ผลการปฏบิตังิาน และความสามารถของบรษัิทในการจ่ายคา่ตอบแทนดงักลา่ว 
6   การแตง่ตัง้และโยกยา้ย รวมถงึการใหร้างวลัและการลงโทษพนักงานตอ้งกระท าดว้ยความสจุรติใจ 

  และตัง้อยู่บนพืน้ฐานของความรูค้วามสามารถและความเหมาะสมของพนักงานนัน้ 

7   ใหค้วามส าคญัตอ่การพัฒนาความรูค้วามสามารถของพนักงาน โดยมกีารพัฒนาพนักงานในหลายรูปแบบ 

เชน่ การจัดสมัมนา ฝึกอบรม อยา่งทั่วถงึและสม ่าเสมอ 

8   เปิดโอกาสใหพ้นักงานเสนอแนะหรอืรอ้งทกุขเ์กีย่วกบัการท างาน ซึง่ขอ้เสนอแนะหรอืขอ้รอ้งทกุขด์งักลา่ว 

จะไดรั้บการพจิารณาอย่างจรงิจัง และก าหนดวธิกีารแกไ้ข เพือ่ใหเ้กดิประโยชนแ์กท่กุฝ่ายและสรา้ง

ความสมัพันธอ์นัดใีนการท างานร่วมกนั 

บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัในความปลอดภยัในชวีติและสขุอนามยัของพนกังาน โดยก าหนดนโยบาย ดงันี ้
1    บรษัิทจะด าเนนิการดา้นความปลอดภัยทกุวถิทีางเพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยแกช่วีติ และสขุอนามัยของพนักงาน 

2    บรษัิทจะด าเนนิการเพือ่ควบคมุและป้องกนัการสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากอบุตัเิหต ุอัคคภีัย และ ความเจ็บป่วยอนั

เนือ่งจากการท างาน ตลอดจนรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหป้ลอดภัยตอ่พนักงานรวมทัง้การสง่เสรมิและ

สรา้งจติส านกึในการดแูลสขุภาพของพนักงาน 

3    บรษัิทจะมุง่มั่นพัฒนาและสรา้งสรรคร์ะบบความปลอดภัยและสขุอนามัยของพนักงานใหส้อดคลอ้งตามขอ้ก าหนด

ของกฎหมาย 

4    บรษัิทจะใหก้ารสนับสนุนทรัพยากรอยา่งเพยีงพอและเหมาะสมในการด าเนนิการตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

โดยมุง่มั่นในการพัฒนาทรัพยากรบคุคลใหม้คีวามรูแ้ละสรา้งจติส านกึในดา้นความปลอดภัยและสขุอนามัยของ
พนักงาน 

5    บรษัิทถอืวา่ความปลอดภัยและสขุอนามัยของพนักงานเป็นสิง่ส าคัญยิง่ เป็นหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ

ผูบ้รหิาร ผูบ้งัคับบัญชาทกุระดับ และพนักงานทกุคนจะตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบขอ้ก าหนดของกฎหมาย 

รายละเอยีดสวสัดกิารตา่งๆ ทีท่างบรษิทัไดจ้ดัใหก้บัพนกังาน และระบุในคูม่อืพนกังาน มดีงันี ้

 กองทนุส ารองเลีย้งชพี ประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัชวีติหมู ่

 เงนิโบนัส เบีย้ขยัน และเงนิพเิศษตา่งๆ  เงนิชว่ยเหลอืคา่ครองชพีส าหรับพนักงานทกุคน 

 เงนิชว่ยเหลอืตา่งๆ เชน่ เงนิชว่ยเหลอืฌาปนกจิ เงนิชว่ยเหลอืกรณีสมรส ของเยีย่มพนักงานกรณี  เจ็บป่วย
และตอ้งอยูโ่รงพยาบาล และทนุการศกึษาบตุรพนักงาน 

 การตรวจสขุภาพพนักงานประจ าปี และการตรวจเฉพาะทางในกรณีทีส่ภาพแวดลอ้มในการท างาน อาจมผีล
ตอ่สขุภาพ  จัดใหม้หีน่วยปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ตลอด 24 ชัว่โมง 

   รถรับ-สง่พนักงาน ชดุ UNIFORM และรองเทา้ สวัสดกิารจัดขา้วเปลา่ใหพ้นักงาน และจัดใหม้กีารจ าหน่าย
สนิคา้อปุโภค บรโิภคราคาถกู 

    สทิธใินการลา เชน่ ลางานศพบพุการ ีลากจิ ลาป่วย ลาพักผ่อน ลาคลอด ลาบวช  และอืน่ๆ 

 จัดใหม้ีการฝึกอบรมเฉพาะทางในแต่ละสาขาวชิาชพี เพื่อน ามาปรับปรุงประสทิธภิาพในการท างานของ

พนักงานตามแผนการฝึกอบรมทีไ่ดก้ าหนดไว ้ซึง่รวมไปถงึกฎระเบยีบ การท างานเป็นทมี และความเป็นผูน้ า 

   กจิกรรมท าบญุตักบาตรในวนัปีใหม ่กจิกรรมรณรงค ์เมาไมข่ับ ในชว่งเทศกาลตา่งๆ กจิกรรมสรงน ้าพระในวนั
สงกรานต ์

 

 



  72    รายงานประจำาปี 2562
 

 โครงการ ลด ละ เลกิ การสบูบหุรี ่โครงการโรงงานสขีาว โดยมกีารจัดอบรมและประชาสมัพันธเ์รือ่งการ
ตรวจหาสารเสพตดิ 

 โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบง่ปันความรู ้และการจัดนทิรรศการสปัดาหค์วามปลอดภัย 
5   นโยบายการปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ 

บรษัิทด าเนนิธรุกจิในแนวทางของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม จงึก าหนดหลักปฏบิตั ิดงันี้ 

1   ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

2   ไม่ท าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางใหร้า้ย 

3   ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

6   นโยบายแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ ิ
บริษัทไดค้ านึงถงึความส าคัญของทรัพยส์นิทางปัญญาซึง่เป็นผลงานทีเ่กดิจากความรู ้ความสามารถของ

บคุคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บรษัิทไดท้ าการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจวา่ขอ้มูลหรอืผลงานตา่ง ๆ ทีถู่กน ามาใชใ้นบรษัิท
จะตอ้งไมม่กีารละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่โดยเด็ดขาด 

 บรษัิทไม่อนุญาตและสนับสนุนใหพ้นักงานใชซ้อฟทแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธ ิผดิกฎหมาย ในการท างานให ้

บรษัิทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 พนักงานทีป่ฏบิัตงิานโดยใชค้อมพวิเตอร์ของบรษัิท จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดจากเจา้ของลขิสทิธิ
และใชเ้ฉพาะเทา่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทเทา่นัน้ 

 พนักงานจะตอ้งไม่น าผลงานหรือสิง่ทีม่ีการคดิคน้ขึน้ระหว่างทีท่ างานใหก้ับบรษัิทไปใชป้ระโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ้ ืน่ โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิท และพนักงานจะตอ้งสง่มอบทรัพยส์นิทางปัญญา

คนืแกบ่รษัิทไมว่า่สิง่นัน้จะถกูเก็บอยูใ่นรูปแบบใด ๆ เมือ่พนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน 

 กอ่นทีจ่ะมกีารน าเอาผลงานการคดิคน้หรือขอ้มูลใดๆ มาใชใ้นการปฏบิัตงิานใหก้ับบรษัิทนัน้ พนักงาน
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่เสยีกอ่นวา่ผลงานสิง่ประดษิฐห์รอืขอ้มูลทีน่ ามานัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

และไมเ่ป็นการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 
7   การปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

บรษัิทตระหนักอยู่เสมอว่า บรษัิทอยู่รอดและเจริญเตบิโตไดก็้ดว้ยอาศัยสังคมและสว่นรวม ดังนั้นเพื่อธ ารง

รักษาไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมทีด่ ีบรษัิทจงึยดึแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

1   มสีว่นร่วมทางสงัคมในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ หรอืสิง่ของแกก่จิกรรมทีธ่ ารงไวซ้ึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีาม ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนกิชนทีด่ใีนการใหก้ารอปุถัมภก์จิกรรมทาง

ศาสนาอยา่งสม า่เสมอ 

2   ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทางดา้นการศกึษา การพัฒนาความรูท้างวชิาชพี ความสามารถทางดา้นกฬีา 

ตลอดจนการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

3   ใหก้ารสนับสนุนและความชว่ยเหลอืตอ่สงัคมและชมุชน ตลอดจนการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยตา่งๆ  

อยา่งสม า่เสมอ 

4  ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืขอ้บงัคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

 

 

 

  



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)     73
 

 โครงการ ลด ละ เลกิ การสบูบหุรี ่โครงการโรงงานสขีาว โดยมกีารจัดอบรมและประชาสมัพันธเ์รือ่งการ
ตรวจหาสารเสพตดิ 

 โครงการ 5ส โครงการ KAIZEN โครงการแบง่ปันความรู ้และการจัดนทิรรศการสปัดาหค์วามปลอดภัย 
5   นโยบายการปฏบิตัติอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ 

บรษัิทด าเนนิธรุกจิในแนวทางของการแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม จงึก าหนดหลักปฏบิตั ิดงันี้ 

1   ไม่แสวงหาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวธิกีารทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมาะสม 

2   ไม่ท าลายชือ่เสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางใหร้า้ย 

3   ไม่กระท าการใดๆ ทีเ่ป็นการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ หรอืคูแ่ขง่ทางการคา้ 

6   นโยบายแนวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัทรพัยส์นิทางปัญญา หรอืลขิสทิธ ิ
บริษัทไดค้ านึงถงึความส าคัญของทรัพยส์นิทางปัญญาซึง่เป็นผลงานทีเ่กดิจากความรู ้ความสามารถของ

บคุคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ บรษัิทไดท้ าการตรวจสอบเพื่อใหม้ั่นใจวา่ขอ้มูลหรอืผลงานตา่ง ๆ ทีถู่กน ามาใชใ้นบรษัิท
จะตอ้งไมม่กีารละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่โดยเด็ดขาด 

 บรษัิทไม่อนุญาตและสนับสนุนใหพ้นักงานใชซ้อฟทแ์วรท์ีล่ะเมดิลขิสทิธ ิผดิกฎหมาย ในการท างานให ้

บรษัิทไมว่า่จะในกรณีใด ๆ ทัง้สิน้ 

 พนักงานทีป่ฏบิัตงิานโดยใชค้อมพวิเตอร์ของบรษัิท จะตอ้งปฏบิัตติามขอ้ก าหนดจากเจา้ของลขิสทิธิ
และใชเ้ฉพาะเทา่ทีไ่ดรั้บอนุญาตจากบรษัิทเทา่นัน้ 

 พนักงานจะตอ้งไม่น าผลงานหรือสิง่ทีม่ีการคดิคน้ขึน้ระหว่างทีท่ างานใหก้ับบรษัิทไปใชป้ระโยชน์ต่อ
ตนเองหรือผูอ้ ืน่ โดยไม่ไดรั้บความยนิยอมจากบรษัิท และพนักงานจะตอ้งสง่มอบทรัพยส์นิทางปัญญา

คนืแกบ่รษัิทไมว่า่สิง่นัน้จะถกูเก็บอยูใ่นรูปแบบใด ๆ เมือ่พนักงานพน้สภาพจากการเป็นพนักงาน 

 กอ่นทีจ่ะมกีารน าเอาผลงานการคดิคน้หรือขอ้มูลใดๆ มาใชใ้นการปฏบิัตงิานใหก้ับบรษัิทนัน้ พนักงาน
จะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่เสยีกอ่นวา่ผลงานสิง่ประดษิฐห์รอืขอ้มูลทีน่ ามานัน้ เป็นสิง่ทีถู่กตอ้งตามกฎหมาย 

และไมเ่ป็นการละเมดิทรัพยส์นิทางปัญญาของผูอ้ืน่ 
7   การปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสว่นรวม 

บรษัิทตระหนักอยู่เสมอว่า บรษัิทอยู่รอดและเจริญเตบิโตไดก็้ดว้ยอาศัยสังคมและสว่นรวม ดังนั้นเพื่อธ ารง

รักษาไวซ้ึง่สงัคมและสว่นรวมทีด่ ีบรษัิทจงึยดึแนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

1   มสีว่นร่วมทางสงัคมในการใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิ หรอืสิง่ของแกก่จิกรรมทีธ่ ารงไวซ้ึง่ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวฒันธรรมอนัดงีาม ตลอดจนปฏบิตัตินเป็นศาสนกิชนทีด่ใีนการใหก้ารอปุถัมภก์จิกรรมทาง

ศาสนาอยา่งสม า่เสมอ 

2   ใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทางดา้นการศกึษา การพัฒนาความรูท้างวชิาชพี ความสามารถทางดา้นกฬีา 

ตลอดจนการชว่ยเหลอืผูด้อ้ยโอกาส 

3   ใหก้ารสนับสนุนและความชว่ยเหลอืตอ่สงัคมและชมุชน ตลอดจนการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยตา่งๆ  

อยา่งสม า่เสมอ 

4  ปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืขอ้บงัคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
 

 

 

 

 

  

 

8   การปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบตอ่ชุมชน 
เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งความสัมพันธท์ีใ่กลช้ดิกับชมุชนทีอ่ยู่โดยรอบและบรเิวณใกลเ้คยีง บรษัิทไดก้ าหนด

แนวทางปฏบิตั ิดงันี ้

1   ปลกูฝังจติส านกึใหแ้กพ่นักงานในองคก์รเกีย่วกบัความรับผดิชอบตอ่สงัคมและชมุชนผา่นสือ่และกจิกรรม
ภายในอย่างตอ่เนื่อง 

2   สรา้งสมัพันธท์ีด่แีละประสานความร่วมมอื กับองคก์ร ทัง้ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูน้ าชมุชนใน

หลากหลายระดับเพือ่การพัฒนาชมุชนอยา่งยั่งยนืและเป็นรูปธรรม 

3   มอบสิง่ปลกูสรา้ง วัสดอุปุกรณ์ ตลอดจนบรจิาคทนุทรัพย ์เพือ่ดแูลสภาพความเป็นอยูแ่ละความปลอดภัย

ของชมุชน 

4   ระดมทนุทรัพยแ์ละสิง่ของจ าเป็นเพือ่ชว่ยเหลอืผูป้ระสบภัยตา่งๆ ตามความจ าเป็นของเหตกุารณ์ 

9    การปฏบิตัคิวามรบัผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม 
ความรับผดิชอบทีม่ีต่อสิง่แวดลอ้มเป็นภาระกจิส าคัญในการด าเนินธุรกจิของบริษัทจงึไดก้ าหนดแนวทาง

ปฏบิตั ิดงันี ้

1   ด าเนนิธรุกจิโดยค านงึถงึการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม มาตราฐานการจัดการเกีย่วกับความปลอดภัย และตอ้ง

ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย หรอืขอ้บงัคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

2   ใชท้รัพยากรตา่งๆ เชน่ วตัถดุบิ เงนิทนุ บคุลากรและพลงังาน ฯลฯ อยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสม 

3   สง่เสรมิกจิกรรมดแูลรักษาธรรมชาตแิละรณรงคก์ารอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิอยา่งตอ่เนือ่ง รวมทัง้ให ้

การสนับสนุนการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มแกส่งัคมและองคก์รตา่งๆ และด าเนนิการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสารดา้น

สิง่แวดลอ้ม เพือ่สรา้งภาพลักษณ์และความเขา้ใจอนัดตีอ่การจัดการสิง่แวดลอ้มของบรษัิท 

4   สง่เสรมิใหค้วามรู ้และฝึกอบรมพนักงานในองคก์ร เรือ่งสิง่แวดลอ้ม  เพือ่ปลกูฝังใหพ้นักงานทกุคน
ค านงึถงึความรับผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้มในการปฏบิตัหินา้ทีง่าน 

10    การแสดงความคดิเห็นหรอืขอ้เสนอแนะ 
คณะกรรมการไดใ้หค้วามส าคัญต่อการมสี่วนร่วมของผูม้สีว่นไดเ้สยีในการเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานของ

บริษัท เพื่อสรา้งความยั่งยืนใหก้ับกจิการ โดยการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญที่เกีย่วขอ้งใหผู้ม้ ีส่วนไดเ้สยีไดรั้บทราบอย่าง

เพียงพอและโปร่งใส การจัดใหม้ีช่องทางส าหรับใหผู้ม้ ีส่วนไดเ้สยีสามารถส่งความคดิเห็น หรือขอ้เสนอแนะอันเป็น

ประโยชน์และสรา้งมูลค่าเพิ่มใหก้ับบริษัทได ้โดยการสง่จดหมายทางไปรษณียห์รือแจง้ตดิต่อตามทีอ่ยู่ทีไ่ดแ้จง้ไวบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) ในสว่นของ “ตดิตอ่เรา” และสามารถตดิตอ่กับคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุ

ยอ่ยหรอืกรรมการบรษัิท เพือ่ใหข้อ้แนะน าอนัเป็นประโยชนแ์ละสรา้งมูลคา่เพิม่ใหก้ับบรษัิทได ้ ดงันี ้

– จดหมายอเิลคโทรนกิส ์
กรรมการบรษัิท :    kkc-bod@kulthorn.com      

คณะกรรมการตรวจสอบ :  kkc-auditcom@kulthorn.com 

–   จดหมายธรรมดา   
คณะกรรมการบรษัิท :     บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31 

ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 

คณะกรรมการตรวจสอบ :   บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากดั (มหาชน) เลขที ่126  ซอยฉลองกรุง 31 

ถนนฉลองกรุง  แขวงล าปลาทวิ เขตลาดกระบงั  กรุงเทพมหานคร  10520 
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11   การแจง้เบาะแสและการปกป้องพนกังานแจง้เบาะแส 
บริษัทยดึถือการปฎบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดส้นับสนุนใหพ้นักงานของบริษัท ช่วยกัน

สอดสอ่งดแูล  หากพบการกระท าใด ๆ  ทีผ่ดิหลักธรรมาภบิาล ผดิจรรยาบรรณ ผดิกฎระเบยีบและขอ้บังคับของบรษัิท ผดิ

กฎหมาย หรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิท ซึง่พนักงานบรษัิทจะไดรั้บทราบวธิกีารแจง้เบาะแส และการปกป้อง
พนักงานผูแ้จง้เบาะแสดังกล่าวตามทีร่ะบุในคู่มอืระเบยีบขอ้บังคับการท างาน  และสือ่ประชาสัมพันธข์องบรษัิทในระบบ

Intranet และพนักงานสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดดังกล่าวแก่บริษัทได  ้โดยส่งเรื่องพรอ้มเอกสารและ/หรือ 

หลักฐานทีม่ใีหก้ับกรรมการผูจั้ดการใหญ่และ/หรือผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยข์องบรษัิท โดยท าไดท้ัง้น าสง่ดว้ย

ตนเองหรอืสง่ทางไปรษณีย ์หรอืกลอ่งรับขอ้รอ้งเรยีน โดยขอใหร้ะบชุือ่และนามสกลุของผูแ้จง้มาดว้ยเพือ่ความสะดวกใน

การสอบถาม และ/หรอืขอขอ้มูลเพิม่เตมิ หากไม่มกีารระบชุือ่จะไม่ไดรั้บการพจิารณา ผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยจ์ะ

ตรวจสอบวเิคราะห ์และหากพบวา่มมีลูความจรงิ ก็จะน าเรือ่งดังกลา่วเขา้ทีป่ระชมุโดยมกีรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธาน

และพจิารณาร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือ่ผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทัง้ส ิน้ จะทราบเพียง
กรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ละ/หรอืผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยข์องบรษัิทเทา่นัน้   

12   จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณในการด าเนนิงานและประกอบธุรกจิ 
–   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน ในการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ดงันี ้

1   ไมแ่สวงหาโอกาสหรอืใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานไปหาผลประโยชน ์  

สว่นตน หรอืท าธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษัิทหรอืท าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

2   ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอืน่เพือ่
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 

3   หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกับตนเองทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

4   บรษัิทจะด าเนนิการเสมอืนกบับรษัิทไดก้ระท ากับบคุคลภายนอก ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

พนักงานไดม้กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกับบรษัิท  และกรรมการ ผูบ้รหิาร  หรอืพนักงานผูนั้น้ตอ้งไมม่สีว่น

ในการพจิารณาอนุมัต ิ

5   ระหวา่งทีป่ฎบิตังิานใหบ้รษัิทและหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานจะตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นความลบัของบรษัิทเพือ่ประโยชนแ์กผู่ใ้ดทัง้ส ิน้ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

ขอ้มลูการเงนิ การปฏบิตังิาน ขอ้มลูธรุกจิ แผนงานในอนาคตของบรษัิท  เป็นตน้ 

6   เมือ่เกดิปัญหาขึน้ใหป้รกึษาหารอืผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับขัน้เพือ่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้และน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท  เพือ่รับทราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ซึง่คณะกรรมการ

บรษัิทจะท าการพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิัตติามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท ารายการกับบคุคลภายนอกซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ และเปิดเผยรายละเอยีด มูลคา่รายการ 

คูส่ญัญา เหตผุลและความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เมือ่มกีารพจิารณาส าหรับรายการทีเ่กีย่วโยงกัน กรรมการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุเพื่อร่วมพจิารณาและออกเสยีงลงมตทิัง้ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 
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11   การแจง้เบาะแสและการปกป้องพนกังานแจง้เบาะแส 
บริษัทยดึถือการปฎบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดส้นับสนุนใหพ้นักงานของบริษัท ช่วยกัน

สอดสอ่งดแูล  หากพบการกระท าใด ๆ  ทีผ่ดิหลักธรรมาภบิาล ผดิจรรยาบรรณ ผดิกฎระเบยีบและขอ้บังคับของบรษัิท ผดิ

กฎหมาย หรืออาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิท ซึง่พนักงานบรษัิทจะไดรั้บทราบวธิกีารแจง้เบาะแส และการปกป้อง
พนักงานผูแ้จง้เบาะแสดังกล่าวตามทีร่ะบุในคู่มอืระเบยีบขอ้บังคับการท างาน  และสือ่ประชาสัมพันธข์องบรษัิทในระบบ

Intranet และพนักงานสามารถแจง้เบาะแสการกระท าผิดดังกล่าวแก่บริษัทได  ้โดยส่งเรื่องพรอ้มเอกสารและ/หรือ 

หลักฐานทีม่ใีหก้ับกรรมการผูจ้ัดการใหญ่และ/หรือผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยข์องบรษัิท โดยท าไดท้ัง้น าสง่ดว้ย

ตนเองหรอืสง่ทางไปรษณีย ์หรอืกลอ่งรับขอ้รอ้งเรยีน โดยขอใหร้ะบชุือ่และนามสกลุของผูแ้จง้มาดว้ยเพือ่ความสะดวกใน

การสอบถาม และ/หรอืขอขอ้มูลเพิม่เตมิ หากไม่มกีารระบชุือ่จะไม่ไดรั้บการพจิารณา ผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยจ์ะ

ตรวจสอบวเิคราะห ์และหากพบวา่มมีลูความจรงิ ก็จะน าเรือ่งดังกลา่วเขา้ทีป่ระชมุโดยมกีรรมการผูจ้ัดการใหญ่เป็นประธาน

และพจิารณาร่วมกบัผูเ้กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนนิการในขัน้ตอนตอ่ไป 

ทัง้นี้บริษัทจะปกป้องพนักงานผูแ้จง้เบาะแส โดยจะไม่มีการเปิดเผยชือ่ผูแ้จง้แก่ผูใ้ดทัง้ส ิน้ จะทราบเพียง
กรรมการผูจ้ัดการใหญแ่ละ/หรอืผูจ้ัดการสว่นงานทรัพยากรมนุษยข์องบรษัิทเทา่นัน้   

12   จรยิธรรมธุรกจิและจรรยาบรรณในการด าเนนิงานและประกอบธุรกจิ 
–   ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

บริษัทไดก้ าหนดแนวทางปฏิบัติส าหรับกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงาน เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิาน ในการป้องกนัปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ ดงันี ้

1   ไมแ่สวงหาโอกาสหรอืใชข้อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานไปหาผลประโยชน ์  

สว่นตน หรอืท าธรุกจิทีแ่ขง่ขนักบับรษัิทหรอืท าธรุกจิทีเ่กีย่วเนือ่ง 

2   ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอืน่เพือ่
ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 

3   หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกับตนเองทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท 

4   บรษัิทจะด าเนนิการเสมอืนกบับรษัิทไดก้ระท ากับบคุคลภายนอก ในกรณีทีก่รรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

พนักงานไดม้กีารท ารายการทีเ่กีย่วโยงกับบรษัิท  และกรรมการ ผูบ้รหิาร  หรอืพนักงานผูนั้น้ตอ้งไมม่สีว่น

ในการพจิารณาอนุมัต ิ

5   ระหวา่งทีป่ฎบิตังิานใหบ้รษัิทและหลงัจากพน้สภาพการปฏบิตังิานแลว้ ผูบ้รหิารหรอืพนักงานจะตอ้งไม่

เปิดเผยขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นความลบัของบรษัิทเพือ่ประโยชนแ์กผู่ใ้ดทัง้ส ิน้ ไมว่า่จะเป็นขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์

ขอ้มลูการเงนิ การปฏบิตังิาน ขอ้มลูธรุกจิ แผนงานในอนาคตของบรษัิท  เป็นตน้ 

6   เมือ่เกดิปัญหาขึน้ใหป้รกึษาหารอืผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับขัน้เพือ่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งเหมาะสม 
 

คณะกรรมการตรวจสอบจะพจิารณารายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้และน าเสนอตอ่

คณะกรรมการบรษัิท  เพือ่รับทราบถงึรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการทีเ่กีย่วโยงกัน ซึง่คณะกรรมการ

บรษัิทจะท าการพจิารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ และปฏบิัตติามหลักเกณฑข์องตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

โดยราคาและเงือ่นไขเสมอืนท ารายการกับบคุคลภายนอกซึง่เป็นไปตามปกตธิุรกจิ และเปิดเผยรายละเอยีด มูลคา่รายการ 

คูส่ญัญา เหตผุลและความจ าเป็นไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี 

(แบบ 56-1) ตลอดจนในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เมือ่มกีารพจิารณาส าหรับรายการทีเ่กีย่วโยงกัน กรรมการทีอ่าจมี

ความขดัแยง้ทางผลประโยชนจ์ะตอ้งไมอ่ยูใ่นทีป่ระชมุเพื่อร่วมพจิารณาและออกเสยีงลงมตทิัง้ในการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทและการประชมุผูถ้อืหุน้ 

 

 

 

บรษัิทปฏบิัตติามแนวทางและขัน้ตอนในการปฏบิัตใินเรื่องการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วโยงกันตามหลักเกณฑ์

ของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย ดงันี้ 

 ใหค้ณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหาร ซึ่งเขา้ข่ายบุคคลที่เกี่ยวโยงกันตามค านิยามของส านัก
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์ปิดเผยขอ้มลูบคุคลและบรษัิททีเ่กีย่วโยงกนั 

 ทกุครัง้ทีม่กีารแตง่ตัง้ผูบ้รหิารใหม่ ส านักเลขานุการบรษัิทจะจัดสง่แบบฟอรม์ “รายงานการมสีว่นไดเ้สยี
ของกรรมการและผูบ้รหิาร” เพือ่ใหผู้บ้รหิารทีไ่ดรั้บแตง่ตัง้ใหม่ใหข้อ้มูลพรอ้มลงนามรับรองความถูกตอ้ง

ของขอ้มูล และหากภายหลังมกีารเปลีย่นแปลงขอ้มูล ผูบ้รหิารจะตอ้งจัดสง่แบบฟอรม์ดังกลา่วพรอ้มลง

นามรับรองความถกูตอ้งของขอ้มลู  

–   จรรยาบรรณของกรรมการและผูบ้รหิาร 
บรษัิทมุ่งหวังใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร แสดงถงึเจตนารมณ์ในการด าเนินธุรกจิของบรษัิทอย่างโปร่งใส

และมคีณุธรรม ปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานดา้นจรยิธรรมดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ ระมัดระวงั และรอบคอบ เพือ่ประโยชน์ของ
ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่บรษัิทจงึก าหนดจรรยาบรรณเพือ่ใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิัตสิ าหรับกรรมการและผูบ้รหิาร 

ดงันี ้

1   ด าเนนิกจิการของบรษัิทดว้ยความซือ่สตัย ์ยตุธิรรม โปร่งใสและมคีณุธรรม 

2   ปฏบิตัหินา้ทีข่องตนอย่างเต็มความสามารถ เพือ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่บรษัิท 

3   ปฏบิตัหินา้ทีต่ามกฎหมาย กฎเกณฑ ์และขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนนิธรุกจิ 

4   มคีวามเป็นอสิระในดา้นการตดัสนิใจ และการกระท าทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของความถูกตอ้ง 

5   ปฏบิตัหินา้ที ่โดยหลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ว่นตนตอ่ผลประโยชนข์องบรษัิท 

เพือ่ใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
6   ไมม่ผีลประโยชน ์หรอืสว่นไดเ้สยีในกจิการทีก่ระท ากบับรษัิทหรอืในกจิการทีม่ลีักษณะเป็นการแขง่ขนั

กบับรษัิท  ทัง้นีไ้ม่วา่โดยทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

7   รักษาขอ้มลูทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีไมใ่หร่ั้วไหลไปยังบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

ซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

8   ไมใ่ชข้อ้มลูภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มลูภายในแกบ่คุคลอืน่

เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 

–   จรรยาบรรณของพนกังาน 
บรษัิทไดอ้บรมและแจง้แนวทางปฏบิัตสิ าหรับมาตรฐานความประพฤตทิีด่แีละจรรยาบรรณของพนักงาน 

โดยผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ซึง่จรรยาบรรณดังกล่าวไดถู้กบันทกึไวใ้นระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกับการท างานของ

บรษัิทเพือ่ถอืปฏบิตั ิดงันี ้

1   ตอ้งอทุศิตนและปฏบิตัหินา้ทีเ่ต็มความรูค้วามสามารถในงานทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

2   ตอ้งเคารพและปฏบิัตติามระเบยีบขอ้บงัคบัทีบ่รษัิทก าหนด 

3   ตอ้งเคารพและปฏบิัตติามค าสัง่อนัชอบดว้ยกฎหมายและค าแนะน าโดยชอบของผูบ้งัคับบัญชา 

ตลอดจนบคุคลทีบ่รษัิทมอบหมาย 

4   ตอ้งปกป้องทรัพยส์นิและผลประโยชน์ของบรษัิท 

5   ตอ้งรักษาเวลาท างานและมาปฏบิตังิานโดยสม า่เสมอ 
6   ตอ้งปฏบิัตงิานดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติ 

7   ตอ้งประพฤตตินอยูใ่นระเบยีบวนัิยทีด่ตีลอดจนศลีธรรมอนัดงีาม 
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8   รักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีไมใ่หร่ั้วไหลไปยังบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

  ซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

9   ไมใ่ชข้อ้มูลภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มูลภายในแกบ่คุคลอืน่

เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 
–   ขอ้พงึปฏบิตัเิมือ่มปีญัหา  

จรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิัตทิีก่ าหนดไวน้ี้อาจไม่ครอบคลมุถงึทุกเรือ่งทุก

กรณี  ดงันัน้เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ผูบ้รหิารและพนักงานควรปรกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชัน้ เพือ่การชีแ้นะแนวทางที่

เห็นวา่สมควรและเหมาะสมตอ่ไป 

–   นโยบายการรบัและใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ ของก านลั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
การรับหรอืการใหต้ามประเพณีและศลีธรรมจรรยา เพือ่แสดงออกถงึความกตัญญกูตเวท ีหรอืเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกจิโดยปกต ิเป็นสิง่อันพึงปฏบิัตติามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การใหข้องขวัญ ทรัพยส์นิ ของ

ก านัล หรือประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ของการเกือ้หนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมี
ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจในการปฎบิัตหินา้ที ่และอาจท าใหบ้รษัิทเสยีประโยชน์ในทีส่ดุ ซึง่บรษัิทไม่สนับสนุนการกระท า

ดงักลา่ว โดยบรษัิทไดก้ าหนดแนวทางปฎบิตัไิว ้ ดงันี้ 

1  การรับหรอืการใหท้รัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด อนัอาจสรา้งการจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไมช่อบธรรม 

–   พนักงานตอ้งไมรั่บหรอืใหเ้งนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด กบัผูห้นึง่ผูใ้ดทีม่เีจตนาเพือ่  

ชกัน า หรอืละเวน้การกระท าทีไ่มถ่กูตอ้ง 

–   การรับของขวญั หรอืทรัพยส์นิ ควรเป็นการรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนโ์ดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ

ทรัพยส์นิอย่างผดิกฎหมาย และของขวญัหรอืทรัพยส์นินัน้ตอ้งไมใ่ชส่ ิง่ผดิกฎหมาย 

–   การใชจ้า่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธรุกจิ และการใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตั ิ
ตามสญัญาทางธรุกจิเป็นเรือ่งทีย่อมได ้แตต่อ้งใชจ้่ายอยา่งสมเหตสุมผล 

–   การใหข้องขวญั ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐทัง้ในประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหนั้น้ไมข่ดัตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ 

2  การรับหรอืการใหข้องขวัญ ของทีร่ะลกึ 

–   กอ่นการรับหรอืใหข้องขวัญ ของทีร่ะลกึ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิทโดยสิง่ของหรอืของขวญัทีใ่หแ้กก่นัในหนา้ทีก่ารงานควรมรีาคา 

  ไมม่าก และเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

–   ไมรั่บ หรอืใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย่างหนึง่อยา่งใด 
โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฎบิตัหินา้ที ่หากจ าเป็นตอ้งรับของขวัญ ของทีร่ะลกึ ทีม่คีา่เกนิปกตวิสิยั

จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธรุกจิ ใหร้ายงานผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

–   เก็บรักษาหลักฐานการช าระเงนิทีแ่สดงมลูคา่ของขวญั ของทีร่ะลกึ เพือ่ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

–   กรณีทีรั่บมอบหมาย หรอืไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปชว่ยเหลอืหน่วยงานภายนอก 

อาจรับเงนิ สิง่ของ หรอืของขวัญตามหลักเกณฑห์รอืมาตรฐานทีห่น่วยงานภายนอกนัน้ก าหนดไว ้

3  การท าธรุกรรมกบัภาครัฐ 

–  เมือ่ตดิตอ่กับเจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนนิการอยา่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา 

–   ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถิน่  
ทีอ่าจมเีงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนั 
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8   รักษาขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัของบรษัิทและผูม้สีว่นไดเ้สยีไมใ่หร่ั้วไหลไปยังบคุคลทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

  ซึง่อาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกบ่รษัิทหรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี 

9   ไมใ่ชข้อ้มูลภายในเพือ่ประโยชนข์องตนในการซือ้ขายหุน้ของบรษัิทหรอืใหข้อ้มูลภายในแกบ่คุคลอืน่

เพือ่ประโยชนใ์นการซือ้ขายหุน้ของบรษัิท 
–   ขอ้พงึปฏบิตัเิมือ่มปีญัหา  

จรยิธรรมในการประกอบธุรกจิ จรรยาบรรณและขอ้พงึปฏบิัตทิีก่ าหนดไวน้ี้อาจไม่ครอบคลมุถงึทุกเรือ่งทุก

กรณี  ดงันัน้เมือ่มปัีญหาเกดิขึน้ผูบ้รหิารและพนักงานควรปรกึษาหารอืผูบ้งัคบับญัชาตามล าดับชัน้ เพือ่การชีแ้นะแนวทางที่

เห็นวา่สมควรและเหมาะสมตอ่ไป 

–   นโยบายการรบัและใหข้องขวญั ทรพัยส์นิ ของก านลั หรอืประโยชนอ์ืน่ใด 
การรับหรอืการใหต้ามประเพณีและศลีธรรมจรรยา เพือ่แสดงออกถงึความกตัญญกูตเวท ีหรอืเป็นการรักษา

สัมพันธภาพทางธุรกจิโดยปกต ิเป็นสิง่อันพึงปฏบิัตติามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม การใหข้องขวัญ ทรัพยส์นิ ของ

ก านัล หรือประโยชน์อืน่ใดที่ไม่เหมาะสมย่อมจะท าใหเ้กดิภาพลักษณ์ของการเกือ้หนุน หรือมีพันธะต่อกัน อันอาจมี
ผลกระทบตอ่การตัดสนิใจในการปฎบิัตหินา้ที ่และอาจท าใหบ้รษัิทเสยีประโยชน์ในทีส่ดุ ซึง่บรษัิทไม่สนับสนุนการกระท า

ดงักลา่ว โดยบรษัิทไดก้ าหนดแนวทางปฎบิตัไิว ้ ดงันี้ 

1  การรับหรอืการใหท้รัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใด อนัอาจสรา้งการจงูใจในการตดัสนิใจอย่างไมช่อบธรรม 

–   พนักงานตอ้งไมรั่บหรอืใหเ้งนิ ทรัพยส์นิ สิง่ของ หรอืประโยชนอ์ืน่ใด กบัผูห้นึง่ผูใ้ดทีม่เีจตนาเพือ่  

ชกัน า หรอืละเวน้การกระท าทีไ่มถ่กูตอ้ง 

–   การรับของขวญั หรอืทรัพยส์นิ ควรเป็นการรับทรัพยส์นิหรอืประโยชนโ์ดยธรรมจรรยา ไม่เป็นการรับ

ทรัพยส์นิอย่างผดิกฎหมาย และของขวญัหรอืทรัพยส์นินัน้ตอ้งไมใ่ชส่ ิง่ผดิกฎหมาย 

–   การใชจ้า่ยส าหรับการเลีย้งรับรองทางธรุกจิ และการใชจ้า่ยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการปฏบิตั ิ
ตามสญัญาทางธรุกจิเป็นเรือ่งทีย่อมได ้แตต่อ้งใชจ้่ายอยา่งสมเหตสุมผล 

–   การใหข้องขวญั ทรัพยส์นิ หรอืประโยชน์อืน่ใดแกเ่จา้หนา้ทีข่องรัฐทัง้ในประเทศไทย และ

ตา่งประเทศ ตอ้งใหแ้น่ใจวา่การใหนั้น้ไมข่ดัตอ่กฎหมายและจารตีประเพณีทอ้งถิน่ 

2  การรับหรอืการใหข้องขวัญ ของทีร่ะลกึ 

–   กอ่นการรับหรอืใหข้องขวัญ ของทีร่ะลกึ ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจกอ่นวา่ไดป้ฏบิตัถิูกตอ้งตาม

กฎหมายและขอ้บงัคับของบรษัิทโดยสิง่ของหรอืของขวญัทีใ่หแ้กก่นัในหนา้ทีก่ารงานควรมรีาคา 

  ไมม่าก และเหมาะสมในแตล่ะโอกาส 

–   ไมรั่บ หรอืใหข้องขวญั ของทีร่ะลกึ ทีอ่าจท าใหเ้กดิอทิธพิลในการตดัสนิใจอย่างหนึง่อยา่งใด 
โดยไมเ่ป็นธรรมในการปฎบิตัหินา้ที ่หากจ าเป็นตอ้งรับของขวัญ ของทีร่ะลกึ ทีม่คีา่เกนิปกตวิสิยั

จากผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทางธรุกจิ ใหร้ายงานผูบ้งัคับบัญชาตามล าดับชัน้ 

–   เก็บรักษาหลักฐานการช าระเงนิทีแ่สดงมลูคา่ของขวญั ของทีร่ะลกึ เพือ่ตรวจสอบไดใ้นภายหลงั 

–   กรณีทีรั่บมอบหมาย หรอืไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชาใหไ้ปชว่ยเหลอืหน่วยงานภายนอก 

อาจรับเงนิ สิง่ของ หรอืของขวัญตามหลักเกณฑห์รอืมาตรฐานทีห่น่วยงานภายนอกนัน้ก าหนดไว ้

3  การท าธรุกรรมกบัภาครัฐ 

–  เมือ่ตดิตอ่กับเจา้หนา้ที ่หรอืหน่วยงานของรัฐใหด้ าเนนิการอยา่งถกูตอ้ง ตรงไปตรงมา 

–   ใหป้ฏบิตัติามกฎหมาย กฎเกณฑ ์หรอืขนบธรรมเนยีมประเพณีตา่งๆ ในแตล่ะทอ้งถิน่  
ทีอ่าจมเีงือ่นไข ขัน้ตอน หรอืวธิปีฏบิตัทิีแ่ตกตา่งกนั 

 

 

 

 

–   ใหป้ฏบิตัติามกฎหมายของแตล่ะประเทศ หรอืทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวา่จา้งพนักงานของรัฐ ทัง้

ในกรณีวา่จา้งเพือ่มาเป็นทีป่รกึษา หรอืเป็นพนักงานของบรษัิท โดยเงือ่นไขการวา่จา้งตอ้งโปร่งใส

และเหมาะสม 

–   นโยบายการไมล่ะเมดิสทิธมินุษยชน 
บรษัิทยดึหลกัสทิธมินุษยชนเป็นหลักปฏบิัตริ่วมกัน พนักงานทกุคนจะตอ้งไม่กระท าการใด ๆ หรอืสง่เสรมิ

ใหม้กีารละเมดิสทิธมินุษยชนโดยเคร่งครัด  ดงันี ้

1 สทิธแิละเสรภีาพสว่นบคุคล 

–  บรษัิทใหก้ารดแูลขอ้มลูสว่นตวัของพนักงาน โดยถอืเป็นความลบั ไมส่ง่ขอ้มลูหรอืกระจายขอ้มลู

สว่นบคุคลไปยังบคุคลอืน่ทีไ่มเ่กีย่วขอ้ง 

–  การเปิดเผยหรอืการถา่ยทอดโอนขอ้มลูสว่นบคุคลจะกระท าไดเ้มือ่ไดรั้บการยนิยอมจากเจา้ของ

ขอ้มลู 

–  บคุคลย่อมอา้งศักดิศ์รแีหง่ความเป็นมนุษยห์รอืใชส้ทิธแิละเสรภีาพของตนไดเ้ทา่ทีไ่มล่ะเมดิสทิธิ
และเสรภีาพของบคุคลอืน่ 

2 การปฏบิตัติอ่พนักงานดว้ยความเสมอภาค 

–  บรษัิทปฏบิัตติอ่พนักงานทกุคนดว้ยความเสมอภาค ไมเ่ลอืกปฏบิัต ิไม่วา่จะเป็นในเรือ่งของเชือ้ชาต ิ

สญัชาต ิ ภาษา ศาสนา เพศ อาย ุและการศกึษา 

–  พนักงานตอ้งปฏบิัตติอ่กนัดว้ยความเคารพ ใหเ้กยีรตซิึง่กนัและกนัประพฤตตินเหมาะสมกับหนา้ที่

การงานตามระเบยีบขอ้บงัคับของบรษัิทและตามขนบธรรมเนยีบประเพณี โดยไม่สรา้งความเสือ่ม

เสยีตอ่ภาพลักษณ์บรษัิท 

–  บรษัิทใหโ้อกาสพนักงานในการแสดงความสามารถอยา่งเต็มที ่ โดยก าหนดผลตอบแทนที่
เหมาะสมตามระเบยีบของบรษัิท และใหโ้อกาสพนักงานศกึษาเพิม่เตมิทัง้ในระดบัอดุมศกึษาและ

การอบรมในระยะสัน้และระยะยาว 

–  การด าเนนิการพจิารณาผลงานความดคีวามชอบ ตอ้งด าเนนิการอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม 

–  ในการปฏบิตัหินา้ทีพ่ึง่หลกีเลีย่งการแสดงความคดิเห็นเกีย่วขอ้งกบัความแตกตา่งทางกายและจติใจ 

เชือ้ชาต ิสญัชาต ิภาษา ศาสนา เพศ อาย ุการศกึษา หรอืเรือ่งอืน่ใดทีอ่าจน าไปสูค่วามขดัแยง้ 

–  ชว่ยกนัสอดสอ่งดแูลใหส้ภาพการท างานปลอดจากการกดขีข่ม่เหงหรอืการกระท าทีไ่มเ่ป็นธรรม 

–  ใหเ้กยีรต ิและเคารพความคดิเห็นซึง่กนัและกนั 

 4    การเปิดเผยขอ้มูลและความโปรง่ใส 
บรษัิทมนีโยบายในการเปิดเผยขอ้มลูและสารสนเทศ  ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ ขอ้มลูทัว่ไปทีส่ าคญัทีเ่กีย่วกบัธรุกจิ  

และผลประกอบการของบรษัิททีต่รงตอ่ความเป็นจรงิ ครบถว้น เพยีงพอ สม ่าเสมอ ทนัเวลา อยา่งทัว่ถงึและเทา่เทยีมกนั  

และแสดงใหเ้ห็นถงึสถานภาพของการประกอบการและสถานภาพทางการเงนิทีแ่ทจ้รงิของบรษัิท รวมทัง้ทศิทางการ

ด าเนนิธรุกจิของบรษัิทในอนาคต  โดยเผยแพร่ขอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ เพือ่ใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไดรั้บทราบ

ผา่นชอ่งทางตา่ง ๆ ไดแ้ก ่ระบบสือ่สารอเิล็กทรอนกิสข์องตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เว็บไซตข์องบรษัิท 

(www.kulthorn.com) รายงานประจ าปี การแถลงขา่ว  และการใหส้มัภาษณ์ทางโทรศพัทแ์กนั่กวเิคราะหแ์ละนักลงทนุใน

แตล่ะโอกาส 

คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลใหม้กีารปฏบิัตติามกฎหมาย ขอ้บังคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มลู

และความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดด้ าเนนิการตา่ง ๆ เกีย่วกับการเปิดเผยขอ้มลูดงัตอ่ไปนี้ 
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 แนวทางในการสือ่สารกบับุคคลภายนอก  
ก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีใ่หย้ดึหลกัการการเปิดเผยขอ้มลูและพัฒนาองคก์รอย่างตอ่เนื่องของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ใชป้ฏบิัต ิดงันี้ 

–   บรษัิทใหก้ารปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัและสม ่าเสมอ ภายใตก้รอบการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว ้

โดยหลกีเลีย่งการปฏบิตัอินัไม่ถกูตอ้ง หรอืสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

–   การเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทตอ้งมคีวามชดัเจน ถกูตอ้ง โปร่งใส น่าเชือ่ถอื ตรงไปตรงมา และ

สามารถแจกแจงขอ้มลูตา่งๆใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจงา่ย และทนัเวลา 

–   การใหข้า่วสารของบรษัิทตอ้งมั่นใจวา่มไิดส้ง่ผลเสยีหายตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งลกูคา้กบับรษัิท 
หรอืลว่งละเมดิขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นความลับของลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

–   การปฏบิตัหินา้ที ่ทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารของขอ้มูลทีถ่อืเป็นความลบั พนักงานตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิ

ภายใตร้ะเบยีบขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของพนักงาน 

 การจดัใหม้ชีอ่งทางในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งหลากหลาย 
–   รายงานประจ าปี  (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารจัดท ารายงานประจ าปีทีแ่สดงขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและมคีวามชดัเจนเพยีง พอทีแ่สดงใหเ้ห็นการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่น

มา เชน่ โครงสรา้งขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน โครงสรา้งคณะกรรมการ  

รวมทัง้การปฏบิัตหินา้ทีใ่นรอบปีทีผ่า่นมาของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

–  เว็บไซตข์องบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเว็บไซต ์เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ทีส่ะดวกรวดเร็วซึง่ผู ้

ถอืหุน้และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชือ่ถอื  
ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดด้แูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ เพิม่เตมิไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดังเชน่ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ ขา่วทีบ่รษัิทเผยแพร่  งบการเงนิ  

รวมทัง้รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นตน้  ซึง่สามารถดาวน์

โหลดขอ้มลูดงักลา่วได ้

–   นักลงทนุสมัพันธ ์

บรษัิทตระหนักดวีา่ขอ้มลูของบรษัิททัง้ทีเ่กีย่วกบังบการเงนิและทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ  ลว้นมผีลตอ่กระบวนการ

ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท  ซึง่ฝ่ายจัดการไดใ้หค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถว้นตรงตอ่

ความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได ้สม ่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ซึง่ฝ่ายจัดการของบรษัิทใหค้วามส าคัญและยดึถอืปฏบิัตมิา

โดยตลอดนัน้ เนื่องจากกจิกรรมในสว่นงานดา้นนักลงทนุสมัพันธยั์งมไีม่มาก  บรษัิทจงึยังไม่ไดจ้ัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะ  

แต่ไดม้อบหมายใหพ้ลต ารวจเอกปทปี ตันประเสรฐิ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับผูล้งทนุทุก

สถาบัน  ผูถ้ือหุน้  รวมทัง้นักวเิคราะหแ์ละผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยี ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มูลบรษัิทไดท้ี่เว็บไซต ์ 

www.kulthorn.com โทรศพัท ์   0 2326 0831-6  โทรสาร 0 2326 0837,  E-mail :  pateep.t@kulthorn.com 
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 แนวทางในการสือ่สารกบับุคคลภายนอก  
ก าหนดแนวทางปฏบิตัทิีใ่หย้ดึหลกัการการเปิดเผยขอ้มลูและพัฒนาองคก์รอย่างตอ่เนื่องของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย เพือ่ใชป้ฏบิัต ิดงันี้ 

–   บรษัิทใหก้ารปฏบิตัติอ่ทกุคนอยา่งเทา่เทยีมกนัและสม ่าเสมอ ภายใตก้รอบการปฏบิตังิานทีก่ าหนดไว ้

โดยหลกีเลีย่งการปฏบิตัอินัไม่ถกูตอ้ง หรอืสถานการณ์ทีท่ าใหเ้กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

–   การเปิดเผยขอ้มูลของบรษัิทตอ้งมคีวามชดัเจน ถกูตอ้ง โปร่งใส น่าเชือ่ถอื ตรงไปตรงมา และ

สามารถแจกแจงขอ้มลูตา่งๆใหแ้กผู่ม้สีว่นไดเ้สยีไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ชดัเจน เขา้ใจงา่ย และทนัเวลา 

–   การใหข้า่วสารของบรษัิทตอ้งมั่นใจวา่มไิดส้ง่ผลเสยีหายตอ่ความสมัพันธร์ะหวา่งลกูคา้กบับรษัิท 
หรอืลว่งละเมดิขอ้มลูทีถ่อืวา่เป็นความลับของลกูคา้ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยีอืน่ๆ 

–   การปฏบิตัหินา้ที ่ทีเ่กีย่วกบัการสือ่สารของขอ้มูลทีถ่อืเป็นความลบั พนักงานตอ้งประพฤตปิฏบิตั ิ

ภายใตร้ะเบยีบขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของพนักงาน 

 การจดัใหม้ชีอ่งทางในการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งหลากหลาย 
–   รายงานประจ าปี  (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) 

คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้กีารจัดท ารายงานประจ าปีทีแ่สดงขอ้มลูถูกตอ้ง ครบถว้น ตามขอ้ก าหนด

ของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทยและมคีวามชดัเจนเพยีง พอทีแ่สดงใหเ้ห็นการด าเนนิงานของบรษัิทในรอบปีทีผ่า่น

มา เชน่ โครงสรา้งขององคก์ร ลกัษณะการประกอบธรุกจิ ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน โครงสรา้งคณะกรรมการ  

รวมทัง้การปฏบิัตหินา้ทีใ่นรอบปีทีผ่า่นมาของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ 

–  เว็บไซตข์องบรษัิท 

คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่การเปิดเผยขอ้มลูผา่นทางเว็บไซต ์เป็นอกีชอ่งทางหนึง่ทีส่ะดวกรวดเร็วซึง่ผู ้

ถอืหุน้และผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งสามารถเขา้ถงึขอ้มลูไดง้า่ย มคีวามเทา่เทยีมกนัในการรับทราบขอ้มูลและน่าเชือ่ถอื  
ดงันัน้ คณะกรรมการจงึไดด้แูลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูตา่ง ๆ เพิม่เตมิไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) ทัง้

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ดังเชน่ นโยบายการก ากบัดแูลกจิการ จรยิธรรมธรุกจิ ขา่วทีบ่รษัิทเผยแพร่  งบการเงนิ  

รวมทัง้รายงานประจ าปี (Annual Report) และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) เป็นตน้  ซึง่สามารถดาวน์

โหลดขอ้มลูดงักลา่วได ้

–   นักลงทนุสมัพันธ ์

บรษัิทตระหนักดวีา่ขอ้มลูของบรษัิททัง้ทีเ่กีย่วกบังบการเงนิและทีไ่ม่ใชก่ารเงนิ  ลว้นมผีลตอ่กระบวนการ

ตดัสนิใจของผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษัิท  ซึง่ฝ่ายจัดการไดใ้หค้วามส าคัญกับการเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถว้นตรงตอ่

ความเป็นจรงิ เชือ่ถอืได ้สม ่าเสมอ ทันเวลา และเป็นไปตามเกณฑท์ีส่ านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์  และตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยก าหนด  ซึง่ฝ่ายจัดการของบรษัิทใหค้วามส าคัญและยดึถอืปฏบิัตมิา

โดยตลอดนัน้ เนื่องจากกจิกรรมในสว่นงานดา้นนักลงทนุสมัพันธยั์งมไีม่มาก  บรษัิทจงึยังไม่ไดจ้ัดตัง้หน่วยงานขึน้เฉพาะ  

แต่ไดม้อบหมายใหพ้ลต ารวจเอกปทปี ตันประเสรฐิ ด ารงต าแหน่งเลขานุการบรษัิทท าหนา้ทีต่ดิต่อสือ่สารกับผูล้งทนุทุก

สถาบัน  ผูถ้ือหุน้  รวมทัง้นักวเิคราะหแ์ละผูม้ีสว่นไดส้่วนเสยี ผูล้งทุนสามารถตดิต่อขอทราบขอ้มูลบรษัิทไดท้ี่เว็บไซต ์ 
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 การเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการตรวจสอบ 
–  โครงสรา้งคณะกรรมการบรษัิท บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบ รวมทัง้การปฏบิตัหินา้ทีข่อง 

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการตรวจสอบ 

–  คา่ตอบแทนกรรมการ บรษัิทไดก้ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทในระดับทีเ่หมาะสม เทยีบเคยีงได ้
กับอุตสาหกรรมเดยีวกัน และเพยีงพอทีจ่ะรักษากรรมการทีม่คีณุสมบัตทิีต่อ้งการไวไ้ด ้กรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมายหนา้ที่

และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นในคณะอนุกรรมการ จะไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบเพิ่มขึน้ ซึ่ง

คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูพ้จิารณาคา่ตอบแทนในเบือ้งตน้ แลว้น าขอ้มูลทีไ่ดเ้สนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่อนุมัต ิ ทัง้นี้

บรษัิทไดม้กีารเปิดเผยหลักเกณฑแ์ละคา่ตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report) และ

แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ56-1) 

    การเปิดเผยความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานการทางการเงนิ 
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และสารสนเทศ

ทางการเงนิทีป่รากฎในรายงานประจ าปี  งบการเงนิดังกลา่วจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการบัญชทีีรั่บรองทั่วไปในประเทศไทย 

โดยเลอืกใชน้โยบายบัญชทีีเ่หมาะสมและถอืปฏบิัตอิย่างสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมัดระวังและประมาณการทีด่ ี

ทีส่ดุในการจัดท า รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ และผ่านการตรวจสอบ

จากผูส้อบบัญชภีายนอกทีม่ีความเป็นอสิระ สามารถแสดงความคดิเห็นไดอ้ย่างตรงไปตรงมา มีคุณสมบัตทิีไ่ดรั้บการ
ยอมรับและไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยเ์พื่อเพิม่ความเชือ่มั่นและความ

น่าเชือ่ถอืของรายงานทางการเงนิอกีดว้ย 

คณะกรรมการไดจั้ดใหม้กีารด ารงรักษาไวซ้ึง่ระบบควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล  เพือ่ใหม้ั่นใจไดว้า่การ

บนัทกึขอ้มลูทางบญัชมีคีวามถกูตอ้ง  ครบถว้น และเพยีงพอทีจ่ะด ารงไวซ้ึง่ทรัพยส์นิ และเพือ่ใหท้ราบจุดออ่น เพือ่ป้องกัน

มใิหเ้กดิการทุจริตหรือด าเนินการทีผ่ิดปกตอิย่างมีสาระส าคัญ ในการนี้คณะกรรมการบริษัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบ  ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระเป็นผูดู้แลรับผดิชอบเกีย่วกับคุณภาพของรายงานทางการเงนิและระบบการ

ควบคมุภายใน รวมทัง้ไดแ้สดงความเห็นเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วไวใ้นรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ปรากฎอยูใ่น 

รายงานประจ าปี นอกจากนัน้ คณะกรรมการบรษัิทยังไดจ้ัดท ารายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทาง
การเงนิไวใ้นรายงานประจ าปี (Annual Report)  ของบรษัิทดว้ย  

 การเปิดเผยขอ้มูลอืน่ทีส่ าคญั 

–   รายงานการท าธุรกรรมทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ทั่วไประหว่างกรรมการ ผูบ้รหิารหรือบุคคลทีม่คีวาม

เกีย่วขอ้งกบับรษัิทและบรษัิทยอ่ย (ขนาดรายการตัง้แต ่1 ลา้นบาท) ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท
ทราบทกุไตรมาส   

–   ก าหนดใหก้รรมการบรษัิทและผูบ้รหิารตอ้งเปิดเผยรายงานการซือ้-ขายหุน้/ถอืครองหลักทรัพยใ์หท้ี่

ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบทกุครัง้ 

 5    ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
การก ากับดูแลการด าเนินงานของบริษัทกระท าโดยคณะกรรมการของบริษัทที่ประกอบดว้ยกรรมการ

ผูท้รงคณุวฒุทิีม่คีณุสมบัตหิลากหลายในดา้นทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์กับบรษัิท โดย

ไดรั้บการแตง่ตัง้จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ซึง่สามารถอทุศิเวลามคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท

และผูถ้อืหุน้โดยรวมและมคีวามพยายามในการปฏบิัตหินา้ทีใ่หเ้กดิประโยชน์สงูสดุกับบรษัิท โดยมรีะบบแบง่แยกบทบาท

หนา้ทีค่วามรับผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนทีส่ามารถสรา้งความมั่นใจต่อบุคคลภายนอกได ้
เป็นอยา่งด ี

 

 

 



  80    รายงานประจำาปี 2562
 

โดยคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน

ยดึถอืเป็นแนวทางในการด าเนินงานและประกอบธุรกจิ ใหม้ผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นตน้ ซึง่ได ้

เผยแพร่บน Website ของบรษัิท 
 

คณะกรรมการ 
โครงสรา้งกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัท  มีจ านวนตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คน ปัจจุบันมกีรรมการ

จ านวนรวม 15  คน  ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่  ซึง่มกีรรมการอสิระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด โดยมจี านวน 5 คน  นอกจากนัน้กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ใน

ราชอาณาจักร 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 
1  มคีณุสมบตัทิีไ่มข่ดัตอ่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนขอ้ 

ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมทัง้ขอ้บงัคบั

ของบรษัิท 

2  เป็นผูท้ีไ่มป่ระกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็น

การแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3  มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน ์และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

4  เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์มาจากหลากหลายวชิาชพี ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิ

ของบรษัิท 

5  เป็นผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
6  เป็นผูท้ีส่ามารถอทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการบรษัิท ไดอ้ย่างเต็มที ่

วาระการด ารงต าแหนง่ 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535  คอื ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน  1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหมไ่ด ้ โดยไดรั้บมตเิห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก ากับดูแลใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะ

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือแก่ผูใ้ดผูห้นึ่ง ไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่ป็นการขัดแยง้หรอืแข่งขันกับผลประโยชน์ของบรษัิท และบรษัิทในเครือ 

โดยยดึหลกัจรยิธรรมทีด่ ีปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ ทัง้นี้ใหร้วมถงึการดแูล

ใหก้ารด าเนนิกจิการเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มตคิณะกรรมการ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ โดย

ครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี้ 
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โดยคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดใหม้นีโยบายการก ากับดูแลกจิการเพือ่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานทกุคน

ยดึถอืเป็นแนวทางในการด าเนินงานและประกอบธุรกจิ ใหม้ผีลใชบ้ังคับตัง้แต่วันที ่19 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นตน้ ซึง่ได ้

เผยแพร่บน Website ของบรษัิท 
 

คณะกรรมการ 
โครงสรา้งกรรมการประกอบดว้ยคณะกรรมการบรษัิทและกรรมการชดุยอ่ย ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการบรษิทั 

คณะกรรมการบริษัท  มีจ านวนตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 5 คน ปัจจุบันมกีรรมการ

จ านวนรวม 15  คน  ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่  ซึง่มกีรรมการอสิระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมด โดยมจี านวน 5 คน  นอกจากนัน้กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยู่ใน

ราชอาณาจักร 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการบรษิทั 
1  มคีณุสมบตัทิีไ่มข่ดัตอ่พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งตลอดจนขอ้ 

ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยร์วมทัง้ขอ้บงัคบั

ของบรษัิท 

2  เป็นผูท้ีไ่มป่ระกอบกจิการเขา้เป็นหุน้สว่นหรอืเขา้เป็นกรรมการในนติบิคุคลอืน่ทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็น

การแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดรั้บการอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

3  มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน ์และมคีวามเป็นอสิระในการตัดสนิใจ เพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

4  เป็นผูท้ีม่คีวามรู ้ความสามารถและมปีระสบการณ์มาจากหลากหลายวชิาชพี ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การด าเนนิธรุกจิ

ของบรษัิท 

5  เป็นผูม้คีวามซือ่สตัยส์จุรติ 
6  เป็นผูท้ีส่ามารถอทุศิเวลาในการปฏบิตัหินา้ทีก่รรมการบรษัิท ไดอ้ย่างเต็มที ่

วาระการด ารงต าแหนง่ 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการบรษัิท ไดก้ าหนดใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535  คอื ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน  1 ใน 3 โดยใหก้รรมการคนที่

อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระอาจถูกเลือกใหก้ลับเขา้ด ารง

ต าแหน่งใหมไ่ด ้ โดยไดรั้บมตเิห็นชอบและอนุมัตจิากคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทในการก ากับดูแลใหก้ารบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่จะ

กอ่ใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้  โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่าย  ไม่แสวงหาผลประโยชน์แก่

ตนเองหรือแก่ผูใ้ดผูห้นึ่ง ไม่ด าเนินการใด ๆ ทีเ่ป็นการขัดแยง้หรอืแข่งขันกับผลประโยชน์ของบรษัิท และบรษัิทในเครือ 

โดยยดึหลกัจรยิธรรมทีด่ ีปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ ทัง้นี้ใหร้วมถงึการดแูล

ใหก้ารด าเนนิกจิการเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท มตคิณะกรรมการ มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ตลอดจนกฎหมาย 

หลกัเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ โดย

ครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี้ 

 

 
 

 

 

1  ปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความรับผดิชอบ ความระมัดระวงั และความซือ่สตัยส์จุรติ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์

และขอ้บงัคับของบรษัิท ตลอดจนมตคิณะกรรมการ และมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูตอ่ผูถ้อื

หุน้อยา่งถกูตอ้งครบถว้น 

2  ก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนนิงานของบรษัิทรวมทัง้ก ากับดแูลใหฝ่้ายจัดการด าเนนิการใหเ้ป็นไปตาม
นโยบายทีก่ าหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

3  พจิารณาอนุมัตงิบประมาณประจ าปี และการลงทนุของบรษัิท 

4  พจิารณาคัดเลอืกกรรมการบรษัิทแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ รวมทัง้พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ

บรษัิท  และกรรมการตรวจสอบเพือ่น าเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมัต ิ

5  พจิารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ดแูลระบบบรหิาร และระบบการควบคุมภายในใหเ้ป็นไปตาม

นโยบายทีก่ าหนดไว ้ โดยน าเสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทพจิารณากอ่นทีจ่ะเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่

พจิารณาอนุมัตติอ่ไป 

6  พจิารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่และเลขานุการบรษัิทรวมทัง้พจิารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ
ผูจ้ัดการใหญ ่ 

7  จัดใหม้กีารท างบแสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบปีบัญชขีองบรษัิทและลง

ลายมอืชือ่เพือ่รับรองงบการเงนิดงักลา่ว เพือ่น าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปี เพือ่

พจิารณาอนุมัต ิ

8  พจิารณาคดัเลอืกและแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละพจิารณาคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม ทีเ่สนอโดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ กอ่นน าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ในการประชมุสามัญประจ าปี  เพือ่พจิารณาอนุมัต  ิ

9   จัดใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิททีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้ดแูลไมใ่ห ้

เกดิปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์ลอดจนระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่ง 
10  ก ากบัดแูลใหม้กีารบรหิารจัดการตามนโยบายก ากับดแูลกจิการทีด่ ีเพือ่ใหเ้ชือ่มั่นวา่บรษัิทไดม้กีารรับผดิชอบ

ตอ่ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทกุกลุม่ดว้ยความเป็นธรรมอยา่งเคร่งครัด 

11   มหีนา้ทีใ่นการแจง้ใหบ้รษัิททราบโดยมชิกัชา้ถงึการมสีว่นไดเ้สยีของตนเองหรอืบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งไมว่า่

โดยตรงหรอืโดยออ้มในสญัญาใด ๆ หรอืการท าธรุกรรมใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิท หรอืบรษัิทย่อย 

12   มหีนา้ทีใ่นการแจง้ใหบ้รษัิททราบ  ในทีป่ระชมุกรรมการบรษัิทเกีย่วกับการถอืหลักทรัพยห์รอืการเปลีย่นแปลง

การถอืหลักทรัพยข์องบรษัิท 

 

บรษัิทไดพ้จิารณาถงึความส าคัญต่อการปฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างมีประสทิธภิาพและประสทิธผิลในฐานะกรรมการ
บรษัิท จงึไดก้ าหนดจ านวนบรษัิททีก่รรมการไปด ารงต าแหน่งไม่ใหม้ากจนเกนิไป  โดยกรรมการบรษัิท ควรด ารงต าแหน่ง

กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนไดไ้มเ่กนิ 5 บรษัิท  ทัง้นีไ้มนั่บรวมบรษัิทยอ่ยของบรษัิท 

 ความเป็นอสิระจากฝ่ายจดัการของคณะกรรมการ 
 1  การแยกต าแหน่งประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทส าคัญในการก ากับดูแลกจิการเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผูถ้ือหุน้

โดยรวม  ดังนั้นเพื่อใหเ้กดิความสมดุลในอ านาจการด าเนินงาน บริษัทไดแ้ยกต าแหน่งประธานกรรมการบริษัทและ

กรรมการผูจั้ดการใหญม่ใิหเ้ป็นบคุคลเดยีวกนั โดยแบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบจากฝ่ายจัดการอยา่งชดัเจน 
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 2  การถว่งดลุของกรรมการ 

บริษัทมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารซึง่เป็นกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

หรอืจ านวน 5 คน ทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสัมพันธท์างธุรกจิ หรอืความสมัพันธ์

อืน่ใด โดยมสีว่นร่วมในการก ากบัดแูลกจิการดว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีของบรษัิทและเพือ่ใหเ้กดิความสมดลุในอ านาจการด าเนนิงาน 

 3  บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

–  รับผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษัิทในการก ากับ  ตดิตาม  ดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจัดการ

และคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

–  เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

–  เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 

ฝ่ายเทา่กนั 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บรษัิทไดม้กีารแบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของฝ่ายจัดการ  ไวอ้ย่างชดัเจน  โดยมกีรรมการ

ผูจ้ัดการใหญเ่ป็นหัวหนา้และผูน้ าคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ในการบรหิารจัดการ โดยครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี้ 

–  บรหิารจัดการและควบคมุดแูลด าเนนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทั่วไปของบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ นโยบาย ระเบยีบและขอ้บงัคับของบรษัิท 

–  พจิารณาแผนการลงทนุในธุรกจิตา่ง ๆ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัตสิ าหรับ

โครงการทีม่มีูลคา่มากกวา่อ านาจทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

–  มอี านาจในการท านติกิรรมผูกพันบรษัิท ตามขอบเขตทีก่ าหนด  
–  การด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ  และ/หรอื มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท 

การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่นัน้จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบ

อ านาจชว่งทีท่ าใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่หรอืผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจั้ดการใหญ่สามารถอนุมัตริายการทีต่นหรือ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกับบรษัิท หรอืบรษัิท

ย่อยของบรษัิท ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษัิท พจิารณาอนุมัติ

ไว ้ โดยการอนุมัตริายการดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและ

อนุมัตริายการดังกล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การแตง่ต ัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย  

เพื่อก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  

คณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชว่ยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษัิท ในการตรวจสอบ

หรอืพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคญัตอ่บรษัิทตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บการสรรหาและคัดเลอืกโดยคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรือทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 
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 2  การถว่งดลุของกรรมการ 

บริษัทมกีรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้ริหารซึง่เป็นกรรมการอสิระไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  

หรอืจ านวน 5 คน ทีม่คีวามเป็นอสิระอย่างแทจ้รงิจากฝ่ายบรหิารและปราศจากความสัมพันธท์างธุรกจิ หรอืความสมัพันธ์

อืน่ใด โดยมสีว่นร่วมในการก ากบัดแูลกจิการดว้ยความเป็นอสิระและเป็นกลาง เพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่น
ไดเ้สยีของบรษัิทและเพือ่ใหเ้กดิความสมดลุในอ านาจการด าเนนิงาน 

 3  บทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิท ประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานกรรมการ 

–  รับผดิชอบในฐานะผูน้ าของคณะกรรมการบรษัิทในการก ากับ  ตดิตาม  ดแูลการบรหิารงานของฝ่ายจัดการ

และคณะกรรมการตรวจสอบ ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผนงานทีก่ าหนดไว ้

–  เป็นประธานการประชมุคณะกรรมการบรษัิท และผูถ้อืหุน้ของบรษัิท 

–  เป็นผูล้งคะแนนเสยีงชีข้าดในกรณีทีท่ีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท มกีารลงคะแนนเสยีง และคะแนนเสยีง 2 

ฝ่ายเทา่กนั 
บทบาทหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

บรษัิทไดม้กีารแบง่แยกบทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของฝ่ายจัดการ  ไวอ้ย่างชดัเจน  โดยมกีรรมการ

ผูจ้ัดการใหญเ่ป็นหัวหนา้และผูน้ าคณะผูบ้รหิารของบรษัิท ในการบรหิารจัดการ โดยครอบคลมุเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี้ 

–  บรหิารจัดการและควบคมุดแูลด าเนนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทั่วไปของบรษัิท เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

วตัถปุระสงค ์ นโยบาย ระเบยีบและขอ้บงัคับของบรษัิท 

–  พจิารณาแผนการลงทนุในธุรกจิตา่ง ๆ และน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่พจิารณาอนุมัตสิ าหรับ

โครงการทีม่มีูลคา่มากกวา่อ านาจทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

–  มอี านาจในการท านติกิรรมผูกพันบรษัิท ตามขอบเขตทีก่ าหนด  
–  การด าเนนิการใด ๆ ทีไ่ดรั้บมอบหมายตามมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการ  และ/หรอื มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของ

บรษัิท 

การมอบหมายอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่นัน้จะไม่มลีักษณะเป็นการมอบ

อ านาจชว่งทีท่ าใหก้รรมการผูจั้ดการใหญ่หรอืผูรั้บมอบอ านาจจากกรรมการผูจั้ดการใหญ่สามารถอนุมัตริายการทีต่นหรือ

บคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรืออาจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน่ใดกับบรษัิท หรอืบรษัิท

ย่อยของบรษัิท ยกเวน้เป็นการอนุมัตริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย และหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการบรษัิท พจิารณาอนุมัติ

ไว ้ โดยการอนุมัตริายการดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท และหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาและ

อนุมัตริายการดังกล่าวตามขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 

การแตง่ต ัง้คณะกรรมการชุดยอ่ย  

เพื่อก ากับดูแลใหฝ่้ายจัดการบริหารกิจการใหเ้ป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไวอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  

คณะกรรมการบรษัิท ไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชว่ยแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบรษัิท ในการตรวจสอบ

หรอืพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคญัตอ่บรษัิทตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบ จะตอ้งเป็นกรรมการอสิระทีไ่ดรั้บการสรรหาและคัดเลอืกโดยคณะกรรมการบรษัิท 

เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท หรือทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพจิารณาอนุมัต ิ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่ 3 คน 

 

 

 

 

คณุสมบตัขิองคณะกรรมการตรวจสอบ 
1 กรรมการตรวจสอบตอ้งไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 2 กรรมการตรวจสอบทกุคนตอ้งเป็นกรรมการอสิระ โดยมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามประกาศของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท  บรษัิทใหญ ่ 

3   บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ ยกเวน้การตดัสนิใจในรูปแบบองคค์ณะ 

(Collective decision) 

4  ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย และบรษัิทยอ่ยล าดบัเดยีวกนั เฉพาะทีเ่ป็นบรษัิท 

จดทะเบยีน 

 5  กรรมการตรวจสอบตอ้งสามารถอทุศิเวลาอยา่งเพยีงพอในการด าเนนิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 6   มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบตามภารกจิที่
ไดรั้บมอบหมาย ทัง้นี้ตอ้งมกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ย 1 คน ทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีง

พอทีจ่ะสามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอืของงบการเงนิได ้ โดยบรษัิทตอ้งระบไุว ้

ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี (Annual Report) วา่

กรรมการตรวจสอบรายใดเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัดิงักลา่ว และกรรมการตรวจสอบรายนัน้ตอ้งระบุ 

คณุสมบัตดิงักลา่วไวใ้นหนังสอืรับรองประวตัขิองกรรมการตรวจสอบทีต่อ้งสง่ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย   

กรรมการตรวจสอบมวีาระการด ารงต าแหนง่ 3 ปี   
 
ขอบเขตหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1  สอบทานใหบ้รษัิทมรีายงานทางการเงนิอย่างถกูตอ้งและเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพยีงพอ 

2  สอบทานใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและระบบการตรวจสอบภายในทีเ่หมาะสมและมี

ประสทิธผิล และพจิารณาความเป็นอสิระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนใหค้วามเห็นชอบ

ในการพจิารณาแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในหรอืหน่วยงานอืน่ใดที่

รับผดิชอบเกีย่วกับการตรวจสอบภายใน 

3  สอบทานใหบ้รษัิทปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยข์อ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธุรกจิของบรษัิท 
4  พจิารณา  คดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มคีวามเป็นอสิระเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 

รวมถงึพจิารณาเสนอคา่ตอบแทนของบคุคลดงักลา่วตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพือ่ประกอบความเห็น

ตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

5  จัดใหม้กีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับผูส้อบบัญชโีดยไมม่ฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุดว้ย

อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

6  พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตาม

กฎหมายและขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย และ คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย ์ ทัง้นีเ้พือ่ใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่
บรษัิท 
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7   จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท โดยตอ้งมี

ขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

8   ในการปฏบิัตหินา้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท า

ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายใน

เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุรติ  หรอืมสี ิง่ผดิปกต ิ หรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีก่ าหนด  

กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าดงักลา่วตอ่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

9   สนับสนุนและตดิตามใหบ้รษัิทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

10    รายงานการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท 

11   ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทหรือบุคคลที่

เหมาะสมด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรท าหนา้ทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหม้ีหนา้ทีจ่ัด

เตรียมการประชมุรวมทัง้จัดท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานใหม้กีารรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแตไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแตอ่ย่างใดทัง้ส ิน้ใน

ทกุกรณี  และหน่วยงานตรวจสอบภายในมหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ในการปฏบิัตหินา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท

โดยตรง  และคณะกรรมการบรษัิทยังคงมคีวามรับผดิชอบในการด าเนนิงานของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก  โดยในปี 2562 

ไดท้ าการประชมุรวม 10 ครัง้ 

 รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ       จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

  1.  นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ        9/10 
  2.  นายผดงุ  เตชะศรนิทร*์   กรรมการตรวจสอบ       10/10 

  3.  พลเรอืโทนฤดม สอาดเย็น*  กรรมการตรวจสอบ       10/10  

       *  เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานงบการเงนิ 
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7   จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบรษัิท โดยตอ้งมี

ขอ้มลูอยา่งนอ้ยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

8   ในการปฏบิัตหินา้ทีค่ณะกรรมการตรวจสอบ  หากพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระท า

ดงัตอ่ไปนี ้ ซึง่อาจมผีลกระทบอยา่งมนัียส าคญัตอ่ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงานของบรษัิท 
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่ด าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขภายใน

เวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร 

(ก) รายการทีเ่กดิความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ข) การทจุรติ  หรอืมสี ิง่ผดิปกต ิ หรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบการควบคมุภายใน 

(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทยหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับธรุกจิของบรษัิท 

หากคณะกรรมการบรษัิท  หรอืผูบ้รหิารไมด่ าเนนิการใหม้กีารปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีก่ าหนด  

กรรมการตรวจสอบคนใดคนหนึง่อาจรายงานวา่มรีายการหรอืการกระท าดงักลา่วตอ่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์หรอืตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

9   สนับสนุนและตดิตามใหบ้รษัิทมรีะบบการบรหิารความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ 

10    รายงานการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบตอ่คณะกรรมการบรษัิทในการประชมุ

คณะกรรมการบรษัิท 

11   ปฏบิตักิารอืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตัง้หัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิทหรือบุคคลที่

เหมาะสมด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามแต่จะเห็นสมควรท าหนา้ทีเ่ลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหม้ีหนา้ทีจ่ัด

เตรียมการประชมุรวมทัง้จัดท ารายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการประสานงานใหม้กีารรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษัิท ผูถ้อืหุน้ ผูล้งทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบมหีนา้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบแตไ่ม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนแตอ่ย่างใดทัง้ส ิน้ใน

ทกุกรณี  และหน่วยงานตรวจสอบภายในมหีนา้ทีร่ายงานผลการตรวจสอบใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบ 

ทัง้นี้ในการปฏบิัตหินา้ทีด่ังกลา่วขา้งตน้  คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามรับผดิชอบตอ่คณะกรรมการบรษัิท

โดยตรง  และคณะกรรมการบรษัิทยังคงมคีวามรับผดิชอบในการด าเนนิงานของบรษัิทตอ่บคุคลภายนอก  โดยในปี 2562 

ไดท้ าการประชมุรวม 10 ครัง้ 

 รายชือ่คณะกรรมการตรวจสอบ       จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

  1.  นายธวชัชยั  จรณะกรัณย ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ        9/10 
  2.  นายผดงุ  เตชะศรนิทร*์   กรรมการตรวจสอบ       10/10 

  3.  พลเรอืโทนฤดม สอาดเย็น*  กรรมการตรวจสอบ       10/10  

       *  เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณ์ทีส่ามารถท าหนา้ทีใ่นการสอบทานงบการเงนิ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

การสรรหาและแตง่ต ัง้กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูสดุ 
กรรมการอสิระ 
คณุสมบตักิรรมการอสิระ (ซึง่มคีวามเขม้งวดกวา่ขอ้ก าหนดข ัน้ต า่ของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย) 

1 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ 0.5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิท

ร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญห่รอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี้ ใหนั้บรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระราย
นัน้ ๆ ดว้ย 

2  ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดรั้บเงนิเดอืนประจ า หรอืผู ้

มอี านาจควบคมุของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม บรษัิทย่อยล าดับเดยีวกัน ผูถ้อืหุน้รายใหญ่  หรอืผูม้อี านาจ

ควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการ

อสิระ  

3  ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสัมพันธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ป็นบดิา 

มารดา คูส่มรส พี่นอ้ง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบตุร ของผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคมุ หรือบุคคลทีจ่ะ

ไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย 
4  ไมม่หีรอืเคยมคีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท  บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ี

อ านาจควบคมุของบรษัิทในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็น

ผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย หรอืผูม้อี านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพันธท์างธรุกจิกบับรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้

รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวันทีไ่ดรั้บ

การแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ  

ความสัมพันธท์างธุรกจิตามวรรคหนึ่ง รวมถงึการท ารายการทางการคา้ทีก่ระท าเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิการ  

การเชา่หรอืใหเ้ชา่อสงัหารมิทรัพย ์รายการเกีย่วกบัสนิทรัพยห์รอืบรกิาร หรอืการใหห้รอืรับความชว่ยเหลอืทางการเงนิดว้ย

การรับหรือใหกู้ย้ืม ค ้าประกัน การใหส้นิทรัพยเ์ป็นหลักประกันหนี้สนิ รวมถงึพฤตกิารณ์อืน่ท านองเดยีวกันซึง่เป็นผลให ้

บรษัิทหรอืคูส่ญัญามภีาระหนี้ทีต่อ้งช าระตอ่อกีฝ่ายหนึง่ ตัง้แตร่อ้ยละ 3 ของสนิทรัพยท์ีม่ตีัวตนสทุธขิองบรษัิทหรอืตัง้แต ่
20 ลา้นบาทขึน้ไป  แลว้แตจ่ านวนใดจะต า่กวา่  

5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชขีองบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อ านาจควบคุมของบรษัิท และไม่เป็นผูถ้ือหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของส านักงานสอบบัญชซีึง่มผีูส้อบ

บญัชขีองบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทยอ่ย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิทสงักัดอยู่  เวน้แตจ่ะ

ไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอสิระ   

6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษา

ทางการเงนิ  ซึง่ไดรั้บค่าบรกิารเกนิกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษัิท บรษัิทใหญ่ บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นัีย ผูม้อี านาจควบคมุ หรอืหุน้สว่นของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้
ดว้ย เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 2 ปีกอ่นวนัทีไ่ดรั้บการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระ 

7  ไมเ่ป็นกรรมการทีไ่ดรั้บการแตง่ตัง้ขึน้เพือ่เป็นตัวแทนของกรรมการของบรษัิท ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้

ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ ่

8  ไม่ประกอบกจิการทีม่ีสภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขันทีม่ีนัยกับกจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

หรอืไมเ่ป็นหุน้สว่นทีม่นัียในหา้งหุน้สว่น หรอืเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีรั่บเงนิเดอืน

ประจ า หรือถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษัิทอืน่ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอย่าง

เดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัทีม่นัียกบักจิการของบรษัิทหรอืบรษัิทย่อย  

9  ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอสิระเกีย่วกับการด าเนนิงานของบรษัิท   
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ภายหลงัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตาม ขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

โดยไมถ่อืวา่กรรมการอสิระเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน  นอกจากนี ้ กรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอื
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยไ์ดม้ปีระกาศปรับปรุงหรอืผอ่นปรนหลกัเกณฑค์ณุสมบตักิรรมการอสิระ 

ก็ใหถ้อืปฏบิัตติามไดภ้ายหลงัตอ่ไป   
การสรรหากรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูท้ าหนา้ทีส่รรหา คัดเลอืกและเสนอบคุคลใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการ

บริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ พรอ้มทัง้พิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่ความ

รับผดิชอบ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาะคณะกรรมการจะสรรหาและ

เลอืกตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนโดยมตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่ส าหรับกรณีกรรมการตอ้งออกเนือ่งจากครบวาระ คณะกรรมการจะสรรหา คัดเลอืกบคุคลเพือ่
น าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป  โดยการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบ

เกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  ส าหรับกรรมการอสิระคณะกรรมการ

บรษัิทจะด าเนนิการสรรหาคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระทีค่ณะกรรมการบรษัิทได ้

ก าหนดไวซ้ึง่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ

คณะกรรมการบรษัิทในการตรวจสอบการด าเนนิงานหรอืพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคญัตอ่บรษัิทตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย  

การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
เนื่องจากบริษัทเป็นผูถ้อืหุน้ในบริษัทย่อยทัง้ 7 แห่งในสัดส่วนรอ้ยละ 100 บริษัทจงึไดจั้ดสง่กรรมการ

บรษัิทเพื่อเป็นตัวแทนของบรษัิทไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื ผูม้อี านาจควบคมุ ในบรษัิทย่อยทกุแห่งในการท าหนา้ที่

ควบคุมดแูลการจัดการและรับผดิชอบการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย  ตามขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ
กรรมการและผูบ้รหิารในการก าหนดนโยบายทีส่ าคัญตอ่การด าเนนิธุรกจิ  ก าหนดระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ

รัดกุมเพียงพอ และ ก ากับดูแลทีม่ีผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  การท ารายการระหว่าง

บรษัิทดังกล่าวกับบุคคลทีเ่กีย่วโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยห์รอืการท ารายการส าคัญอืน่ใดของบรษัิทย่อย 

ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวขา้งตน้ใน

ท านองเดยีวกันกับหลักเกณฑข์องบรษัิท และมกีารตรวจตดิตามผลการปฏบิัตโิดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท 

และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ดแูลรักษาผลประโยชน ์ในเงนิลงทนุของบรษัิท 

การดแูลเร ือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
บรษัิทมีการดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณในสว่นของขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีต่อ้งใชป้ฏบิัต ิ
โดยสรุปนโยบายส าคญัดงันี ้

1  บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรับทราบถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีก่ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วนั นับจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพย ์และให ้
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ภายหลงัไดรั้บการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอสิระทีม่ลีักษณะเป็นไปตาม ขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้ กรรมการอสิระอาจ

ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิทใหต้ดัสนิใจในการด าเนนิกจิการของบรษัิท บรษัิทใหญ ่บรษัิทย่อย บรษัิทร่วม ผู ้

ถอืหุน้รายใหญ ่หรอืผูม้อี านาจควบคมุของบรษัิท  โดยมกีารตัดสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

โดยไมถ่อืวา่กรรมการอสิระเป็นกรรมการทีม่สีว่นร่วมบรหิารงาน  นอกจากนี ้ กรณีทีค่ณะกรรมการก ากับตลาดทนุหรอื
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยไ์ดม้ปีระกาศปรับปรุงหรอืผอ่นปรนหลกัเกณฑค์ณุสมบตักิรรมการอสิระ 

ก็ใหถ้อืปฏบิัตติามไดภ้ายหลงัตอ่ไป   
การสรรหากรรมการบรษิทัและผูบ้รหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูท้ าหนา้ทีส่รรหา คัดเลอืกและเสนอบคุคลใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการ  กรรมการ

บริษัท  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ พรอ้มทัง้พิจารณาผลตอบแทนใหเ้หมาะสมกับหนา้ที่ความ

รับผดิชอบ ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืน่นอกจากถงึคราวออกตามวาะคณะกรรมการจะสรรหาและ

เลอืกตัง้บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนโดยมตขิองคณะกรรมการตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนกรรมการทีย่ังเหลอือยู ่ส าหรับกรณีกรรมการตอ้งออกเนือ่งจากครบวาระ คณะกรรมการจะสรรหา คัดเลอืกบคุคลเพือ่
น าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็นกรรมการตอ่ไป  โดยการเลอืกตัง้กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงเห็นชอบ

เกนิกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  ส าหรับกรรมการอสิระคณะกรรมการ

บรษัิทจะด าเนนิการสรรหาคัดเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบัตคิรบถว้นตามคณุสมบัตขิองกรรมการอสิระทีค่ณะกรรมการบรษัิทได ้

ก าหนดไวซ้ึง่สอดคลอ้งกับกฎระเบยีบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพย์  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของ

คณะกรรมการบรษัิทในการตรวจสอบการด าเนนิงานหรอืพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ทีส่ าคญัตอ่บรษัิทตามทีไ่ดรั้บมอบหมาย  

การก ากบัดแูลการด าเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม 
เนื่องจากบริษัทเป็นผูถ้อืหุน้ในบริษัทย่อยทัง้ 7 แห่งในสัดส่วนรอ้ยละ 100 บริษัทจงึไดจั้ดสง่กรรมการ

บรษัิทเพื่อเป็นตัวแทนของบรษัิทไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื ผูม้อี านาจควบคมุ ในบรษัิทย่อยทกุแห่งในการท าหนา้ที่

ควบคุมดแูลการจัดการและรับผดิชอบการด าเนนิงานของบรษัิทย่อย  ตามขอบเขตอ านาจหนา้ทีแ่ละความรับผดิชอบของ
กรรมการและผูบ้รหิารในการก าหนดนโยบายทีส่ าคัญตอ่การด าเนนิธุรกจิ  ก าหนดระบบการควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและ

รัดกุมเพียงพอ และ ก ากับดูแลทีม่ีผลใหก้ารเปิดเผยขอ้มูลฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน  การท ารายการระหว่าง

บรษัิทดังกล่าวกับบุคคลทีเ่กีย่วโยง การไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพยห์รอืการท ารายการส าคัญอืน่ใดของบรษัิทย่อย 

ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง  และใชห้ลักเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการเปิดเผยขอ้มูลและการท ารายการในลักษณะดังกล่าวขา้งตน้ใน

ท านองเดยีวกันกับหลักเกณฑข์องบรษัิท และมกีารตรวจตดิตามผลการปฏบิัตโิดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของบรษัิท 

และคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ดแูลรักษาผลประโยชน ์ในเงนิลงทนุของบรษัิท 

การดแูลเร ือ่งการใชข้อ้มลูภายใน 
บรษัิทมีการดูแลเรื่องการใชข้อ้มูลภายในตามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี โดยไดก้ าหนดไวเ้ป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรในจรยิธรรมธรุกจิและจรรยาบรรณในสว่นของขอ้พงึปฏบิตัขิองกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทีต่อ้งใชป้ฏบิัต ิ
โดยสรุปนโยบายส าคญัดงันี ้

1  บรษัิทไดก้ าหนดใหก้รรมการและผูบ้รหิารรับทราบถงึประกาศทีเ่กีย่วขอ้งของส านักงานคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยท์ีก่ าหนดใหก้รรมการ และผูบ้รหิาร มหีนา้ทีร่ายงานการเปลีย่นแปลงการถอืครอง

หลักทรัพย์ ต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535  ภายใน 3 วนั นับจากทีม่กีารเปลีย่นแปลงการถอืครองหลักทรัพย ์และให ้

 

แจง้ใหเ้ลขานุการบรษัิทรับทราบเพือ่จัดท าบนัทกึการเปลีย่นแปลงและสรุปจ านวนหลักทรัพยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร

เป็นรายบคุคล เพือ่น าเสนอใหแ้กก่รรมการบรษัิททราบในการประชมุครั้งถัดไป นอกจากนัน้ยังไดแ้จง้บทลงโทษหากมี

การฝ่าฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามขอ้ก าหนดดงักลา่วดว้ย 

2  บรษัิทมขีอ้ก าหนดหา้มเปิดเผยความลับทีเ่กีย่วขอ้งกับกจิการของบรษัิท   หรอืน าขอ้มูลขา่วสารภายใน
ไปแสวงหาประโยชน์ใด ๆ เพือ่ตนเองและ/หรอืผูอ้ ืน่โดยมชิอบ การไม่ปฏบิัตติามขอ้ก าหนดดังกลา่วถอืเป็นการกระท า

ผดิวนัิยของบรษัิทหากคนใดทีไ่ดล้ว่งรูข้อ้มลูภายในทีส่ าคัญจะไดรั้บโทษ 

ทัง้นีแ้นวทางดงักลา่วไดผ้า่นการใหค้วามเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 

คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ี
 1   คา่ตอบแทนจากการสอบบัญช ี(audit fee) 

บรษัิทและบรษัิทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนการสอบบญัช ีใหแ้ก ่

–   ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อย ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิรวม -  บาท 

–   ส านักงานสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบัญชแีละ   

ส านักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิรวม 5,550,000 บาท 
 2    คา่บรกิารอืน่ (non-audit fee) 

บรษัิทและบรษัิทย่อยจ่ายคา่ตอบแทนของงานบรกิารอืน่ ซึง่ไดแ้ก ่คา่ตรวจสอบและการปฏบิัตติามเงือ่นไข 

ของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ ใหแ้ก ่

–   ผูส้อบบญัชขีองบรษัิทและบรษัิทย่อยในรอบปีบญัชทีีผ่า่นมามจี านวน  -  บาทและจะตอ้งจา่ยในอนาคตอนั 

เกดิจากการตกลงทียั่งไมใ่หบ้รกิารไม่แลว้เสร็จในรอบปีบัญชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิรวม   -   บาท  

–   ส านักงานสอบบัญชทีีผู่ส้อบบัญชสีงักดั บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส านักงาน 

  สอบบัญชดีงักลา่วในรอบปีบัญชทีีผ่า่นมามจี านวนเงนิรวม 150,000 บาท และจะตอ้งจ่ายในอนาคต 

อนัเกดิจากการตกลงทียั่งใหบ้รกิารไมเ่สร็จในรอบปีบัญชทีีผ่่านมามจี านวนเงนิ  -  บาท 

 

การปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนเร ือ่งอืน่ ๆ 

– ไมม่ ี– 
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ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

นโยบายภาพรวมดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม  
บรษัิทไดด้ าเนนิธรุกจิโดยตัง้อยูพ่ืน้ฐานของจรรยาบรรณและจรยิธรรมทางธุรกจิ ตามนโยบายในการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ ีและใหค้วามส าคญักบัความรบัผดิชอบตอ่สงัคม จงึไดก้ าหนดกรอบการด าเนินงานความรับผดิชอบ

ตอ่สังคมใหส้อดคลอ้งกับพันธกจิของบรษัิท โดยค านงึถงึการด าเนนิการในกระบวนการธุรกจิ (In process) ไดแ้ก ่การ

ออกแบบผลติภัณฑ ์การจัดหาวัตถุดบิ กระบวนการผลติทีค่ านึงถงึผูบ้ริโภคและผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การ

ด าเนินการดา้นพนักงาน การสรา้งเสริมศักยภาพการท างานและการคุม้ครองดา้นสังคมและความปลอดภัยของพนักงาน 

และการค านงึถงึการด าเนนิงานนอกกระบวนการธุรกจิ (After process) หรือการใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมเพือ่สงัคมตา่งๆ 

เพือ่ใหก้ารด าเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมด าเนนิการควบคูก่ับการด าเนนิงานในบรษัิททีค่รอบคลมุลกูคา้พนักงาน

และผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ ดงันี ้ 
1   ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดา้นสนิคา้  เป็นการด าเนนิงานทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคมทีม่ผีลกระทบจากตวั

สนิคา้ซึง่ครอบคลมุถงึการใชบ้รกิาร วตัถดุบิ เทคโนโลยแีละกระบวนการผลติ รวมทัง้การคดิคน้

ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มและด าเนนิธรุกจิทีค่ านงึถงึผูบ้รโิภคเป็นส าคัญ 

2    ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดา้นกระบวนการผลติ  เป็นการด าเนนิงานดา้นการบรหิารจัดการ
กระบวนการผลติและวธิกีารด าเนนิงานขององคก์รรวมถงึการจัดการธรุกจิดา้นการผลติใหเ้กดิประสทิธผิล

ทีด่ ีเชน่ การบรหิารจัดการกระบวนการผลติใหไ้ดต้ามทีก่ฎหมายก าหนดและเป็นไปตามขอ้ก าหนดตา่งๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้ง และการบรหิารจัดการทรัพยากรในกระบวนการผลติ เชน่ การก าจัดของเสยี การบ าบัดน ้า

เสยี เพือ่ลดมลภาวะและไมเ่กดิผลกระทบตอ่ชนุชนใกลเ้คยีง 
3   ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดา้นชุมชนและสงัคม เป็นการด าเนนิงานทีบ่รษัิทใหค้วามส าคัญใน

กจิกรรมหลงัจากกระบวนการผลติทีม่ผีลตอ่ชมุชนและสงัคม  จงึไดก้ าหนดกรอบการด าเนนิงาน เพือ่

ตอบแทนและคนืก าไรใหก้ับสงัคมรวมทัง้การมสีว่นร่วมกับชมุชนเพือ่สรา้งเครอืขา่ยในการพัฒนาอยา่ง

ยั่งยนื 

4   ความรบัผดิชอบตอ่สงัคมดา้นพนกังาน  เป็นการด าเนนิงานทีมุ่ง่สรา้งเสรมิศกัยภาพ ความ

เชีย่วชาญในการปฎบิตังิานของพนักงานขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางการด าเนนิธรุกจิ รวมทัง้

การคุม้ครองทางสงัคม สภาพแวดลอ้มและการคุม้ครองสขุภาพ ความปลอดภัยในการท างานใหก้บั

พนักงาน 

นโยบายความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
บรษัิทไดก้ าหนดนโยบายด าเนนิธรุกจิดว้ยความรับผดิชอบตอ่สงัคม (Corporate Social 

Responsibility;CSR )  เพือ่สรา้งความย่ังยนืขององคก์รใหก้ับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของบรษัิท เชน่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลกูคา้ 
ชมุชน องคก์รภาครัฐฯและอืน่ๆ  และใชเ้ป็นแนวปฎบิตั ิดงันี้ 

1 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม บรษัิทใหค้วามส าคญักับการด าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรมภายใต ้

หลกัธรรมาภบิาล เคารพกฎระเบยีบของสงัคม แขง่ขนัทางการคา้อย่างยตุธิรรม เคารพสทิธใินทรัพยส์นิและ

ปฎบิตัติามกฎหมายในประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ด าเนนิธรุกจิทีค่ านงึถงึผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอยา่งเทา่เทยีมกนัดว้ย

การจัดการดา้นจรรยาบรรณธรุกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีวามโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได ้

 

 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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2 การตอ่ตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ บรษัิทด าเนนิกจิการในแนวทางทีไ่มย่อมรับและไมย่นิยอมใหม้กีารทจุรติ

คอรรั์ปชัน่ทกุรูปแบบ 

3 การเคารพสทิธมินุษยชน บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การเคารพสทิธมินุษยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐานและ

ปฎบิตัติอ่พนักงานทกุระดับอย่างเสมอภาคดว้ยความเป็นธรรม ไมแ่บง่แยกเพศและชนชัน้ เชือ้ชาต ิศาสนา 
วฒันธรรม ความคดิเห็นสว่นบคุคล และสทิธพิืน้ฐานอืน่ๆ รวมถงึความพกิารและไมใ่ชแ้รงงานเด็ก 

4 การปฎบิตัติอ่แรงงาน บรษัิทค านงึถงึการคุม้ครองทางสงัคมของแรงงาน ดา้นอาชวีอนามัยและความ

ปลอดภัยในการท างานใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายก าหนด ตลอดจนการสรา้งความผกูพันระหวา่งพนักงาน

และองคก์รดว้ยการจัดการทรัพยากรบคุคลอย่างเป็นธรรมในดา้นผลตอบแทน สวัสดกิาร และความกา้วหนา้

ในอาชพี รวมทัง้สง่เสรมิการมสีว่นร่วมกบักจิกรรมสงัคมภายในและภายนอกองคก์ร 

5 ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่ผูบ้รโิภคโดยด าเนนิกจิกรรมและปฎบิตังิานทางการ

ตลาดทีเ่ป็นธรรม เพือ่ตอบสนองความตอ้งการ ความพงึพอใจของลกูคา้ ทัง้การจัดการขอ้รอ้งเรยีนของลกูคา้ 

รับขอ้เสนอแนะในการใชส้นิคา้และบรกิาร เพือ่ใหเ้กดิความพงึพอใจอยา่งสงูสดุและคงไวซ้ึง่ความตอ้งการใช ้

สนิคา้ของบรษัิทตลอดไป 

6 การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้ม บรษัิทด าเนนิกจิการในแนวทางทีม่กีารบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มทีม่ไีดต้าม

มาตรฐานและขอ้ก าหนดตา่งๆ โดยปฎบิัตอิย่างจรงิจัง  เพือ่ลดผลกระทบและป้องกนัปัญหาสิง่แวดลอ้ม

รวมทัง้พัฒนาผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

7 การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม บรษัิทไดด้ าเนนิการตอบแทนสงัคมมาโดยตลอดโดยเขา้ร่วมและสรา้ง

กจิกรรมสาธารณะประโยชนแ์กช่มุชนและสงัคมใกลเ้คยีง สง่เสรมิใหพ้นักงานมสีว่นร่วมพรอ้มทัง้สรา้ง

เครอืขา่ยกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีในการด าเนนิกจิกรรมการสรา้งประโยชนแ์ละพัฒนาชมุชนและสงัคม 
8 นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 

จากพันธกจิ ขอ้ที ่5 ในเรือ่ง “ด าเนนิธรุกจิในแนวทางทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้มและเจรญิเตบิโต

อยา่งยั่งยนื” ประกอบคา่นยิมของกจิการทีร่ะบ ุ“คณุภาพมากอ่น ไมรั่บ ไมท่ า ไม่สง่ของเสยี” เป็น

แรงผลักดนัและสนับสนุนใหท้กุหน่วยงานของบรษัิทตืน่ตวั และมุง่มั่นในการคดิพัฒนาปรับปรุงตอ่เนือ่ง 

เพือ่ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนวตักรรม 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
การสนับสนุนจากผูม้สีว่นไดเ้สยีตา่งๆ นัน้จะชว่ยสรา้งความสามารถในการแขง่ขัน ผลก าไร  ความส าเร็จใน

ระยะยาวใหก้ับบรษัิทไดเ้ป็นอย่างด ีบรษัิทจงึไดก้ าหนดตัวบุคคลผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ผูถ้อืหุน้ พนักงาน ลูกคา้ 

คูแ่ขง่ คูค่า้ เจา้หนี้ หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดรั้บผลกระทบจากการท า

ธุรกจิของบรษัิท โดยไดก้ าหนดแนวปฎบิัตทิีค่รอบคลมุถงึสทิธแิละผลประโยชน์ทีผู่ม้สีว่นไดเ้สยีพงึไดรั้บอย่างทั่วถงึ การ

จัดใหม้ชีอ่งทางส าหรับใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีสามารถสง่ความคดิเห็นหรือขอ้เสนอแนะอันเป็นประโยชน์ และสรา้งมูลค่าเพิ่ม
ใหก้บัทกุฝ่ายได ้ซึง่บรษัิทไดแ้สดงรายละเอยีดไวใ้นคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิของบรษัิทส าหรับกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน  

ทีใ่ชป้ฎบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง และไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 
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การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการด าเนินงานและการปฏบิัตงิานในแนวทางของการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ีโดยตระหนักวา่การทีบ่รษัิทมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้จะเป็นสว่นส าคัญทีท่ า

ใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายมคีวามเชือ่มั่นและมั่นใจตอ่การด าเนนิงานของบรษัิท ดังนัน้คณะกรรมการ จงึ

ไดจ้ัดใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิททีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรทีส่อดคลอ้งกับหลักการก ากับ
ดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ไดย้ดึถอืปฏบิตัใินการด าเนนิงานใหบ้รรลวุัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้บนแนวทาง

ของการด าเนนิธรุกจิทีย่ดึมั่นในความถกูตอ้งและโปร่งใสรวมทัง้เป็นการปลกูฝังใหพ้นักงานทัง้องคก์รมคีวามตระหนักและมี

จติส านกึในจรยิธรรมในการด าเนนิธุรกจิซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึมาตรฐานการจัดการทีด่ ีทีเ่สรมิสรา้งความแข็งแกร่งและเตบิโต

อยา่งย่ังยนืแกบ่รษัิทอนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายและสงัคม 

  โดยมหีน่วยงานเลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีดู่แลใหบ้รษัิท กรรมการและผูบ้รหิารปฏิบัตใิหถู้กตอ้งตามกฎ

ขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด รวมทัง้ขอ้ก าหนดกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
เรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีที ่เว็บไซตข์องบรษัิท (www. kulthorn.com)  

การปฏบิตัแิละกจิกรรมทางดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
  1   การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
บรษัิทมีการด าเนินงานและบริหารธุรกจิโดยยดึมั่นในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดท าคู่มือ

จรยิธรรมของบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงาน ทีใ่ชป้ฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีในการด าเนนิธุรกจิอย่าง

เป็นธรรม  ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้การปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อันไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่

คา้ คูแ่ข่งทางการคา้ เจา้หนี้ พนักงาน ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความมั่ง

คงและความเจรญิเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง และยั่งยนืใหก้ับองคก์รโดยไดเ้ปิดเผยคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิดังกล่าวไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษัิท (www.kulthorn.com) 

  บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนนิธุรกจิตามหลัก
จรรยาบรรณในทกุดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพือ่น าไปสูก่ารเป็นองคก์รธรรมา    ภบิาล

และยังไดก้ าหนดการก ากับดแูลกจิการทีด่ใีนหมวด “การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders)” 

เพือ่ดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยส์นิของบรษัิท  สรา้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อื

หุน้อยา่งเหมาะสม และพัฒนากจิการของบรษัิทใหเ้จรญิกา้วหนา้มั่นคงอยา่งยั่งยนื  

2   การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
  บรษัิทมนีโยบายการด าเนนิธุรกจิอย่างเป็นธรรมดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติกับผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามส าคัญ

กับการควบคุมภายในโดยตระหนักถงึความเสยีหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ในการ

ด าเนินงานจะไม่ยอมรับและไม่ยอมใหเ้กดิขึน้  จึงก าหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งก าหนดการควบคุมภายในส าหรับการ
ด าเนินงาน รวมทัง้ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับของบรษัิท และไดก้ าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานในจรยิธรรมธรุกจิเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน โดยรายละเอยีดไดเ้ปิดเผยไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิไวบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 
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การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
คณะกรรมการบรษัิทไดใ้หค้วามส าคัญต่อการด าเนินงานและการปฏบิัตงิานในแนวทางของการก ากับดูแล

กจิการทีด่ ีโดยตระหนักวา่การทีบ่รษัิทมรีะบบบรหิารจัดการทีม่ปีระสทิธภิาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้จะเป็นสว่นส าคัญทีท่ า

ใหผู้ถ้อืหุน้ ผูล้งทนุและผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายมคีวามเชือ่มั่นและมั่นใจตอ่การด าเนนิงานของบรษัิท ดังนัน้คณะกรรมการ จงึ

ไดจ้ัดใหม้นีโยบายการก ากบัดแูลกจิการและจรยิธรรมธรุกจิของบรษัิททีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษรทีส่อดคลอ้งกับหลักการก ากับ
ดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบยีนปี 2549 และปี 2555 ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหก้รรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิท ไดย้ดึถอืปฏบิตัใินการด าเนนิงานใหบ้รรลวุัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีว่างไว ้บนแนวทาง

ของการด าเนนิธรุกจิทีย่ดึมั่นในความถกูตอ้งและโปร่งใสรวมทัง้เป็นการปลกูฝังใหพ้นักงานทัง้องคก์รมคีวามตระหนักและมี

จติส านกึในจรยิธรรมในการด าเนนิธุรกจิซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึมาตรฐานการจัดการทีด่ ีทีเ่สรมิสรา้งความแข็งแกร่งและเตบิโต

อยา่งย่ังยนืแกบ่รษัิทอนัจะเป็นประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝ่ายและสงัคม 

  โดยมหีน่วยงานเลขานุการบรษัิท ท าหนา้ทีดู่แลใหบ้รษัิท กรรมการและผูบ้รหิารปฏิบัตใิหถู้กตอ้งตามกฎ

ขอ้บังคับต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส านักคณะกรรมการ ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชนจ ากัด รวมทัง้ขอ้ก าหนดกฎหมายอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง โดยสามารถดูรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่
เรือ่งการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีที ่เว็บไซตข์องบรษัิท (www. kulthorn.com)  

การปฏบิตัแิละกจิกรรมทางดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
  1   การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
บรษัิทมีการด าเนินงานและบริหารธุรกจิโดยยดึมั่นในจรรยาบรรณ โดยคณะกรรมการบรษัิทไดจ้ัดท าคู่มือ

จรยิธรรมของบรษัิท ผูบ้รหิารและพนักงาน ทีใ่ชป้ฏบิตัอิยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ใชเ้ป็นแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีในการด าเนนิธุรกจิอย่าง

เป็นธรรม  ตอ่ผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร รวมทัง้การปฏบิัตติอ่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี อันไดแ้ก ่ผูถ้อืหุน้ ลกูคา้ คู่

คา้ คูแ่ข่งทางการคา้ เจา้หนี้ พนักงาน ชมุชนและสิง่แวดลอ้ม หน่วยงานราชการและองคก์รทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่สรา้งความมั่ง

คงและความเจรญิเตบิโตอย่างตอ่เนื่อง และย่ังยนืใหก้ับองคก์รโดยไดเ้ปิดเผยคูม่อืจรยิธรรมธุรกจิดังกล่าวไวบ้นเว็บไซต์

ของบรษัิท (www.kulthorn.com) 

  บรษัิทมนีโยบายสง่เสรมิคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ความโปร่งใส โดยมุ่งเนน้การด าเนนิธุรกจิตามหลัก
จรรยาบรรณในทกุดา้น และสอดคลอ้งกบัหลกัการนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ เพือ่น าไปสูก่ารเป็นองคก์รธรรมา    ภบิาล

และยังไดก้ าหนดการก ากับดแูลกจิการทีด่ใีนหมวด “การค านงึถงึบทบาทของผูม้สีว่นไดเ้สยี (Roles of Stakeholders)” 

เพือ่ดแูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุม่ต่างๆ  ปกป้องผลประโยชน์และดูแลทรัพยส์นิของบรษัิท  สรา้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อื

หุน้อยา่งเหมาะสม และพัฒนากจิการของบรษัิทใหเ้จรญิกา้วหนา้มั่นคงอยา่งยั่งยนื  

2   การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัช ัน่ 
  บรษัิทมนีโยบายการด าเนนิธุรกจิอย่างเป็นธรรมดว้ยความซือ่สตัยส์จุรติกับผูม้สีว่นไดเ้สยีและใหค้วามส าคัญ

กับการควบคุมภายในโดยตระหนักถงึความเสยีหายจากการทุจริตคอร์รัปชั่นทัง้ภายในและภายนอกองค์กร ซึง่ในการ

ด าเนินงานจะไม่ยอมรับและไม่ยอมใหเ้กดิขึน้  จึงก าหนดใหทุ้กหน่วยงานตอ้งก าหนดการควบคุมภายในส าหรับการ
ด าเนินงาน รวมทัง้ปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บังคับของบรษัิท และไดก้ าหนดจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้รหิาร 

และพนักงานในจรยิธรรมธรุกจิเพือ่เป็นแนวทางการปฏบิตังิาน โดยรายละเอยีดไดเ้ปิดเผยไวใ้นคูม่อืจรรยาบรรณธุรกจิไวบ้น

เว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) 

 

 

 

 

 

 

3   การเคารพสทิธมินุษยชน 
บริษัทยดึหลักการเคารพสทิธมินุษยชนเป็นหลักส าคัญในการด าเนินงานขององคก์รซึง่มีแนวทางการ

ปฏบิตัดิงันี ้

1  ผูบ้รหิารพึงปฏบิัตหิรือควบคุมใหพ้นักงานปฏบิัตติามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบยีบอย่าง
เคร่งครัด 

2  ผูบ้รหิารพงึปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้บังคับตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับพนักงานอย่างเคร่งครัดและรับฟัง

ขอ้เสนอแนะของพนักงาน 

3  ผูบ้ริหารพึงปฏบิัตติ่อพนักงานดว้ยความสุภาพ และใหค้วามเคารพต่อความเป็นปัจเจกบุคคลและ

ศกัดิศ์รขีองความเป็นมนุษย ์และหลกีเลีย่งการด าเนนิการใดๆ ทีไ่ม่เป็นธรรม ซึง่อาจคกุคามและสรา้ง

ความกดดนัตอ่สภาพจติใจของพนักงาน 

4  ผูบ้รหิารพงึรักษาความลบั โดยผูบ้รหิารตอ้งรักษาขอ้มูลของบรษัิทและของลกูคา้ไวเ้ป็นความลับ โดย

ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารของบรษัิททีย่ังไม่ควรเปิดเผย 
5  พนักงานพงึรักษาความลับ โดยพนักงานตอ้งรักษาขอ้มูลของบริษัทและของลูกคา้ไวเ้ป็นความลับ 

โดยไมเ่ปิดเผยขอ้มลูหรอืขา่วสารของบรษัิททีย่ังไมค่วรเปิดเผย และไม่ใหข้า่วสารหรอืขอ้มูลใดๆ ทีผู่ ้

มอี านาจสัง่การยังไมอ่นุญาต 

การปฏบิตัติอ่พนักงานและดแูลดว้ยความเสมอภาค 

–  บรษัิทใหค้วามเสมอภาคในโอกาสการจา้งงาน ทีม่คีวามเทา่เทยีมกนัแกพ่นักงานทุกคน 

–  ผูบ้ริหารพึงใหโ้อกาสแก่พนักงานอย่างทั่วถึงและสม ่าเสมอในการไดรั้บการพัฒนาความรู ้

ความสามารถ 

–  บริษัทมชี่องทางการรับฟังขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะ ของพนักงานอย่างทั่วถงึ และปกป้องความ
เสยีหายตอ่ พนักงานอยา่งเทา่เทยีมกนั 

4   การปฏบิตัติอ่แรงงานอยา่งเป็นธรรม 
 บรษัิทค านึงถงึความเท่าเทยีมกันตามหลักสทิธมินุษยชน และมกีารปฏบิัตติ่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชนและการจา้งงาน โดยมแีนวทางในการปฏบิตัติอ่พนักงาน ดงันี ้

1 บริษัทใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาพนักงานเพื่อฝึกทักษะและเพิ่มพูนศักยภาพ และใหโ้อกาสแก่พนักงาน

ไดรั้บการเรยีนรูอ้ยา่งทัว่ถงึและสม า่เสมอ 

2  บริษัทใหค้วามเสมอภาคและความเท่าเทียมกันในการใหโ้อกาสรับฟังความคดิเห็นและขอ้เสนอแนะจาก

พนักงานทกุคนตามพืน้ฐานความรูท้างวชิาชพีของพนักงาน 
3 บริษัทไดจั้ดการสภาพการท างานใหม้คีวามปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ บริหารธุรกจิในแนวทางทีค่ านึงถงึ

สิง่แวดลอ้ม และจัดสถานทีท่ างานซึง่ปราศจากวัตถุอันตรายต่อความปลอดภัยและสขุภาพ หรือหากม ีจะท า

การควบคมุวตัถอุนัตรายดงักลา่วใหอ้ยูใ่นเกณฑท์ีย่อมรับได ้

4 บรษัิทไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนด กฎหมายแรงงานอยา่งเคร่งครัด ทัง้ในเรือ่งการจา้งแรงงานเด็ก การจา้งแรงงาน

ตา่งดา้วเป็นตน้ 

5 บรษัิทไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดของลกูคา้อยา่งเคร่งครัดในดา้นการปฏบิัตติอ่การจา้งแรงงาน สวัสดกิาร สขุภาพ

ความปลอดภัยของพนักงาน 
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จ านวนพนกังานท ัง้ส ิน้ในปี 2562  จดัเป็นดงันี ้
จ านวนพนักงานโดยรวม  1,327  คน  

ประเภทการจา้ง 
 รายเดอืน              1,082  คน 
 รายวนั          245  คน 

–  เพศ 

 ชาย          727  คน 

 หญงิ          600  คน 

–  สญัชาต ิ

 ไทย       1,227  คน (รวมคนพกิาร 12 คน) 

 พมา่             5  คน 

 กมัพูชา          95  คน 
–  ชัว่โมงการท างานของพนักงาน                  8  ชัว่โมงตอ่วนั 

 
การใหค้วามคุม้ครองทางสงัคม การคุม้ครองสภาพการท างานของลูกจา้ง 

บรษัิทใหค้วามส าคัญกับความคุม้ครองทางสังคมและการคุม้ครองสภาพการท างานของลกูจา้งเป็นส าคัญ โดย

ก าหนดใหต้อ้งมกีารปฏบิัตติามกฎหมายดา้นแรงงานอย่างเคร่งครัด ด าเนนิการบรหิารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดกิารแก่

พนักงานดว้ยความเหมาะสมและเป็นธรรม และปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบัน 

เพือ่ตอบแทนและสนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยความเต็มใจ  

สวสัดกิารส าหรบัพนกังาน 
คุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิง่ส าคัญทีบ่ริษัทตระหนักถงึ จงึไดจั้ดสวัสดกิารต่างๆ ใหก้ับ

พนักงานอย่างเหมาะสมทีเ่ทยีบเท่ากันทัง้พนักงานรายวันและพนักงานประจ า และปฏบิัตติอ่แรงงานต่างดา้วอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมายรวมทัง้จัดสวสัดกิารทีเ่หมาะสมดงันี้ 

1   สวสัดกิารผูป้ฏบิตังิานกะกลางคนื และสวสัดกิารเงนิรางวลัตอบแทนการมาท างาน 
บรษัิทจัดใหม้สีวัสดกิารผูป้ฏบิัตงิานกะกลางคนื และสวัสดกิารเงนิรางวลัตอบแทนการมาท างาน ส าหรับพนักงานทีม่า

ปฏบิตังิาน เพือ่จงูใจและเป็นก าลงัใจใหก้ับพนักงานโดยมรีะเบยีบและหลักเกณฑท์ีช่ดัเจน 

2   สวสัดกิารเงนิรางวลัการลดอุบตัเิหตุ 
บรษัิทจัดใหม้สีวัสดกิารเงนิรางวลัการลดอบุตัเิหตใุนลักษณะงานทีต่อ้งใชค้วามระมัดระวงัเป็นพเิศษส าหรับพนักงาน
ปฏบิตังิาน เพือ่จงูใจและเป็นก าลงัใจใหก้ับพนักงาน โดยมรีะเบยีบและหลักเกณฑท์ีช่ดัเจน 

3    โครงการประกนัสขุภาพกลุม่ 
บรษัิทจัดท าประกนัสขุภาพกลุม่ เนือ่งจากสขุภาพของพนักงานเป็นสิง่ส าคัญตอ่การปฏบิตังิานและเพือ่ใหพ้นักงานเกดิ

ความมั่นใจในการท างาน 

4   กองทนุประกนัสงัคม 
บรษัิทด าเนนิงานจัดท ากองทนุประกนัสงัคมส าหรับพนักงานเพือ่ไดรั้บความสะดวกและมั่นใจกัหลักประกนัสขุภาพ 

5   กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษัิทและพนักงานบรษัิทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบัญญัตกิองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 
2530 โดยบรษัิทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอัตรารอ้ยละ 3-7 ของเงนิเดอืน กองทนุส ารอง

เลีย้งชพีนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม

ระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษัิท 
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จ านวนพนกังานท ัง้ส ิน้ในปี 2562  จดัเป็นดงันี ้
จ านวนพนักงานโดยรวม  1,327  คน  

ประเภทการจา้ง 
 รายเดอืน              1,082  คน 
 รายวนั          245  คน 

–  เพศ 

 ชาย          727  คน 

 หญงิ          600  คน 

–  สญัชาต ิ

 ไทย       1,227  คน (รวมคนพกิาร 12 คน) 

 พมา่             5  คน 

 กมัพูชา          95  คน 
–  ชัว่โมงการท างานของพนักงาน                  8  ชัว่โมงตอ่วนั 

 
การใหค้วามคุม้ครองทางสงัคม การคุม้ครองสภาพการท างานของลูกจา้ง 

บรษัิทใหค้วามส าคัญกับความคุม้ครองทางสังคมและการคุม้ครองสภาพการท างานของลกูจา้งเป็นส าคัญ โดย

ก าหนดใหต้อ้งมกีารปฏบิัตติามกฎหมายดา้นแรงงานอย่างเคร่งครัด ด าเนนิการบรหิารค่าตอบแทนและจัดหาสวัสดกิารแก่

พนักงานดว้ยความเหมาะสมและเป็นธรรม และปรับเปลีย่นใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกับสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจุบัน 

เพือ่ตอบแทนและสนับสนุนใหพ้นักงานปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพดว้ยความเต็มใจ  

สวสัดกิารส าหรบัพนกังาน 
คุณภาพชวีติและความเป็นอยู่ของพนักงานเป็นสิง่ส าคัญทีบ่ริษัทตระหนักถงึ จงึไดจั้ดสวัสดกิารต่างๆ ใหก้ับ

พนักงานอย่างเหมาะสมทีเ่ทยีบเท่ากันทัง้พนักงานรายวันและพนักงานประจ า และปฏบิัตติอ่แรงงานต่างดา้วอย่างถูกตอ้ง

ตามกฎหมายรวมทัง้จัดสวสัดกิารทีเ่หมาะสมดงันี้ 

1   สวสัดกิารผูป้ฏบิตังิานกะกลางคนื และสวสัดกิารเงนิรางวลัตอบแทนการมาท างาน 
บรษัิทจัดใหม้สีวัสดกิารผูป้ฏบิัตงิานกะกลางคนื และสวัสดกิารเงนิรางวลัตอบแทนการมาท างาน ส าหรับพนักงานทีม่า

ปฏบิตังิาน เพือ่จงูใจและเป็นก าลงัใจใหก้ับพนักงานโดยมรีะเบยีบและหลักเกณฑท์ีช่ดัเจน 

2   สวสัดกิารเงนิรางวลัการลดอุบตัเิหตุ 
บรษัิทจัดใหม้สีวัสดกิารเงนิรางวลัการลดอบุตัเิหตใุนลักษณะงานทีต่อ้งใชค้วามระมัดระวงัเป็นพเิศษส าหรับพนักงาน
ปฏบิตังิาน เพือ่จงูใจและเป็นก าลงัใจใหก้ับพนักงาน โดยมรีะเบยีบและหลักเกณฑท์ีช่ดัเจน 

3    โครงการประกนัสขุภาพกลุม่ 
บรษัิทจัดท าประกนัสขุภาพกลุม่ เนือ่งจากสขุภาพของพนักงานเป็นสิง่ส าคัญตอ่การปฏบิตังิานและเพือ่ใหพ้นักงานเกดิ

ความมั่นใจในการท างาน 

4   กองทนุประกนัสงัคม 
บรษัิทด าเนนิงานจัดท ากองทนุประกนัสงัคมส าหรับพนักงานเพือ่ไดรั้บความสะดวกและมั่นใจกัหลักประกนัสขุภาพ 

5   กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
บรษัิทและพนักงานบรษัิทไดร้่วมกันจัดตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบัญญัตกิองทนุส ารองเลีย้งชพี พ.ศ. 
2530 โดยบรษัิทและพนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืนในอัตรารอ้ยละ 3-7 ของเงนิเดอืน กองทนุส ารอง

เลีย้งชพีนี้ บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์ในปรเทศไทย และจะจ่ายใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตาม

ระเบยีบวา่ดว้ยกองทนุของบรษัิท 

 

 

6   เงนิชว่ยเหลอืกรณีตา่งๆ 
บรษัิทจัดใหม้สีวัสดกิารเงนิชว่ยเหลอืพนักงานในกรณีตา่งๆ เพือ่เป็นขวัญและก าลงัใจใหก้ับพนักงาน เชน่ เงนิชว่ยเหลอื

พนักงานและครอบครัวพนักงานทีเ่สยีชวีติ เงนิชว่ยเหลอืกรณีบตุรคนแรก ของเยีย่มไขพ้นักงาน 

7   ขา้วฟร-ีรา้นอาหารราคาประหยดั 
บรษัิทจัดบรกิารขา้วสวยใหพ้นักงานตักรับประทานฟร ีและจัดใหม้รีา้นอาหารส าหรับจ าหน่ายอาหารในราคาประหยัด

เพือ่แบง่เบาภาระคา่ครองชพี คา่อาหารส าหรับพนักงาน 

8   ชุดเครือ่งแบบพนกังาน 
บรษัิทจัดใหม้เีครือ่งแบบพนักงานส าหรับพนักงานทกุระดับ ปีละ 2 ชดุ เพือ่ชว่ยเรือ่งคา่ใชจ้่ายของพนักงาน อกีทัง้เพือ่

ความเป็นระเบยีบและเป็นเอกลักษณ์ของบรษัิท 

9   คลนิกิสขุภาพ 
บรษัิทสนับสนุนใหพ้นักงานมสีขุภาพทีด่ ีและถูกสขุลกัษณะ จงึจัดใหม้คีลนิกิสขุภาพสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  โดยมแีพทยม์า

ประจ าทีค่ลนิกิสขุภาพ 
10  รถ รบั-สง่พนกังาน 

 บรษัิท มนีโยบายใหพ้นักงานเดนิทางมาท างานโดยสวสัดภิาพและปลอดภัยในชวีติและทรัพยส์นิ โดยจัดรถรับสง่ 10 

เสน้ทาง ใหพ้นักงานส าหรับเดนิทางมาท างานและสง่พนักงานกลบัถงึทีพั่กโดยสวัสดภิาพ โดยมรีะเบยีบและ

หลกัเกณฑก์ารปฏบิตัอิย่างชดัเจน 

11  วนัหยุดพกัผอ่นประจ าปีและหยุดพกัผอ่นเพิม่พเิศษตามอายุการท างาน 
บรษัิท มนีโยบายใหพ้นักงานลาหยดุพักผ่อนประจ าปี เพือ่พักผ่อนหรอืปฏบิตัภิารกจิสว่นตวัตามกฎหมาย อกีทัง้บรษัิท

จัดใหม้วีนัหยดุพักผ่อนประจ าปีเพิม่พเิศษ 0-4 วนัตอ่ปี โดยมรีะเบยีบและหลักเกณฑก์ารปฏบิัตอิย่างชดัเจน 

12  เงนิรางวลัอายงุาน 
บรษัิท มนีโยบายใหเ้งนิรางวัลอายงุาน เพือ่เป็นขวญัและก าลังใจ ส าหรับพนักงานทีป่ฏบิตังิานร่วมกับบรษัิทครบ 10, 

20, 30 ปี โดยมรีะเบยีบและหลกัเกณฑก์ารปฏบิตัอิย่างชดัเจน 

13   เงนิรางวลัส าหรบัพนกังานทีเ่สยีสละ ทุม่เท แรงกายแรงใจ ในการสนบัสนุนกจิกรรมเพิม่ผลผลติ 
บรษัิท มนีโยบายใหเ้งนิรางวัลส าหรับพนักงานทีเ่สยีสละ ทุม่เท แรงกายแรงใจ ในการสนับสนุนกจิกรรมเพิม่ผลผลติ 

เพือ่ใหอ้งคก์รผลติสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพ คณุภาพ ปลอดภัย ไดแ้ก ่คณะท างาน 5ส, คณะท างาน Lean &  

 Kaizen, คณะท างานความปลอดภัยและอาชวีอนามัย, คณะท างานอนุรักษ์พลงังาน, คณะกรรมการสวสัดกิาร, 

คณะท างานตรวจสอบภายใน โดยมรีะเบยีบและหลกัเกณฑก์ารปฎบิตัอิยา่งชดัเจน 

14   ของขวญั  ของเยีย่มไข ้
บรษัิท มนีโยบายใหม้สีวัสดกิารส าหรับพนักงาน  ทีเ่จ็บป่วย  คลอดบตุร  สมรส  โดยจัดสรรของขวัญเยีย่มไข ้ 

ของขวัญสมรส  ของขวญับตุรแรกเกดิ  ตามเงือ่นไขของบรษัิททีก่ าหนด 

15  เงนิกูเ้พือ่ทีอ่ยูอ่าศยั ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย 
 บรษัิท สง่เสรมิใหพ้นักงานไดม้ทีีอ่ยู่อาศยั  โดยท า MOU ใหพ้นักงานสามารถกูเ้งนิเพือ่ทีอ่ยู่อาศัยได ้2 ธนาคาร 

ไดแ้ก ่ธนาคารอาคารสงเคราะห ์ธนาคารอสิลามแหง่ประเทศไทย (อตัราดอกเบีย้ ตามเงือ่นไขธนาคาร/บรษัิท

ก าหนด) 

16   สหกรณอ์อมทรพัย ์กุลธรเคอรบ์ี ้ 
บรษัิทเปิดชอ่งทางใหก้บัพนักงานเพือ่การออมเงนิ  จงึจัดตัง้สหกรณ์ออมทรัพย ์กลุธรเคอรบ์ี ้เพือ่ใหพ้นักงานเป็น
สมาชกิและมเีงนิปันผลใหก้ับสมาชกิ 
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การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
 ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงใหค้วามส าคัญในการพัฒนาความรู ้

ความสามารถใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั เชน่ การเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการแขง่ขัน ตลอด

ระยะเวลาทีผ่่านมาบริษัทมกีารจัดท าแผนงานฝึกอบรมประจ าปีใหก้ับพนักงานโดยพจิารณาจัดท าแผนการฝึกอบรมจาก
ขอ้ก าหนดมาตรฐานสากล ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และหลักสตูรจากความตอ้งการของพนักงาน เพือ่น ามาพัฒนาทักษะ 

ความรูค้วามสามารถในการท างานใหเ้หมาะสมกับต าแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยสว่นงานทรัพยากรมนุษยม์หีนา้ที่

วเิคราะหค์วามจ าเป็นและความตอ้งการในการฝึกอบรม โดยแบง่การฝึกอบรมออกเป็นหมวดทีส่ าคัญ ดงันี ้

1  พฒันาความรูแ้ละทกัษะ 
–  การสรา้งจติส านกึ 

–  การบรหิารจัดการ 

–  ความรูท้กัษะเฉพาะงาน 

2  การเพิม่ผลผลติ 
– บรหิารการผลติ 

3  ขอ้มูลทีส่ าคญัขององคก์ร 
– เป้าหมายแผนธรุกจิของบรษัิท 

– การปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

4  ขอ้มูลทีม่ ีการเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการท างาน 

เทคโนโลย ีการปรับปรุงเครื่องมอื/อุปกรณ์ในการท างาน การน าเทคโนโลยใีหม่มาใช ้การปรับโครงสรา้งการบรหิาร 

การประกาศใชก้ฎหมายใหม ่การเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกีย่วกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม 

ส าหรบัในปี 2562 บรษิทัมกีารด าเนนิการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันี ้
–  การอบรมภายใน       (In-house)   จ านวน    40  หลกัสตูร 

–  การอบรมภายนอก     (Public)       จ านวน    91  หลกัสตูร 

–  ระดบัพนักงานปฏบิตักิาร     จ านวน    78  หลกัสตูร 

–  ระดบัหัวหนา้งาน       จ านวน    43  หลกัสตูร 

–  ระดบัผูบ้รหิาร      จ านวน    14  หลกัสตูร 

และมกีารด าเนนิการฝึกอบรมรายหลักสตูรตามหมวดทีก่ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี้ 

หมวดสรา้งจติส านกึ 
o แนวทางการตรวจ  Check  List  
o การขบัขีร่ถยกไฟฟ้า 

o Basic Kaizen  

o การฝึกซอ้มดับเพลงิ อพยพหนไีฟ  

o การดับเพลงิขัน้ตน้ [ตามกฎหมาย]   

o ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า ส าหรับลกูจา้งทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับไฟฟ้า  

o การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

o การขบัขีร่ถโฟรค์ลฟิทอ์ย่างถกูตอ้งและปลอดภัย  

o ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับ จป.หัวหนา้งาน  
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การฝึกอบรมและพฒันาศกัยภาพของพนกังาน 
 ศักยภาพของพนักงานเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาธุรกิจ บริษัทจึงใหค้วามส าคัญในการพัฒนาความรู ้

ความสามารถใหเ้ทา่ทนักบัการเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั เชน่ การเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม และการแขง่ขัน ตลอด

ระยะเวลาทีผ่่านมาบริษัทมกีารจัดท าแผนงานฝึกอบรมประจ าปีใหก้ับพนักงานโดยพจิารณาจัดท าแผนการฝึกอบรมจาก
ขอ้ก าหนดมาตรฐานสากล ขอ้ก าหนดของกฎหมาย และหลักสตูรจากความตอ้งการของพนักงาน เพือ่น ามาพัฒนาทักษะ 

ความรูค้วามสามารถในการท างานใหเ้หมาะสมกับต าแหน่งของงานในแต่ละระดับ โดยสว่นงานทรัพยากรมนุษยม์หีนา้ที่

วเิคราะหค์วามจ าเป็นและความตอ้งการในการฝึกอบรม โดยแบง่การฝึกอบรมออกเป็นหมวดทีส่ าคัญ ดงันี ้

1  พฒันาความรูแ้ละทกัษะ 
–  การสรา้งจติส านกึ 

–  การบรหิารจัดการ 

–  ความรูท้กัษะเฉพาะงาน 

2  การเพิม่ผลผลติ 
– บรหิารการผลติ 

3  ขอ้มูลทีส่ าคญัขององคก์ร 
– เป้าหมายแผนธรุกจิของบรษัิท 

– การปฏบิตัติามขอ้ก าหนด 

4  ขอ้มูลทีม่ ีการเปลีย่นแปลง ไดแ้ก่ การเปลี่ยนแปลงระเบียบปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลงระบบวิธีการท างาน 

เทคโนโลย ีการปรับปรุงเครื่องมอื/อุปกรณ์ในการท างาน การน าเทคโนโลยใีหม่มาใช ้การปรับโครงสรา้งการบรหิาร 

การประกาศใชก้ฎหมายใหม ่การเปลีย่นแปลงสภาวการณ์ภายนอกเกีย่วกบัสภาพเศรษฐกจิ สงัคม 

ส าหรบัในปี 2562 บรษิทัมกีารด าเนนิการฝึกอบรมของพนกังาน ดงันี ้
–  การอบรมภายใน       (In-house)   จ านวน    40  หลกัสตูร 

–  การอบรมภายนอก     (Public)       จ านวน    91  หลกัสตูร 

–  ระดบัพนักงานปฏบิตักิาร     จ านวน    78  หลกัสตูร 

–  ระดบัหัวหนา้งาน       จ านวน    43  หลกัสตูร 

–  ระดบัผูบ้รหิาร      จ านวน    14  หลกัสตูร 

และมกีารด าเนนิการฝึกอบรมรายหลักสตูรตามหมวดทีก่ าหนดไวด้งัตอ่ไปนี้ 

หมวดสรา้งจติส านกึ 
o แนวทางการตรวจ  Check  List  
o การขบัขีร่ถยกไฟฟ้า 

o Basic Kaizen  

o การฝึกซอ้มดับเพลงิ อพยพหนไีฟ  

o การดับเพลงิขัน้ตน้ [ตามกฎหมาย]   

o ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า ส าหรับลกูจา้งทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับไฟฟ้า  

o การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้  

o การขบัขีร่ถโฟรค์ลฟิทอ์ย่างถกูตอ้งและปลอดภัย  

o ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับ จป.หัวหนา้งาน  
 

 

 

 

o การใชอ้ปุกรณ์ดบัเพลงิ   

o เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน  ระดับหัวหนา้งาน  

o Management System Concept ระดบัพนักงาน รุ่น 1-2/62 

o ความปลอดภัยในการท างานระดบักลาง 
o โครงการสรา้งการรับรูม้าตรการเชงิป้องกนัดา้นความปลอดภัยฯ 

o โครงการเสรมิสรา้งวนัิยการท างานในสถานประกอบกจิการ 

o สมันาเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับอตุสาหกรรมสเีขยีว 

o การคดิแกปั้ญหาและการตัดสนิใจ 

o กจิกรรมสง่เสรมิการพัฒนาระดับนคิมฯ 

o โครงการลาดกระบงัร่วมใจพัฒนายกระดบันคิมฯ 

o โครงการรณรงคส์รา้งการรับรูม้าตรการความปลอดภัย รุ่น1 

o โครงการรณรงคส์รา้งการรับรูม้ตรการเชงิป้องกนั รุ่น4 

หมวดการบรหิารจดัการ  
o โครงการพัฒนาผูน้ าแบบ KK    

o กฎหมายแรงงานกบับรหิารจัดการองคก์ร 

o คณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัยในการท างาน (คปอ)   

o มาตรฐานฝีมอืแรงงาน สาขาชา่งเทคนคิบ ารุงรักษาเครือ่งจักรฯ ปี62 

o Cash Flow simulation โครงการผูน้ าการเปลีย่นแปลง ระดับบรหิาร 

o Change Leadership Program (CLP) 

o HRM System Implementation 

o Internal Audit ISO9001:2015 , ISO14001:2015 , ISO45001:2018    
o ขอ้ก าหนด  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 นักบรหิารความปลอดภัยขัน้สงู 

o การบรหิารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร 

o วางแผนเกษียณสไตลว์ยัเกา๋ 

o วางแผนเกษียณสไตลเ์งนิดอืน 
o Adapation to Disruptive  Technologies 

o Strategic  CFO  in  Capital  Markets 

o Mini Master of Management Program , MMM 

o การจัดการความปลอดภัยกระบวณการผลติ 

o Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard 

o โครงการส ารวจคา่จา้งและสวัสดกิารปี  2020/21 
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หมวดความรูท้กัษะเฉพาะงาน 
o 7 Steps to be an Effective Salesperson 

o การสง่เสรมิความปลอดภัยและประสทิธภิาพในการใชง้านหมอ้น ้า 

o ผูป้ฏบิัตงิานปัน้จั่น (เครน) 
o ทบทวนผูป้ฏบิตังิานปัน้จั่น (เครน)  

o ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สารในองคก์ร  รุ่น1-2 

o การด าเนนิการเรือ่งลกูหนี ้และลกูหนีท้ีม่ปัีญหา 

o การใชง้านและการแกไ้ขปัญหาเบือ้งตน้ของ Printer และ PDA 

o การใชเ้ครือ่งมอืวดัและการดแูลรักษาเครือ่งมอืวัดดา้นมติ ิ

o สทิธปิระโยชน์ประกนัสงัคม ส าหรับผูเ้กษียณอาย ุปี62 

o การท า Cash Budgeting 

o Microsoft Excel 2016 Advanced 
o E-mail on Microsoft Outlook for รุ่น 1-2  

o การเชือ่มแก็ส (การเชือ่มประสาน Brazing) 

o การ Create Purchase Request  (PR)   

o เทคนคิการเชือ่มแกซ๊ในกระบวณการผลติ  

o เทคนคิและจดุทีต่อ้งระวงัในการปิดงบการเงนิส าหรับนักบญัช ี 

o Advanced pivot table and pivot chart Microsoft excel 2016   

o กลยุทธก์ารสรรหาคัดเลอืกและเทคนคิการสมัภาษณ์งาน 

o เทคนคิการวางระบบการจา่ยเงนิไปตา่งประเทศ 
o มฝร. ชา่งไฟฟ้าภายในอาคาร  

o การบรหิารผลการฝึกอบรมและหาความคุม้คา่ตอ่องคก์ร 

o กลยุทธก์ารจัดการงานทางดา้นบญัชฯี 

o กฎหมายทีด่นิและสิง่ปลกุสรา้ง 

o ปัญหาบญัชภีาษีอากรส าหรับธุรกจิน าเขา้และสง่ออก 

o เปิดกฎหมาย เคลยีรปั์ญหาภาษี กบักรููดา้นภาษี 

o ภาษีส าหรับนักบัญช ีภาษีอาการทัง้ระบบ 

o สทิธปิระโยชน์ทางภาษีส าหรับบรษัิททีต่ดิตอ่การจดทะเบยีนเป็น IBC 

o กลยุทธก์ารจัดการงานทางดา้นบญัชฯี 
o เทคนคิการเป็นวทิยากรสอนลกูจา้งใหมต่าม พรบ.ความปลอดภัย 

o Transfer pricing ผลกระทบทางการบนัทกึทีนั่กบญัชตีอ้งปฏบิตั ิ

o Electrical Calibration  

o Temperature  and Pressure Calibration 

o เทคนคิการวางระบบการจา่ยเงนิไปตา่งประเทศ 

o Docker  Work  Shop 

o Incoterms 2020 

o ประเด็นปัญหาและแนวปฏบิตักิารบนัทกึบัญชฯี 
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o Foetigate Firewall 

o วธิกีารน าสง่งบการเงนิปี 2562  

o เทคนคิการเขยีนรายงานการประชมุ  

o กลยุทธส์ าคัญการวเิคราะหง์บการเงนิแบบครบวงจร 
o Train the Trainers. 

o ผูรั้บผดิชอบดา้นพลงังานสามัญโรงงาน 

o โครงการส ารวจคา่จา้งและสวัสดกิารปี  2562/63 

o การอบรมและประเมนิผลความรูด้า้นสขุาภบิาล 

o Audit  Report  Workshop 

o เทคนคิการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 

o ความรูแ้ละแนวทางปฏบิัตติาม  พรบ.คุม้ครองแรงงาน 

o การสอบสวนและวเิคราะหห์าสาเหตทุีแ่ทจ้รงิฯ 
o เจาะประเด็นสญัญาเชา่ฉบบับใหม ่

o Graphic  Design 

o Data Science /AI for  Business 

o TABLEAU   ADVANCED  

o ประกาศนยีบตัรวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย  ( CPIAT) 

o พนักงานดับเพลงิ 

o การสอบเทยีบเครือ่งชัง่แบบไม่อตัโนมัตติามเอกสาร 

o มาตรฐานรายงานการทางการเงนิ  TFRS  2019 ฯ 

o ผูป้ฏบิัตงิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิน ้า 
o ความเหมอืนและความแตกตา่ง หลกับัญชกีบัหลักภาษี 

o จป.บรหิาร 

o สตูรส าเร็จการปรับปรุงแกไ้ขเอกสารรายจ่ายชดัเจน  

o วธิกีารยืน่ขออนุญาตน าชา่งฝีมอืผูช้ านาญการชาวตา่งชาต ิ

o  Professional  Presentation Skills 

o สรา้งความเป็นเลศิระบบงานการเงนิ แคชเชยีร ์

o ยกระดับความสามารถและพัฒนาศกัยภาพทางมาตรวทิยาฯ 

o NX  Essential  (Version  12) 
o mobile crane  

o ผูป้ฏบิัตงิานประจ าระบบบ าบดัมลพษิอากาศ 

o ผูจั้ดการสิง่แวดลอ้ม 

o Wordpress  for Beginner  สรา้งเว็บไซดส์มัยใหม่ 

o การบนัทกึบญัชลีกูหนี ้การบรหิารลกูหนีฯ้ 

o Insight Finaneial Managent เสรมิศกัยภาพใหก้จิการฯ 

o Business Negotiation Skill and 7 Steps 
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หมวดบรหิารการผลติ 
o การพัฒนาผลติภาพแรงงานอตุสาหกรรมไฟฟ้าฯ  

o การบ ารุงรักษาดว้ยตัวเอง (TPM)   

o อบรมเชงิปฏบิัตพัิฒนาผูเ้ชีย่วชาญดา้น Digital Lean for Industry 4.0 
o ดงูาน Intermach and MTA 209 

o ระบบการหลอ่ลืน่ไฮดรอลกิส ์

o กจิกรรมเพิม่ผลผลติ 

o โครงการพัฒนาบคุลากร ภาคปฏบิตั ิเพือ่การประยุกตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีในระบบอากาศอดั 

 

การประเมนิผลพนกังาน 
บรษัิทมกีารประเมนิผลการปฏบิัตงิานของพนักงาน ทีส่อดคลอ้งกับแผนงานของบรษัิท ทีช่ว่ยสนับสนุนการ

บรหิารงานดา้นทรัพยากรมนุษยใ์หม้ปีระสทิธภิาพ ซึง่ผลประเมนิจะสามารถแสดงถงึความสามารถของพนักงาน จุดเดน่ จุด
ดอ้ย พฤตกิรรมของพนักงานรวมทัง้แนวทางการพัฒนาทกัษะใหก้บัพนักงานตอ่ไป โดยบรษัิทมหีลักเกณฑก์ารประเมนิปีละ 

2 ครัง้ทุกๆ 6 เดอืน ตามระยะเวลาเขา้มาปฏบิัตงิานหรือรอบปีของพนักงาน เพื่อใหโ้อกาสพนักงานปรับปรุงและพัฒนา

ศกัยภาพของตวัเองอยา่งเต็มที ่

ขอบเขตใหค้วามคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั  
การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท างาน 
1 ดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างาน 

1.1 การด าเนนิงานตามกฎหมาย 

บรษัิทไดก้ าหนด ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภัยในการท างานขึน้ ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ขอ้ 3 ออกตามความใน

พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 103 ก าหนดใหน้ายจา้งจัดใหม้ขีอ้บังคับและคูม่อืวา่

ดว้ยความปลอดภัยในการท างานไวใ้นสถานประกอบกจิการ อกีทัง้ยังไดก้ าหนดจรรยาบรรณความปลอดภัยขึน้ซึง่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เมือ่วันที ่ 27 กันยายน 

2562 ใหย้ดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครัด โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้ 
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภยั   

บรษัิทกลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ด าเนนิธรุกจิการผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู

ส าหรับเครื่องท าความเย็นและระบบปรับอากาศโดยมแีนวทางการด าเนินธุรกจิทีต่ระหนักถงึความตอ้งการ ความคาดหวัง

และความพงึพอใจของลูกคา้ รวมทัง้ดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของพนักงานและความส าคัญของภาวะความ
เสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มทีโ่ลกก าลงัประสบอยู ่

บรษัิทจงึก าหนดจรรยาบรรณการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มเพื่อให ้

บคุลากรทกุคนและหน่วยงานทกุระดบัขององคก์ร ถอืปฏบิตัดิงันี ้ 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง  

 สง่เสรมิ สนับสนุน ในการด าเนนิกจิกรรม ปลกูจติส านกึและอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัย อาชวีอ
นามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหก้บับคุลากรทกุระดับอย่างตอ่เนือ่ง 
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2 ครัง้ทุกๆ 6 เดอืน ตามระยะเวลาเขา้มาปฏบิัตงิานหรือรอบปีของพนักงาน เพื่อใหโ้อกาสพนักงานปรับปรุงและพัฒนา

ศกัยภาพของตวัเองอยา่งเต็มที ่

ขอบเขตใหค้วามคุม้ครองสขุภาพและความปลอดภยั  
การบรหิารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มการท างาน 
1 ดา้นความปลอดภยั และอาชวีอนามยัในการท างาน 

1.1 การด าเนนิงานตามกฎหมาย 

บรษัิทไดก้ าหนด ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยความปลอดภัยในการท างานขึน้ ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบรหิาร
และการจัดการดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ. 2549 ขอ้ 3 ออกตามความใน

พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 และแกไ้ขเพิม่เตมิ มาตรา 103 ก าหนดใหน้ายจา้งจัดใหม้ขีอ้บังคับและคูม่อืวา่

ดว้ยความปลอดภัยในการท างานไวใ้นสถานประกอบกจิการ อกีทัง้ยังไดก้ าหนดจรรยาบรรณความปลอดภัยขึน้ซึง่ไดรั้บ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน เมือ่วันที ่ 27 กันยายน 

2562 ใหย้ดึถอืปฏบิตัโิดยเคร่งครัด โดยมรีายละเอยีด ดงันี ้ 
จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภยั   

บรษัิทกลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ด าเนนิธรุกจิการผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบู

ส าหรับเครื่องท าความเย็นและระบบปรับอากาศโดยมแีนวทางการด าเนินธุรกจิทีต่ระหนักถงึความตอ้งการ ความคาดหวัง

และความพงึพอใจของลูกคา้ รวมทัง้ดา้นความปลอดภัยและอาชวีอนามัยของพนักงานและความส าคัญของภาวะความ
เสือ่มโทรมของสิง่แวดลอ้มทีโ่ลกก าลงัประสบอยู ่

บรษัิทจงึก าหนดจรรยาบรรณการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มเพื่อให ้

บคุลากรทกุคนและหน่วยงานทกุระดบัขององคก์ร ถอืปฏบิตัดิงันี ้ 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัในการปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและ
สภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งตอ่เนือ่ง  

 สง่เสรมิ สนับสนุน ในการด าเนนิกจิกรรม ปลกูจติส านกึและอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัย อาชวีอ
นามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ใหก้บับคุลากรทกุระดับอย่างตอ่เนือ่ง 

 

 

 

 

 บรษัิทใหค้วามส าคญัตอ่การวางแผน ควบคมุ ป้องกนั แกไ้ขอบุตัเิหต ุอบุตัภิัย และโรคจากการท างาน
ไมใ่หเ้กดิความสญูเสยีตอ่ชวีติและทรัพยส์นิ กับบคุลากรของบรษัิท รวมถงึบคุคลภายนอก อยา่งเป็น

ระบบ  

 บรษัิทใหค้วามส าคญักบัหนา้ทีค่วามรับผดิชอบบคุลากรตามกฎหมายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

จรรยาบรรณ (Code of conduct) ความปลอดภยัของพนกังาน 
พนักงานพงึมจีรรยาบรรณในการท างาน เพือ่ใหม้คีวามเป็นมอือาชพี และไดรั้บการยอมรับจาก ผูใ้ตบ้งัคับ 

บญัชา ผูบ้งัคับบญัชา และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ปฏบิตัหินา้ทีต่ามคูม่อื ขอ้ก าหนด ขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภัยในการท างานของบรษัิท มาตรฐานและ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

 ปฏบิตัหินา้ทีใ่นขอบเขตทีต่นเองมคีวามรู ้ความสามารถ และไดรั้บมอบหมาย รวมถงึตระหนักในคณุคา่
ของความปลอดภัย ทัง้ตอ่ตนเอง ผูร้่วมงาน บคุคลภายนอก และทรัพยส์นิของบรษัิท  

 ใหค้วามร่วมมอื ในการเขา้ร่วมกจิกรรมและเขา้รับการฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน  ทีบ่รษัิทจัดขึน้  

 ปฏบิตัตินใหเ้ป็นแบบอย่างทีด่ดีา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานทัง้

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคับบญัชา และบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 เมือ่ประสบเหตกุารณ์ผดิปกต ิเหตกุารณ์เกอืบเกดิอบุตัเิหต ุเหตกุารณ์อนัไมพ่งึประสงค ์เชน่ อบุตัเิหต ุ

อบุตัภิัย การบาดเจ็บและเจ็บป่วย จากการท างาน ตอ้งรายงานตอ่ผูบ้งัคับชาใหท้ราบทันท ีเพือ่หา

มาตรการป้องกนัแกไ้ขไมใ่หเ้กดิเหตซุ ้า  
1.2  บคุลากรตามกฎหมาย 

บรษัิทไดจั้ดไหม้บีคุลากรท าหนา้ทีก่ ากบัดแูลดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ตามกฎหมายและมจี านวน

มากกวา่กฎหมายก าหนดในบางกลุม่ สรุปไดน้ี้ 

1 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน จ านวน 11 คน 

2 เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบัวชิาชพี จ านวน 2 คน 

3 เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบับรหิาร จ านวน 49 คน 

4 เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบัหัวหนา้งาน จ านวน 139 คน 

5 หัวหนา้หน่วยงานความปลอดภัย จ านวน 1 คน 

6 ผูช้ว่ยหัวหนา้หน่วยงานความปลอดภัย จ านวน 1 คน 
7 ผูค้วบคมุกา๊ซอตุสาหกรรม จ านวน 6 คน 

8 ผูค้วบคมุกา๊ซธรรมชาต ิจ านวน 9 คน 

9 ทมีฉุกเฉนิ จ านวน 15 คน  
การด าเนนิการตาม ระบบการจดัการดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ISO 14001: 2015 OHSAS 

18001 : 2007 
บรษัิทไดน้ าระบบการจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม  และระบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย เขา้มา

ประยุกตใ์ชใ้นทกุกจิกรรมและกระบวนการของบรษัิท เพือ่เสรมิสรา้งใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยี (Interested Party) เกดิความ

มั่นใจวา่บรษัิทจะด าเนนิธุรกจิดว้ยความปลอดภัย และรับผดิชอบตอ่คณุภาพชวีติของพนักงานทกุระดับ โดยมตีัวแทนฝ่าย
บรหิาร เป็นผูก้ ากับดูแล มคีณะกรรมการบรหิารระบบการจัดการ (Management System Committee: MSC) เป็นผู ้

พจิารณาทบทวนผลการด าเนนิงานของระบบ  มกีารตรวจประเมนิภายใน และจากภายนอก  และมกีารปรับปรุงพัฒนาอย่าง

ตอ่เนือ่ง โดยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญั คอื 
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 ก าหนดนโยบายอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหบ้คุลากรทกุคนและทกุระดบัขององคก์ร 
รวมถงึบคุคลภายนอก เก็บไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 จัดท าและทบทวนแผนการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 จัดท าแผนการประเมนิความสอดคลอ้ง และรายงานการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 ประเมนิผลกระทบจากผลการตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างานทีไ่มเ่ป็นไปตามาตรฐานทีก่ฎหมาย

ก าหนด เพือ่หาแนวทางในการป้องกนั และแกไ้ข ไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่สขุภาพของพนักงาน 

 ทัง้นีบ้รษัิทไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มยกระดับในการเขา้สูร่ะบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและ 
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ในอนาคต 

1.3   การด าเนนิงานดา้นสารเคม ี

1   มกีารจัดท าบญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย และรายละเอยีดขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมอีนัตราย 

2   ก าหนดลักษณะงานตามปัจจัยเสีย่งสารเคม ีเพือ่ใหพ้นักงานทีม่คีวามเสีย่งไดรั้บสัมผัสสารเคมอีันตรายใน

การท างาน ไดต้รวจสขุภาพตามความเสีย่ง 

3   ก าหนดและจัดใหม้ีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ใหพ้นักงานพนักงานทีม่ีความเสีย่งไดรั้บ

สมัผัสสารเคมอีนัตราย  

4   จัดใหม้รีะบบระบายอากาศในพืน้ทีท่ีม่กีารใชส้านเคมทีีม่ผีลตอ่สขุภาพพนักงาน 
5   การเฝ้าระวงัและป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท างาน 

บรษัิทไดด้ าเนินการใหส้ถานทีท่ างาน มคีวามปลอดภัยและถูกหลักอาชวีอนามัย เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุและ 

ปัญหาสขุภาพส าหรับการท างานของพนักงาน ตลอดจนบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิัตงิาน โดยมแีนวทางการด าเนนิงาน

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ดงัตอ่ไปนี ้

1   ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของพนักงาน และ

บคุคลภายนอก  

2 จัดท าระเบยีบปฏบิัต ิการวางแผนด าเนนิการ และการฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามเขา้ใจและไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร

ทีเ่พยีงพอในเรือ่งความปลอดภัยในการท างาน เพือ่ป้องกนัอันตรายอนัอาจเกดิจากเครือ่งจักร วธิกีารท างาน 

หรอืโรคภัยตา่ง ๆ 
3   ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ในเรือ่งความปลอดภัยอาชวีอนามัยและความปลอดภัย อยา่งเคร่งครัด

รวมถงึไดน้ ามาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นสากลในดา้นการจัดการเกีย่วกบัอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

มาบงัคับใชใ้นกรณีทียั่งไมม่กีฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ออกมาบงัคบัใช ้

4   พยายามป้องกนัอบุตัเิหต ุการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน ดว้ยความร่วมมืออยา่งจรงิจังของ

พนักงานทกุคน รวมทัง้จะขจัดและจัดการความเสีย่งตอ่ความปลอดภัยอนัเกดิจากการด าเนนิงานทางธรุกจิ 

6 บรษัิทมคีวามตระหนักในการป้องกนัเหตฉุุกเฉนิรา้ยแรง  รวมถงึการตอบโตเ้หตฉุุกเหตฉุุกเฉนิดา้นอัคคภีัย 

โดยมกีารจัดหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคภีัยเพิม่เตมิ เชน่ อปุกรณ์ดับเพลงิ รถดบัเพลงิ  รวมถงึการพัฒนาทกัษะการ

ตอบโตเ้หตขุองบคุคลการทมีฉุกเฉนิของบรษัิทใหม้คีวามช านาญ มคีวามพรอ้มในการตอบโตเ้หตตุลอดเวลา 
7   ผูบ้งัคับบัญชามหีนา้ทีก่ าหนดหรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคมุไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตแุละปัญหา

สขุอนามัยจากการท างานใหก้ับพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้จัดใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

รวมถงึการตรวจสขุภาพพนักงานตามความเสีย่งทีพ่นักงานสมัผัสในแตล่ะงาน  

 



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำากัด (มหาชน)     101
 

 ก าหนดนโยบายอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้มเพือ่ใหบ้คุลากรทกุคนและทกุระดบัขององคก์ร 
รวมถงึบคุคลภายนอก เก็บไวเ้ป็นแนวทางในการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 จัดท าและทบทวนแผนการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 จัดท าแผนการประเมนิความสอดคลอ้ง และรายงานการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 ประเมนิผลกระทบจากผลการตรวจวดัและวเิคราะหส์ภาวะการท างานทีไ่มเ่ป็นไปตามาตรฐานทีก่ฎหมาย

ก าหนด เพือ่หาแนวทางในการป้องกนั และแกไ้ข ไมใ่หม้ผีลกระทบตอ่สขุภาพของพนักงาน 

 ทัง้นีบ้รษัิทไดม้กีารเตรยีมความพรอ้มยกระดับในการเขา้สูร่ะบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและ 
ความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ในอนาคต 

1.3   การด าเนนิงานดา้นสารเคม ี

1   มกีารจัดท าบญัชรีายชือ่สารเคมอีนัตราย และรายละเอยีดขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมอีนัตราย 

2   ก าหนดลักษณะงานตามปัจจัยเสีย่งสารเคม ีเพือ่ใหพ้นักงานทีม่คีวามเสีย่งไดรั้บสัมผัสสารเคมอีันตรายใน

การท างาน ไดต้รวจสขุภาพตามความเสีย่ง 

3   ก าหนดและจัดใหม้ีอุปกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ใหพ้นักงานพนักงานทีม่ีความเสีย่งไดรั้บ

สมัผัสสารเคมอีนัตราย  

4   จัดใหม้รีะบบระบายอากาศในพืน้ทีท่ีม่กีารใชส้านเคมทีีม่ผีลตอ่สขุภาพพนักงาน 
5   การเฝ้าระวงัและป้องกนัการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการท างาน 

บรษัิทไดด้ าเนินการใหส้ถานทีท่ างาน มคีวามปลอดภัยและถูกหลักอาชวีอนามัย เพื่อลดปัญหาอุบัตเิหตุและ 

ปัญหาสขุภาพส าหรับการท างานของพนักงาน ตลอดจนบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิัตงิาน โดยมแีนวทางการด าเนนิงาน

ดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย ดงัตอ่ไปนี ้

1   ดแูลรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้คีวามปลอดภัยตอ่ชวีติและทรัพยส์นิของพนักงาน และ

บคุคลภายนอก  

2 จัดท าระเบยีบปฏบิัต ิการวางแผนด าเนนิการ และการฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามเขา้ใจและไดรั้บขอ้มลูขา่วสาร

ทีเ่พยีงพอในเรือ่งความปลอดภัยในการท างาน เพือ่ป้องกนัอันตรายอนัอาจเกดิจากเครือ่งจักร วธิกีารท างาน 

หรอืโรคภัยตา่ง ๆ 
3   ปฏบิตัติามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่ง ๆ ในเรือ่งความปลอดภัยอาชวีอนามัยและความปลอดภัย อยา่งเคร่งครัด

รวมถงึไดน้ ามาตรฐานและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นสากลในดา้นการจัดการเกีย่วกบัอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 

มาบงัคับใชใ้นกรณีทียั่งไมม่กีฎหมายทีเ่กีย่วกบัเรือ่งนัน้ออกมาบงัคบัใช ้

4   พยายามป้องกนัอบุตัเิหต ุการบาดเจ็บและเจ็บป่วยอนัเนื่องจากการท างาน ดว้ยความร่วมมืออยา่งจรงิจังของ

พนักงานทกุคน รวมทัง้จะขจัดและจัดการความเสีย่งตอ่ความปลอดภัยอนัเกดิจากการด าเนนิงานทางธรุกจิ 

6 บรษัิทมคีวามตระหนักในการป้องกนัเหตฉุุกเฉนิรา้ยแรง  รวมถงึการตอบโตเ้หตฉุุกเหตฉุุกเฉนิดา้นอัคคภีัย 

โดยมกีารจัดหาอปุกรณ์ป้องกนัอคัคภีัยเพิม่เตมิ เชน่ อปุกรณ์ดับเพลงิ รถดบัเพลงิ  รวมถงึการพัฒนาทกัษะการ

ตอบโตเ้หตขุองบคุคลการทมีฉุกเฉนิของบรษัิทใหม้คีวามช านาญ มคีวามพรอ้มในการตอบโตเ้หตตุลอดเวลา 
7   ผูบ้งัคับบัญชามหีนา้ทีก่ าหนดหรอืเผยแพร่แนวทางในการป้องกนัและควบคมุไมใ่หเ้กดิอบุตัเิหตแุละปัญหา

สขุอนามัยจากการท างานใหก้ับพนักงานและผูเ้กีย่วขอ้ง รวมทัง้จัดใหม้กีารประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่ง 

รวมถงึการตรวจสขุภาพพนักงานตามความเสีย่งทีพ่นักงานสมัผัสในแตล่ะงาน  

 

 

8   การส ารวจจดุเสีย่งในพืน้ทีเ่สีย่งในพืน้ทีก่ารท างาน อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ เพือ่คน้หาอันตราย และป้องกนั

กอ่นเกดิความสญูเสยี 

นอกเหนอืจากขา้งตน้แลว้ ในการด าเนนิงานของบรษัิท ยังไดม้กีารจัดใหม้ ีคณะกรรมการความปลอดภัย 

อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ซึง่เป็นตัวแทนของพนักงานจากทุกหน่วยงาน ในการปฏบิัตงิานเพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงานทกุคน โดยมบีทบาทหนา้ที ่ดงันี้  

1   พจิารณานโยบายและแผนงานดา้นความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้ความปลอดภัยนอกการท างานเพือ่

ป้องกนัและลดการเกดิอบุตัเิหต ุการประสบอนัตราย การเจ็บป่วย หรอืการเกดิเหตเุดอืดรอ้นร าคาญอนัเนือ่งจาก

การท างาน หรอืความไม่ปลอดภัยในการท างานเสนอตอ่ผูบ้รหิาร ตวัอยา่ง เชน่ แผนการด าเนนิงานดา้นความ

ปลอดภัยประจ าปี  

2   รายงานและเสนอแนะมาตรการ หรอืแนวทางปรับปรุงแกไ้ข เพือ่ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัย

ในการท างาน และมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานตอ่ผูบ้รหิาร เพือ่ความปลอดภัยในการท างานของ

พนักงาน ผูรั้บเหมา และบคุคลภายนอกทีเ่ขา้มาปฏบิตังิานหรอืเขา้มาใชบ้รกิารในบรษัิท 
3   สง่เสรมิ สนับสนุนกจิกรรมดา้นความปลอดภัยในการท างานของบรษัิท 

4   พจิารณาขอ้บงัคับและคูม่อืความปลอดภัยในการท างาน รวมทัง้มาตรฐานดา้นความปลอดภัยในการท างานของ

บรษัิทและเสนอตอ่ผูบ้รหิาร 

5   ส ารวจความปลอดภัยในการท างาน อยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะ 1 ครัง้  

6   ตรวจสอบสถติกิารประสบอนัตรายทีเ่กดิขึน้ในบรษัิทอยา่งนอ้ยเดอืนละ 1 ครัง้ 

7   พจิารณาโครงการหรอืแผนการฝึกอบรมเกีย่วกบัความปลอดภัยในการท างาน รวมถงึโครงการหรอืแผนการอบรม

เกีย่วกบับทบาทหนา้ทีค่วามรับผดิชอบในดา้นความปลอดภัยของบคุลากรทุกระดับเพือ่เสนอความเห็นตอ่

ผูบ้รหิาร 
8   พจิารณาทบทวนกฎหมายขอ้ก าหนด รวมถงึสรุปกฎหมาย แจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งรับทราบและน าไปปฏบิตั  ิ

9   วางระบบการรายงานสภาพการท างานทีไ่มป่ลอดภัยเป็นหนา้ทีข่องบคุลากรทกุระดบัตอ้งปฏบิตั  ิ

10   ตดิตามผลความคบืหนา้โครงการ หรอืเสนอแนะดา้นความปลอดภัยฯ ทีเ่สนอตอ่ผูบ้รหิาร 

11   รายงานผลการปฏบิัตงิาน รวมทัง้ระบปัุญหา อปุสรรค และขอ้เสนอแนะ ในการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการใน

ทีป่ระชมุ 

12   ประเมนิผลการด าเนนิงานดา้นความปลอดภัยในการท างานของบรษัิท 

13   อืน่ ๆ ตามผูแ้ทนนายจา้งมอบหมายสัง่การ 

นอกจากการอบรมใหค้วามรูด้า้นความปลอดภัย อาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการท างานแลว้คณะกรรมการ
ยังจัดใหม้กีจิกรรมทีจ่ะสง่เสรมิและสือ่สารขอ้มลูการดา้นความปลอดภัยใหก้บัพนักงานทราบดว้ยการประชาสมัพันธข์า่วสาร

เรือ่งความปลอดภัย ดงันี้ 

1  จัดใหม้กีารฝึกซอ้มการตอบโตเ้หตฉุุกเฉนิระดบั 2 ร่วมกบัส านักงานการนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม 2562 เพือ่เป็นการเตรยีมความพรอ้มในการรองรับสถานการณ์เมือ่เกดิเหตฉุุกเฉนิ 

2   ฝึกซอ้มการตอบโตเ้หตฉุุกเฉนิระดบั 2 ภายในบรษัิทขึน้ เมือ่วนัที ่17 ตลุาคม 2562 

3   เยีย่มชมงานสปัดาหค์วามปลอดภัยทีศ่นูยก์ารประชมุไบเทคบางนาเมือ่วนัที ่4-5 กรกฎาคม 2562   

จ านวน 1 ครัง้  จ านวน 19 คน 

 
 

 

 

 



  102    รายงานประจำาปี 2562
 

2    สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.1   ความรอ้น 

จากผลการตรวจวัดระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดบัความรอ้นเกนิ

มาตรฐาน บรษัิทไดด้ าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานและมมีาตรการควบคมุความรอ้นในพืน้ทีท่ีพ่นักงานท างาน ดงันี้ 
1) ตรวจสอบเครือ่งจักรทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิความรอ้นในพืน้ทีว่า่มกีารช ารุดหรอืมจีุดทีท่ าใหค้วามรอ้นร่ัวไหลสู่

ภายนอก หากพบใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขทนัท ีและก าหนดใหม้มีาตรการตรวจสอบเครือ่งจักรอย่างตอ่เนื่อง  

2) ด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ทีช่ว่ยลดระดบัความรอ้นบรเิวณพืน้ทีท่ างาน เชน่ แผน่กัน้ความรอ้นเพือ่ป้องกนัความ

รอ้นแพร่กระจายไปยังพนักงาน เครือ่งท าลมเย็น และพัดลมระบายอากาศเพือ่ระบายความรอ้นออกจากพืน้ที่

ท างาน เป็นตน้ 

3) จ ากัดระยะเวลาท างานของพนักงาน เพือ่ลดระยะเวลาทีจ่ะสมัผัสกบัความรอ้น 

4) ก าหนดใหพ้นักงานสวมใส ่PPE ตามเอกสารมาตรฐานทีบ่รษัิทก าหนดขึน้ตลอดเวลาปฏบิตังิาน  

5) จัดมมุพักผอ่น น ้าดืม่ และเกลอืแร่ใหก้บัพนักงาน 
2.2    แสง 

จากผลการตรวจวัดระดบัแสงสวา่งภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดบัแสงสวา่งต า่กวา่

มาตรฐาน บรษัิทไดด้ าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานในพืน้ทีท่ีพ่นักงานท างาน ดงันี้ 

1) ปรับเปลีย่นต าแหน่งการท างานใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีไ่มเ่กดิเงา หรอืใชแ้สง่สวา่งจากธรรมชาตชิว่ยในการเพิม่

แสง 

2) ลดความสงูของหลอดไฟลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถใหแ้สงสวา่งไดเ้พยีงพอ หรอืตดิตัง้ดวงไฟเฉพาะจดุที่

มกีารท างาน 

2.3    เสยีง 
จากผลการตรวจวัดสภาวะการท างานเกีย่วกับระดับเสยีงภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่ี

ระดับเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ตัง้แต ่85 เดซเิบลเอขึน้ไป บรษัิทไดจั้ดใหม้มีาตรการควบคุมใหม้ี

มาตรการอนุรักษ์การไดย้นิในพืน้ทีท่ีล่กูจา้งท างาน  ดงันี ้ 

1) ก าหนดพืน้ทีท่ีต่อ้งมมีาตรการอนุรักษ์การไดย้นิ พรอ้มก าหนดอปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุลใน

พืน้ทีเ่สยีงดงัเกนิ 85 เดซเิบล  

2) จัดท าทะเบยีนปัจจัยเสีย่งเกีย่วกบัเสยีง 

3) จัดใหพ้นักงานเขา้รับการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิตามปัจจัยเสีย่งกอ่นเริม่งานภายใน 30 วนั 

3  การสรา้งความตระหนกัรูด้า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 หลกัสูตรดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามกฎหมาย  

– ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลกูจา้งทัว่ไป ลกูจา้งเขา้ท างานใหม ่

ลกูจา้งระดับหัวหนา้งาน และลกูจา้งระดบับรหิาร 

– ฝึกอบรม เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบับรหิาร 

– ฝึกอบรม เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบัหัวหนา้งาน 

– คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

– การดับเพลงิขัน้ตน้ 

– การฝึกซอ้มอพยพหนไีฟประจ าปี 
– คนงานควบคมุกา๊ซ 
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2    สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
2.1   ความรอ้น 

จากผลการตรวจวัดระดบัความรอ้นภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดบัความรอ้นเกนิ

มาตรฐาน บรษัิทไดด้ าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานและมมีาตรการควบคมุความรอ้นในพืน้ทีท่ีพ่นักงานท างาน ดงันี้ 
1) ตรวจสอบเครือ่งจักรทีเ่ป็นแหลง่ก าเนดิความรอ้นในพืน้ทีว่า่มกีารช ารุดหรอืมจีุดทีท่ าใหค้วามรอ้นร่ัวไหลสู่

ภายนอก หากพบใหท้ าการปรับปรุงแกไ้ขทนัท ีและก าหนดใหม้มีาตรการตรวจสอบเครือ่งจักรอย่างตอ่เนื่อง  

2) ด าเนนิการตดิตัง้อปุกรณ์ทีช่ว่ยลดระดบัความรอ้นบรเิวณพืน้ทีท่ างาน เชน่ แผน่กัน้ความรอ้นเพือ่ป้องกนัความ

รอ้นแพร่กระจายไปยังพนักงาน เครือ่งท าลมเย็น และพัดลมระบายอากาศเพือ่ระบายความรอ้นออกจากพืน้ที่

ท างาน เป็นตน้ 

3) จ ากัดระยะเวลาท างานของพนักงาน เพือ่ลดระยะเวลาทีจ่ะสมัผัสกบัความรอ้น 

4) ก าหนดใหพ้นักงานสวมใส ่PPE ตามเอกสารมาตรฐานทีบ่รษัิทก าหนดขึน้ตลอดเวลาปฏบิตังิาน  

5) จัดมมุพักผอ่น น ้าดืม่ และเกลอืแร่ใหก้บัพนักงาน 
2.2    แสง 

จากผลการตรวจวัดระดบัแสงสวา่งภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดบัแสงสวา่งต า่กวา่

มาตรฐาน บรษัิทไดด้ าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานในพืน้ทีท่ีพ่นักงานท างาน ดงันี้ 

1) ปรับเปลีย่นต าแหน่งการท างานใหอ้ยูใ่นต าแหน่งทีไ่มเ่กดิเงา หรอืใชแ้สง่สวา่งจากธรรมชาตชิว่ยในการเพิม่

แสง 

2) ลดความสงูของหลอดไฟลงมาใหอ้ยูใ่นระดบัทีส่ามารถใหแ้สงสวา่งไดเ้พยีงพอ หรอืตดิตัง้ดวงไฟเฉพาะจดุที่

มกีารท างาน 

2.3    เสยีง 
จากผลการตรวจวัดสภาวะการท างานเกีย่วกับระดับเสยีงภายในสถานประกอบกจิการ ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่ี

ระดับเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ตัง้แต ่85 เดซเิบลเอขึน้ไป บรษัิทไดจั้ดใหม้มีาตรการควบคุมใหม้ี

มาตรการอนุรักษ์การไดย้นิในพืน้ทีท่ีล่กูจา้งท างาน  ดงันี ้ 

1) ก าหนดพืน้ทีท่ีต่อ้งมมีาตรการอนุรักษ์การไดย้นิ พรอ้มก าหนดอปุกรณ์คุม้ครองความปลอดภัยสว่นบคุลใน

พืน้ทีเ่สยีงดงัเกนิ 85 เดซเิบล  

2) จัดท าทะเบยีนปัจจัยเสีย่งเกีย่วกบัเสยีง 

3) จัดใหพ้นักงานเขา้รับการตรวจสมรรถภาพการไดย้นิตามปัจจัยเสีย่งกอ่นเริม่งานภายใน 30 วนั 

3  การสรา้งความตระหนกัรูด้า้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 หลกัสูตรดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัตามกฎหมาย  

– ความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดลอ้มในการท างานส าหรับลกูจา้งทัว่ไป ลกูจา้งเขา้ท างานใหม ่

ลกูจา้งระดับหัวหนา้งาน และลกูจา้งระดบับรหิาร 

– ฝึกอบรม เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบับรหิาร 

– ฝึกอบรม เจา้หนา้ทีค่วามปลอดภัยในการท างาน ระดบัหัวหนา้งาน 

– คณะกรรมการความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

– การดับเพลงิขัน้ตน้ 

– การฝึกซอ้มอพยพหนไีฟประจ าปี 
– คนงานควบคมุกา๊ซ 

 

 

 

 

– ผูป้ฏบิัตงิานในสถานทีใ่ชก้๊าซธรรมชาต ิ

– ผูค้วบคมุประจ าหมอ้น ้า หรอืหมอ้ตม้ทีใ่ชข้องเหลวเป็นสือ่น าความรอ้น  

– ผูบ้งัคับปัน้จ่ัน ผูใ้หส้ญัญาณแกผู่บ้งัคับปัน้จ่ัน ผูย้ดึเกาะวัสดหุรอืผูค้วบคมุการใชปั้น้จ่ัน 

– ความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับไฟฟ้า ส าหรับลกูจา้งทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับไฟฟ้า 
– การขบัขีร่ถโฟรค์ลฟิทอ์ย่างถกูตอ้งและปลอดภัย 

หลกัสตูรดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยัท ัว่ไป 

–   การสรา้งจติส านกึความปลอดภัยในการท างาน คนไทย, ตา่งชาต ิ

–   การใชแ้ละจัดเก็บวตัถอุนัตราย การใชแ้ละการตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอัคคภีัย ในหน่วยงาน 

–  ความปลอดภัยในการท างานหนา้จอคอมพวิเตอร ์การถนอมรักษาดวงตา การบรหิารกลา้มเนือ้ตาและการ

ป้องกนัตาบอด 

–  การวเิคราะหค์วามปลอดภัย แบบ KYT. และการสรา้งจติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้ม 

–  การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และการชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน 
–  เทคนคิการวเิคราะหง์านและปรับปรุงงานเพือ่ความปลอดภัย (ไคเซน) 

–  Risk Management & Internal Control 

–  อบรมนักดบัเพลงิเบือ้งตน้ 

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

จากการทีบ่รษัิท ไดด้ าเนนิงานตาม นโยบายอาชวีอนามัยความปลอดภัยและสิง่แวดลอ้ม ทีบ่รษัิทไดก้ าหนดขึน้ 

ในปี พ.ศ. 2562 บรษัิทไดม้กีารเก็บรวบรวมขอ้มลูผลการด าเนนิงาน ไวอ้ย่างตอ่เนือ่ง และน ามาประเมนิเพือ่วางแผนการ

ด าเนนิงานอาชวีอนามัยความปลอดภัย ในปี 2563 – 2565 และไดต้ัง้เป้าหมายไวด้งันี้ 

คา่เป้าหมายอบุตัเิหตจุากการท างานทีม่สีาเหตมุาจากเครือ่งจักรในสว่นผลติ มดีงันี้ 
 

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 
อบุตัเิหตตุอ้งไมเ่กนิ 70% ของปี 2562 อบุตัเิหตตุอ้งไมเ่กนิ 40% ของปี 2562 อบุตัเิหตตุอ้งเป็นศนูย ์

≤ 8 ครัง้ ≤ 5 ครัง้ 0 
 
โดยมหีลกัการในการท างานทีจ่ะน าไปสูก่ารลดอบุัตเิหตทุีม่สีาเหตมุาจากเครือ่งจักร ซึง่มรีายละเอยีดดงันี้ 

1  การจัดท า Near Miss Report โดยก าหนดใหท้กุแผนกของสว่นผลติสง่อยา่งนอ้ย 1 เรือ่งติอ่เดอืน 

2  การจัดท า Kaizen Safety โดยก าหนดใหท้กุแผนกของสว่นผลติสง่อยา่งนอ้ย 1 เรือ่งตอ่เดอืน  

3  การตรวจสอบความปลอดภัย อาชวีอนามัย สิง่แวดลอ้มและพลงังาน ทกุแผนกจะตอ้งสง่เดอืนละ 1 ครัง้ 

4 ขอ้รอ้งเรยีนทางดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
บริษัทมีระบบการจัดการดา้นอาชวีอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 เพื่อบริหารจัดการ

ทางดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานภายในบริษัท จัดการความเสีย่งและเฝ้าระวัง
ผลกระทบจากการประกอบกจิการของบรษัิทตอ่พนักงานทางดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน สง่ผลใหต้ลอดปี 2562 บรษัิทไม่ไดรั้บแจง้รอ้งเรียนทางดา้นความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน จากชมุชนรอบขา้งหรอืโรงงานรอบขา้ง และจากหน่วยงานภายในบรษัิท  
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การรบัรูข้า่วสารและการเขา้ถงึขอ้มูลของพนกังาน 
ในการปฏบิัตงิานบรษัิทจัดใหม้กีารประชมุกลุม่ย่อย (Morning Talk) ทกุ ๆ วันกอ่นการท างาน เพือ่ใหพ้นักงาน

ในสว่นปฏบิัตงิานและหัวหนา้งานไดแ้จง้ข่าวสารตา่งๆ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน

และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แกต่ัวพนักงานและการปฏบิัตงิาน นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูล
ขา่วสารของบรษัิทผ่านชอ่งทาง Intranet ซึง่รวบรวมข่าวสารทีเ่กีย่วกับองคก์รและพนักงาน เอกสารแบบฟอรม์ทีจ่ าเป็น 

เพือ่อ านวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทัง้บอรด์ประชาสัมพันธท์ัง้สว่นกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้พนักงานยัง

สามารถเสนอแนะความคดิเห็นและรอ้งเรยีนเรือ่งตา่งๆ โดยน าสง่ในกลอ่งรับฟังความคดิเห็นและขอ้รอ้งเรยีนทีจั่ดตัง้ไวใ้ห ้

ณ แตล่ะจดุ เพือ่ใหพ้นักงานเขยีนขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนมายังผูบ้รหิาร 

5  ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคเป็นสิง่ส าคัญทีบ่ริษัทไดใ้หค้วามส าคัญและตระหนักถงึเป็นอย่างมาก บริษัทได ้

พัฒนาการด าเนนิงานจนไดรั้บรองระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007,          

ISO 17025:2005 และผลติภัณฑข์องบรษัิทไดก้ารรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก. 
ของกระทรวงอตุสาหกรรม ทีใ่หค้วามส าคัญกับความพงึพอใจของลกูคา้ โดยบรษัิทมุ่งมั่นทีจ่ะออกแบบพัฒนา ผลติ และ

จัดจ าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูส าหรับเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามขอ้ก าหนดต่างๆ และ

กฎหมาย เพือ่ใหส้นิคา้มคีณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ และชดเชยตอ่ความเสยีหายทีล่กูคา้ไดรั้บ 

กระบวนการผลติ เทคโนโลยกีารผลติและวตัถุดบิทีเ่ป็นมติรตอ่ผูบ้รโิภค 
บรษัิทใหค้วามส าคัญต่อกระบวนการผลติ รวมทัง้เทคโนโลยทีีค่ านึงถงึความปลอดภัยของผูบ้รโิภค เริม่ตัง้แต่

การเลอืกใชว้ัตถุดบิในการผลติและการบรกิารทีม่คีุณภาพโดยผูจั้ดจ าหน่ายวัตถุดบิและการใหบ้รกิารต่างๆ ตอ้งผ่านการ

ตรวจประเมนิและไดรั้บการคดัเลอืกตามระบบทีก่ าหนดในเบือ้งตน้รวมถงึการตรวจตดิตามและประเมินเป็นรายปีในภายหลัง 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทไดท้ าการประเมินผูข้าย  ผูส้่งมอบและผูใ้หบ้ริการในจ านวน 201 รายของหมวดการ
ด าเนนิงานสง่มอบคณุภาพและรักษาสิง่แวดลอ้มมผีลเป็นคา่เฉลีย่ในระดบั 97 % ของเป้าหมาย 

กระบวนการผลิตของบริษัทมีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค โดยมีระบบควบคุมคุณภาพตลอด

กระบวนการผลติ โดยเริม่ตัง้แตก่ารรับวัตถุดบิเขา้สูก่ระบวนการผลติอย่างมมีาตรฐานดว้ยการตรวจสอบรับเขา้ (Incoming 

Inspection) กอ่นน าเขา้สูก่ระบวนการผลติแปรรูป จนถงึการประกอบขัน้สดุทา้ยเป็นสนิคา้ส าเร็จรูป มกีารควบคมุคณุภาพ 

(Quality Control) ทกุขัน้ตอนส าคญัของการผลติ และท าการตรวจสอบขัน้สดุทา้ย (Final Inspection) กอ่นการสง่มอบถงึ

ผูบ้รโิภค โดยทุกขัน้ตอนมีการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธอ์ย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนในระบบ

บรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และสง่เสรมิใหม้กีารปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑไ์ด ้

มาตรฐาน ปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภค 

การตรวจและทดสอบผลติภณัฑส์ าเร็จรูป 
บริษัทใหค้วามส าคัญกับผลติภัณฑ์ทีผ่่านกระบวนการผลติจนครบถว้นก่อนไปสู่ผูบ้ริโภค ดว้ยการตรวจและ

ทดสอบผลติภัณฑใ์หม้คีวามถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้และผูบ้รโิภค ดว้ยขัน้ตอนและกระบวนการทีล่ะเอยีด

ครบถว้นครอบคลมุทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการผลติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001:2008 
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การรบัรูข้า่วสารและการเขา้ถงึขอ้มูลของพนกังาน 
ในการปฏบิัตงิานบรษัิทจัดใหม้กีารประชมุกลุม่ย่อย (Morning Talk) ทกุ ๆ วันกอ่นการท างาน เพือ่ใหพ้นักงาน

ในสว่นปฏบิัตงิานและหัวหนา้งานไดแ้จง้ข่าวสารตา่งๆ และแลกเปลีย่นความคดิเห็นในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับการท างาน

และประเด็นอืน่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์แกต่ัวพนักงานและการปฏบิัตงิาน นอกจากนี้พนักงานทุกคนสามารถเขา้ถงึแหล่งขอ้มูล
ขา่วสารของบรษัิทผ่านชอ่งทาง Intranet ซึง่รวบรวมข่าวสารทีเ่กีย่วกับองคก์รและพนักงาน เอกสารแบบฟอรม์ทีจ่ าเป็น 

เพือ่อ านวยความสะดวกกับพนักงาน รวมทัง้บอรด์ประชาสัมพันธท์ัง้สว่นกลางและแต่ละหน่วยงาน นอกจากนี้พนักงานยัง

สามารถเสนอแนะความคดิเห็นและรอ้งเรยีนเรือ่งตา่งๆ โดยน าสง่ในกลอ่งรับฟังความคดิเห็นและขอ้รอ้งเรยีนทีจั่ดตัง้ไวใ้ห ้

ณ แตล่ะจดุ เพือ่ใหพ้นักงานเขยีนขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรียนมายังผูบ้รหิาร 

5  ความรบัผดิชอบตอ่ผูบ้รโิภค 
ความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคเป็นสิง่ส าคัญทีบ่ริษัทไดใ้หค้วามส าคัญและตระหนักถงึเป็นอย่างมาก บริษัทได ้

พัฒนาการด าเนนิงานจนไดรั้บรองระบบบรหิารคุณภาพ ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OSHAS 18000:2007,          

ISO 17025:2005 และผลติภัณฑข์องบรษัิทไดก้ารรับรองมาตรฐาน UL, CCC, SASO, TUV Mark, IEC, IRAC และมอก. 
ของกระทรวงอตุสาหกรรม ทีใ่หค้วามส าคัญกับความพงึพอใจของลกูคา้ โดยบรษัิทมุ่งมั่นทีจ่ะออกแบบพัฒนา ผลติ และ

จัดจ าหน่ายมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสบูส าหรับเครื่องท าความเย็นและเครื่องปรับอากาศตามขอ้ก าหนดต่างๆ และ

กฎหมาย เพือ่ใหส้นิคา้มคีณุภาพ ตรงตามความตอ้งการของผูบ้รโิภคมากทีส่ดุ และชดเชยตอ่ความเสยีหายทีล่กูคา้ไดรั้บ 

กระบวนการผลติ เทคโนโลยกีารผลติและวตัถุดบิทีเ่ป็นมติรตอ่ผูบ้รโิภค 
บรษัิทใหค้วามส าคัญต่อกระบวนการผลติ รวมทัง้เทคโนโลยทีีค่ านึงถงึความปลอดภัยของผูบ้รโิภค เริม่ตัง้แต่

การเลอืกใชว้ัตถุดบิในการผลติและการบรกิารทีม่คีุณภาพโดยผูจั้ดจ าหน่ายวัตถุดบิและการใหบ้รกิารต่างๆ ตอ้งผ่านการ

ตรวจประเมนิและไดรั้บการคดัเลอืกตามระบบทีก่ าหนดในเบือ้งตน้รวมถงึการตรวจตดิตามและประเมินเป็นรายปีในภายหลัง 

โดยในปี 2562 ที่ผ่านมาบริษัทไดท้ าการประเมินผูข้าย  ผูส้่งมอบและผูใ้หบ้ริการในจ านวน 201 รายของหมวดการ
ด าเนนิงานสง่มอบคณุภาพและรักษาสิง่แวดลอ้มมผีลเป็นคา่เฉลีย่ในระดบั 97 % ของเป้าหมาย 

กระบวนการผลิตของบริษัทมีมาตรฐานมีความปลอดภัยต่อผูบ้ริโภค โดยมีระบบควบคุมคุณภาพตลอด

กระบวนการผลติ โดยเริม่ตัง้แตก่ารรับวัตถุดบิเขา้สูก่ระบวนการผลติอย่างมมีาตรฐานดว้ยการตรวจสอบรับเขา้ (Incoming 

Inspection) กอ่นน าเขา้สูก่ระบวนการผลติแปรรูป จนถงึการประกอบขัน้สดุทา้ยเป็นสนิคา้ส าเร็จรูป มกีารควบคมุคณุภาพ 

(Quality Control) ทกุขัน้ตอนส าคญัของการผลติ และท าการตรวจสอบขัน้สดุทา้ย (Final Inspection) กอ่นการสง่มอบถงึ

ผูบ้รโิภค โดยทุกขัน้ตอนมีการด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการและมีความสัมพันธอ์ย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนในระบบ

บรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 และสง่เสรมิใหม้กีารปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง เพือ่ใหม้ั่นใจวา่ผลติภัณฑไ์ด ้

มาตรฐาน ปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภค 

การตรวจและทดสอบผลติภณัฑส์ าเร็จรูป 
บริษัทใหค้วามส าคัญกับผลติภัณฑ์ทีผ่่านกระบวนการผลติจนครบถว้นก่อนไปสู่ผูบ้ริโภค ดว้ยการตรวจและ

ทดสอบผลติภัณฑใ์หม้คีวามถูกตอ้ง ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้และผูบ้รโิภค ดว้ยขัน้ตอนและกระบวนการทีล่ะเอยีด

ครบถว้นครอบคลมุทกุฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกับกระบวนการผลติ เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบการบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน ISO 

9001:2008 

 

 

 
 

 

 

 

การบรหิารจดัการขอ้รอ้งเรยีนและความพงึพอใจจากผูบ้รโิภค 
บรษัิทไดรั้บการรับรองมาตรฐานบรหิารคณุภาพ ISO 9001:2008 มกีระบวนการจัดการขอ้รอ้งเรยีนของผูบ้รโิภค

เป็นระบบและมขีัน้ตอนอยา่งชดัเจน 

ประเภทของขอ้รอ้งเรยีน 
1   สนิคา้ไมไ่ดค้ณุภาพ หรอืไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนด (Specification) ทีล่กูคา้ตอ้งการ ไดแ้ก ่รูปร่าง ลักษณะ 

คณุสมบัต ิเงือ่นไขอืน่ๆ  

2   การสง่มอบสนิคา้ไมเ่ป็นไปตามขอ้ก าหนดของการสง่มอบ ไดแ้ก ่สง่มอบสนิคา้ไมต่รงตามก าหนดเวลา สง่มอบ

สนิคา้ผดิประเภท ไมต่รงตามความตอ้งการของลกูคา้ สง่มอบสนิคา้ไมต่รงตามจ านวนทีส่ัง่ซือ้ สนิคา้เกดิความ

เสยีหาย เนือ่งจากการขนสง่ 

3   บรกิารกอ่น-หลงัการขาย ไมส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้  เชน่ การใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภัณฑ ์

การใหบ้รกิารเอกสาร ขอ้มลู ทีล่กูคา้ตอ้งการ 

โดยชอ่งทางการรอ้งเรยีนของลกูคา้ มดีงันี้ 
–  ลกูคา้รอ้งเรยีนทางวาจา/ค าพูด ผา่นทางโทรศพัท ์การสนทนา 

–  ลกูคา้รอ้งเรยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษร ผา่นทางอเีมล ์โทรสาร 

บรษัิทก าหนดขัน้ตอนการรอ้งเรยีนเพือ่ตอบสนองความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ ดงันี้ 

1   พนักงานขายของบรษัิทรับเรือ่งขอ้รอ้งเรยีนจากลกูคา้โดยผา่นชอ่งทางดงักลา่ว 

2   ฝ่ายขายบนัทกึขอ้รอ้งเรยีนในแบบบนัทกึ (Customer Quality Complaint) และสง่ใหฝ่้ายประกนัคณุภาพ

เป็นผุป้ระสานงานกลางสง่ขอ้รอ้งเรยีนใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง วเิคราะหส์าเหต ุแนวทางแกไ้ขและป้องกนั

ปัญหา ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งสง่กลับคนืการแกไ้ขใหฝ่้ายมาตรฐานภายใน 7 วนัท าการ (ยกเวน้กรณี

เร่งดว่นใหต้อบภายใน 3 วนั) 
3   กรณีไม่สามารถหาขอ้สรุปของสาเหต ุแนวทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาไม่ได ้ฝ่ายประกนัคณุภาพจะเป็นผู ้

ประสานงานในการเชญิประชมุหน่วยงานทีเ่ก ีย่วขอ้ง เพือ่หาขอ้สรุปบนัทกึในขอ้รอ้งเรยีน 

4   หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งพจิารณาวเิคราะหส์าเหตแุนวทางการแกไ้ข และป้องกนัแลว้น าสง่ขอ้รอ้งเรยีนใหฝ่้าย

ประกนัคณุภาพเพือ่ตรวจตดิตามก าหนดแนวทางแกไ้ขและป้องกนัปัญหาพรอ้มทัง้แจง้แนวทางดงักลา่วให ้

ฝ่ายขายและแจง้ลกูคา้ทราบ 

การวดัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค 
 บรษัิทก าหนดใหม้หีน่วยงานรับผดิชอบในการวัดความพงึพอใจของลกูคา้ โดยจัดท าแบบส ารวจความพงึพอใจของ

ลกูคา้ (Customer Satisfaction Survey) สง่และเก็บรวบรวมขอ้มลูผลการวดัความพงึพอใจของลกูคา้ ปีละ 2 ครัง้ โดยมี
ขัน้ตอนการวดัความพงึพอใจของลกูคา้ดงันี้ 

1   เจา้หนา้ทีก่ลุม่งานวจิัยการตลาดและวางแผนกลยุทธ ์มหีนา้ทีเ่ก็บรวบรวมขอ้มลูผลการส ารวจทีป่ระกอบดว้ย   

ค าชมเชย  ขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ในแบบฟอรม์ “คะแนนการส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้” รายงานผูจ้ัดการ

สว่นการตลาด 

2   ผูจ้ัดการสว่นการตลาดเรยีกประชมุเพือ่วเิคราะหผ์ลคะแนนและขอ้เสนอแนะจากลกูคา้ และร่วมทบทวนแบบ

ส ารวจความพงึพอใจของลกูคา้เพือ่ปรับปรุงใหด้ยีิง่ข ึน้ โดยมหีัวขอ้หลักทีส่ ารวจดงันี้ 

1 คณุภาพสนิคา้ 

2 เงือ่นไขการขายและการสง่มอบ 
3 การใหบ้รกิารและตอบสนองลกูคา้ 
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 ผลการใหค้ะแนนแบง่ออกเป็น 5 ระดบั  ดงันี้ 

  A = Excellent         หรอื 5 คะแนน 

  B = Satisfied         หรอื 4 คะแนน 

  C = Fair                 หรอื 3 คะแนน 
  D = Poor              หรอื 2 คะแนน 

  E = Dissatisfied     หรอื 1 คะแนน 

 ในปี 2562 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ มคีะแนนเฉลีย่รวม 85 % ซึง่เท่ากับเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

มากกวา่หรอืเทา่กบั 85 %  

การสือ่สารทีเ่ป็นประโยชนส์ าหรบัผูบ้รโิภค 
บรษัิทไดส้รา้งชอ่งทางสือ่สารส าหรับผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งการรับรูข้า่วสารและใหข้อ้มูลเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีเ่ป็น

ประโยชน์แกผู่บ้รโิภคทีค่วรทราบ ปรากฏในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) รวมทัง้การตพีมิพ์เบอรโ์ทรศัพท ์ 

02-326-0831 และอเีมล ์(email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิง่พมิพ ์รวมทัง้ลงสือ่ประชาสมัพันธท์างนติยสารเพือ่
การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูบ้รโิภคกบับรษัิทไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประชาสมัพันธข์า่วสารทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งผลติภัณฑไ์ปยัง

ผูบ้รโิภค 

6   การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
6.1  การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทไดน้ ามาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เขา้มาใชใ้นการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มของ

องคก์ร โดยมตีวัแทนฝ่ายบรหิาร (HR) เป็นผูก้ ากับดแูล มคีณะกรรมการบรหิารระบบการจัดการ (Management System 

Committee: MSC) เป็นผูพ้จิารณาทบทวนผลการด าเนนิงานของระบบและปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง มแีผนกสิง่แวดลอ้มเป็น

หน่วยงานทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญั คอื 

 จัดท าและทบทวนแผนด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 จัดท าแผนการประเมนิความสอดคลอ้ง และรายงานการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 จัดท าการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มขององคก์รและภายนอกองคก์ร 

 ตรวจวดัและจัดท ารายงานผลการตรวจตดิตามคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในและนอกบรษัิท 

 การส ารวจและตรวจสอบประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท โดยมกีารประชมุเพือ่หาแนวทางป้องกนั
แกไ้ขของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 วเิคราะหผ์ลกระทบและก าหนดมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มกอ่นเริม่โครงการกอ่สรา้ง ตอ่เตมิ หรอืดดัแปลง
สิง่กอ่สรา้ง และโยกยา้ยเครือ่งจักร  

 กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และการอนุรักษ์พลงังาน 

 มุง่มั่นพัฒนาใหเ้ป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) จากระบบสเีขยีว (ระดบั 3) เป็น วัฒนธรรมสเีขยีว 

(ระดบั 4) ในปี 2565 
6.2  การเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  

6.2.1  คณุภาพน ้าเสยีทีป่ลอ่ยออกจากโรงงาน 

บรษัิทจัดใหม้รีะบบบ าบัดน ้าเสยีดว้ยกระบวนการทางเคม ี(Chemical Treatment Wastewater) ทีม่ี

มาตรฐานภายในโรงงาน เพือ่บ าบัดน ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรมตา่ง ๆ ของบรษัิท โดยไดด้ าเนนิการเก็บ

ตวัอยา่งน ้าทิง้ภายหลงัผา่นการบ าบดั ณ บอ่เฝ้าระวงัคณุภาพน ้า (Inspection Manhole) เพือ่ตรวจวดัและวเิคราะหค์า่ 
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 ผลการใหค้ะแนนแบง่ออกเป็น 5 ระดบั  ดงันี้ 

  A = Excellent         หรอื 5 คะแนน 

  B = Satisfied         หรอื 4 คะแนน 

  C = Fair                 หรอื 3 คะแนน 
  D = Poor              หรอื 2 คะแนน 

  E = Dissatisfied     หรอื 1 คะแนน 

 ในปี 2562 ผลการส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ มคีะแนนเฉลีย่รวม 85 % ซึง่เท่ากับเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

มากกวา่หรอืเทา่กบั 85 %  

การสือ่สารทีเ่ป็นประโยชนส์ าหรบัผูบ้รโิภค 
บรษัิทไดส้รา้งชอ่งทางสือ่สารส าหรับผูบ้รโิภค เพื่อสรา้งการรับรูข้า่วสารและใหข้อ้มูลเกีย่วกับผลติภัณฑท์ีเ่ป็น

ประโยชน์แกผู่บ้รโิภคทีค่วรทราบ ปรากฏในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.kulthorn.com) รวมทัง้การตพีมิพ์เบอรโ์ทรศัพท ์ 

02-326-0831 และอเีมล ์(email : kkc@kulthorn.com) บนเอกสารสิง่พมิพ ์รวมทัง้ลงสือ่ประชาสมัพันธท์างนติยสารเพือ่
การตดิตอ่สือ่สารระหวา่งผูบ้รโิภคกบับรษัิทไดอ้ยา่งรวดเร็ว และประชาสมัพันธข์า่วสารทีเ่ป็นประโยชน์เรือ่งผลติภัณฑไ์ปยัง

ผูบ้รโิภค 

6   การดูแลรกัษาสิง่แวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
6.1  การบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

บรษัิทไดน้ ามาตรฐานระบบการจัดการสิง่แวดลอ้ม (ISO 14001 : 2015) เขา้มาใชใ้นการบรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้มของ

องคก์ร โดยมตีวัแทนฝ่ายบรหิาร (HR) เป็นผูก้ ากับดแูล มคีณะกรรมการบรหิารระบบการจัดการ (Management System 

Committee: MSC) เป็นผูพ้จิารณาทบทวนผลการด าเนนิงานของระบบและปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง มแีผนกสิง่แวดลอ้มเป็น

หน่วยงานทีก่ ากับดแูลการปฏบิัตติามกฎหมายและขอ้ก าหนดทีเ่กีย่วขอ้งดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญั คอื 

 จัดท าและทบทวนแผนด าเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 จัดท าแผนการประเมนิความสอดคลอ้ง และรายงานการปฏบิตัติามกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม 

 จัดท าการประเมนิปัญหาสิง่แวดลอ้มขององคก์รและภายนอกองคก์ร 

 ตรวจวดัและจัดท ารายงานผลการตรวจตดิตามคณุภาพสิง่แวดลอ้ม ทัง้ภายในและนอกบรษัิท 

 การส ารวจและตรวจสอบประเด็นปัญหาดา้นสิง่แวดลอ้มของบรษัิท โดยมกีารประชมุเพือ่หาแนวทางป้องกนั
แกไ้ขของคณะกรรมการความปลอดภัยอาชวีอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 วเิคราะหผ์ลกระทบและก าหนดมาตรการดา้นสิง่แวดลอ้มกอ่นเริม่โครงการกอ่สรา้ง ตอ่เตมิ หรอืดดัแปลง
สิง่กอ่สรา้ง และโยกยา้ยเครือ่งจักร  

 กจิกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม และการอนุรักษ์พลงังาน 

 มุง่มั่นพัฒนาใหเ้ป็นอตุสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) จากระบบสเีขยีว (ระดบั 3) เป็น วัฒนธรรมสเีขยีว 

(ระดบั 4) ในปี 2565 
6.2  การเฝ้าระวงัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม  

6.2.1  คณุภาพน ้าเสยีทีป่ลอ่ยออกจากโรงงาน 

บรษัิทจัดใหม้รีะบบบ าบัดน ้าเสยีดว้ยกระบวนการทางเคม ี(Chemical Treatment Wastewater) ทีม่ี

มาตรฐานภายในโรงงาน เพือ่บ าบัดน ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรมตา่ง ๆ ของบรษัิท โดยไดด้ าเนนิการเก็บ

ตวัอยา่งน ้าทิง้ภายหลงัผา่นการบ าบดั ณ บอ่เฝ้าระวงัคณุภาพน ้า (Inspection Manhole) เพือ่ตรวจวดัและวเิคราะหค์า่ 

 

 

 

 

คณุภาพ (Parameter) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนดในปัจจุบัน กอ่นระบายออกสูร่ะบบรวบรวมน ้าเสยี

สว่นกลางของนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เพื่อสง่ไปรับการบ าบัดขัน้สุดทา้ยยังระบบบ าบัดน ้าเสยีส่วนกลางของนิคมฯ 

กอ่นระบายสูแ่หลง่น ้าธรรมชาตติอ่ไป  ซึง่ผลการตรวจวัดและวเิคราะหค์ณุภาพน ้าเสยีของบรษัิท ในปี 2562 อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานตามกฎหมาย ดงัปรากฎในตารางที ่1 

ตารางที ่1  ผลการตรวจวดัคณุภาพน ้าเสยี ประจ าปี 2562 

ล าดับ คา่คณุภาพ หน่วย 
เกณฑ์

มาตรฐาน 

ผลตรวจวดั

เฉลีย่ 

ดกีวา่เกณฑ ์

มาตรฐาน 
1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 5.5–9.0 7.63 - 

2 บโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) (mg/l) < 500 29.75 94.05% 

3 ซโีอด ี(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 ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (Total Suspended Solids) (mg/l) < 200 23.08 88.46% 

7 ของแข็งละลายน ้าทัง้หมด (Total Dissolved Solids) (mg/l) < 3,000 781.50 73.95% 

8 น ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) (mg/l) < 10 2.68 73.25% 

9 โครเมยีมเฮกซะวาเลนท ์(Hexavalent Chromium) (mg/l) < 0.25 0.01 96.00% 

10 โครเมยีมไตรวาเลนท ์(Trivalent Chromium) (mg/l) < 0.75 0.01 98.67% 

11 ทองแดง (Copper) (mg/l) < 2 0.02 99.10% 

12 แมงกานสี (Manganese) (mg/l) < 5 0.16 96.83% 

13 นกิเกลิ (Nickel) (mg/l) < 1 0.05 95.00% 

14 สังกะส ี(Zinc) (mg/l) < 5 0.09 98.28% 

 หมายเหต ุ1. mg/l หมายถงึ หน่วยมลิลกิรัมตอ่ลติร 

   2. ADMI หมายถงึ American Dye Manufacturers Institute เป็นหน่วยมาตรฐานในการวัดคา่ส ี

6.2.2 สารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน 
บรษัิท มกีารน าก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นเชือ้เพลงิปิโตรเลยีมทีม่ปีระสทิธภิาพสงู สามารถเผาไหมไ้ดอ้ย่าง

สมบูรณ์และชว่ยลดสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกสูภ่ายนอก มาใชเ้ป็นเชือ้เพลงิในกระบวนการผลติ และมกีารเฝ้า

ระวังโดยก าหนดแผนผังจุดระบายสารเจือปนในอากาศออกจากโรงงาน ตรวจวัดและวเิคราะหส์ารเจอืปนในอากาศที่

ระบายออกจากโรงงานปีละ 2 ครัง้ ผลการตรวจวัดและวเิคราะหป์ระจ าปี 2562 อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ฎหมายก าหนด 

ดงัปรากฎในตารางที ่2   

ตารางที ่2 ผลการตรวจวดัปรมิาณของสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงาน ประจ าปี 2562 

ล าดบั รายการตรวจวดั หนว่ย เกณฑม์าตรฐาน ผลตรวจวดัเฉลีย่ 
ดกีวา่เกณฑ ์
มาตรฐาน 

1 ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) mg/m3 ≤ 240 1.617 99.33% 

≤ 300 2.683 99.11% 

≤ 320 1.429 99.55% 

≤ 400 11.574 97.11% 
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ล าดบั รายการตรวจวดั หนว่ย เกณฑม์าตรฐาน ผลตรวจวดัเฉลีย่ 
ดกีวา่เกณฑ ์
มาตรฐาน 

2 ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide) ppm ≤ 60 1.589 97.35% 

≤ 500 2.333 99.53% 

3 ออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) ppm ≤ 200 3.243 98.38% 

non 4.533 - 
4 คารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide) ppm ≤ 690 117.234 83.01% 

≤ 870 10.000 98.85% 
5 ไซลนี (Xylene) ppm ≤ 200 1.246 99.38% 

non 0.035 - 

6 ทองแดง (Copper) mg/m3 ≤ 24 0.014 99.94% 

≤ 30 0.031 99.90% 

7 ตะกั่ว (Lead) mg/m3 ≤ 24 0.025 99.89% 

≤ 30 0.020 99.34% 

8 กรดก ามะถัน (Sulfuric acid) ppm ≤ 25 0.650 97.40% 

9 ปรอท (Mercury) mg/m3 ≤ 2.4 0.006 99.77% 

≤ 3 0.013 99.57% 

10 พลวง (Antimony) mg/m3 ≤ 16 0.002 99.99% 

หมายเหต ุ  1. ppm หมายถงึ หน่วยสว่นในลา้น 

      2. mg/m3 หมายถงึ หน่วยมลิลกิรัมตอ่ลกูบากศ์เมตร 

 3. non หมายถงึ ไมม่คีา่มาตรฐานก าหนด 

 

6.2.3   การจัดการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

บรษัิทไดท้ าธุรกจิประเภทการผลติ ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรือ่งของ
การจัดการเศษวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ โดยยดึถอืและปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548  ประกาศกระทรวงอตสุาหกรรม เรือ่ง ระบบเอกสารก ากับการขนสง่ของ

เสยีอันตราย พ.ศ. 2547 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่79/2554 เรื่อง วธิีปฏบิัตเิกีย่วกับการ

จัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิง่ปฏกิูลทีเ่กดิขึน้ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้โดยมกีารรวบรวม จัดเก็บ และน าไป

บ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกสขุลักษณะ เริม่ตัง้แต่การขออนุญาต การรายงานผลใหห้น่วยงานทีก่ ากับดูแลไดรั้บทราบ เช่น 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ โดยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญัคอื  

 คดัแยกของเสยีจากกระบวนการผลติ เพือ่แยกของเสยีทีม่มีูลคา่ หรอืของเสยีทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม ่
เพือ่จ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการรับบ าบดั/ก าจัดทีไ่ดรั้บอนุญาต เป็นการเพิม่มลูคา่ของเสยี และชว่ยรักษา

สิง่แวดลอ้ม 

 ขออนุญาตน าสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกโรงงานประจ าปี และเมือ่มสี ิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
เกดิขึน้ในระหวา่งปี ตอ่หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

 แจง้การขนสง่สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงานทกุครัง้ เมือ่มกีารขนสง่ไปบ าบดัหรอื
ก าจัด ตอ่หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

 แจง้เกีย่วกับรายละเอยีดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ส าหรับผูก้อ่ก าเนดิสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ตอ่
หน่วยงานทีก่ ากับดแูล 
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ล าดบั รายการตรวจวดั หนว่ย เกณฑม์าตรฐาน ผลตรวจวดัเฉลีย่ 
ดกีวา่เกณฑ ์
มาตรฐาน 

2 ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulfur dioxide) ppm ≤ 60 1.589 97.35% 

≤ 500 2.333 99.53% 

3 ออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of nitrogen) ppm ≤ 200 3.243 98.38% 

non 4.533 - 
4 คารบ์อนมอนอกไซด ์(Carbon monoxide) ppm ≤ 690 117.234 83.01% 

≤ 870 10.000 98.85% 
5 ไซลนี (Xylene) ppm ≤ 200 1.246 99.38% 

non 0.035 - 

6 ทองแดง (Copper) mg/m3 ≤ 24 0.014 99.94% 

≤ 30 0.031 99.90% 

7 ตะกั่ว (Lead) mg/m3 ≤ 24 0.025 99.89% 

≤ 30 0.020 99.34% 

8 กรดก ามะถัน (Sulfuric acid) ppm ≤ 25 0.650 97.40% 

9 ปรอท (Mercury) mg/m3 ≤ 2.4 0.006 99.77% 

≤ 3 0.013 99.57% 

10 พลวง (Antimony) mg/m3 ≤ 16 0.002 99.99% 

หมายเหต ุ  1. ppm หมายถงึ หน่วยสว่นในลา้น 

      2. mg/m3 หมายถงึ หน่วยมลิลกิรัมตอ่ลกูบากศ์เมตร 

 3. non หมายถงึ ไมม่คีา่มาตรฐานก าหนด 

 

6.2.3   การจัดการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ 

บรษัิทไดท้ าธุรกจิประเภทการผลติ ซึง่อยู่ภายใตก้ารก ากับดแูลจากหน่วยงานของภาครัฐ ในเรือ่งของ
การจัดการเศษวัสดุทีไ่ม่ใชแ้ลว้ โดยยดึถอืและปฏบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 

การก าจัดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ พ.ศ. 2548  ประกาศกระทรวงอตสุาหกรรม เรือ่ง ระบบเอกสารก ากับการขนสง่ของ

เสยีอันตราย พ.ศ. 2547 และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที ่79/2554 เรื่อง วธิีปฏบิัตเิกีย่วกับการ

จัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิง่ปฏกิูลทีเ่กดิขึน้ในนิคมอุตสาหกรรม เป็นตน้โดยมกีารรวบรวม จัดเก็บ และน าไป

บ าบัดหรือก าจัดอย่างถูกสขุลักษณะ เริม่ตัง้แต่การขออนุญาต การรายงานผลใหห้น่วยงานทีก่ ากับดูแลไดรั้บทราบ เช่น 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม การนคิมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เป็นตน้ โดยมกีารด าเนนิงานทีส่ าคญัคอื  

 คดัแยกของเสยีจากกระบวนการผลติ เพือ่แยกของเสยีทีม่มีูลคา่ หรอืของเสยีทีส่ามารถน ากลบัมาใชใ้หม ่
เพือ่จ าหน่ายใหก้บัผูป้ระกอบการรับบ าบดั/ก าจัดทีไ่ดรั้บอนุญาต เป็นการเพิม่มลูคา่ของเสยี และชว่ยรักษา

สิง่แวดลอ้ม 

 ขออนุญาตน าสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกโรงงานประจ าปี และเมือ่มสี ิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
เกดิขึน้ในระหวา่งปี ตอ่หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

 แจง้การขนสง่สิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงานทกุครัง้ เมือ่มกีารขนสง่ไปบ าบดัหรอื
ก าจัด ตอ่หน่วยงานทีก่ ากบัดแูล 

 แจง้เกีย่วกับรายละเอยีดสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ส าหรับผูก้อ่ก าเนดิสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ตอ่
หน่วยงานทีก่ ากับดแูล 

 

 

 

 มกีารคดัแยกเศษผา้ปนเป้ือนน ้ามันทีส่ามารถใชง้านไดก้ลับมาใชใ้หม ่เพือ่ใชใ้หเ้กดิประโยชนส์งูสดุและลด
การบ าบดัหรอืก าจัด  

 ปรมิาณวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ทีน่ าออกนอกโรงงานประจ าปี 2562 ดงัปรากฎในตารางที ่3 และ 4 ซึง่ปรมิาณของ
เสยีไม่อนัตรายและอนัตรายทีส่ง่บ าบัดหรอืก าจัด ตัง้แตปี่ 2559 ถงึ 2562 มแีนวโนม้ลดลง ดังรูปที ่1  

ตารางที ่3 ปรมิาณของเสยีอนัตรายและไม่อนัตรายทีน่ าออกนอกบรเวณโรงงานประจ าปี 2562  

รายการสิง่ปฏกิลูหรอืวสัดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้ ปรมิาณ (ตนั) ประเภทโรงงานผูบ้ าบดัหรอืก าจัด 

ของเสยีอนัตราย    471.127  101 และ106 

ของเสยีไมอ่นัตราย 13,477.521  59, 64, 73, 101, 105 และ 106 

 
รูปที ่1 ปรมิาณของเสยีไม่อนัตรายและอนัตรายทีน่ าออกนอกโรงงาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

   ก. ปรมิาณของเสยีไม่อนัตราย                       ข. ปรมิาณของเสยีอนัตราย 
 

ตารางที ่4 ปรมิาณของเสยีอนัตรายและไม่อนัตรายแยกแตล่ะรายการทีน่ าออกนอกบรเิวณโรงงาน 
 
ล าดบั รายการ ปรมิาณ (ตนั) วธิบี าบดัหรอืก าจดั 

1 ลามเินต (เศษเหล็กป๊ัม) 10,413.76 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

3 เศษเหล็ก 1,695.35 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

4 เศษเหล็กจากการเจยีร หรอืการกลงึ 823.67 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

5 เศษไมพ้าเลท 169.54 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

6 เศษหนิเจยีรปนเป้ือน   162.92 ท าเชือ้เพลงิผสม (fuel blending) 

7 กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้าเสยี   127.37 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

8 เศษกระดาษ 91.24 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

9 ตะกอนจากการคลนี   63.21 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

10 วสัดปุนเป้ือน 57.25 ท าเชือ้เพลงิผสม (fuel blending) 

11 น ้ามันไฮดรอลกิใชง้านแลว้ 55.22 ท าเชือ้เพลงิผสม (fuel blending) 

12 ถังเหล็กใชง้านแลว้ (ถังใสน่ ้ามันตา่ง) 54.7 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 
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ล าดบั รายการ ปรมิาณ (ตนั) วธิบี าบดัหรอืก าจดั 

13 ลวดทองแดง 38.44 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

14 สเตเตอรเ์สยี   33.22 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting), 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

15 น ้ามันใชแ้ลว้จากกระบวนการผลติ   29.13 ท าเชือ้เพลงิผสม (fuel blending) 

16 ขีเ้ตาอลมูเินยีม   26.97 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

17 เศษพลาสตกิ 26.97 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

18 เศษอลมูเินยีม 11.41 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

19 จกุยางปนเป้ือนสจีาการจุม่   9.93 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

20 กากตะกอนฟอตเฟส 8.26 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

21 อลมูเินยีมชิน้ด า 8.10 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

22 เศษทองแดง 7.27 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

23 เศษอลมูเินยีมจากการเจยีร หรอืการกลงึ 7.80 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

24 ยางรถยนต ์ 6.45 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

25 อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มใ่ชง้านแลว้ 6.13 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

26 สารดดูความชืน้ silica gel   3.85 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

27 โฟมเสยี 2.52 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

28 เศษอลมูเินยีมปนเหล็กจากการเจยีร หรอื
การกลงึ 

2.18 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

29 แบตเตอรีเ่สือ่มสภาพ 1.89 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

30 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ 1.51 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

31 เศษสายไฟ 1.3 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

32 เศษทองเหลอืง 0.62 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

33 ไสก้รอง 0.60 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

34 coil condensing   0.21 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

35 เศษทองเหลอืงจากการเจยีร หรอืการกลงึ 0.19 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

36 หลอดไฟเสือ่มสภาพ   0.14 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

37 รองเทา้ Safety เสือ่มสภาพ  0.05 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 
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ล าดบั รายการ ปรมิาณ (ตนั) วธิบี าบดัหรอืก าจดั 

13 ลวดทองแดง 38.44 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

14 สเตเตอรเ์สยี   33.22 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting), 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

15 น ้ามันใชแ้ลว้จากกระบวนการผลติ   29.13 ท าเชือ้เพลงิผสม (fuel blending) 

16 ขีเ้ตาอลมูเินยีม   26.97 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

17 เศษพลาสตกิ 26.97 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

18 เศษอลมูเินยีม 11.41 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

19 จกุยางปนเป้ือนสจีาการจุม่   9.93 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

20 กากตะกอนฟอตเฟส 8.26 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

21 อลมูเินยีมชิน้ด า 8.10 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

22 เศษทองแดง 7.27 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

23 เศษอลมูเินยีมจากการเจยีร หรอืการกลงึ 7.80 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

24 ยางรถยนต ์ 6.45 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

25 อปุกรณ์ไฟฟ้าทีไ่มใ่ชง้านแลว้ 6.13 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

26 สารดดูความชืน้ silica gel   3.85 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

27 โฟมเสยี 2.52 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

28 เศษอลมูเินยีมปนเหล็กจากการเจยีร หรอื
การกลงึ 

2.18 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 
น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

29 แบตเตอรีเ่สือ่มสภาพ 1.89 น ากลับมาใชป้ระโยชน์อกีดว้ยวธิอีืน่ๆ (other 
recycle methods) 

30 อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์ 1.51 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

31 เศษสายไฟ 1.3 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

32 เศษทองเหลอืง 0.62 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

33 ไสก้รอง 0.60 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

34 coil condensing   0.21 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

35 เศษทองเหลอืงจากการเจยีร หรอืการกลงึ 0.19 คดัแยกประเภทเพือ่จ าหน่ายตอ่ (sorting) 

36 หลอดไฟเสือ่มสภาพ   0.14 ฝังกลบอยา่งปลอดภัยเมือ่ท าการปรับเสถยีร
หรอืท าใหเ้ป็นกอ้นแข็งแลว้ (secure landfill 
of stabilized and/or solidified wastes) 

37 รองเทา้ Safety เสือ่มสภาพ  0.05 ฝังกลบตามหลกัสขุาภบิาล (sanitary 
landfill) เฉพาะสิง่ปฏกิลูหรอืวัสดทุีไ่มใ่ชแ้ลว้
ทีไ่มเ่ป็นของเสยีอนัตรายเทา่นัน้ 

 

 

 6.3  ขอ้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้ม  
  บรษัิทมกีารบรหิารจัดการสิง่แวดลอ้มตามระบบ ISO 14001 : 2015 เพือ่บรหิารจัดการดา้นสิง่แวดลอ้ม 

ภายในบรษัิทจัดการความเสีย่งและเฝ้าระวงัผลกระทบจากการประกอบกจิการของบรษัิทตอ่ดา้นสิง่แวดลอ้มสง่ผลใหต้ลอด

ปี  2562 บรษัิทไม่ไดรั้บแจง้รอ้งเรยีนดา้นสิง่แวดลอ้มจากหน่วยงานภายในบรษัิท ชมุชนรอบขา้งและโรงงานรอบขา้ง 

  6.4  การสรา้งความตระหนักรูด้า้นสิง่แวดลอ้ม 
    ในปี 2562 บรษัิทจัดใหม้กีารเสรมิสรา้งความตระหนักรูด้า้นสิง่แวดลอ้มแก่พนักงานในบรษัิท เพื่อให ้

พนักงานมคีวามรู ้ความเขา้ใจดา้นสิง่แวดลอ้ม และมสีว่นร่วมในการดแูลรักษาสิง่แวดลอ้ม  ดงันี ้

 6.4.1  การอบรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 

(1) อบรมดา้นสิง่แวดลอ้มใหพ้นักงานเขา้ท างานใหม ่ 

(2) การสรา้งจติส านกึดา้นสิง่แวดลอ้ม ส าหรับพนักงานทีม่อีายงุานเกนิ 1 ปี  

(3) ปฐมนเิทศพนักงานเขา้ใหมด่า้นสิง่แวดลอ้ม 

(4) หลกัสตูรอบรมบคุลากรสิง่แวดลอ้มตามกฎหมาย 
6.4.2  กจิกรรมรณรงคส์ง่เสรมิดา้นสิง่แวดลอ้ม  

(1) รณรงคท์ิง้ขยะใหถ้กูถัง 

(2) รณรงคไ์มท่ิง้กน้บหุรีล่งพืน้ดนิ  

(3) รณรงคล์ดการใชพ้ลาสตกิ 

   6.4.3  การตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง 

บรษัิทมีการเฝ้าระวังโดยจัดท าแผนผังการตรวจวัดความเขม้ของแสงสว่างในพื้นทีป่ฏบิัตงิาน 

และมกีารตรวจวดัสภาวะการท างานเกีย่วกับความเขม้ของแสงสวา่งในสถานประกอบกจิการเป็นประจ าทกุปีตามทีก่ฎหมาย

ก าหนดในปัจจบุนั4  โดยปี 2562 ด าเนนิการตรวจวัดทัง้หมด จ านวน  1,551 จุดผลการตรวจวัด มคีวามเขม้แสงสวา่งอยู่ใน  
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 1,459 จุด และไม่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานจ านวน 92 จุด ซึง่ในสภาวะการท างานที่มีความ 

เขม้แสงสวา่งไมอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐานบรษัิทไดด้ าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานทีท่ีพ่นักงานปฏบิตังิาน  

   6.4.4   ตรวจวดัระดบัเสยีง 
บรษัิท มกีารส ารวจและตรวจวัดระดับเสยีงจากการประกอบกจิการเพือ่ประเมนิความเสีย่งในการ

ไดรั้บสมัผัสของพนักงาน และมกีารเฝ้าระวงัโดยก าหนดแผนผังระดับเสยีงในพืน้ทีป่ฏบิัตงิานและตรวจวัดสภาวะการท างาน

เกีย่วกับระดับเสยีงภายในสถานประกอบกจิการเป็นประจ าทกุปี เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยตอ่ลกูจา้งทีไ่ดรั้บสมัผัสเสยีงใน

บรเิวณสถานประกอบกจิการ ด าเนนิการตรวจวดัระดบัเสยีงตามทีก่ฎหมายก าหนดในปัจจุบนั ดงันี ้

  1) ตรวจวดัระดบัเสยีงดว้ยเครือ่ง Sound Level Meter (SLM) จ านวน 58 จดุ ผลการตรวจวดัดงันี ้ 
–  พบอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 24 จดุ  

–  ไมอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 24 จดุ  

–  มแีนวโนม้สงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 10 จดุ  

  2) ตรวจวัดระดับเสยีงดว้ยเครือ่ง Noise Dosimeter ซึง่ตดิไวก้ับพนักงานทีม่กีารเคลือ่นยา้ยพืน้ทีท่ างานจ านวน 

11 จดุ (เฉพาะกลุม่เสีย่งทีป่ฎบิตังิานในหลายพืน้ที)่ ผลการตรวจวดัดงันี ้ 

–  พบอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 2 จดุ  

–  ไมอ่ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 6 จดุ  

–  มแีนวโนม้สงูเกนิเกณฑม์าตรฐาน 3 จดุ 
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  ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดับเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ตัง้แต่ 85 เดซเิบลเอขึน้ไป บรษัิทได ้

ด าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานและไดจ้ัดใหม้มีาตรการอนุรักษ์การไดย้นิในพืน้ทีท่ีพ่นักงานปฏบิัตงิาน  ตามทีร่ะบไุวใ้น

หัวขอ้ 2.3 เสยีงในขอ้ 2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 6.4.5  ตรวจวดัสารเคม ี
ผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ างาน และ

สถานทีเ่ก็บรักษาสารเคมอีนัตราย ประจ าปี 2562 ตรวจทัง้หมด 75 จดุ ผา่นเกณฑท์ัง้หมด 75 จดุ โดยตรวจวดัสารเคมี

ทัง้หมด 39 ชนดิ 

การอนรุกัษพ์ลงังาน 
นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้ จ ากัด(มหาชน) ด าเนนิธุรกจิเกีย่วกับการออกแบบพัฒนาผลติ และจ าหน่ายมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส าหรับเครื่องท าความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการด าเนินธุรกจิรับจา้งผลติสนิคา้ที่

เกีย่วกับอุปกรณ์ช ิน้ส่วนของเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จงึ

ก าหนดนโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพือ่ลดความสญูเปลา่ในการใช ้

พลงังาน การน ากลบัมาใชใ้หม ่การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานในกระบวนการผลติ ตลอดจนมุ่งเนน้การสรา้งจติส านกึ

แกพ่นักงานทกุระดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1   บรษัิทจะด าเนนิการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  โดยก าหนดใหก้ารอนุรักษ์พลังงานเป็น

สว่นหนึง่ของการด าเนนิงานของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายรวมถงึขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2  บรษัิทจะด าเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานทีเ่หมาะสมกับลักษณะและปรมิาณพลังงานทีใ่ชใ้นโรงงานและ

ส านักงาน  

3  บรษัิทมคีวามมุง่มั่นและเจตจ านงคท์ีจ่ะปฎบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานทกุ

ประการ 

4  บรษัิทก าหนดใหก้ารอนุรักษ์พลงังานเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ เจา้ของ ผูบ้รหิารทกุระดบั และพนักงาน 
รวมถงึลกูจา้งและผูท้ีเ่ขา้มาปฎบิตังิานในโรงงานทกุคน ทีต่อ้งร่วมมอืในการปฎบิตัติามมาตรการหรอืแผนอนุรักษ์

พลงังานทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด  

5  เจา้ของ ผูบ้รหิารทกุระดับ พนักงาน และคณะท างานดา้นการจัดการพลงังานตอ้งร่วมมอืกนัทบทวนและปรับปรุง 

นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย รวมถงึมาตรการหรอืแผนการอนุรักษ์พลงังาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

อยา่งตอ่เนือ่งตลอดไป 

6  บรษัิทจะก าหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิการตามวธิกีารจัดการพลงังาน 

 

การแตง่ต ัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังานและอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 เพื่อใหก้ารจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามกฎหมายและ

กฎกระทรวง วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจัดการพลังงานในโรงงานควบคมุและอาคาร จงึไดแ้ตง่ตัง้

คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน ประกอบดว้ย ประธาน ทีป่รกึษา เลขานุการและคณะท างาน จ านวนรวมทัง้ส ิน้ 41 คน 

ซึง่ครอบคลมุทกุหน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิผลของการปฏบิตัใินวงกวา้งและครบทกุพืน้ที ่
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  ซึง่ในสภาวะการท างานทีม่รีะดับเสยีงเฉลีย่ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชั่วโมง ตัง้แต่ 85 เดซเิบลเอขึน้ไป บรษัิทได ้

ด าเนนิการปรับปรุงสภาวะการท างานและไดจ้ัดใหม้มีาตรการอนุรักษ์การไดย้นิในพืน้ทีท่ีพ่นักงานปฏบิัตงิาน  ตามทีร่ะบไุวใ้น

หัวขอ้ 2.3 เสยีงในขอ้ 2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 

 6.4.5  ตรวจวดัสารเคม ี
ผลการตรวจวดัระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมอีนัตรายในบรรยากาศของสถานทีท่ างาน และ

สถานทีเ่ก็บรักษาสารเคมอีนัตราย ประจ าปี 2562 ตรวจทัง้หมด 75 จดุ ผา่นเกณฑท์ัง้หมด 75 จดุ โดยตรวจวดัสารเคมี

ทัง้หมด 39 ชนดิ 

การอนรุกัษพ์ลงังาน 
นโยบายอนุรกัษพ์ลงังาน 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้ จ ากัด(มหาชน) ด าเนนิธุรกจิเกีย่วกับการออกแบบพัฒนาผลติ และจ าหน่ายมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบส าหรับเครื่องท าความเย็นและระบบปรับอากาศ ตลอดจนการด าเนินธุรกจิรับจา้งผลติสนิคา้ที่

เกีย่วกับอุปกรณ์ช ิน้ส่วนของเครื่องท าความเย็นและปรับอากาศไดต้ระหนักถงึความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน จงึ

ก าหนดนโยบายสง่เสรมิและสนับสนุนใหเ้กดิการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน เพือ่ลดความสญูเปลา่ในการใช ้

พลงังาน การน ากลบัมาใชใ้หม ่การเพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลังงานในกระบวนการผลติ ตลอดจนมุ่งเนน้การสรา้งจติส านกึ

แกพ่นักงานทกุระดบั ดงัตอ่ไปนี ้

1   บรษัิทจะด าเนนิการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม  โดยก าหนดใหก้ารอนุรักษ์พลังงานเป็น

สว่นหนึง่ของการด าเนนิงานของบรษัิท เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบักฎหมายรวมถงึขอ้ก าหนดอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง 

2  บรษัิทจะด าเนินนโยบายอนุรักษ์พลังงานทีเ่หมาะสมกับลักษณะและปรมิาณพลังงานทีใ่ชใ้นโรงงานและ

ส านักงาน  

3  บรษัิทมคีวามมุง่มั่นและเจตจ านงคท์ีจ่ะปฎบิัตติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานทกุ

ประการ 

4  บรษัิทก าหนดใหก้ารอนุรักษ์พลงังานเป็นหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของ เจา้ของ ผูบ้รหิารทกุระดบั และพนักงาน 
รวมถงึลกูจา้งและผูท้ีเ่ขา้มาปฎบิตังิานในโรงงานทกุคน ทีต่อ้งร่วมมอืในการปฎบิตัติามมาตรการหรอืแผนอนุรักษ์

พลงังานทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด  

5  เจา้ของ ผูบ้รหิารทกุระดับ พนักงาน และคณะท างานดา้นการจัดการพลงังานตอ้งร่วมมอืกนัทบทวนและปรับปรุง 

นโยบาย แนวทาง เป้าหมาย รวมถงึมาตรการหรอืแผนการอนุรักษ์พลงังาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน

อยา่งตอ่เนือ่งตลอดไป 

6  บรษัิทจะก าหนดแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพในการด าเนนิการตามวธิกีารจัดการพลงังาน 

 

การแตง่ต ัง้คณะท างานดา้นการจดัการพลงังานและอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 เพื่อใหก้ารจัดการพลังงานของบริษัทเป็นไปตามอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งตามกฎหมายและ

กฎกระทรวง วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐาน หลกัเกณฑ ์และวธิกีารจัดการพลังงานในโรงงานควบคมุและอาคาร จงึไดแ้ตง่ตัง้

คณะท างานดา้นการจัดการพลังงาน ประกอบดว้ย ประธาน ทีป่รกึษา เลขานุการและคณะท างาน จ านวนรวมทัง้ส ิน้ 41 คน 

ซึง่ครอบคลมุทกุหน่วยงานเพือ่ใหเ้กดิผลของการปฏบิตัใินวงกวา้งและครบทกุพืน้ที ่

 

 

 

 
 

 

อ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะท างานดา้นการจดัการพลงังาน 
1   ด าเนนิการจัดการพลงังานใหส้อดคลอ้งกับนโยบายอนุรักษ์พลงังาน และวธิกีารจัดการพลงังานขององคก์ร 

2   ประสานงานกับหน่วยงานตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ขอความร่วมมอืในการปฎบิตักิารตามนโยบายอนุรักษ์พลงังานและ    

    วธิกีารจัดการพลงังาน รวมทัง้จัดการฝึกอบรมและกจิกรรมหรอือืน่ๆ เพือ่สรา้งจติส านกึของบคุลากรขององคก์ร 
3   ควบคมุ ดแูล ใหก้ารจัดการพลงังานเป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวธิกีารจัดการพลงังาน 

4   รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลงังานตามนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวธิกีารจัดการพลงังานใหผู้บ้รหิาร 

     สงูสดุทราบ 

5   เสนอแนะเกีย่วกบัการก าหนดหรอืทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลงังานและวธิกีารจัดการพลงังานใหผู้บ้รหิารสงูสดุ 

     พจิารณา 

6 สนับสนุนผูบ้รหิารสงูสดุขององคก์รในการด าเนนิการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการอนุรักษ์พลงังาน 

 
สดัสว่นการใชพ้ลงังานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2562 

ระบบ 
การใชพ้ลงังานไฟฟ้า 

กโิลวัตต-์ชัว่โมง/ปี รอ้ยละ 
แสงสวา่ง 685,287.08 4% 

ปรับอากาศส านักงาน 171,321.77 1% 

ท าความเย็น 2,741,148.32 16% 

การผลติ 8,908,732.04 52% 

อดัอากาศ 2,569,826.55 15% 

อืน่ๆ 2,055,861.24 12% 

รวม 17,132,177.00 100.00% 
 
 
 
ปรมิาณการใชพ้ลงังานตอ่หนว่ยผลผลติในรอบปี 2559 - 2562 

ปี ปรมิาณผลผลติ 
(หน่วย) 

ปรมิาณพลงังานทีใ่ช ้ คา่การใชพ้ลงังาน
จ าเพาะ(SEC) 

(เมกะจลู/หน่วย) 
ไฟฟ้า  ความรอ้น  

(กโิลวัตต-์ชัว่โมง) (เมกะจลู) 
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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กจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า ปี 2562 

1   มาตรการเปลีย่น LED High Bay 150 วตัต ์

– มาตรการเปลีย่น LED High Bay 150 วัตต ์ตัง้แต ่มนีาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เงนิลงทนุ 162,400 บาท 

ลดคา่ใชจ้า่ยได ้111,111 บาท/ปี 
2  มาตรการเปลีย่น LED T8 18 วตัต ์

– มาตรการเปลีย่น LED T8 18 วตัต ์ตัง้แต ่มถินุายน 2562 – ธันวาคม 2562 เงนิลงทนุ 52,500 บาท 

ลดคา่ใชจ้า่ยได ้89,743.50 บาท/ปี 

กจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานดา้นความรอ้น ปี 2562 
–  ไมม่กีจิกรรมอนุรักษ์พลงังานดา้นความรอ้น 

การฝึกอบรมและกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานประจ าปี 2562 
1 ฝึกอบรมหลักสตูร “Total Productive maintenance(TPM)” เพือ่ใหพ้นักงานเขา้ใจ และมทีักษะในการอนุรักษ์

พลงังาน จ านวนผูเ้ขา้อบรม 40 คน ในเดอืนมนีาคม 2562 
2 ฝึกอบรมหลักสตูร  “โครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิตั ิเพือ่การประยกุตใ์ชใ้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี

(Energy 4.0) ระบบอากาศอดั” เพือ่ใหพ้นักงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบอดัอากาศมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั

พืน้ฐานของระบบอากาศอัด จ านวนผูเ้ขา้อบรม 3 คน ในเดอืนตลุาคม 2562 

3 การปฐมนเิทศพนักงานใหมใ่นหัวขอ้ “การอนุรักษ์พลงังาน” เพือ่ใหพ้นักงานทีเ่ขา้มาใหมม่คีวามรูค้วาม 

เขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจัดการดา้นพลงังานของบรษัิท การอนุรักษ์พลงังาน รวมทัง้กจิกรรมตา่งๆดา้นพลงังาน 

โดยใหพ้นักงานทีเ่ขา้มาใหม่ทกุคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมนี้ 

4 เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิตัเิพือ่การประยุกตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยฯี ในระบบอากาศอดั

และไดใ้หใ้ชส้ถานที ่บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการตน้แบบ เพือ่ใชใ้นการ
จัดศกึษาดงูานและฝึกปฏบิตัฯิ จ านวน 1 วนั ซึง่จัดโดย กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  

การเผยแพรก่ารฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

  เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนรับทราบและเขา้ร่วมด าเนนิการตามแผนและกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน

ขององคก์ร ไดด้ าเนนิการเผยแพร่ดงัตอ่ไปนี้ 

–  ตดิประกาศ  ณ สถานทีใ่นอาคารหลกั ซึง่พนักงานโดยรวมเห็นขา่วสารไดง้า่ย 

–  ทวีปีระชาสมัพันธ ์10 จดุทัว่โรงงาน 
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กจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานดา้นไฟฟ้า ปี 2562 

1   มาตรการเปลีย่น LED High Bay 150 วตัต ์

– มาตรการเปลีย่น LED High Bay 150 วัตต ์ตัง้แต ่มนีาคม 2562 – ธันวาคม 2562 เงนิลงทนุ 162,400 บาท 

ลดคา่ใชจ้า่ยได ้111,111 บาท/ปี 
2  มาตรการเปลีย่น LED T8 18 วตัต ์

– มาตรการเปลีย่น LED T8 18 วตัต ์ตัง้แต ่มถินุายน 2562 – ธันวาคม 2562 เงนิลงทนุ 52,500 บาท 

ลดคา่ใชจ้า่ยได ้89,743.50 บาท/ปี 

กจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานดา้นความรอ้น ปี 2562 
–  ไมม่กีจิกรรมอนุรักษ์พลงังานดา้นความรอ้น 

การฝึกอบรมและกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังานประจ าปี 2562 
1 ฝึกอบรมหลักสตูร “Total Productive maintenance(TPM)” เพือ่ใหพ้นักงานเขา้ใจ และมทีักษะในการอนุรักษ์

พลงังาน จ านวนผูเ้ขา้อบรม 40 คน ในเดอืนมนีาคม 2562 
2 ฝึกอบรมหลักสตูร  “โครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิตั ิเพือ่การประยกุตใ์ชใ้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี

(Energy 4.0) ระบบอากาศอดั” เพือ่ใหพ้นักงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบอดัอากาศมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั

พืน้ฐานของระบบอากาศอัด จ านวนผูเ้ขา้อบรม 3 คน ในเดอืนตลุาคม 2562 

3 การปฐมนเิทศพนักงานใหมใ่นหัวขอ้ “การอนุรักษ์พลงังาน” เพือ่ใหพ้นักงานทีเ่ขา้มาใหมม่คีวามรูค้วาม 

เขา้ใจเกีย่วกบัระบบการจัดการดา้นพลงังานของบรษัิท การอนุรักษ์พลงังาน รวมทัง้กจิกรรมตา่งๆดา้นพลงังาน 

โดยใหพ้นักงานทีเ่ขา้มาใหม่ทกุคนมสีว่นร่วมในกจิกรรมนี้ 

4 เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิตัเิพือ่การประยุกตใ์ชน้วตักรรมและเทคโนโลยฯี ในระบบอากาศอดั

และไดใ้หใ้ชส้ถานที ่บรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการตน้แบบ เพือ่ใชใ้นการ
จัดศกึษาดงูานและฝึกปฏบิตัฯิ จ านวน 1 วนั ซึง่จัดโดย กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน  

การเผยแพรก่ารฝึกอบรมและกจิกรรมสง่เสรมิการอนุรกัษพ์ลงังาน 

  เพือ่ใหพ้นักงานทกุคนรับทราบและเขา้ร่วมด าเนนิการตามแผนและกจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงาน

ขององคก์ร ไดด้ าเนนิการเผยแพร่ดงัตอ่ไปนี้ 

–  ตดิประกาศ  ณ สถานทีใ่นอาคารหลกั ซึง่พนักงานโดยรวมเห็นขา่วสารไดง้า่ย 

–  ทวีปีระชาสมัพันธ ์10 จดุทัว่โรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเผยแพรแ่ผนการฝึกอบรม  

 

 

 

 

รูปการเผยแพร่แผนการฝึกอบรมบรเิวณบอรด์โรงอาหาร และโทรทศัน์ประชาสมัพันธ ์

 
กจิกรรมอนุรกัษพ์ลงังานปี 2562 

– การฝึกอบรมและศกึษาดงูานดา้นพลงังานปี 2562 
 

                                                 

อบรมTotal Productive maintenance (TPM) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

อบรมโครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิตั ิเพือ่การประยุกตใ์ชใ้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี(Energy 4.0) ระบบอากาศอดั 
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                                      อบรมการปฐมนเิทศพนักงาน (การอนุรักษ์พลงังาน) 

 
เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิัตเิพือ่การประยุกตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยฯี ในระบบอากาศอัดและไดใ้หใ้ช ้

สถานที ่บรษัิท กุลธรเคอร์บี ้จ ากัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการตน้แบบ เพื่อใชใ้นการจัดศกึษาดงูานและฝึก

ปฏบิตัฯิ ซึง่จัดโดย กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7   การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

นอกจากบรษัิทจะด าเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมในกระบวนการผลติแลว้  ภายใตป้ณิธานของคณุสเุมธ  

สมิะกุลธร ประธานกรรมการ และคุณสธุี สมิะกุลธร กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ทีว่่า “ท ามาหาไดแ้ลว้ ตอ้งดูแลสังคม ดูแล

ครอบครัว”   
ในปี 2562 บรษัิทไดใ้หก้ารสนับสนุนและด าเนนิงานการร่วมพัฒนาชมุชนและสงัคม โดยมกีจิกรรมเพือ่ประโยชน์

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After Process) ในดา้นตา่งๆ เชน่ 

1    โครงการ “สนับสนุนทนุการศกึษาบตุรพนักงาน” 

2    กจิกรรม “อิม่บญุสขุใจปลอดภัยวนัสงกรานต”์ 

3    กจิกรรม “KKC ร่วมใจถวายเทยีนพรรษา” ณ วดับงึบัว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

4    ร่วมกจิกรรม “รวมพลงัสามัคคที าดเีพือ่พ่อ” ณ โรงเรยีนบา้นโรงเข ้ จังหวดัสมุทรสาคร 

5    กจิกรรม “บรจิาคโลหติ” เป็นประจ าทกุ 3 เดอืน โดยรถรับบรจิาคโลหติของศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ

6    ร่วมกจิกรรม “ตกับาตรประจ าปีส านักงานนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั” 
และผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 
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                                      อบรมการปฐมนเิทศพนักงาน (การอนุรักษ์พลงังาน) 

 
เขา้ร่วมโครงการพัฒนาบคุลากรภาคปฏบิัตเิพือ่การประยุกตใ์ชน้วัตกรรมและเทคโนโลยฯี ในระบบอากาศอัดและไดใ้หใ้ช ้

สถานที ่บรษัิท กุลธรเคอร์บี ้จ ากัด (มหาชน) ในการเป็นสถานประกอบการตน้แบบ เพื่อใชใ้นการจัดศกึษาดงูานและฝึก

ปฏบิตัฯิ ซึง่จัดโดย กรมพัฒนาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7   การรว่มพฒันาชุมชนและสงัคม 

นอกจากบรษัิทจะด าเนนิงานดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมในกระบวนการผลติแลว้  ภายใตป้ณิธานของคณุสเุมธ  

สมิะกุลธร ประธานกรรมการ และคุณสธุี สมิะกุลธร กรรมการผูจั้ดการใหญ่ ทีว่่า “ท ามาหาไดแ้ลว้ ตอ้งดูแลสังคม ดูแล

ครอบครัว”   
ในปี 2562 บรษัิทไดใ้หก้ารสนับสนุนและด าเนนิงานการร่วมพัฒนาชมุชนและสงัคม โดยมกีจิกรรมเพือ่ประโยชน์

ตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม (After Process) ในดา้นตา่งๆ เชน่ 

1    โครงการ “สนับสนุนทนุการศกึษาบตุรพนักงาน” 

2    กจิกรรม “อิม่บญุสขุใจปลอดภัยวนัสงกรานต”์ 

3    กจิกรรม “KKC ร่วมใจถวายเทยีนพรรษา” ณ วดับงึบัว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 

4    ร่วมกจิกรรม “รวมพลงัสามัคคที าดเีพือ่พ่อ” ณ โรงเรยีนบา้นโรงเข ้ จังหวดัสมุทรสาคร 

5    กจิกรรม “บรจิาคโลหติ” เป็นประจ าทกุ 3 เดอืน โดยรถรับบรจิาคโลหติของศนูยบ์รกิารโลหติแหง่ชาต ิ

6    ร่วมกจิกรรม “ตกับาตรประจ าปีส านักงานนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั” 
และผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมเนือ่งในโอกาสวนัขึน้ปีใหม่ 

 

 

 

 

7 ร่วมกจิกรรม “แขง่ขนัฟตุซอล อตุสาหกรรม” เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการ ประชาชน และเยาวชน 

หา่งไกลยาเสพตดิและสารตอ้งหา้มทัง้ปวง 

8    กจิกรรม “ลอกคลองบรเิวณชมุชนรอบนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั” ณ ล าคลองชวดเตย ร่วมกบั 

ส านักงานเขตลาดกระบงั และการนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบัง 
9    โครงการ “สนับสนุนวสัดอุปุกรณ์ทางการศกึษาและกฬีา 

เนือ่งในวนัเด็กแหง่ชาต ิ ใหก้บัสถานศกึษาและชมุชนรวม 10 แหง่” 

10     โครงการ “Kulthorn CSR สานฝัน พัฒนาโรงเรยีนเพือ่นอ้ง” ณ โรงเรยีนบา้นโนนสงู จังหวดัปราจนีบรุี 

11     โครงการ “Kulthorn CSR สานฝัน พัฒนาโรงเรยีนเพือ่นอ้ง” ณ โรงเรยีนบา้นชงโค จังหวดัปราจนีบรุี 

12     กจิกรรม “ท าบญุถนนหลานหลวง” ร่วมกบัผูท้ีอ่ยู่อาศัยบรเิวณถนนหลานหลวง 

13     ร่วมกจิกรรม “ปลกูตน้ไมเ้นือ่งในวนัสิง่แวดลอ้มโลก  และวนัตน้ไมแ้หง่ชาต”ิ 

ร่วมกบัการนคิมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

8   นวตักรรมและการเผยแพรน่วตักรรมจากการด าเนนิงานดา้นความรบัผดิชอบตอ่สงัคม 
จากแนวทางในการด าเนนิธุรกจิของบรษัิททีก่ าหนดเป็นพันธกจิ ขอ้ที ่5 ในเรือ่ง “ด าเนนิธุรกจิในแนวทางที่

รับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม และเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยนื” ประกอบคา่นยิมของกจิการทีร่ะบไุวเ้ป็นอันดับแรก คอื 

“คณุภาพมากอ่น ไมรั่บ ไมท่ า ไมส่ง่ของเสยี” เป็นแรงผลักดันและสนับสนุนใหท้กุหน่วยงานของบรษัิทตืน่ตัว และมุ่งมั่นใน

การคดิพัฒนาปรับปรุงผลติภัณฑ ์และกระบวนการท างานอย่างตอ่เนื่อง เพื่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นนวัตกรรม ที่จะ

ชว่ยใหอ้งคก์รเตบิโตไดอ้ยา่งมั่นคงและย่ังยนืพรอ้มตอ่การแขง่ขนัทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต กจิกรรมทีส่รา้งนวัตกรรมดา้นความ

รับผดิชอบตอ่สงัคมเป็นดงันี ้

1  กจิกรรม Kaizen  

เริม่ตน้ตัง้แตปี่ 2551 จนถงึปัจจบุนั โดยทางบรษัิทไดท้ าการจ าแนกประเภทไคเซ็นเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก ่ 
1) ไคเซ็นยกระดบั คอืการวเิคราะหค์น้หาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิกอ่นจะลงมอืท า 

2) ไคเซ็นเบือ้งตน้ เป็นการปรับปรุงหนา้งานของตนเองเพือ่ใหส้ะดวกตอ่การท างาน 

3) ไคเซ็นส านักงาน เป็นการปรับปรุงดา้น Process, ดา้น Hardware, ดา้น Software 

ทางบรษัิทมจี านวนพนักงานเขา้ร่วมสง่กจิกรรมไคเซ็นจ านวน 1,151 คน มจี านวนผลงานไคเซ็น 5,187 เรือ่ง และ

สามารถลดตน้ทนุได ้91 ลา้นบาท ซึง่ไดด้ าเนนิการในเรือ่งทีเ่กีย่วกับคณุภาพ สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภัย พลังงาน การ

เพิม่ผลผลติ ลดตน้ทนุและกจิกรรม  5 ส 

2  การสง่ผลงานเขา้ประกวด 
บรษัิทไดส้ง่ผลงานเขา้ประกวดกจิกรรม Kaizen ทีจั่ดโดยสมาคมสง่เสริมเทคโนโลยไีทย-ญีปุ่่ นและไดรั้บ

รางวลัดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 รางวลั 

Silver Award 
รางวลั 

Golden Award 
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ปี รางวลัทีไ่ดร้บั ชือ่ผลงาน 

2552 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภทเทคนคิยอดเยีย่ม ผลงานเรือ่ง  Chamfer รูน ้ามัน Crank Shaft AZ 

2553 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภทเทคนคิยอดเยีย่ม ผลงานเรือ่ง เครือ่งเจาะ Crank case CA 

2556 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง แขนกลคนไมต่อ้ง (เครือ่ง Transfer stator AW)  

2557 
รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท  Bronze Award  
(Kaizen for Office) ผลงานเรือ่งเปลีย่นเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยดว้ยไคเซ็น 

รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งดดัทอ่ Shock Loop AZ 

2558 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งเจาะ Piston Pin AZ 

2559 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งเชือ่มทอ่ Discharge Muffler AW 

2560 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง Chamfer Piston Pin Hole : AW 

2561 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง Automation Windows Stator  : AW 

 
3  กรณีศกึษาเดน่ ๆ  
 3.1  ดา้นเพิม่ผลผลติ 

–   กรณีศกึษา “Productivity” 

ปญัหาทีพ่บ : ที ่OP.40B II Line Crank Case AE สามารถท าการผลติชิน้งานรุ่น KEM 106 ได ้80 

EA/Hr. ท าใหย้อดการผลติไดไ้มต่ามเป้า 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : ท าการปรับปรุงเครือ่ง OP.40 III โดยเพิม่ขัน้ตอนของการเจาะรู Suction 
Transfer, เจาะรู Discharge Transfer, เจาะรู Pin Hole, เจาะรู Suction Stup Tube ทีส่ามารถท าการผลติรุ่น 

KEM 106 ได ้

ผลการปรบัปรุง : สามารถเพิม่การผลติรุ่น KEM 106 OP.40 ไดเ้ป็น 160 EA/Hr. 

3.2  ดา้นเพิม่คณุภาพ 

–   กรณีศกึษา “ป้องกนัแผน่โกง่” 

 ปญัหาทีพ่บ : ที ่OP.10I ชดุ “S” Loop เมือ่เดนิเครือ่งมปัีญหาแผน่เหล็กเกดิการกระพอื 

และมผีลตอ่การสง่แผน่ท าใหช้ ิน้งาน Stator โกง่ได ้

แนวทางแกไ้ขปญัหา : จัดท าเหล็ก Support ดา้นบน เพือ่ประคองแผน่เหล็กลดการกระพอื 

ผลการปรบัปรุง : ไมท่ าใหแ้ผน่เหล็กกระพอืและลดความเสยีหายของแผน่ Stator 

3.3  ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

–   กรณีศกึษา “ตรวจจบัน า้มนัลน้” 

 ปญัหาทีพ่บ : การเตมิน ้ามันซลิแลคกตอ้งใชส้ายยางดงึออกจากถัง 200 ลติรมาเขา้ถังเล็ก 
เพือ่ทีจ่ะน าไปใชท้ี ่OP.10 ขณะเตมิพนักงานไมด่นู ้ามันลน้ออกมาบนถาด 

ตอ้งเสยีเวลาไปตกัออกและเช็ดท าความสะอาดท าใหส้ยีน ้ามันโดยไม่มปีระโยชนแ์ละสง่กลิน่เหม็น 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : ท าตัวตดัเมือ่เตมิน ้ามันมาถงึระดบัทีต่ัง้ไว ้
โดยใชข้วดมัดดว้ยลวดไวก้ับตัวเซนเซอร ์เมือ่เตมิน ้ามันมาถงึตวัเซนเซอรจ์ะสง่สญัญาณไฟสแีดง 

ผลการปรบัปรุง : ประหยัดน ้ามันและลดสภาวะทางกลิน่ได ้
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ปี รางวลัทีไ่ดร้บั ชือ่ผลงาน 

2552 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภทเทคนคิยอดเยีย่ม ผลงานเรือ่ง  Chamfer รูน ้ามัน Crank Shaft AZ 

2553 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภทเทคนคิยอดเยีย่ม ผลงานเรือ่ง เครือ่งเจาะ Crank case CA 

2556 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง แขนกลคนไมต่อ้ง (เครือ่ง Transfer stator AW)  

2557 
รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท  Bronze Award  
(Kaizen for Office) ผลงานเรือ่งเปลีย่นเรือ่งยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยดว้ยไคเซ็น 

รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งดดัทอ่ Shock Loop AZ 

2558 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งเจาะ Piston Pin AZ 

2559 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง เครือ่งเชือ่มทอ่ Discharge Muffler AW 

2560 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Golden Award ผลงานเรือ่ง Chamfer Piston Pin Hole : AW 

2561 รางวลัไคเซ็นดเีดน่ประเภท Silver Award ผลงานเรือ่ง Automation Windows Stator  : AW 

 
3  กรณีศกึษาเดน่ ๆ  
 3.1  ดา้นเพิม่ผลผลติ 

–   กรณีศกึษา “Productivity” 

ปญัหาทีพ่บ : ที ่OP.40B II Line Crank Case AE สามารถท าการผลติชิน้งานรุ่น KEM 106 ได ้80 

EA/Hr. ท าใหย้อดการผลติไดไ้มต่ามเป้า 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : ท าการปรับปรุงเครือ่ง OP.40 III โดยเพิม่ขัน้ตอนของการเจาะรู Suction 
Transfer, เจาะรู Discharge Transfer, เจาะรู Pin Hole, เจาะรู Suction Stup Tube ทีส่ามารถท าการผลติรุ่น 

KEM 106 ได ้

ผลการปรบัปรุง : สามารถเพิม่การผลติรุ่น KEM 106 OP.40 ไดเ้ป็น 160 EA/Hr. 

3.2  ดา้นเพิม่คณุภาพ 

–   กรณีศกึษา “ป้องกนัแผน่โกง่” 

 ปญัหาทีพ่บ : ที ่OP.10I ชดุ “S” Loop เมือ่เดนิเครือ่งมปัีญหาแผน่เหล็กเกดิการกระพอื 

และมผีลตอ่การสง่แผน่ท าใหช้ ิน้งาน Stator โกง่ได ้

แนวทางแกไ้ขปญัหา : จัดท าเหล็ก Support ดา้นบน เพือ่ประคองแผน่เหล็กลดการกระพอื 

ผลการปรบัปรุง : ไมท่ าใหแ้ผน่เหล็กกระพอืและลดความเสยีหายของแผน่ Stator 

3.3  ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

–   กรณีศกึษา “ตรวจจบัน า้มนัลน้” 

 ปญัหาทีพ่บ : การเตมิน ้ามันซลิแลคกตอ้งใชส้ายยางดงึออกจากถัง 200 ลติรมาเขา้ถังเล็ก 
เพือ่ทีจ่ะน าไปใชท้ี ่OP.10 ขณะเตมิพนักงานไมด่นู ้ามันลน้ออกมาบนถาด 

ตอ้งเสยีเวลาไปตกัออกและเช็ดท าความสะอาดท าใหส้ยีน ้ามันโดยไมม่ปีระโยชนแ์ละสง่กลิน่เหม็น 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : ท าตัวตดัเมือ่เตมิน ้ามันมาถงึระดบัทีต่ัง้ไว ้
โดยใชข้วดมัดดว้ยลวดไวก้ับตัวเซนเซอร ์เมือ่เตมิน ้ามันมาถงึตวัเซนเซอรจ์ะสง่สญัญาณไฟสแีดง 

ผลการปรบัปรุง : ประหยัดน ้ามันและลดสภาวะทางกลิน่ได ้

 

 

 

 

3.4  ดา้นลดตน้ทนุ 

–   กรณีศกึษา “เสรมิ Plate” 

ปญัหาทีพ่บ : ลกัษณะการท างานของกระบอกสบู Clamp งาน เวลาทีเ่ขา้ Clamp 

งานตวักระบอกสบูจะมกีารกระดกตัวได ้เนื่องจากน็อตทีย่ดึตัวกระบอกสบูนัน้มเีพยีง 2 ตัว การจับยดึจงึไมแ่น่นพอ 

เป็นสาเหตใุห ้Clamp ตวังานไมแ่นบสนทิไดเ้ต็มที ่สง่ผลให ้Tool เกดิการแตกบิน่ 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : ไดท้ า Plate เสรมิตอ่ยืน่ออกไปทางดา้นหลงัของตวักระบอกสบู 

เพือ่ใหม้พีืน้ทีเ่จาะรูรอ้ยน็อตเพิม่อกี 2 ตวั ท าใหต้วักระบอกสบูยดึตดิแน่นกวา่เดมิ 

ผลการปรบัปรุง : ลดการแตกบิน่ของ Tool และลดคา่ใชจ้า่ยได ้1,065,600 บาท/ปี 
3.5  ดา้นความปลอดภัย 

–   กรณีศกึษา “ป้องกนัการหนบีมอื” 

ปญัหาทีพ่บ : เครือ่งประกอบชิน้สว่น Relay OP.20A มจีดุทีม่คีวามเสีย่งจะเกดิอนัตราย 

จากการถกูหนีบได ้เพราะตัวจับชิน้งานออกจาก 
Fixture จะมจัีงหวะถอย หลงัจากจับชิน้งานแลว้จะมโีอกาสหนบีมอืไดเ้นือ่งจากกระบอกสบูถอยสดุ 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : จัดท าการด์ป้องกนัอนัตรายเพือ่ไมใ่หส้ว่นใดของร่างกายเขา้ไปได ้

แตส่ามารถมองเห็นขา้งในไดเ้พราะท าจากพลาสตกิใส 

ผลการปรบัปรุง : ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอนัตรายจากการถกูเครือ่งจักรหนบีมอืได ้

3.6  ดา้น 5 ส. 

–   กรณีศกึษา “Collet” 

ปญัหาทีพ่บ : Collet ไมม่ป้ีายบง่ชีข้นาดเมือ่ใชง้านตอ้งวัดหาขนาดท าใหเ้สยีเวลาในการคน้หา 

แนวทางแกไ้ขปญัหา : น าพลาสตกิแผน่ใสมาเจาะรูวางบนแผน่ไม ้น า Collet วางเรยีงตามชอ่ง 

แลว้ตดิป้ายบอกขนาดใหช้ดัเจน 

ผลการปรบัปรุง : สะดวกในการหยบิใชง้านและเป็นระเบยีบมากขึน้ 

4   การน าปรชัญา TQM (Total Quality Management), LEAN มาใชใ้นการปรบัปรุง  
ชว่ยท าใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคจ์ากการร่วมระดมความคดิเห็นของหลายหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ในลักษณะ

ของ Cross  functional เพือ่ประโยชนใ์นการท างานร่วมกนั 

5   น านวตักรรมความคดิทีไ่ดม้าแบง่ปันเพือ่การเรยีนรูน้ าไปท าประโยชนใ์หก้บัหนว่ยงานตา่งๆ  

–  มกีารเผยแพร่ความรูแ้บ่งปันในรูปแบบของ Knowledge management & Sharing ทีพ่นักงานทกุคน

สามารถเขา้คน้หาเรยีนรูไ้ดใ้นระบบ Intranet ของบรษัิท 
–   บรษัิทไดน้ าเสนอวถิกีารท างานขององคก์รดว้ยหลกัการ “KK Innovation” เพือ่น าไปปฏบิัตใิหเ้กดิผลอย่าง

มปีระสทิธภิาพ ดงันี ้

I-Improvement การน าเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการปรับปรุงและเพิม่ผลติภาพมาใชใ้นการท างานและ

พัฒนาองคก์รอยา่งตอ่เนือ่ง 

N-Norm การสรา้งบรรทดัฐานของการท างาน และเป็นแบบอยา่งทีด่สี าหรับบคุลากร 

N-New Product การคดิคน้และพัฒนาผลติภัณฑเ์พือ่ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่าง

รวดเร็วและทนัเวลา 
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O-Opportunity การเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคน เรยีนรูแ้ละพัฒนาตัวเองและองคก์ร การเปิด

โอกาสใหพ้นักงานเสนอเรื่องราวด ีๆ ต่อองคก์ร การแข่งขัน และการน าเสนอ

ผลงานตา่ง ๆ 

V-Value การน ากจิกรรมตา่ง ๆ มาสรา้งใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนในองคก์ร 
A-Attitude การสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การท างานในหนา้ทีรั่บผดิชอบ ทศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร 

T-Technology มุง่เนน้ใหพ้นักงานไดค้ดิคน้และสรา้งนวตักรรมใหแ้กอ่งคก์ร 

E-Ethic การปลกูฝังความซือ่สตัยแ์ละคณุธรรมในการท างานตอ่เพือ่นร่วมงานในองคก์ร 

–   สรา้งแนวทางด าเนนิงานเพือ่ปรับปรงุกระบวนการ โดยการจัดการความรูท้ีไ่ดป้ระยุกตใ์ชก้ระบวนการจัดการ
ความรูห้รอื KM Process 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1 การบง่ชีค้วามรู ้เป็นการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้

2 การสรา้งและแสวงหาความรู ้วเิคราะหส์ภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ ผูเ้กีย่วขอ้ง 

และมปีระสบการณ์กบัความรูใ้นกระบวนการนัน้ 

3 การจัดการความรูใ้หเ้ป็นระบบ มกีารจัดเก็บองคค์วามรูใ้นคูม่อืการปฏบิัตงิาน (Work Instruction) 
4 การประมวลและกลัน่กรองความรู ้ใหผู้เ้ชีย่วชาญในกระบวนการพจิารณากลัน่กรอง และมกีารน าความรู ้

ทีไ่ดไ้ปทดลองปฏบิตั ิและตดิตามผลการปฏบิตั ิ

5 การเขา้ถงึความรู ้เผยแพร่กระบวนการท างานทีไ่ดรั้บการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท างานทีถู่กตอ้ง 

ตดิประกาศในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน จัดท าศนูยก์ารเรยีนรู ้และมมุความรูใ้หพ้นักงานไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน ์

6 การแบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู ้การฝึกอบรมทีห่นา้งาน พรอ้มกับใหพ้นังงานปฏิบัตงิานทีถู่กตอ้ง 

ชว่ยเหลอืใหค้ าปรกึษาแนะน าโดยหัวหนา้งาน 

7 การเรยีนรู ้มกีารตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานวา่ไดน้ าความรูม้าใชป้ฏบิัตงิานหรอืไม่ โดยก าหนด

แผนการตดิตามประเมนิผลพนักงานจากการสงัเกตการท างาน 
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O-Opportunity การเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกคน เรยีนรูแ้ละพัฒนาตัวเองและองคก์ร การเปิด

โอกาสใหพ้นักงานเสนอเรื่องราวด ีๆ ต่อองคก์ร การแข่งขัน และการน าเสนอ

ผลงานตา่ง ๆ 

V-Value การน ากจิกรรมตา่ง ๆ มาสรา้งใหเ้กดิเป็นวฒันธรรมร่วมกนัของคนในองคก์ร 
A-Attitude การสรา้งทศันคตทิีด่ตีอ่การท างานในหนา้ทีรั่บผดิชอบ ทศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร 

T-Technology มุง่เนน้ใหพ้นักงานไดค้ดิคน้และสรา้งนวตักรรมใหแ้กอ่งคก์ร 

E-Ethic การปลกูฝังความซือ่สตัยแ์ละคณุธรรมในการท างานตอ่เพือ่นร่วมงานในองคก์ร 

–   สรา้งแนวทางด าเนนิงานเพือ่ปรับปรงุกระบวนการ โดยการจัดการความรูท้ีไ่ดป้ระยุกตใ์ชก้ระบวนการจัดการ
ความรูห้รอื KM Process 7 ขัน้ตอน ดงันี ้

1 การบง่ชีค้วามรู ้เป็นการก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู ้

2 การสรา้งและแสวงหาความรู ้วเิคราะหส์ภาพปัญหา เป็นการรวบรวมความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ ผูเ้กีย่วขอ้ง 

และมปีระสบการณ์กบัความรูใ้นกระบวนการนัน้ 

3 การจัดการความรูใ้หเ้ป็นระบบ มกีารจัดเก็บองคค์วามรูใ้นคูม่อืการปฏบิัตงิาน (Work Instruction) 
4 การประมวลและกลัน่กรองความรู ้ใหผู้เ้ชีย่วชาญในกระบวนการพจิารณากลัน่กรอง และมกีารน าความรู ้

ทีไ่ดไ้ปทดลองปฏบิตั ิและตดิตามผลการปฏบิตั ิ

5 การเขา้ถงึความรู ้เผยแพร่กระบวนการท างานทีไ่ดรั้บการปรับปรุงเป็นมาตรฐานการท างานทีถู่กตอ้ง 

ตดิประกาศในพืน้ทีป่ฏบิตังิาน จัดท าศนูยก์ารเรยีนรู ้และมมุความรูใ้หพ้นักงานไดเ้ขา้มาใชป้ระโยชน ์

6 การแบง่ปันและแลกเปลีย่นความรู ้การฝึกอบรมทีห่นา้งาน พรอ้มกับใหพ้นังงานปฏิบัตงิานทีถู่กตอ้ง 

ชว่ยเหลอืใหค้ าปรกึษาแนะน าโดยหัวหนา้งาน 

7 การเรยีนรู ้มกีารตดิตามการปฏบิตังิานของพนักงานวา่ไดน้ าความรูม้าใชป้ฏบิัตงิานหรอืไม่ โดยก าหนด

แผนการตดิตามประเมนิผลพนักงานจากการสงัเกตการท างาน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

การควบคมุภายในและการบรหิารจดัการความเสีย่ง 
 

สรปุความเห็นของคณะกรรมการบรษิทัเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายใน 
ในการประชมุคณะกรรมการครัง้ที ่6/2562  เมือ่วันที ่6 พฤศจกิายน 2562  โดยมกีรรมการอสิระทัง้ 5 คนและ

กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 คน  เขา้ร่วมประชมุดว้ย  คณะกรรมการบรษัิทไดป้ระเมนิระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดย

การสอบถามขอ้มูลจากฝ่ายบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้พิจารณาผลการตรวจสอบจากรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  สรุปไดว้า่ จากการประเมนิระบบควบคมุภายในของบรษัิทในดา้นตา่ง ๆ 5 องคป์ระกอบ  คอื  
การควบคมุภายในองคก์ร  การประเมนิความเสีย่ง  การควบคมุการปฏบิัตงิาน  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มูล  และ

ระบบการตดิตาม  คณะกรรมการเห็นวา่ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทมคีวามเพยีงพอและเหมาะสม โดยบรษัิทไดจ้ัด 

ใหม้บีคุลากรอยา่งเพยีงพอทีจ่ะด าเนนิการตามระบบไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพรวมทัง้มรีะบบควบคมุภายในในเรือ่งการตดิตาม

ควบคุมดแูลการด าเนินงานของบรษัิทย่อยใหส้ามารถป้องกันทรัพยส์นิของบรษัิทและบรษัิทย่อยจากการทีก่รรมการหรือ

ผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ  รวมถงึการท าธุรกรรมกับบคุคลทีอ่าจมคีวามขัดแยง้และบคุคลทีเ่กีย่วโยง

กนัอยา่งเพยีงพอแลว้  และไมม่ขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคัญในการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีก่ าหนด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีทีม่คีวามเห็นแตกตา่งไปจากความเห็นของ
คณะกรรมการบรษิทั หรอืผูส้อบบญัชมีขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัการควบคมุภายใน 

– ไมม่ ี  – 

หวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานของบรษิทั 
ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบเมือ่วันที ่28 กมุภาพันธ ์2562 ไดแ้ตง่ตัง้นางสาวมณฑริา ประภาจันทร ์

ใหด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษัิท ตัง้แต ่28 กมุภาพันธ ์2562 เพือ่แทนคณุวมิล เจอืกโวน้ ซึง่ได ้
เกษียณอายเุมือ่เดอืนธันวาคมปี 2561  ทัง้นีน้างสาวมณฑริา ประภาจันทร ์ไดป้ฏบิตังิานดา้นตรวจสอบภายในของบรษัิทมา

เป็นระยะเวลา 6 ปี และไดอ้บรมหลักสตูรมาตรฐานวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจภายในแห่งประเทศไทย 

พรอ้มทัง้ไดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานวชิาชพีสอบผ่านตามเกณฑก์ารประเมนิผลหลักสูตรวุฒบิัตรผูต้รวจสอบภายใน

วชิาชพี (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย จงึเห็นวา่มคีวามเหมาะสมทีจ่ะปฏบิัตหินา้ทีด่ังกลา่วได ้

อยา่งเหมาะสมเพยีงพอ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดดู้แลใหห้ัวหนา้งานตรวจสอบภายในมีวุฒกิารศกึษา  ประสบการณ์ การอบรมที่

เหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหินา้ทีด่งักลา่ว 

ทัง้นี้  การพจิารณาและอนุมัตแิตง่ตัง้  ถอดถอน โยกยา้ยผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะตอ้งผ่านการอนุมัตจิากคณะกรรมการตรวจสอบโดยคุณสมบัตขิองผูด้ ารงต าแหน่งหัวหนา้งานตรวจสอบ

ภายในปรากฎในเอกสารแนบ 3 

เนือ่งจากผลการปฏบิตังิานของหน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถชว่ยก ากับดแูลการปฏบิัตงิานของบรษัิทได ้

อยา่งเหมาะสมเพยีงพอตอ่ระบบการควบคมุภายในทีบ่รษัิทก าหนด  ทางบรษัิทจงึไม่ไดม้กีารแตง่ตัง้หัวหนา้งานก ากับดแูล

การปฏบิตังิานของบรษัิท 

 
 
 
 
 

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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ประวตัเิกีย่วกบัผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 

ชือ่ – นามสกลุ : นางสาวมณฑริา  ประภาจันทร ์

ต าแหน่ง : ผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน 

สญัชาต ิ : ไทย  อาย ุ  45  ปี 

จ านวนหุน้สามัญทีถ่อื : ไมม่ ี

การศกึษา : ปรญิญาตร ี  บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ :  2545–2551   หัวหนา้ฝ่ายสนิคา้คงคลงั บรษัิท โนโวลกุชว์อ้ช จ ากดั  

  (NOVOLUX   WATCH CO., LTD.) 

 :  2552-2555 หัวหนา้แผนกควบคมุคลงัวัตถดุบิและคลงัสนิคา้ บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

 :  2556-2559 หัวหนา้แผนกงานตรวจสอบภายใน บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

 :  2560-2561 ผูช้ว่ยผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้
 :  2561–ปัจจบุนั ผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน  บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

     การอบรมหลักสตูร        : –  อบรมหลกัสตูรมาตรฐานวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 

     แหง่ประเทศไทย          

–  ไดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานวชิาชพีสอบผา่นตามเกณฑก์ารประเมนิผล        

หลกัสตูรวฒุบิตัรผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย  

–   อบรมหลกัสตูรพัฒนาผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐานของกรมสง่เสรมิ 

สหกรณ์ 
–  การก ากับดแูลกจิการ, การบรหิารการผลติ, กฎหมายพระราชบญัญัตคิุม้ครอง    

แรงงาน, ระบบการควบคมุคณุภาพ, การบรหิารเชงินโยบาย, การตรวจสอบอย่าง

เป็นระบบ, ความปลอดภัยในการท างานระดับบรหิาร, มาตรฐานการบัญช ีเป็นตน้                                
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ประวตัเิกีย่วกบัผูบ้รหิารงานตรวจสอบภายในของบรษิทั 

ชือ่ – นามสกลุ : นางสาวมณฑริา  ประภาจันทร ์

ต าแหน่ง : ผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน 

สญัชาต ิ : ไทย  อาย ุ  45  ปี 

จ านวนหุน้สามัญทีถ่อื : ไมม่ ี

การศกึษา : ปรญิญาตร ี  บญัชบีณัฑติ  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

ปรญิญาโท  บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ  มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

ประสบการณ์ :  2545–2551   หัวหนา้ฝ่ายสนิคา้คงคลงั บรษัิท โนโวลกุชว์อ้ช จ ากดั  

  (NOVOLUX   WATCH CO., LTD.) 

 :  2552-2555 หัวหนา้แผนกควบคมุคลงัวัตถดุบิและคลงัสนิคา้ บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

 :  2556-2559 หัวหนา้แผนกงานตรวจสอบภายใน บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

 :  2560-2561 ผูช้ว่ยผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้
 :  2561–ปัจจบุนั ผูบ้รหิารกลุม่งานตรวจสอบภายใน  บมจ. กลุธรเคอรบ์ี ้

     การอบรมหลักสตูร        : –  อบรมหลกัสตูรมาตรฐานวชิาชพีผูต้รวจสอบภายในของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน 

     แหง่ประเทศไทย          

–  ไดรั้บหนังสอืรับรองมาตรฐานวชิาชพีสอบผา่นตามเกณฑก์ารประเมนิผล        

หลกัสตูรวฒุบิตัรผูต้รวจสอบภายในวชิาชพี (CPIAT) ของสมาคมผูต้รวจสอบ

ภายในแหง่ประเทศไทย  

–   อบรมหลกัสตูรพัฒนาผูต้รวจสอบกจิการสหกรณ์ขัน้พืน้ฐานของกรมสง่เสรมิ 

สหกรณ์ 
–  การก ากับดแูลกจิการ, การบรหิารการผลติ, กฎหมายพระราชบญัญัตคิุม้ครอง    

แรงงาน, ระบบการควบคมุคณุภาพ, การบรหิารเชงินโยบาย, การตรวจสอบอย่าง

เป็นระบบ, ความปลอดภัยในการท างานระดับบรหิาร, มาตรฐานการบัญช ีเป็นตน้                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการระหวา่งกนั 
 

ในระหวา่งปี กลุม่บรษัิทมรีายการธรุกจิทีส่ าคญักบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ซึง่สว่นใหญ่เกีย่วเนื่องกับ

การซือ้และขายสนิคา้ รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกันระหว่างบรษัิท และ

บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งันี ้ 

(ในปี 2562 ไม่มรีายการทีเ่กีย่วโยงกันทีเ่ขา้ขา่ยตอ้งน าเสนอขออนุมัตจิากผูถ้อืหุน้ก่อนการท ารายการตาม

ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย) 

รายการธุรกจิกบับรษิทัยอ่ยและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกนัโดยสรุป 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม  

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกจิกับบรษัิทยอ่ย 
(ตัดออกจากงบการเงนิรวมแลว้) 

     

ซือ้สนิคา้ - - 630 1,040 ราคาตลาด 

ขายสนิคา้และบรกิารและ         
ขายเศษซาก 

- - 95 140 ราคาเทยีบเคยีงกับราคาตลาด 

ดอกเบีย้จ่าย - - 26 29 อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 0.25 - 7.25 ตอ่ปี  
ดอกเบีย้รับ - - 3 4 อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 3.25 - 4.94  ตอ่ปี  

รายไดอ้ืน่ - - 14 11 ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 
คา่เชา่รับ - - 13 8 ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 

ขายสนิทรัพยถ์าวร - - - 64 ราคาทีต่กลงรว่มกัน 
คา่ใชจ้่ายอืน่ - - 4 7 ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 
รายการธุรกจิกับบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน      

ขายสนิคา้และบรกิารและ              
ขายเศษซาก 

567 582 282 292 ราคาเทยีบเคยีงกับราคาตลาด 

ซือ้สนิคา้ 32 64 31 64 ราคาตลาด 
คา่เชา่จ่าย 14 14 - - ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 

คา่ใชจ้่ายอืน่ 10 10 4 6 ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 
รายไดอ้ืน่ 1 1 - - ราคาทีต่กลงร่วมกันตามทีร่ะบุไวใ้นสัญญา 

 

          

 

 

 

 

 
 

   

รายการระหว่างกัน
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษัิทและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  
(หมายเหต ุ8)     

บรษัิทยอ่ย - - 238,617 112,574 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน(มกีรรมการ/ผูถ้อืหุน้รว่มกัน) 125,959 122,079 40,364 50,858 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 125,959 122,079 278,981 163,432 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  
(หมายเหต ุ16)     

บรษัิทยอ่ย - - 472,299 266,891 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน(มกีรรมการ/ผูถ้อืหุน้รว่มกัน) 25,072 10,148 8,906 6,250 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,072 10,148 481,205 273,141 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้และเงนิกูย้มืระยะส ัน้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 และการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืดงักลา่วมรีายละเอยีดดงันี ้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่   ณ วันที ่

 

31 ธันวาคม 

2561 

เพิม่ขึน้ระหวา่ง

ปี 

ลดลง ระหวา่ง

ปี 

31 ธันวาคม 

2562 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกบ่รษิทัยอ่ย     

บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด 70,000 15,000 (35,000) 50,000 

บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด - 16,000 (16,000) - 

รวม 70,000 31,000 (51,000) 50,000 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่   ณ วันที ่

 

31 ธันวาคม 

2561 

เพิม่ขึน้ระหวา่ง

ปี 

ลดลง ระหวา่ง

ปี 

31 ธันวาคม 

2562 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัยอ่ย     

บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด 563,000 15,000 (86,000) 492,000 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ้จ ากัด - 20,000 - 20,000 

รวม 563,000 35,000 (86,000) 512,000 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบรษัิทและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  
(หมายเหต ุ8)     

บรษัิทยอ่ย - - 238,617 112,574 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน(มกีรรมการ/ผูถ้อืหุน้รว่มกัน) 125,959 122,079 40,364 50,858 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 125,959 122,079 278,981 163,432 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั                  
(หมายเหต ุ16)     

บรษัิทยอ่ย - - 472,299 266,891 

บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกัน(มกีรรมการ/ผูถ้อืหุน้รว่มกัน) 25,072 10,148 8,906 6,250 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 25,072 10,148 481,205 273,141 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้และเงนิกูย้มืระยะส ัน้กบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษัิทและบรษัิทย่อย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

และ 2561 และการเคลือ่นไหวของเงนิใหกู้ย้มืและเงนิกูย้มืดงักลา่วมรีายละเอยีดดงันี ้  

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่   ณ วันที ่

 

31 ธันวาคม 

2561 

เพิม่ขึน้ระหวา่ง

ปี 

ลดลง ระหวา่ง

ปี 

31 ธันวาคม 

2562 

เงนิใหกู้ย้มืระยะส ัน้แกบ่รษิทัยอ่ย     

บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากัด 70,000 15,000 (35,000) 50,000 

บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด - 16,000 (16,000) - 

รวม 70,000 31,000 (51,000) 50,000 

 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 

 ณ วันที ่   ณ วันที ่

 

31 ธันวาคม 

2561 

เพิม่ขึน้ระหวา่ง

ปี 

ลดลง ระหวา่ง

ปี 

31 ธันวาคม 

2562 

เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากบรษิทัยอ่ย     

บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด 563,000 15,000 (86,000) 492,000 

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ้จ ากัด - 20,000 - 20,000 

รวม 563,000 35,000 (86,000) 512,000 
 

 

เมือ่วันที ่1 สงิหาคม 2556  กลุม่บรษัิทไดร้่วมกันท าสญัญาบรหิารสภาพคลอ่ง (Cash Sweep) โดยมอบหมายให ้

ธนาคารพาณชิยแ์หง่หนึง่โอนเงนิฝากธนาคารคงเหลอืจากบัญชขีองบรษัิทฯและบรษัิทย่อยมายังบัญชทีีร่ะบไุว ้เพือ่

วตัถปุระสงคใ์นการบรหิารสภาพคลอ่งของกลุม่บรษัิทภายใตห้ลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีร่ะบใุนสญัญา ในการโอนเงนิ

แตล่ะครัง้จากบญัชหีนึง่ไปยังอกีบญัชหีนึง่จะถอืเป็นการกูย้มืเงนิระหวา่งกัน โดยคดิดอกเบีย้ตามทีต่กลงร่วมกันไวใ้น
สญัญา เมือ่วันที ่20 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทไดแ้จง้ขอยกเลกิบรกิารบรหิารสภาพคลอ่งตามสัญญาดังกล่าวกับ

ธนาคารพาณชิยแ์ลว้ 

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 บรษัิทฯมยีอดคงเหลอืของเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษัิทย่อยตามสญัญาดงักลา่ว ดงันี ้

 (หน่วย: พันบาท) 

 2562 2561 
เงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   
บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด - 4,676 
บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากดั - 14,704 
บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด - 14,149 
บรษัิท กลุธรแมททเีรยีลสแ์อนดค์อนโทรลส ์จ ากดั - 15,219 
บรษัิท กลุธรเมททลัโปรดักส ์จ ากดั - 1,214 
บรษัิท กลุธรวจิัยและพัฒนา จ ากดั - 1,531 
รวมเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 51,493 

คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2562 และ 2561 กลุม่บรษัิทมคีา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานทีใ่หแ้กก่รรมการ

และผูบ้รหิาร ดงัตอ่ไปนี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 42 46 21 24 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3 2 1 1 
รวม 45 48 22 25 
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ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหวา่งกนั 

ผูต้รวจสอบบัญชไีดพ้จิารณารายการระหว่างกันส าหรับปีบัญช ี2562 สิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 และมี

ความเห็นวา่รายการระหวา่งกันดังกลา่ว เป็นรายการซึง่สว่นใหญ่เกีย่วเนื่องกับการซือ้ขายสนิคา้ รายการธุรกจิดังกลา่วเป็นไป

ตามเงือ่นไขทางการคา้และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหวา่งบรษัิท และบคุคลหรอืกจิการเหลา่นัน้ ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิ 

รายการระหว่างกันดังกลา่วนี้สามารถสรา้งประโยชน์สงูสดุใหก้ับบรษัิทไดจ้ากขอ้ไดเ้ปรียบในเชงิแขง่ขันทาง

ธรุกจิทีม่ตีน้ทนุด าเนนิการทีต่ า่กวา่อนัเป็นผลจากการด าเนนิธรุกจิทีเ่กีย่วเนื่องกนัส าหรับกลุม่ผลติภัณฑส์นิคา้ใกลเ้คยีงกนั 

ข ัน้ตอนการอนุมตักิารท ารายการระหวา่งกนั 

ในการท ารายการระหวา่งกัน กรณีทีบ่รษัิทมรีายการซือ้/ขาย สนิคา้และบรกิารระหวา่งกันไดก้ าหนดใหใ้ชร้าคา

เทยีบเคยีงกับราคาตลาดทีค่ดิกับบคุคลภายนอก กรณีทีไ่ม่มรีาคาดังกลา่ว บรษัิทจะพจิารณาเปรยีบเทยีบราคาสนิคา้หรือ

บรกิารกับราคาภายนอก ภายใตเ้งือ่นไขทีเ่หมอืนหรือใกลเ้คยีงกัน เพื่อใหม้ั่นใจว่าราคาดังกล่าวสมเหตุสมผลและเพื่อ

ประโยชน์สงูสดุของบรษัิท นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังท าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบทานการท ารายการระหวา่งกันทีส่ าคัญ 

และการเปิดเผยรายการระหวา่งกันทุกรายไตรมาสในทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท  เพื่อดูแลไม่ใหเ้กดิความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชนร์ะหวา่งกนั 

นโยบายการท ารายการระหวา่งกนัในอนาคต 
คณะกรรมการตรวจสอบและบรษัิทร่วมกันดแูลรายการระหวา่งกันดังกลา่วทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตวา่จะเป็นไป

ดว้ยความสมเหตุสมผลและมอีัตราผลตอบแทนทียุ่ตธิรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันทีเ่กดิขึน้สว่นใหญ่เป็น

รายการทีด่ าเนนิไปตามธุรกจิปกต ิประกอบกับบรษัิทมนีโยบายในการท ารายการในธุรกจิทีเ่สรมิซึง่กันและกัน ดังนัน้รายการ

ระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวขอ้งกันยังมีแนวโนม้ที่จะเกิดขึน้อย่างต่อเนื่องในอนาคต  โดยบริษัทยังคงยึดถือความ

สมเหตสุมผลและค านงึถงึความเหมาะสมในเงือ่นไขและราคาทีเ่ป็นธรรมเป็นหลัก 
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ      
 สรุปผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิ 

            -  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ(งบการเงนิรวม) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 

            หน่วย : บาท  

 ปี2562 ปี2561 ปี2560 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,939,976,371  7,455,852,023     9,508,914,898 

รายไดอ้ืน่    
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น      7,074,002      6,541,358        17,932,338    
   ดอกเบีย้รับ        257,950 2,617,535        1,066,996 
   อืน่ ๆ 14,249,904   17,704,583    31,600,867  

รวมรายได ้ 5,961,558,227 7,482,715,499    9,559,515,099 

ตน้ทนุขายและบรกิาร    6,148,503,832     7,389,991,234     8,917,404,408  

ก าไร(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (208,527,461) 65,860,789  591,510,490  

อตัราก าไร(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (3.51%) 0.88% 6.22% 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน    
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 93,436,274  86,986,429  136,222,138  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 597,309,152  545,860,715  522,148,364  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -  -  -  

รวมคา่ใชจ้า่ย 690,745,426  632,847,144  658,370,502  

ขาดทนุกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          (877,691,031)           (540,122,879)           (16,259,811)  

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ  (212,741,499)  (187,133,027)  (183,168,544) 

ขาดทนุกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล  (1,090,432,530)   (727,255,906)   (199,428,355)  

ภาษีเงนิได ้ (33,296,755) 121,460,974 26,675,354 

ขาดทนุส าหรบัปี       (1,123,729,285)           (605,794,932)          (172,753,001)  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:    
ผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ           7,669,272            8,598,029            319,986 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย (16,102,300) -     (23,500,125) 
ผลกระทบของภาษีเงนิได ้
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิาก
ภาษีเงนิได ้

2,914,663 
 

(13,187,637) 

- 
 

- 

3,460,330 
 

(20,039,795) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี  (5,518,365)       8,598,029         (19,719,809) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (1,129,247,650)  (597,196,903)  (192,472,810)  

ขาดทนุตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน(บาทตอ่หุน้) (0.875) (0.505) (0.144) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (หุน้) 1,284,496,708 1,200,000,000 1,200,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ
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ขอ้มลูทางการเงนิทีส่ าคญั 
 

ขอ้มลูทางการเงนิโดยสรปุ      
 สรุปผลการด าเนนิงานและฐานะการเงนิ 

            -  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ(งบการเงนิรวม) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 

            หน่วย : บาท  

 ปี2562 ปี2561 ปี2560 

รายได ้       
รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 5,939,976,371  7,455,852,023     9,508,914,898 

รายไดอ้ืน่    
   ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น      7,074,002      6,541,358        17,932,338    
   ดอกเบีย้รับ        257,950 2,617,535        1,066,996 
   อืน่ ๆ 14,249,904   17,704,583    31,600,867  

รวมรายได ้ 5,961,558,227 7,482,715,499    9,559,515,099 

ตน้ทนุขายและบรกิาร    6,148,503,832     7,389,991,234     8,917,404,408  

ก าไร(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (208,527,461) 65,860,789  591,510,490  

อตัราก าไร(ขาดทนุ) ข ัน้ตน้ (3.51%) 0.88% 6.22% 
คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน    
คา่ใชจ้า่ยในการขาย 93,436,274  86,986,429  136,222,138  

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 597,309,152  545,860,715  522,148,364  

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น -  -  -  

รวมคา่ใชจ้า่ย 690,745,426  632,847,144  658,370,502  

ขาดทนุกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล          (877,691,031)           (540,122,879)           (16,259,811)  

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ  (212,741,499)  (187,133,027)  (183,168,544) 

ขาดทนุกอ่นภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล  (1,090,432,530)   (727,255,906)   (199,428,355)  

ภาษีเงนิได ้ (33,296,755) 121,460,974 26,675,354 

ขาดทนุส าหรบัปี       (1,123,729,285)           (605,794,932)          (172,753,001)  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:    
ผลตา่งอตัราแลกเปลีย่นทีแ่ปลงคา่งบการเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ           7,669,272            8,598,029            319,986 

ผลขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภัย (16,102,300) -     (23,500,125) 
ผลกระทบของภาษีเงนิได ้
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั - สทุธจิาก
ภาษีเงนิได ้

2,914,663 
 

(13,187,637) 

- 
 

- 

3,460,330 
 

(20,039,795) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบัปี  (5,518,365)       8,598,029         (19,719,809) 

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี (1,129,247,650)  (597,196,903)  (192,472,810)  

ขาดทนุตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน(บาทตอ่หุน้) (0.875) (0.505) (0.144) 

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถว่งน ้าหนัก (หุน้) 1,284,496,708 1,200,000,000 1,200,000,000 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          

 

- งบแสดงฐานะการเงนิ(งบการเงนิรวม) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560  
 

หน่วย : บาท 
 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
สนิทรพัย ์    
สนิทรพัยห์มนุเวยีน    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด  137,916,360  96,962,936 225,680,509 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่  976,924,980  1,175,337,820 1,776,836,809 
สนิคา้คงเหลอื 
สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจบุนั 
ภาษีซือ้รอเรยีกคนื 

1,573,588,505  
6,460,604 

26,636,854 

2,343,848,986 
16,078,227 
61,020,028 

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

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 50,337,546 94,103,129 28,400,410 

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 2,771,864,849 3,787,351,126 4,227,003,619 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน    
ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตนอืน่ 
เงนิจา่ยลว่งหนา้คา่ซือ้สนิทรัพย ์

3,177,220,804  
86,708,289 
5,322,761 

2,784,555,695 
86,988,048 

232,123,332 

2,794,237,664 
71,080,189 
75,284,680 

สนิทรัพยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 

220,261,494 
1,363,193 

249,733,806 
1,358,696 

127,457,129 
2,271,814 

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 3,490,876,541 3,354,759,577 3,070,331,476 

รวมสนิทรพัย ์ 6,262,741,390 7,142,110,703 7,297,335,095 

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้    
หนีส้นิหมนุเวยีน    
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 3,485,579,349 3,046,122,514 3,029,785,282 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 616,780,348 752,299,052 879,098,264 

สว่นของเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 1,075,300,000 400,000,000 200,000,000 

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 48,139,076 89,766,286 102,275,964 

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 5,225,798,773 4,288,187,852 4,211,159,510 

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน 
เงนิกูย้มืระยะยาว – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 
- 

 
1,075,300,000 

 
600,000,000 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ – สทุธจิากสว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 30,147,508 11,166,643 63,830,759 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานและอืน่ๆ 267,746,826 199,160,275 196,851,990 

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 
                

297,894,334 
          

1,285,626,918 
         

860,682,749 

รวมหนีส้นิ 5,523,693,107 5,573,814,770 5,071,842,259 

สว่นของผูถ้อืหุน้    
ทนุจดทะเบยีน(หุน้สามญั) 1,500,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
  (2561-2560 : หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 

   

ช าระเต็มมลูคา่(หุน้สามญั) 1,500,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท 
  (2561-2560 : หุน้สามญั 1,200,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 1 บาท) 

1,500,000,000 1,200,000,000 1,200,000,000 

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 
สว่นเกนิทนุจากการรวมธรุกจิภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนั 

700,000,000 
207,897,949 

700,000,000 
207,897,949 

700,000,000 
207,897,949 

ก าไรสะสมจัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 120,000,000 120,000,000 120,000,000 
ก าไรสะสมยังไมไ่ดจั้ดสรร (1,794,366,608) (657,449,686) 8,345,246 

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของผูถ้อืหุน้ 5,516,942 (2,152,330) (10,750,359) 

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 739,048,283 1,568,295,933 2,225,492,836 

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 6,262,741,390 7,142,110,703 7,297,335,095 
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  -  งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 

     หน่วย : บาท  

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน   

ขาดทนุกอ่นภาษ ี (1,090,432,530) (727,255,906)  (199,428,355) 

รายการปรบักระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย)  
   จากกจิกรรมด าเนนิงาน   

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (โอนกลบั) 

363,119,710  
6,275,612 

408,038,399 
(2,560,350)  

473,054,831 
4,646,262 

   คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 
   หนีส้ญู 

(6,570,336) 
10,441,276 

(41,859,802) 
40,941,474  

14,810,362 
-  

   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้ับ (โอนกลบั) (18,161,799)  55,436,173  30,203,130 

   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 
   โอนสนิทรัพยถ์าวรไปเป็นคา่ใชจ้า่ย 

1,304,099  
235,071 

- 

(433,054) 
10,429,626 

- 

(246,023) 
555 

- 
   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 
   ตดัจ าหน่ายก าไรรอการรับรูจ้ากการขายและเชา่กลบัคนื 

1,334,280  
(129,508)   

385,035 
-   

2,008,820 
-   

   รายไดเ้งนิปันผล (2,727) (4,572)   (6,018)   

   คา่ตดัจ าหน่ายดอกเบีย้ 2,960,756 5,943,091  10,214,628  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
    รายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล 
    ดอกเบีย้รับ 

85,427,597  
(4,527,740) 

(257,950) 

19,159,740 
(3,654,958) 
(2,617,535)  

14,066,845 
(953,370) 

(1,066,996)  
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (3,430,061) (2,987,261) 832,368 

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 204,410,548 170,565,678 162,981,868 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์  
   และหนีส้นิด าเนนิงาน (448,003,702) (70,474,222)  511,118,907 
สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง   

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่    211,718,219 571,456,185  (57,115,828) 
   สนิคา้คงเหลอื    788,422,280 (276,879,015)  174,503,696 
   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 78,244,489 (20,916,800)  16,766,334  

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (4,497) 913,118  (159,436)  

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่    (156,513,936) (137,261,485)  (114,267,363) 

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2,762,497 (13,824,864)  (5,746,452) 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 476,625,350 53,012,917  525,099,858 

  เงนิสดจา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
  ดอกเบีย้รับ 
  จา่ยดอกเบีย้ 

(32,350,349) 
257,950  

(216,370,753) 

(16,851,454) 
2,617,535 

(170,910,353) 

(10,992,876) 
1,066,996 

(162,131,324) 
  จา่ยภาษีเงนิได ้   (7,589,459)          (17,808,885)  (45,352,153) 

เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 220,572,739 (149,940,240)  307,690,501 
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  -  งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 

     หน่วย : บาท  

   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน   

ขาดทนุกอ่นภาษ ี (1,090,432,530) (727,255,906)  (199,428,355) 

รายการปรบักระทบยอดขาดทนุกอ่นภาษเีป็นเงนิสดรบั (จา่ย)  
   จากกจิกรรมด าเนนิงาน   

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 
   คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (โอนกลบั) 

363,119,710  
6,275,612 

408,038,399 
(2,560,350)  

473,054,831 
4,646,262 

   คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (โอนกลบั) 
   หนีส้ญู 

(6,570,336) 
10,441,276 

(41,859,802) 
40,941,474  

14,810,362 
-  

   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดร้ับ (โอนกลบั) (18,161,799)  55,436,173  30,203,130 

   ขาดทนุ(ก าไร)จากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 
   โอนสนิทรัพยถ์าวรไปเป็นคา่ใชจ้า่ย 

1,304,099  
235,071 

- 

(433,054) 
10,429,626 

- 

(246,023) 
555 

- 
   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 
   ตดัจ าหน่ายก าไรรอการรับรูจ้ากการขายและเชา่กลบัคนื 

1,334,280  
(129,508)   

385,035 
-   

2,008,820 
-   

   รายไดเ้งนิปันผล (2,727) (4,572)   (6,018)   

   คา่ตดัจ าหน่ายดอกเบีย้ 2,960,756 5,943,091  10,214,628  
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
    รายไดเ้งนิอดุหนุนจากรัฐบาล 
    ดอกเบีย้รับ 

85,427,597  
(4,527,740) 

(257,950) 

19,159,740 
(3,654,958) 
(2,617,535)  

14,066,845 
(953,370) 

(1,066,996)  
   ขาดทนุ (ก าไร) จากอตัราแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (3,430,061) (2,987,261) 832,368 

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 204,410,548 170,565,678 162,981,868 

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์  
   และหนีส้นิด าเนนิงาน (448,003,702) (70,474,222)  511,118,907 
สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง   

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่    211,718,219 571,456,185  (57,115,828) 
   สนิคา้คงเหลอื    788,422,280 (276,879,015)  174,503,696 
   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 78,244,489 (20,916,800)  16,766,334  

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (4,497) 913,118  (159,436)  

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)     
   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่    (156,513,936) (137,261,485)  (114,267,363) 

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 2,762,497 (13,824,864)  (5,746,452) 

เงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน 476,625,350 53,012,917  525,099,858 

  เงนิสดจา่ยผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 
  ดอกเบีย้รับ 
  จา่ยดอกเบีย้ 

(32,350,349) 
257,950  

(216,370,753) 

(16,851,454) 
2,617,535 

(170,910,353) 

(10,992,876) 
1,066,996 

(162,131,324) 
  จา่ยภาษีเงนิได ้   (7,589,459)          (17,808,885)  (45,352,153) 

เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 220,572,739 (149,940,240)  307,690,501 

 
 
 
 
 

                                          

 

 -  งบกระแสเงนิสด (งบการเงนิรวม) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2561 และ 2560 (ตอ่)  
      หน่วย : บาท  
   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ   
ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (524,462,400) (345,398,905) (267,227,564) 
เงนิสดรับจากการจ าหน่ายทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์และสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 
เงนิสดรับจากเงนิอดุหนุนจากรัฐบาล 
เงนิปันผลรับ 

611,342  
- 

2,727 

3,185,261 
11,651,149 

4,572 

1,293,214 
11,568,990 

6,018 

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (523,848,331) (330,557,923) (254,359,342) 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ   
เงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก   

   สถาบนัการเงนิเพิม่ขึน้ (ลดลง) 434,970,677 (217,420,471) 246,739,501 

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาว 
เงนิสดรับจากการกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

(400,000,000) 
- 

(250,000,000) 
925,300,000 

(200,000,000) 
- 

เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ 300,000,000 -  -  

เงนิสดจา่ยช าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่ซือ้และสญัญาเชา่การเงนิ   (63,002,571)  (64,394,543)  (77,964,041) 
เงนิสดรับจากการขายและเชา่กลบัคนื 52,967,451 - - 
จา่ยเงนิปันผล - (59,990,950) (119,966,189) 

เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ 324,935,557 333,494,036 (151,190,729) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิม่ข ึน้ (ลดลง) 19,293,459 18,286,554  6,649,332  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธ ิ 40,953,424 (128,717,573) (91,210,238) 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 96,962,936 225,680,509  316,890,747  

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 137,916,360 96,962,936  225,680,509  
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อตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทั  
 

            ปี 2562            ปี 2561            ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.53 เทา่ 0.88 เทา่ 1.00 เทา่ 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.21 เทา่   0.31 เทา่        0.48 เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด 0.05 เทา่ (0.04) เทา่ 0.07 เทา่ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ 5.71 เทา่ 5.02 เทา่ 5.18 เทา่ 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 63 วนั 72 วนั 70 วนั 

อตัราสว่นหมนุเวยีนของสนิคา้ถัวเฉลีย่ 2.81 เทา่ 3.03 เทา่ 3.73 เทา่ 

ระยะเวลาเก็บสนิคา้เฉลีย่ 128 วนั            119 วนั             97 วนั 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ 8.98 เทา่ 9.06 เทา่ 9.47 เทา่ 

ระยะเวลาช าระหนี้ 40 วนั              40 วนั              38 วนั 

Cash Cycle 151 วนั            151 วนั            128 วนั 
                
        อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (3.51) % 0.88 %   6.22 %   

อตัราก าไรสทุธ ิ (18.85) % (8.10) % (1.81) %   

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (152.05) % (38.63) % (7.76) %   

             
           อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ (17.94) % (8.48) % (2.37)  %   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (25.95) % (7.45) % 9.95  %   

อตัราการหมนุเวยีนของทรัพยส์นิ 0.89 เทา่ 1.04 เทา่ 1.27 เทา่   
 
           อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 7.47 เทา่ 3.55 เทา่ 2.28 เทา่ 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (4.13) เทา่ (2.89) เทา่ (0.09) เทา่ 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล             *    %            **   %                    ***   %     

 

*  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่2/2563  เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2563 มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่41/2563 วนัที ่22 เมษายน 2563 พจิารณาอนุมัตใิหง้ดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 

**  ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่40/2562 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 มมีตอินุมัตใิหง้ดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผล

การด าเนนิงานในรอบปี 2561 

***  ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่39/2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตอินุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลส าหรับปี 

2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท(หา้สตางค)์ ส าหรับหุน้สามัญจ านวน 1,200,000,000 หุน้โดยจา่ยจากก าไรสะสมของ
กจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 ของก าไร โดยมกี าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 
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อตัราสว่นทางการเงนิของบรษิทั  
 

            ปี 2562            ปี 2561            ปี 2560 

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 0.53 เทา่ 0.88 เทา่ 1.00 เทา่ 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเร็ว 0.21 เทา่   0.31 เทา่        0.48 เทา่ 

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด 0.05 เทา่ (0.04) เทา่ 0.07 เทา่ 

อตัราสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้การคา้ 5.71 เทา่ 5.02 เทา่ 5.18 เทา่ 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่ 63 วนั 72 วนั 70 วนั 

อตัราสว่นหมนุเวยีนของสนิคา้ถัวเฉลีย่ 2.81 เทา่ 3.03 เทา่ 3.73 เทา่ 

ระยะเวลาเก็บสนิคา้เฉลีย่ 128 วนั            119 วนั             97 วนั 

อตัราสว่นหมนุเวยีนเจา้หนี ้ 8.98 เทา่ 9.06 เทา่ 9.47 เทา่ 

ระยะเวลาช าระหนี้ 40 วนั              40 วนั              38 วนั 

Cash Cycle 151 วนั            151 วนั            128 วนั 
                
        อัตราสว่นแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio) 

อตัราก าไรขัน้ตน้ (3.51) % 0.88 %   6.22 %   

อตัราก าไรสทุธ ิ (18.85) % (8.10) % (1.81) %   

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (152.05) % (38.63) % (7.76) %   

             
           อตัราสว่นแสดงประสทิธภิาพในการด าเนนิงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย ์ (17.94) % (8.48) % (2.37)  %   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพยถ์าวร (25.95) % (7.45) % 9.95  %   

อตัราการหมนุเวยีนของทรัพยส์นิ 0.89 เทา่ 1.04 เทา่ 1.27 เทา่   
 
           อตัราสว่นวเิคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ 7.47 เทา่ 3.55 เทา่ 2.28 เทา่ 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ (4.13) เทา่ (2.89) เทา่ (0.09) เทา่ 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล             *    %            **   %                    ***   %     

 

*  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที ่2/2563  เมือ่วนัที ่2 มนีาคม 2563 มมีตใิหน้ าเสนอทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้  

ครัง้ที ่41/2563 วนัที ่22 เมษายน 2563 พจิารณาอนุมัตใิหง้ดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนนิงานในรอบปี 2562 

**  ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่40/2562 เมือ่วนัที ่24 เมษายน 2562 มมีตอินุมัตใิหง้ดจา่ยเงนิปันผลส าหรับผล

การด าเนนิงานในรอบปี 2561 

***  ทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่39/2561 เมือ่วนัที ่25 เมษายน 2561 มมีตอินุมัตใิหจ้า่ยเงนิปันผลส าหรับปี 

2560 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท(หา้สตางค)์ ส าหรับหุน้สามัญจ านวน 1,200,000,000 หุน้โดยจา่ยจากก าไรสะสมของ
กจิการทีต่อ้งเสยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลรอ้ยละ 20 ของก าไร โดยมกี าหนดใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2561 

 

 
 

                                          

 

การวเิคราะหแ์ละค าอธบิายของฝ่ายจดัการ 
 
ภาพรวมธุรกจิ 
บรษัิทประกอบกจิการผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึทีด่ าเนนิธุรกจิเจรญิเตบิโต

อยา่งตอ่เนือ่งมาจนถงึปัจจุบันเป็นปีที ่39 โดยในระยะแรกบรษัิทไดรั้บเทคโนโลยมีาจาก Tecumseh และ  Sanyo ซึง่เป็น

ผูผ้ลติระดบัชัน้น าของโลก   จากนัน้บรษัิทไดท้ าการปรับเปลีย่นและพัฒนาผลติภัณฑอ์ย่างตอ่เนื่องโดยหน่วยงานวจิัยและ

พัฒนาของตนเองจนไดเ้ป็นผลติภัณฑใ์หม ่ๆ ภายใตล้ขิสทิธิข์องบรษัิทและบรษัิทกลุธรพรเีมยีร ์ซึง่ผลติภัณฑโ์ดยรวมของ

บรษัิทมขีนาดของ Displacement คอ่นขา้งกวา้งครอบคลมุความตอ้งการของตลาดทีใ่ชก้ับเครือ่งท าความเย็น เชน่ ตูเ้ย็น 

ตูแ้ช ่ ตูท้ าน ้าเย็น ตูเ้ย็นเชงิพาณิชย ์และเครื่องปรับอากาศ  จงึท าใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของตลาดไดเ้ป็น

อยา่งดแีละเป็นทีย่อมรับในตลาดโดยรวม   

จากการทีบ่รษัิทด าเนนิธรุกจิในสถานะผูผ้ลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีไ่มไ่ดผ้ลติสนิคา้ส าเร็จรูป เชน่ ตูเ้ย็น ตู ้

ท าน ้าเย็น ตูแ้ช่ และเครื่องปรับอากาศเพื่อจ าหน่ายแข่งขันกับลูกคา้ซึง่เป็นปัจจัยหลักที่สนับสนุนใหบ้ริษัทสามารถ
ตอบสนองตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ไดเ้ป็นอย่างดแีละสามารถจ าหน่ายสนิคา้ใหก้ับลกูคา้ไดท้กุราย  โดยในปี 2562  มี

ยอดขายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึเป็นจ านวนรวม 1 ลา้นเครือ่ง ซึง่แบง่สดัสว่นการขายตามมลูคา่เป็นดงันี ้

–    ตลาดภายในประเทศเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 49 ซึง่จ าหน่ายใหแ้ก่ผูผ้ลติตูเ้ย็น และตูแ้ช่ระดับชัน้น าใน

ประเทศหลายรายไดแ้ก ่Toshiba, Mitsubishi, Sanden, Haier, Hitachi และอืน่ ๆ 

–   ตลาดส่งออกต่างประเทศเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 51   ซึ่งจ าหน่ายใหแ้ก่ผู ผ้ลิตตู เ้ ย็น ตู แ้ช่และ 

เครือ่งปรับอากาศระดับชัน้น าในภูมภิาคต่าง ๆ ของโลกไดแ้ก่ South East Asia (AEC Countries), 

Europe & America, Middle East, East Asia, South Asia, Africa, Australia และ New Zealand ซึง่

รายการคา้โดยเกอืบทัง้หมดใชเ้งนิเหรยีญสหรัฐอเมรกิา 
ในชว่งปีทีผ่่านมาปรมิาณการบรโิภคในตลาดต่างประเทศส าหรับเครื่องท าความเย็นและเครือ่งปรับอากาศ

ลดลง เชน่เดยีวกับปรมิาณการบรโิภคของกลุ่มลกูคา้เดมิบางพืน้ทีม่จี านวนลดลงเนื่องจากยังคงไดรั้บผลกระทบจากภาวะ

เศรษฐกจิทีฟ้ื่นตัวไม่ชัดเจนและความไม่แน่นอนของการเมอืงในประเทศไทยจงึสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณการขายทีล่ดลง

ของบรษัิท  

การด าเนนิธุรกจิผลติและจ าหน่ายมอเตอรค์อมเพรสเซอรแ์บบลกูสบูปิดผนกึในปีกอ่นๆจนถงึปัจจุบันยังคงมี

การแข่งขันตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องและเขม้ขน้มากขึ้นในดา้นคุณภาพและราคาขายที่ถูกลงโดยเฉพาะมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์ขนาดเล็กที่ใชก้ับตูเ้ ย็น ตูแ้ช่  ตูท้ าน ้ าเย็นในครัวเรือน  เนื่องจากมีผูผ้ลิตและจ าหน่ายมอเตอร์

คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูปิดผนกึระดับชัน้น าหลายรายทีเ่ป็นรายใหญ่ของโลกทีม่กี าลังผลติรวมกันมากกวา่ปรมิาณความ
ตอ้งการโดยรวมของตลาดโลกโดยเฉพาะอย่างยิง่ผูผ้ลติในประเทศจนีทีม่กี าลังการผลติโดยรวมมากทีส่ดุทีใ่ชก้ลยุทธด์า้น

ราคาขายทีถ่กูกวา่เป็นหลกัในการแขง่ขนั 

 จากนโยบายการด าเนนิธุรกจิของบรษัิททีมุ่่งเนน้น าเสนอผลติภัณฑม์อเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่คีณุภาพและ

ตอบสนองไดต้รงความตอ้งการของลกูคา้ รวมถงึราคาทีแ่ขง่ขนัได ้ จงึด าเนนิการในแนวทางดงันี้ 

–   ท าการพัฒนามอเตอร์คอมเพรสเซอร์ใหเ้หมาะสมต่อการใชง้านตรงความตอ้งการของตลาดในดา้น

คณุภาพ ประสทิธภิาพ และประหยัดพลงังาน  

–   ผลติมอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีใ่ชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 

–   พัฒนามอเตอรค์อมเพรสเซอรท์ีม่ตีน้ทนุต า่ลง 
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                     ในการด าเนนิธรุกจิมตีวัแปรส าคัญตา่ง ๆ ทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของผูผ้ลติและจ าหน่ายมอเตอร์
คอมเพรสเซอร ์ ดงันี้ 

– ความแปรปรวนของอณุหภมูอิากาศทีไ่มเ่ป็นไปตามฤดกูาลปกตทิีม่ผีลตอ่การบรโิภคในครัวเรอืน 
– ความตอ้งการพืน้ฐานในการมอีปุกรณ์ท าความเย็นและถนอมอาหารเพือ่ด ารงชวีติภายใตภ้าวะโลกรอ้น 
– ความผันผวนของภาวะเศรษฐกจิโดยรวมของโลกและของแตล่ะประเทศทีม่ผีลตอ่ก าลงัซือ้ภาคครัวเรอืน

ส าหรับสนิคา้เครือ่งปรับอากาศ ตูเ้ย็น และเครือ่งท าความเย็นตา่งๆ 
– ความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของตลาดในเรือ่งราคา คณุภาพ ประสทิธภิาพ การประหยัด

พลงังานและการใชส้ารท าความเย็นทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มของตวัผลติภัณฑ ์ 
– ราคาตน้ทนุวตัถดุบิทองแดง และเหล็กซึง่ผันผวนปรับขึน้ลงตามภาวะเศรษฐกจิและตน้ทนุน ้ามัน 
– คา่ใชจ้่ายในการผลติตอ่หน่วย ณ. ระดบัขนาดก าลงัการผลติทีต่า่งกนัมาก 
– ประสทิธภิาพในการด าเนนิธรุกจิทีท่ าใหเ้กดิตน้ทนุสนิคา้และคา่ใชจ้า่ยด าเนนิการโดยรวมทีต่ า่ลงอยา่ง

ตอ่เนือ่ง 
– ความผันผวนของคา่เงนิบาทตอ่อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ 
– ราคาขายทีแ่ขง่ขนัไดใ้นแตล่ะตลาด 

 ผลการด าเนนิงาน 
เนื่องจากไม่มีผูป้ระกอบการรายอื่นในประเทศที่ท าธุรกิจในลักษณะเหมือนกันจึงไม่ไดน้ าเสนอขอ้มูล

เปรยีบเทยีบกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

(1)    รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 

ยอดการขายและบรกิารในปี 2562 มมีูลค่ารวม 5,939.98 ลา้นบาทเปรยีบเทยีบกับปี 2561  ทีม่ยีอด

การขายและบรกิารมลูคา่รวม 7,455.85 ลา้นบาท เป็นมูลคา่ทีล่ดลง 1,515.87 ลา้นบาทหรอืลดลงในอัตรารอ้ยละ 20.33 

ซึง่เป็นผลจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ทีช่ลอตัวลงและภาคเกษตรกรรมในวงกวา้งยังคงไดรั้บ

ผลกระทบจากราคาสนิคา้ทีม่มีูลค่าต า่ นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกจิของโลกทีฟ้ื่นตัวไดบ้า้งในประเทศอเมรกิา กลุ่มประเทศ

ยุโรป และญี่ปุ่ น และผลการแข่งขันลดราคาขายทีรุ่นแรงมากจากผูผ้ลติในประเทศจนีท าใหย้อดขายของบริษัทส าหรับ
มอเตอรค์อมเพรสเซอรข์นาดเล็กทีใ่ชก้ับตูเ้ย็นในครัวเรอืนมยีอดขายในปี 2562 ลดลงจากปี 2561 ทัง้เป็นมูลคา่เงนิและ

จ านวนเครือ่ง  

(2)   อตัราก าไรขัน้ตน้ 

ในปี 2562 มอีัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ (3.51) ลดลงจากปี 2561 ทีม่อีัตราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 0.88 ซึง่

เป็นผลมาจากยอดขายลดลงจากปี 2561 ถงึรอ้ยละ 25.5 รวมทัง้อัตราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุบาทเทยีบกับดอลลารแ์ข็ง

ค่าขึน้เมือ่เทยีบกับปีก่อนในอัตราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 8.5  และการปรับลดราคาขายตามความตอ้งการของลูกคา้ตาม

ภาวะการแขง่ขนัในตลาด  

 (3)   คา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิงาน 
–  คา่ใชจ้า่ยในการขาย ในปี 2562 มคีา่ใชจ้า่ยในการขายเป็นจ านวนเงนิ 93.44 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบ 

กบัปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 86.99 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6.45 ลา้นบาท โดยยอดเงนิทีเ่พิม่ขึน้สว่นใหญ่มาจากคา่ใชจ้่ายในการ

รับประกนัสนิคา้และคา่ขนสง่จากการขาย 

–  คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร ในปี 2562 มคีา่ใชจ้า่ยในการบรหิารเป็นจ านวนเงนิ 597.31 ลา้นบาท  

เปรยีบเทยีบ กบัปี 2561 เป็นจ านวนเงนิ 545.86 ลา้นบาท สว่นใหญม่าจากคา่ใชจ้า่ยเพื่อ่การวจัิยและพัฒนาสนิคา้ 

–  ก าไรและขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นในปี 2562 มผีลเป็นก าไรจ านวน 7.07 ลา้นบาท สว่นปี 2561 

มผีลเป็นก าไรจ านวน 6.54 ลา้นบาท เป็นผลจากการบรหิารเงนิตราตา่งประเทศของรายการซือ้วัตถุดบิทองแดงและเหล็ก

จากตา่งประเทศและการขายสง่ออกไปยังลกูคา้ตา่งประเทศของเงนิสกลุบาทตอ่เงนิเหรยีญสหรัฐอเมรกิาทีส่ามารถจัดการ
ไดด้ถีงึแมว้า่จะไดรั้บผลกระทบจากเงนิบาททีแ่ข็งคา่ขึน้ 
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(4)   คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 
ในปี 2562 มีค่าใชจ้่ายทางการเงินเป็นจ านวนเงิน 212.74 ลา้นบาทเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มี

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิเป็นจ านวนเงนิ 187.13 ลา้นบาท  

ผลการด าเนนิงานโดยสรุป 

สภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ยังคงชลอตวัและภาคเกษตรกรรมในวงกวา้งยังคงไดรั้บ

ผลกระทบจากราคาสนิคา้ทีม่มีูลคา่ต า่ท าใหก้ าลังซือ้และความตอ้งการบรโิภคมนีอ้ยลง นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกจิของโลก

โดยรวมยังคงฟ้ืนตัวไม่ชัดเจนคงมีเพียงสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรปและญี่ปุ่ นทีฟ้ื่นตัวบา้งไม่มากนักและยังคงมี

ผลกระทบจากเศรษฐกจิของจนีทีม่กีารขยายตวัลดลง ท าใหก้ารบรโิภคโดยรวมของโลกยังคงขยายตัวไดไ้ม่ดเีทา่ทีค่วร อกี

ทัง้การแข่งขันลดราคาขายทีรุ่นแรงมากจากผูผ้ลติในประเทศจนีท าใหบ้ริษัทตอ้งปรับลดราคาขายตามการแข่งขันและ

สง่ผลใหย้อดขายของบรษัิทส าหรับมอเตอรค์อมเพรสเซอรข์นาดเล็กทีใ่ชก้ับตูเ้ย็นในครัวเรอืนมยีอดขายในปี 2562 ลดลง
จากปี 2561 ทัง้เป็นมลูคา่เงนิและจ านวนเครือ่ง  

การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทนัน้มปัีจจัยส าคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการ ดงันี้ 

–   ยอดขายลดลงจากปี 2561 อันเป็นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีน าเขา้มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์จงึท า

ใหป้รมิาณการน าเขา้มอเตอรค์อมเพรสเซอรจ์ากประเทศจนีสงูขึน้อย่างมีนัยส าคัญ อกีทัง้ราคามอเตอรค์อมเพรสเซอรจ์าก

ประเทศจีนถูกกว่าราคาขายในประเทศ เนื่องจากประเทศจีนมีความไดเ้ปรียบเรื่องก าลังการผลิตจ านวนมากท าให ้

อุตสาหกรรมของจนีสามารถทีจ่ะลงทุนเครื่องจักรใหเ้ป็นแบบอัตโนมัต ิ(MASS FULLY AUTOMATION) รวมถงึอัตรา

แลกเปลีย่นเงนิตราสกลุบาทเทยีบกบัดอลลารแ์ข็งคา่ขึน้เมือ่เทยีบกบัปีกอ่นในอตัราเฉลีย่ประมาณรอ้ยละ 8.5  และการปรับ

ลดราคาขายตามความตอ้งการของลกูคา้ตามภาวะการแขง่ขนัในตลาด 
–   อตัราแลกเปลีย่นเงนิตราสกลุบาทเทยีบกับดอลลารใ์นปี 2562 โดยเฉลีย่แข็งคา่สงูกวา่ปี 2561 ในอัตรา

เฉลีย่มากกวา่รอ้ยละ 8.5 

–  การปรับลดราคาขายอย่างรุนแรงจากผูผ้ลติรายใหญ่ของโลกโดยเฉพาะผูผ้ลติจากประเทศจนี ซึง่มคีวาม

ไดเ้ปรยีบจากก าลงัการผลติและขนาดของธรุกจิทีใ่หญก่วา่มาก 

ผลกระทบจากปัจจัยทางธุรกจิทีส่ าคัญตา่งๆดังกล่าวท าใหบ้รษัิทมผีลประกอบการขาดทุนจ านวน 1,123.73 

ลา้นบาท โดยทีอ่ตัราก าไรขัน้ตน้ในปี 2562 มเีพยีง (3.51%) ซึง่ลดลงจากปี 2561 ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ 0.88%  

       ทัง้นีฝ่้ายบรหิารไดก้ าหนดใหด้ าเนนิการในแนวทางตา่งๆ เพือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขันธุรกจิใหม้ี

มากขึน้ส าหรับการด าเนนิงานในปี 2562 ดงัตอ่ไปนี ้
–  ลดตน้ทนุสนิคา้ใหส้ามารถแขง่ขนัได ้ 

–  พัฒนาสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด  

–  พัฒนาความรูแ้ละขดีความสามารถของบคุลากร มแีผนก าลงัคนทดแทน (Succession Plan)  

–  ขยายตลาดเดมิและเพิม่ตลาดใหม ่ 

–  เพิม่ประสทิธภิาพเครอืขา่ย ปัจจัยการผลติในแบบ Backward Vertical Integration  

–  สง่เสรมิกจิกรรมทีต่อบสนองความรับผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  

–  สรา้งความไดเ้ปรยีบในเชงิแขง่ขนัดว้ยการเพิม่ก าลงัการผลติ  

–  เพิม่ศกัยภาพในการบรหิารจัดการธรุกจิดว้ยเทคโนโลย ี 
–  พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเพือ่น าไปสูร่ะบบบรหิารคณุภาพ (TQM) 
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การบรหิารจดัการทีเ่ป็นผลตอ่สนิทรพัย ์หนีส้นิ  

1. ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่    
  (หน่วย: พันบาท)  

รายละเอยีดลกูหนีก้ารคา้ของบรษัิทสามารถจัดกลุม่ตามอายขุองหนีไ้ดด้งัตารางขา้งตน้นี้ 
ฝ่ายบริหารของบรษัิทและบริษัทย่อยก าหนดใหม้นีโยบายและวธิกีารในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดังนั้น

บรษัิทและบริษัทย่อยจงึไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสยีหายทีเ่ป็นสาระส าคัญจากการใหส้นิเชือ่ นอกจากนี้  การใหส้นิเชือ่ของ
บรษัิทและบรษัิทย่อยไม่มกีารกระจุกตัวเนื่องจากบรษัิทและบรษัิทย่อยมฐีานของลกูคา้ทีห่ลากหลายและมอียู่จ านวนมากราย
ซึง่ลกูหนีเ้กอืบทัง้หมดเป็นลกูคา้ชัน้ดแีละส าหรับลกูคา้ตา่งประเทศบรษัิทไดท้ าประกันความเสีย่งคุม้ครองการไม่จ่ายช าระ
จ านวนหนึง่จงึไมค่าดวา่บรษัิทจะไดรั้บความเสยีหายจากลกูคา้ในมลูคา่ทีเ่ป็นสาระส าคัญ 

 
บริษัทมีรายการธุรกจิทีส่ าคัญกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วขอ้งกัน (โดยมีผูถ้ ือหุน้และ/หรือกรรมการ

บรษัิทร่วมกัน) ซึง่สว่นใหญ่เป็นการซือ้และขายสนิคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิของบรษัิททีเ่ป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์
มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์โดยบรษัิทมนีโยบายในการท ารายการธุรกจิดังกลา่วเป็นราคาเทยีบเคยีงกับราคาตลาดและเป็นไป
ตามเงือ่นไขโดยมสีัญญาทางการคา้ระหว่างบรษัิทกับบรษัิทเหล่านั้นกันอย่างชัดเจนและเป็นไปตามตามปกตธิุรกจิและ
รายการธรุกจิทีเ่กดิขึน้ไดผ้า่นการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยรายการระหวา่งกันทกุรายไตรมาสในที่
ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

 

 ปี 2562  ปี 2561  ปี 2560 

ลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน         
ยังไมค่รบก าหนดช าระ 92,416 9.46  %  90,842 7.73  %  84,980 4.78  % 
คา้งช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดอืน  13,481 1.38  %  22,829 1.94  %  21,629 1.22  % 
3 - 6 เดอืน - -  - -  94 0.00  % 
มากกวา่ 6 เดอืน 4,449 0.46  %  4,797 0.41  %  5,466 0.31  % 

รวม 110,346 11.30  %  118,468 10.08  %  112,169 6.31  % 

หัก : คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู - -  - -  - - 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน, สทุธ ิ 110,346 11.30  %  118,468 10.08  %  112,169 6.31  % 

ลกูหนีก้ารคา้ - อืน่ ๆ         

ยังไมค่รบก าหนดช าระ 652,602 
 

66.80  % 
 

713,029 
 

60.67  % 
 

1,336,041 
 

75.19 % 
คา้งช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดอืน  152,699 
 
15.63  % 

 
290,361 

 
24.70  % 

 
279,145 

 
15.71 % 

3 - 6 เดอืน 890 
11,043 

0.09  % 
1.13  % 

 8,972 
22,867 

0.76  % 
1.95  % 

 8,723 
66,978 

0.49 % 
3.77  % มากกวา่ 6 เดอืน   

รวม 817,234 83.65  %  1,035,229 88.08  %  1,690,887 95.16 % 

หัก : คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (6,205) (0.64 %)  (12,775) (1.09 %)  (54,635) (3.07%) 

รวมลกูหนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกัน, สทุธ ิ 811,029 83.01  %  1,022,454 86.99 %  1,636,252 92.09 % 

รวมลกูหนีก้ารคา้ – สทุธ ิ 921,375 94.31  %  1,140,922 97.07  %  1,748,421 98.40 % 

ลกูหนีอ้ืน่         
ลกูหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกัน 15,613   1.60  %  3,611 0.31 %  1,168 0.06  % 
ลกูหนีอ้ืน่ – กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 39,937 4.09 %  30,805 2.62 %  10,757 0.61 % 
เงนิจ่ายลว่งหนา้ - -  - -  16,491 0.93 % 

รวมลกูหนีอ้ืน่ 55,550   5.69  %  34,416     2.93 %  28,416  1.60 % 

รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - สทุธ ิ 976,925     100 %  1,175,338     100 %  1,776,837 100 % 
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2.   สนิคา้คงเหลอื  มรีายละเอยีดดงัขอ้มลูนี ้
 

 ปี 2562 ปี 2561 

(หน่วย: พันบาท) 

  ปี 2560 

ราคาทนุ 
สนิคา้ส าเร็จรปู 470,195   26.23 % 956,839 37 % 696,350 30 % 
งานระหวา่งผลติ 343,439  19.16 % 434,690 17 % 457,312 20 % 
วัตถดุบิ 923,364  51.51 % 1,153,952 45 % 1,150,035 50 % 

สนิคา้ระหวา่งทาง 55,734 3.10 % 35,673 1% 578 - 

รวม 

คา่เผือ่การลดมลูคา่สนิคา้ 
สนิคา้คงเหลอืสทุธ ิ

1,792,732 100 % 2,581,154 100 % 2,304,275 100 % 

(219,143)  12.22 % (237,305) 9.19% (181,869) 7.89% 

1,573,589  2,343,849  2,122,406  

 
ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบรษัิทบันทกึกลับรายการปรับลดมูลค่าสนิคา้คงเหลอืเป็นจ านวน 18.2 ลา้นบาท 

(เฉพาะบรษัิท: 11.1 ลา้นบาท) โดยน าไปหักจากมูลคา่ของสนิคา้คงเหลอืทีรั่บรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายในระหวา่งปี (2561: บันทกึ

การปรับลดราคาทุนของสนิคา้คงเหลอืใหเ้ป็นมูลค่าสทุธทิีจ่ะไดรั้บเป็นจ านวน 55.4 ลา้นบาท(เฉพาะบรษัิท: 41.9 ลา้น

บาท) โดยแสดงเป็นสว่นหนึง่ของตน้ทนุขาย) 
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3.   ทีด่นิ  อาคารและอุปกรณ์  มรีายละเอยีดดงัตารางขอ้มูลนี ้

 
 งบการเงนิรวม 

     เครือ่งตกแตง่  งานระหวา่ง  

  สว่นปรับปรงุ   ตดิตัง้และ  กอ่สรา้งและ  
  ทีด่นิและอาคาร  อปุกรณ์ อปุกรณ์  เครือ่งจักร  

 ทีด่นิ โรงงาน เครือ่งจักร โรงงาน ส านักงาน ยานพาหนะ ระหวา่งตดิตัง้ รวม 

ราคาทนุ:         

ณ วันที ่1 มกราคม 2561 349,728 2,083,092 7,757,308 1,283,756 199,259 148,163 333,534 12,154,840 
ซือ้เพิม่ - - 2,977 7,947 2,831 155 390,910 404,820 

โอนเขา้ (โอนออก) - 8,706 147,787 12,955 9,870 1,770 (181,088) - 
จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (42,966) - (1,122)  (7,560) (1,738) (4,716) (58,102) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงนิ - (12,867) (20,476) - (556) (396) (405) (34,700) 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 349,728 2,035,965 7,887,596 1,303,536 203,844 147,954 538,235 12,466,858 

ซือ้เพิม่ - 301 247 6,483 4,426 281 803,140 814,878 
โอนเขา้ (โอนออก) - 30,830 70,307 4,693 12,126 769 (118,725) - 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (12,686) (2,568) (14,160) (44) (41,441) (70,899) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ - (18,097) (21,933) - (723) (556) - (41,309) 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 349,728 2,048,999 7,923,531 1,312,144 205,513 148,404 1,181,209 13,169,528 

คา่เสือ่มราคาสะสม:          

ณ วันที ่1 มกราคม 2561 - 1,281,443 6,591,477 1,178,043 175,644 127,859 - 9,354,466 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี - 83,569 255,121 41,402 10,107 7,667 - 397,866 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - (37,895) - (1,122) (7,490) (1,666) - (48,173) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ - (7,654) (16,672) - (482) (355) - (25,163) 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 - 1,319,463 6,829,926 1,218,323 177,779 133,505 - 9,678,996 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี - 84,660 218,728 30,175 10,917 5,937 - 350,417 

จ าหน่าย/ตัดจ าหน่าย - - (1,878) (499) (14,156) (44) - (16,577) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ
การเงนิ - (11,488) (17,177) - (659) (501) - (29,825) 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 - 1,392,635 7,029,599 1,247,999 173,881 138,897 - 9,983,011 

คา่เผือ่การดอ้ยคา่:          

ณ วันที ่1 มกราคม 2561 - - (5,619) - - - (517) (6,136) 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี - - - - (707) (625) - (1,332) 

ลดลงระหวา่งปี - - 3,376 - - - 517 3,893 
ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงนิ - - 269 - - - - 269 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 - - (1,974) - (707) (625) - (3,306) 
เพิม่ขึน้ระหวา่งปี - - (6,276) - - - - (6,276) 

ผลตา่งจากการแปลงคา่งบ

การเงนิ - - 171 - 61 54 - 286 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 - - (8,079) - (646) (571) - (9,296) 

มลูคา่สทุธติามบญัช:ี         

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2561 349,728 716,502 1,055,696 85,213 25,358 13,824 538,235 2,784,556 

ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2562 349,728 656,364 885,853 64,145 30,986 8,936 1,181,209 3,177,221 

คา่เสือ่มราคาส าหรบัปี:         

ปี 2561 (จ านวน 361 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)   397,866 

ปี 2562 (จ านวน 318 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทนุการผลติ สว่นทีเ่หลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร)   350,288 
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ทีด่นิแสดงมลูคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูคา่ตามราคาทนุหักคา่เสือ่มราคาสะสมและคา่เผือ่
การดอ้ยคา่ของสนิทรัพย ์(ถา้ม)ี  

คา่เสือ่มราคาของอาคารและอปุกรณ์ค านวณจากราคาทนุของสนิทรัพยโ์ดยวธิเีสน้ตรงตามอายกุารให ้

ประโยชนโ์ดยประมาณดงันี้ 

สว่นปรับปรุงทีด่นิและอาคารโรงงาน –  10, 20 ปี 

เครือ่งจักร –  5, 8, 10, 15 ปี 

อปุกรณ์โรงงาน –  5 ปี 

เครือ่งตกแตง่ ตดิตัง้ และอปุกรณ์ส านักงาน –  3, 5, 10 ปี 

ยานพาหนะ –  5 ปี 

   

  คา่เสือ่มราคาของสว่นทีค่ านวณจากราคาทนุรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนนิงาน 

  ไมม่กีารคดิคา่เสือ่มราคาส าหรับทีด่นิและงานระหวา่งกอ่สรา้งและเครือ่งจักรระหวา่งตดิตัง้ 

กลุม่บรษัิทตัดรายการทีด่นิ อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบัญช ีเมือ่จ าหน่ายสนิทรัพยห์รอืคาดวา่จะไม่ไดรั้บ

ประโยชน์เชงิเศรษฐกจิในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสนิทรัพย์ รายการผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่าย

สนิทรัพย ์จะรับรูใ้นสว่นของก าไรหรอืขาดทนุเมือ่บรษัิทตดัรายการสนิทรัพยนั์น้ออกจากบัญช ี

ในระหวา่งปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2562 บรษัิทฯไดร้วมตน้ทนุการกูย้มืเขา้เป็นราคาทุนของเครื่องจักร

ระหวา่งตดิตัง้ จ านวน 11.1 ลา้นบาท โดยค านวนจากอตัราการตัง้ขึน้เป็นทนุในอัตรารอ้ยละ 4.20 - 4.56 (2561: ไมม่)ี 

กลุม่บรษัิทไดน้ าทีด่นิพรอ้มสิง่ปลกูสรา้งมูลคา่สทุธติามบัญช ีจ านวนประมาณ 392 ลา้นบาท (2561: 423 
ลา้นบาท) (เฉพาะบรษัิทฯ: 221 ลา้นบาท 2561: 223 ลา้นบาท) ไปจดจ านองและวางเป็นประกันไวก้ับกลุม่สถาบันการเงนิ

เพือ่ค ้าประกนัเงนิกูย้มืทีไ่ดรั้บจากกลุม่สถาบนัการเงนิเหลา่นัน้ ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต ุ17 

นอกจากนี้ กลุม่บรษัิทมเีงือ่นไขตามขอ้ตกลงวงเงนิสนิเชือ่หมุนเวยีนกับสถาบันการเงนิ 3 แห่งวา่กลุม่บรษัิทจะ

ไม่น าสนิทรัพยท์ีเ่ป็นทีด่นิ สิง่ปลกูสรา้งและเครือ่งจักรของกลุม่บรษัิทไปจ าหน่าย จ่ายโอน จ านอง จ าน าหรอืกอ่ภาระผูกพัน

ใดๆ เวน้แต่เป็นการใหห้ลักประกันภายใตส้ัญญาสนิเชือ่ร่วม (Syndicated loan) ในการช าระหนี้ใหแ้ก่กลุ่มสถาบันการเงนิ

ดงักลา่ว ตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต ุ15 

วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บรษัิทมอีาคารและอปุกรณ์จ านวนหนึง่ซึง่ตัดคา่เสือ่มราคาหมดแลว้ แตยั่งใชง้าน

อยู่ มูลค่าตามบัญชกี่อนหักค่าเสือ่มราคาสะสมของสนิทรัพยด์ังกล่าวมจี านวนเงนิประมาณ 6,776.3 ลา้นบาท (เฉพาะของ
บรษัิท: 3,881.4 ลา้นบาท) (2561: 5,893.0 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและ 3,561.6 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของ

บรษัิท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบรษัิทมยีอดคงเหลอืของเครื่องจักร ยานพาหนะและอุปกรณ์ซึง่ไดม้าภายใต ้

สญัญาเชา่การเงนิ โดยมมีูลคา่สทุธติามบัญชเีป็นจ านวนเงนิ 126.3 ลา้นบาท (เฉพาะของบรษัิทฯ: 26.9 ลา้นบาท) (2561: 

86.4 ลา้นบาท ในงบการเงนิรวมและ 36.2 ลา้นบาท ในงบการเงนิเฉพาะของบรษัิท) 
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4.  เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยตามทีแ่สดงในงบการเงนิเฉพาะกจิการ มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 
    (หน่วย: พันบาท) 

บรษัิท ทนุเรยีกช าระแลว้ สดัสว่นเงนิลงทนุ ราคาทนุ 

เงนิปันผลทีบ่รษัิท                      

รับระหวา่งปี 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     

บรษัิท กลุธรเคอรบ์ีเ้ฟานด์รี ่จ ากัด 575,000 575,000 100 100 739,999 739,999 - - 

บรษัิท กลุธรพรเีมยีร ์จ ากัด  1,260,000 1,260,000 100 100 1,936,751 1,936,751 - - 
บรษัิท กลุธร สตลี จ ากัด 400,000 400,000 100 100 399,999 399,999  -  - 

บรษัิท กลธุรแมททเีรยีลสแ์อนด์
คอนโทรลส ์จ ากัด 650,000 650,000 100 100 540,630 540,630  -  - 

บรษัิท กลุธรวจัิยและพัฒนา จ ากัด 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 

รวม     3,629,879 3,629,879  -  - 

หัก : คา่เผือ่การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย (1,543,007) (1,043,007) - -     

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - สทุธ ิ 2,086,872 2,586,872 -       -     

   ในระหว่างปีปัจจุบัน บรษัิทบันทกึค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบริษัทย่อยเพิม่ขึน้จ านวน 500 ลา้นบาท 
(2561: 260 ลา้นบาท) 

5.  เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะส ัน้จากสถาบนัการเงนิ เป็นดงันี ้
                                                (หน่วย: พันบาท) 

 

อตัราดอกเบีย้                

(รอ้ยละตอ่ปี)   ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 6.87 - 11.62 108,582 131 5,627 

เงนิกูย้มืระยะสัน้ 4.20 - 4.63 1,047,145 874,600 974,500 

ทรัสตร์ซีที 3.90 - 5.39 1,408,039 1,531,518 1,674,341 

เจา้หนีแ้พคกิง้เครดติ 4.00 - 5.66 921,813    639,874    375,317 

รวม  3,485,579 3,046,123 3,029,785 

 

กลุม่บรษัิทมขีอ้ตกลงภายใตส้ญัญาสนิเชือ่ระยะสัน้กับสถาบันการเงนิจ านวน 3 แห่งวา่ กลุม่บรษัิทจะตอ้งปฏบิัติ

ตามเงือ่นไขตา่ง ๆ รวมถงึการด ารงอัตราสว่นหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่

ตดัจ าหน่าย รายการพเิศษและรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสดส าหรับงบการเงนิรวมไม่เกนิ 5:1 และอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของ
ผูถ้อืหุน้ส าหรับงบการเงนิรวมไม่เกนิ 2.75:1 ตลอดจนตอ้งไม่น าสนิทรัพยข์องกลุม่บรษัิท ทัง้ทีม่อียู่เดมิและทีจ่ะไดม้า

ใหมใ่นอนาคตไปจ าหน่ายจา่ยโอน จ านอง จ าน าหรอืกอ่ภาระผูกพันใดๆ เวน้แตก่รณีน าไปเป็นหลักประกันวงเงนิสนิเชือ่

ร่วม (Syndicated loan) ในการช าระหนีใ้หแ้กก่ลุม่สถาบันการเงนิดงักลา่ว 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บรษัิทไม่สามารถด ารงอัตราสว่นหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ 

ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตัดจ าหน่าย รายการพเิศษและรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด และอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาใหส้นิเชือ่ ท าใหเ้งนิกูย้มืดงักลา่วเป็นหนี้สนิทีต่อ้งจ่ายคนืเมือ่ทวงถามทันทตีามทีก่ลา่วไว ้

ในหมายเหต ุ17 
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6.   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่  มรีายละเอยีดดงันี ้
         (หน่วย: พันบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 7,860 6,264 10,790 

เจา้หนีก้ารคา้ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 357,868 513,384 638,096 

เจา้หนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 17,212 3,884 6,130 
เจา้หนีอ้ืน่ - กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 166,096 158,039 138,716 

ดอกเบีย้คา้งจา่ยแกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - - 

ดอกเบีย้คา้งจา่ยแกก่จิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั 1,898 2,766 2,954 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย- กจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 65,846 67,962 82,412 

รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 616,780 752,299 879,098 

 
 
ในปี 2562 มยีอดเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่เป็นจ านวนเงนิ 616.78 ลา้นบาท ในขณะทีจ่ านวนคงเหลอืของ

ปี 2561 มเีป็นจ านวน 752.30 ลา้นบาท  เป็นผลจากการบรหิารงานจัดซือ้และการควบคมุสนิคา้คงคลงัทีด่ขี ึน้ 

บริษัทมีรายการธุรกจิทีส่ าคัญกับบริษัทย่อยและบริษัททีเ่กีย่วขอ้งกัน (โดยมีผูถ้ ือหุน้และ/หรือกรรมการ
บรษัิทร่วมกัน) ซึง่สว่นใหญ่เป็นการซือ้และขายสนิคา้ทีเ่กีย่วเนื่องกับธุรกจิของบรษัิททีเ่ป็นผูผ้ลติและจ าหน่ายผลติภัณฑ์

มอเตอรค์อมเพรสเซอร ์โดยบรษัิทมนีโยบายในการท ารายการธุรกจิดังกลา่วในราคาเทยีบเคยีงกับราคาตลาดและเป็นไป

ตามเงือ่นไขโดยมสีญัญาทางการคา้ระหวา่งบรษัิทกบับรษัิทเหลา่นัน้กันอย่างชดัเจนและเป็นไปตามปกตธิุรกจิ และรายการ

ธรุกจิทีเ่กดิขึน้ไดผ้า่นการตรวจทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.   เงนิกูย้มืระยะยาว มรีายละเอยีดดงันี ้
     (หน่วย : พันบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

เงนิกูย้มืระยะยาว   1,075,300   1,475,300   800,000 

หัก: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (1,075,300) (400,000) (200,000) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สทุธจิากสว่นทีถ่งึ    

                 ก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - 1,075,300 600,000 

  

ในเดอืนธันวาคม 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยไดเ้ขา้ท าสญัญาสนิเชือ่ (Credit Facility Agreement) กับ

สถาบนัการเงนิ 3 แหง่ เพือ่รับวงเงนิสนิเชือ่ร่วมส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 2,000 ลา้นบาท 

   ในระหว่างเดอืนธันวาคม 2559 บรษัิทไดเ้บกิเงนิกูย้มืระยะยาวตามสัญญาแลว้จ านวน 1,000 ลา้นบาท โดย
เงนิกูย้มืดังกล่าวมกี าหนดจ่ายช าระคนืภายในปี 2564 โดยแบง่จ่ายช าระคนืเป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ 50 ลา้น

บาท รวม 20 งวด โดยเริม่ช าระคนืเงนิกูไ้ตรมาสแรกในเดอืนมนีาคม 2560 

   ในระหว่างปี 2561 บรษัิทไดเ้บกิเงนิกูย้มืระยะยาวเพิม่ จ านวนทัง้ส ิน้ 925.3 ลา้นบาท เงนิกูย้ืมดังกล่าวมี

ก าหนดจา่ยช าระคนืภายในปี 2566 โดยแบง่จา่ยช าระคนืเป็นรายไตรมาสจ านวน 19 งวด แบง่เป็นไตรมาสละ 50 ลา้น

บาท จ านวน 18 งวด และไตรมาสสดุทา้ยจ านวน 25.3 ลา้นบาท โดยเริม่ช าระคนืเงนิกูไ้ตรมาสแรกในเดอืนธันวาคม 

2561 
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   เงนิกูย้มืดังกลา่วคดิอัตราดอกเบีย้ซึง่อา้งองิจากอัตราดอกเบีย้ THBFIX +3% โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้
เป็นรายเดอืน 

   ภายใตส้ัญญาเงนิกูน้ี้ กลุ่มบริษัทจะตอ้งปฏบิัตติามเงื่อนไขต่าง ๆ รวมถึงการด ารงอัตราส่วนหนี้ที่มีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย รายการพเิศษและรายการทีไ่ม่ใช ่ เงนิสด

ส าหรับงบการเงนิรวมไมเ่กนิ 5:1 และอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรับงบการเงนิรวมไมเ่กนิ 2.75:1 

  

ในเดอืนธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทไดรั้บหนังสอือนุมัตกิารผ่อนผันเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ รวมไปถงึ

อนุมัตผิ่อนผันการไม่ด ารงอัตราส่วนหนี้ทีม่ ีภาระดอกเบีย้ต่อก าไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสือ่มราคาและค่าตัด

จ าหน่าย รายการพเิศษและรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด และอัตราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 

ธันวาคม 2561 จากเจา้หนีส้ถาบนัการเงนิทัง้ 3 แหง่ 

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 กลุม่บรษัิทสามารถปฏบิัตติามเงือ่นไขตา่ง ๆ ทีร่ะบใุนหนังสอืผ่อนปรนและสญัญา

เงนิกูไ้ด ้

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 กลุม่บรษัิทไมส่ามารถด ารงอัตราสว่นหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ก าไรกอ่นหักดอกเบีย้ 

ภาษี คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย รายการพเิศษและรายการทีไ่ม่ใชเ่งนิสด และอัตราสว่นหนี้สนิตอ่สว่นของผูถ้อื

หุน้ตามทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาใหส้นิเชือ่ ท าใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวเป็นหนี้สนิทีต่อ้งจ่ายคนืเมือ่ทวงถามทันท ีกลุม่บรษัิท

จงึไดจั้ดประเภทเงนิกูย้ืมดังกล่าวรวมเป็นส่วนหนึ่งของเงนิกูย้ืมทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปีทัง้จ านวน การจัด

ประเภทหนีส้นิดงักลา่ว ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 เป็นหนีส้นิหมนุเวยีนเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

   เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินขา้งตน้ค ้าประกันโดยการจดจ านองที่ด ินและสิ่งปลูกสรา้งของ               
กลุม่บรษัิท 

   บรษัิทไดท้ าสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวบางสว่นตามทีก่ลา่วไวใ้นหมายเหต ุ33 

8.   หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2562 2561 2562 2561 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ 51,382 69,569 1,623 2,642 

หัก: ดอกเบีย้รอตัดจา่ย (5,408) (2,374) (116) (190) 

รวม 45,974 67,195 1,507 2,452 

หัก: สว่นทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี (15,827) (56,028) (568) (901) 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ - สทุธจิากสว่นที ่              

ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 30,147 11,167 939 1,551 
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กลุ่มบริษัทไดท้ าสัญญาเช่าการเงนิเพื่อเชา่เครื่องจักรและยานพาหนะใชใ้นการด าเนินงานของกจิการโดยมี
ก าหนดการช าระคา่เชา่เป็นรายเดอืน อายขุองสญัญามรีะยะเวลาโดยเฉลีย่ประมาณ 3 ถงึ 5 ปี           

กลุม่บรษัิทมภีาระผูกพันทีจ่ะตอ้งจ่ายคา่เชา่ขัน้ต า่ตามสญัญาเชา่การเงนิดงันี ้

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้ง
จ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเชา่ 18 33 51 1 1 2 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชา่การเงนิรอ
การตัดบัญช ี                                                                                                                                                                                                              (2) (3) (5) - - - 

มลูคา่ปัจจุบันของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่

ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเชา่ 16 30 46 1 1 2 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไมเ่กนิ 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต่อ้ง
จ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเชา่ 58 11 69 1 2 3 

ดอกเบีย้ตามสัญญาเชา่การเงนิรอ
การตัดบัญช ี                                                                                                                                                                                                              (2) - (2) - - - 

มลูคา่ปัจจุบันของจ านวนเงนิขัน้ต ่าที่
ตอ้งจ่ายทัง้สิน้ตามสัญญาเชา่ 56 11 67 1 2 3 

 
9.   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน  

               เงนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นเงนิชดเชยพนักงานเมือ่ออกจากงานและเงนิรางวัลการ

ปฏบิตังิานครบก าหนดระยะเวลา 

ในปี 2562 ยอดคงเหลอืของการส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน มเีป็นจ านวนเงนิ 267.75 ลา้น
บาท ซึง่เป็นยอดคงเหลอืทีส่งูกวา่ปี 2561 ทีม่ยีอดคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ 199.16 ลา้นบาท 

เมือ่วันที ่5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัตคิุม้ครองแรงงาน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน                                                

ราชกจิจานุเบกษา ซึง่ไดก้ าหนดอัตราคา่ชดเชยเพิม่เตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง ส าหรับลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กันครบ 20 ปี

ขึน้ไปใหม้สีทิธไิดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอัตราสดุทา้ย 400 วัน กฎหมายดังกล่าวจะมผีลบังคับใชต้ัง้แต่วันที ่5 

พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดงักลา่วถอืเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก

งาน และมผีลกระทบใหก้ลุม่บรษัิทมหีนี้สนิส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิม่ขึน้ 55.7 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บรษัิทฯ: 26.8 ลา้นบาท) กลุ่มบรษัิทไดบ้ันทกึผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงดังกลา่วโดยรับรูต้น้ทุนบรกิารในอดตีเป็น

คา่ใชจ้า่ยทนัทใีนสว่นของก าไรหรอืขาดทนุของปีปัจจบุนั 

กลุม่บรษัิทคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็นจ านวนประมาณ 
16.4 ลา้นบาท (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: จ านวน 6.7 ลา้นบาท) (2561: จ านวน 16.8 ลา้นบาท งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 

จ านวน 8.3 ลา้นบาท) 
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  สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทุน 

            ตอ่มาเมือ่วนัที ่16 ธันวาคม 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยไดเ้ขา้ท าสญัญาสนิเชือ่ (Credit Facility 

Agreement) กบัสถาบนัการเงนิ 3 แหง่ เพือ่รับวงเงนิสนิเชือ่ร่วมส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 2,000 ลา้นบาท เงนิกูย้มื

ดงักลา่วคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ THBFIX +3% โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 

การเปลีย่นแปลงของแหลง่เงนิทนุทีม่าและใชไ้ปจากการด าเนนิงาน เป็นดงันี้ 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี                                                                      96,962,936 

บวก   เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด าเนนิงาน                                                       220,572,739 
          –ขาดทนุจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่น 
            แปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ                                        (448,003,702) 

–การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ                             924,629,052 
–จ่ายดอกเบีย้                                                            (216,370,753)  
–จ่ายภาษีเงนิได ้และอืน่ๆ                                               (39,681,858)                       

หัก    เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1)                                                             (523,848,331)   

หัก    เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ                                                                     324,935,557 
          –เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้                               434,970,677 
          –จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว                                            (400,000,000) 
          –เงนิสดรับจากการขายและเชา่กลับคนื                               52,967,451                 
          –เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ                                             300,000,000 
          –เงนิจ่ายช าระหนีต้ามสัญญาเชา่การเงนิ                           (63,002,571)             
บวก  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิม่ขึน้                                                             19,293,459 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี                                                                  137,916,360 

 
 

            จากขอ้มลูการเปลีย่นแปลงของแหลง่เงนิทนุทีม่าและใชไ้ปจากการด าเนนิงานดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทยังคงมี

สภาพคลอ่งทางการเงนิอย่างเพยีงพอตอ่การด าเนนิงาน ซึง่สามารถช าระคนืหนีเ้งนิกูไ้ดต้ามก าหนดและ ณ สิน้ปีบรษัิทมี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ 137.92 ลา้นบาท 
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  สภาพคลอ่งและความเพยีงพอของเงนิทุน 

            ตอ่มาเมือ่วนัที ่16 ธันวาคม 2559 บรษัิทและบรษัิทย่อยไดเ้ขา้ท าสญัญาสนิเชือ่ (Credit Facility 

Agreement) กบัสถาบนัการเงนิ 3 แหง่ เพือ่รับวงเงนิสนิเชือ่ร่วมส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวจ านวน 2,000 ลา้นบาท เงนิกูย้มื

ดงักลา่วคดิอตัราดอกเบีย้ซึง่อา้งองิจากอตัราดอกเบีย้ THBFIX +3% โดยมกี าหนดช าระดอกเบีย้เป็นรายเดอืน 

การเปลีย่นแปลงของแหลง่เงนิทนุทีม่าและใชไ้ปจากการด าเนนิงาน เป็นดงันี้ 
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี                                                                      96,962,936 

บวก   เงนิสดสทุธจิาก(ใชไ้ป)ในกจิกรรมด าเนนิงาน                                                       220,572,739 
          –ขาดทนุจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่น 
            แปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ                                        (448,003,702) 

–การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิ                             924,629,052 
–จ่ายดอกเบีย้                                                            (216,370,753)  
–จ่ายภาษีเงนิได ้และอืน่ๆ                                               (39,681,858)                       

หัก    เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (1)                                                             (523,848,331)   

หัก    เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจัดหาเงนิ                                                                     324,935,557 
          –เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้                               434,970,677 
          –จ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาว                                            (400,000,000) 
          –เงนิสดรับจากการขายและเชา่กลับคนื                               52,967,451                 
          –เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ                                             300,000,000 
          –เงนิจ่ายช าระหนีต้ามสัญญาเชา่การเงนิ                           (63,002,571)             
บวก  ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงนิเพิม่ขึน้                                                             19,293,459 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี                                                                  137,916,360 

 
 

            จากขอ้มลูการเปลีย่นแปลงของแหลง่เงนิทนุทีม่าและใชไ้ปจากการด าเนนิงานดงักลา่วขา้งตน้ บรษัิทยังคงมี

สภาพคลอ่งทางการเงนิอย่างเพยีงพอตอ่การด าเนนิงาน ซึง่สามารถช าระคนืหนีเ้งนิกูไ้ดต้ามก าหนดและ ณ สิน้ปีบรษัิทมี

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปีคงเหลอืเป็นจ านวนเงนิ 137.92 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

มมุมองของผูบ้รหิาร 

ผลจากสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของโลกยังคงฟ้ืนตัวในบางพื้นทีท่ัง้ในปี 2561 และปี 2562 และสภาพ

เศรษฐกจิโดยรวมของประเทศไทยในปี 2562 ทีข่ยายตัวบา้งแตภ่าคเกษตรกรรมในวงกวา้งยังคงไดรั้บผลกระทบจากราคา

สนิคา้ทีม่ีมูลค่าต ่าท าใหก้ าลังซือ้และความตอ้งการบริโภคมนีอ้ยลง ประกอบกับผูผ้ลติในประเทศจีนทีม่ีก าลังการผลติ
รวมกนัมากทีส่ดุของโลกและเกนิความตอ้งการของตลาดจงึเสนอราคาทีป่รับลดลงอยา่งตอ่เนื่องท าใหก้ารแขง่ขันดา้นราคา

ขายจะยังคงรุนแรงมากขึน้ทุกปีโดยฉพาะมอเตอรค์อมเพรสเซอรข์นาดเล็กทีใ่ชก้ับตูเ้ย็นในครัวเรือนซึง่มผีลกระทบอย่าง

มากท าใหบ้รษัิทตอ้งเร่งปรับปรุงศกัยภาพทางการแขง่ขนัใหด้ยีิง่ข ึน้     

ดว้ยเหตทุีม่อเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลกูสบูปิดผนึกยังคงมโีอกาสทางการตลาดทีด่แีละยังคงน่าดงึดูดใจ

ส าหรับผูป้ระกอบการทัง้หลาย เนื่องจากความตอ้งการบรโิภคในครัวเรอืนส าหรับสนิคา้เครือ่งท าความเย็นในครัวเรอืนและ

เครื่องท าความเย็นเชงิพาณิชย ์และเครื่องปรับอากาศยังคงมีจ านวนเพิม่ขึน้ทุกปีซึง่เป็นผลจากสภาวะโลกรอ้นและจาก

ภาวะเศรษฐกจิทีใ่นบางพื้นทีข่องโลกฟ้ืนตัวไดบ้า้ง จงึสง่ผลใหอุ้ตสาหกรรมการผลติมอเตอร์คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบ

ยังคงด าเนินธุรกจิต่อไปแต่แนวทางการประกอบธุรกจิจะมีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาทัง้ตลาดภายในและ
ตา่งประเทศ โดยเฉพาะเรือ่งราคาและคณุภาพ  

ฝ่ายบรหิารของบรษัิทยังคงมุง่มั่นทีจ่ะด าเนนิการประกอบธรุกจิใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้อยา่งมั่นคงสบืเนื่อง

ไป  จงึไดก้ าหนดแนวทางด าเนนิการทีส่ามารถเสรมิสรา้งการแขง่ขนัทีด่แีละครอบคลมุความเสีย่งทางธรุกจิตา่งๆ ดงันี้ 

1. เร่งการขยายตลาดเดมิและเพิม่ตลาดใหม่โดยน าเสนอผลติภัณฑแ์ละเงือ่นไขทีต่อบสนองความตอ้งการของ

ตลาด 

2. สรา้งความสมัพันธท์ีด่กีบัลกูคา้และตอบสนองทกุความตอ้งการทีเ่กือ้หนุนธรุกจิระหวา่งกนั 

3. มุง่เนน้การพัฒนาผลติภัณฑใ์หม่ๆ ทีม่คีณุภาพดมีากขึน้ มตีน้ทนุทีต่ า่ลงและลดการใชพ้ลงังานเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการของตลาด และตอบรับกบัการรักษาสิง่แวดลอ้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสารท าความเย็นทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรม 

4. มุง่เนน้โครงการปรับปรุงประสทิธภิาพและลดตน้ทนุคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดผ้ลเร็วและตอ่เนือ่ง 
5. บรหิารการจัดการธุรกจิของบรษัิทและบรษัิทย่อยทุกแห่งใหส้นับสนุนกันอย่างตอ่เนื่องและมปีระสทิธภิาพเพื่อ

สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขัน พรอ้มทัง้ปรับปรุงกระบวนการบรหิารจัดการธุรกจิรวมทัง้ Productivity ของ

กระบวนการผลติใหส้งูขึน้ 

6. บรหิารจัดการทางการเงนิใหเ้ป็นไปตามเงือ่นไขของสญัญาสนิเชือ่ระยะสัน้และสัญญาสนิเชือ่ (Credit Facility 

Agreement) ทีเ่ป็นสนิเชือ่ร่วมส าหรับเงนิกูย้มืระยะยาวกับสถาบนัการเงนิ 3 แหง่ ทีไ่ดล้งนามกบัธนาคาร 

กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารไอซบีซี ี(ไทย) จ ากดั (มหาชน)   

7. บรหิารผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ โดยท าสญัญาซือ้ขายเงนิตราตา่งประเทศลว่งหนา้   

8. เจรจาหาผูร้่วมลงทนุเพือ่เพิม่สว่นแบง่การตลาด 
      

ดว้ยแนวทางด าเนนิการเพือ่รักษาความสามารถในเชงิแขง่ขันทางธุรกจิดังกลา่วขา้งตน้บรษัิทมคีวามเชือ่มั่น

วา่จะสามารถสรา้งความพรอ้มในการแขง่ขนัและสนับสนุนการด าเนนิธรุกจิของบรษัิทใหเ้จรญิเตบิโตไดต้ามเป้าหมาย 
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท กุลธรเคอร์บี ้จ ากัด (มหาชน) (บรษัิทฯ) ประกอบดว้ยกรรมการอสิระซึง่
เป็นผูท้รงคณุวุฒจิ านวน 3 ท่าน   ซึง่เป็นกรรมการอสิระทีม่คีณุสมบัตสิอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดและแนวทางปฏบิัตทิีด่ ี
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์หง่ประเทศไทย โดยปฏบิัตหินา้ทีต่ามขอบเขตความรับผดิชอบทีไ่ดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 
และตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2562 ไดจ้ัดใหม้กีารประชมุรวม 10 ครัง้ และไดส้รุปรายงานการ
ปฏบิัตงิานใหค้ณะกรรมการบรษัิทรับทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส โดยมีรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชมุของกรรมการ
ตรวจสอบแตล่ะทา่นดงันี ้  

  
   จ านวนครัง้ของการประชมุ   จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชมุ 

นายธวชัชยั จรณะกรัณย ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบ      10     9 
นายผดงุ  เตชะศรนิทร ์  
กรรมการตรวจสอบ    10     10 
พลเรอืโทนฤดม สอาดเย็น 
กรรมการตรวจสอบ    10     10 
  

ในการประชมุแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจสอบไดห้ารือกับฝ่ายจัดการ ผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบภายใน 
ตามวาระอันสมควร นอกจากนี้ มกีารประชมุร่วมกับผูส้อบบัญชโีดยไม่มฝ่ีายจัดการเขา้ร่วมประชมุ จ านวน 1 ครัง้ เพื่อ
ปรกึษาหารือกันอย่างเป็นอสิระในการปฏบิัตงิานทีม่คีวามส าคัญในการจัดท างบการเงนิ ขอ้คดิเห็น ขอบเขต แผนงาน
และแนวทางการสอบบญัชปีระจ าปีของผูส้อบบญัช ี คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้สดงความเห็นรวมทัง้ใหข้อ้สงัเกตและ
ขอ้เสนอแนะอยา่งอสิระ โดยสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนนิงาน ความเห็นและขอ้เสนอแนะในเรือ่งตา่งๆ  ดงันี ้

  1   การสอบทานรายงานทางการเงนิ   

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงนิรายไตรมาสและ งบการเงนิประจ าปี 2562 ของบรษัิทฯและ
บรษัิทย่อย นโยบายบัญชทีีส่ าคัญ และรายงานทางการเงนิทีม่นัียส าคัญ โดยสอบทานการปฏบิัตติามมาตรฐานการ
บญัชทีีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีรวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูส าคัญอย่างเพยีงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่ผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผูส้อบบัญช ีตลอดจนประเด็นทีผู่ส้อบบัญชี
ตรวจพบร่วมกบัฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นวา่รายงานทางการเงนิของบรษัิท ไดจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานสภาวชิาชพีบัญช ีมี
ความถูกตอ้ง ครบถว้นตามที่ควรในสาระส าคัญ และเชื่อถือได ้รวมทัง้ การเลือกใชน้โยบายการบัญชีมีความ
สมเหตุสมผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลส าคัญอย่างเพียงพอ  ทัง้นี้รายงานของผูส้อบบัญชไีดใ้หข้อ้สังเกตถงึความไม่
แน่นอนทีม่สีาระส าคัญเกีย่วขอ้งกับการด าเนินงานตอ่เนื่องของกลุม่บรษัิท แต่ไม่ไดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขต่อ
กรณีนีแ้ตอ่ยา่งใด 

2   การสอบทานความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายใน  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายงานผลการตรวจสอบของสว่นงานตรวจสอบภายในและของผูส้อบ
บญัชเีกีย่วกบัการประเมนิระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ซึง่ไมพ่บประเด็นหรอืขอ้บกพร่องทีอ่าจสง่ผล
กระทบตอ่บรษัิทฯอยา่งมนัียส าคญั ตลอดจนฝ่ายจัดการไดด้ าเนนิการปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผูส้อบบัญช ีและผูต้รวจสอบภายในอย่างตอ่เนื่อง แสดงใหเ้ห็นถงึการใหค้วามส าคัญต่อการควบคมุภายใน
ของบรษัิทฯซึง่สามารถสรา้งความเชิอ่มั่นอยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่ บรษัิทฯมคีวามควบคมุภายในทีเ่พยีงพอ  

3  การสอบทานบรหิารความเสีย่ง  

คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการไดใ้หค้วามส าคัญต่อการบริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาตามความ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ และการเปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆเพือ่ก าหนดมาตรการในการปฏบิัตแิละบรหิาร
จัดความเสีย่ง เพือ่ป้องกนั หรอืบรรเทาผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ตอ่การด าเนนิธรุกจิ 
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โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ ไดใ้หข้อ้สังเกตและขอ้เสนอแนะตอ่คณะกรรมการบรษัิท และฝ่าย
จัดการในเรือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกับความเสีย่งทางธุรกจิในดา้นต่างๆ เชน่ สภาพการแขง่ขันในปัจจุบันจากทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศการบริหารทรัพยากรและตน้ทุนการผลติ การบริหารสภาพคล่อง เป็นตน้ โดยฝ่ายจัดการรับทราบและ
ก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการความเสีย่งเพือ่ป้องกนัและบรรเทาผลกระทบตอ่การด าเนนิธรุกจิของบรษัิทฯแลว้ 

4  สอบทานการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั หรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานรายการระหว่างกัน หรือรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่
เขา้ข่ายรายการเกีย่วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ผลการสอบทานรายการระหว่างกันทีบ่รษัิทฯ มกีารด าเนนิการกับผูท้ีเ่กีย่วขอ้งพบวา่ 
บรษัิทฯไดด้ าเนนิการตามเงือ่นไขการคา้ทั่วไป มคีวามเป็นธรรม สมเหตสุมผลและไม่กอ่ใหเ้กดิการถ่ายเทผลประโยชน ์
รวมทัง้มกีารเปิดเผยอย่างครบถว้นและเพยีงพอ โดยยดึถอืการปฏบิัตติามนโยบายการก ากับดูแลกจิการทีด่ ีและตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

5  การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏบิัตงิานของบรษัิทใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้กฎหมายอืน่ทีส่ าคัญและเกีย่วขอ้งกับการ
ด าเนินการธุรกจิของบรษัิท ตลอดจนไดดู้แลใหม้กีารปฏบิัตติามหลักการก ากับดูแลกจิการทีด่เีพื่อใหม้คีวามโปร่งใส
เชือ่ถอืได ้

6  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและประเมนิผลการปฏบิัตงิานของตนเองในรอบปี 2562 ซึง่เป็นไปตาม
แนวทางก ากับดูแลกจิการทีด่ตีามทีค่ณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ไดเ้สนอแนะไว ้ จากผลการ
ประเมนิดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏบิัตหินา้ทีอ่ย่างมปีระสทิธผิลและเป็นไปตามขอบเขต หนา้ทีแ่ละความ
รับผดิชอบทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

7  การแตง่ต ัง้ผูส้อบบญัช ี 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษัิท เพื่อขออนุมัตติ่อที่
ประชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ  เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีากบรษัิทส านักงาน อวีาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชปีระจ าปี 2563 
อกีวาระหนึง่ โดยมนีางสาวศริวิรรณ สรุเทพนิทร ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 4604  และ/หรอื นางสรนิดา หรัิญ
ประเสรฐิวฒุ ิ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขทะเบยีน 4799  และ/หรอื นายวชิาต ิโลเกศกระว ีผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลข
ทะเบยีน 4451 ในอตัราคา่บรกิารตรวจสอบและสอบทานงบการเงนิเป็นจ านวนเงนิรวม 2,070,000 บาท   

โดยสรุปการปฏบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2562 มคีวามอสิระในการปฏบิัตงิานตามหนา้ทีแ่ละ
ความรับผดิชอบทีไ่ดร้ะบไุวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมัดระวัง 
รอบคอบอยา่งเพยีงพอ เพือ่ประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่างเทา่เทยีมกนั 

           
 
 

   วนัที ่ 2 มนีาคม  2563 
  ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ 

                                      

                                      
      

 (นายธวชัชยั   จรณะกรัณย)์ 
                      ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานความรบัผดิชอบ 
ของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงนิ 

 
 คณะกรรมการบรษัิท กลุธรเคอรบ์ี ้จ ากัด (มหาชน)  ก าหนดใหจ้ัดท างบการเงนิเพื่อแสดงฐานะการเงนิและ

ผลการด าเนินงานของบรษัิทประจ าปี 2562  ภายใตพ้ระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ

การบัญช ีพ.ศ. 2543 พระราชบัญญัตหิลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน เรือ่งหลักเกณฑ ์ เงือ่นไขและวธิกีารรายงานการเปิดเผยขอ้มูลเกีย่วกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน

ของบรษัิททีอ่อกหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการบรษัิทตระหนักถงึความรับผดิชอบและภาระหนา้ทีใ่นฐานะกรรมการของบรษัิทจดทะเบยีนต่อ

การเป็นผูรั้บผดิชอบงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมถงึขอ้มูลสารสนเทศทางการเงนิทีป่รากฏในรายงาน

ประจ าปี 2562 โดยงบการเงนิดังกล่าวจัดท าขึน้จากการเลอืกใชน้โยบายบัญชทีีเ่หมาะสมตามมาตรฐานการบัญชทีี่

รับรองโดยทัว่ไปดว้ยการพจิารณาอยา่งระมัดระวงัรอบคอบ  สมเหตุสมผลและประมาณการทีเ่หมาะสมกับลักษณะธุรกจิ

รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลทีโ่ปร่งใสและเป็น

ประโยชนต์อ่ผูถ้อืหุน้และนักลงทนุทัว่ไป 

นอกจากนัน้บรษัิทก าหนดใหม้แีนวทางปฏบิตังิานเพือ่รองรับความเสีย่งและมรีะบบการควมคมุภายในทีด่แีละ

เหมาะสมกบัสภาพธรุกจิเพือ่ใหม้ั่นใจไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่การบนัทกึขอ้มูลทางบัญชทีีแ่สดงผลของการด าเนนิงานมี
ความถูกตอ้งครบถว้นและเพียงพอต่อการรักษาไวซ้ึง่ทรัพย์สนิของบริษัทและสามารถป้องกันการทุจริตหรือการ

ด าเนนิการทีผ่ดิปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอสิระไดท้ าหนา้ที่ดูแลรับผิดชอบ

เกีย่วกับคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในตามความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบทีป่รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีฉบับนีแ้ลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับทีน่่าพอใจและ

สามารถสรา้งความเชือ่มั่นอยา่งสมเหตสุมผลไดว้า่งบการเงนิของบรษัิทและบรษัิทย่อยส าหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม  

2562  มคีวามเชือ่ถอืไดต้ามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยถกูตอ้งตามกฏหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

         (นายสเุมธ   สมิะกลุธร)             (นายสธุ ี  สมิะกลุธร) 

             ประธานกรรมการ                กรรมการผูจ้ัดการใหญ ่

 
 

 

 

 

 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อ
รายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุ้นของบริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน)  

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มบริษทั)          
ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส     
เงินสดส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของบริษทั 
กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระจำก
กลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
กำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้น
ดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ความไม่แน่นอนทีม่ีสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 1.2 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนจำกกำร
ด ำเนินงำนติดต่อกนัหลำยปี และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินหมุนเวยีนรวมสูงกวำ่สินทรัพย์
หมุนเวยีนรวมจ ำนวน 2,454 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 2,812 ลำ้นบำท) และมีขำดทุนสะสมรวมจ ำนวน 1,674 ลำ้นบำท 
(เฉพำะบริษทัฯ: 1,054 ลำ้นบำท) นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญำเงินกูต้ำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 17 ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรรอผล
อนุมติัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูเ้ดิมและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนใหส้ ำเร็จตำม
แผนท่ีวำงไว ้งบกำรเงินน้ีจึงถูกจดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ขำ้งตน้แสดงให้เห็นวำ่ มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัซ่ึงอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยเก่ียวกบั
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ  ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน)
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นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ขอใหส้ังเกตตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมขอ้ 35 เร่ืองกำรแกไ้ข
สถำนกำรณ์และกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีท่ีหลกัทรัพยข์องบริษทัฯจะถูก
ข้ึนเคร่ืองหมำย “C” (Caution)   

ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
โดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ   
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้ได้
รวมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม 

นอกจำกเร่ืองท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เร่ืองส ำคญั
ในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ 

เน่ืองจำกรำยไดเ้ป็นจ ำนวนเงินท่ีมีสำระส ำคญัและมีผลกระทบอยำ่งมำกต่องบกำรเงิน โดยกลุ่มบริษทัมีรำยกำร
ขำยกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกทั้งในและต่ำงประเทศ และเน่ืองจำกสถำนกำรณ์กำรแข่งขนัในอุตสำหกรรมกำรผลิต
และจ ำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ท่ีรุนแรงข้ึนอีกทั้งกำรใหค้วำมสนใจรักษส่ิ์งแวดลอ้มท่ีมำกข้ึนในปัจจุบนั ดงันั้น 
ขำ้พเจำ้จึงใหค้วำมสนใจเป็นพิเศษต่อกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั  

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั โดยกำรประเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของ
กลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรำยได ้โดยกำรสอบถำมผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบ
กำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรขำยเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่
เป็นไปตำมเง่ือนไขในกำรขำย และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั สุ่มตรวจสอบเอกสำร
ประกอบรำยกำรขำยท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีและช่วงใกลส้ิ้นรอบระยะเวลำบญัชี สอบทำนใบลดหน้ีท่ีกลุ่มบริษทั
ออกภำยหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลำบญัชี  และวเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยได ้เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติ
ท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยกำรขำยตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  
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ค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าสินค้าคงเหลือ 

กำรประมำณกำรมูลค่ำสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บของสินคำ้คงเหลือตำมท่ีเปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 5 และขอ้ 9 ตอ้งอำศยัดุลยพินิจของฝ่ำยบริหำรค่อนขำ้งมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งกำรประมำณกำรค่ำเผื่อกำร
ลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือส ำหรับสินคำ้ท่ีมีมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บต ่ำกว่ำรำคำทุน และสินคำ้ท่ีล้ำสมยัหรือ
เส่ือมสภำพ ซ่ึงข้ึนอยู่กบักำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเก่ียวกบัวงจรอำยุของสินคำ้ ควำมผนัผวนของรำคำวตัถุดิบ 
กำรแข่งขนัทำงกำรตลำด สภำพเศรษฐกิจและอุตสำหกรรม ซ่ึงอำจท ำให้เกิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำของค่ำเผื่อ
กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรประเมินค่ำเผื่อกำรลดลง
ของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ โดยกำรสอบถำมผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจและเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติั
ตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทัออกแบบไว ้นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินวธีิกำรและขอ้สมมติท่ีฝ่ำยบริหำรใชใ้น
กำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือดงัน้ี   

• ท ำควำมเขำ้ใจเกณฑ์ท่ีใช้ในกำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ รวมถึงสอบทำนควำม
สม ่ำเสมอของกำรใช้เกณฑ์ดงักล่ำว และเหตุผลส ำหรับกำรรับรู้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ
แบบเฉพำะเจำะจง 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลำกำรถือครองและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่ม
สินคำ้ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวำ่มีกำรหมุนเวยีนของสินคำ้ท่ีชำ้กวำ่ปกติ  

• วิเครำะห์เปรียบเทียบจ ำนวนเงินสุทธิท่ีกิจกำรไดรั้บจำกกำรขำยสินคำ้ภำยหลงัวนัท่ีในงบกำรเงินกบัรำคำ
ทุนของสินคำ้คงเหลือ 

• พิจำรณำผลขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรขำยและกำรตดัจ ำหน่ำยสินคำ้คงเหลือออกจำกบญัชีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งปีเปรียบเทียบกบัค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีบนัทึกไว ้ณ ส้ินปีก่อน  

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจ ำนวน 1,543 ลำ้นบำทในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 11 กำรพิจำรณำค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนดงักล่ำวเป็น
ประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญัท่ีฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่งสูงในกำรคำดกำรณ์ผลกำรด ำเนินงำนในอนำคต
ของบริษทัยอ่ย รวมถึงกำรก ำหนดอตัรำคิดลดและสมมติฐำนท่ีส ำคญั ซ่ึงท ำใหเ้กิดควำมเส่ียงเก่ียวกบัมูลค่ำ                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  
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ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินกำรพิจำรณำเก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยของฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ               
โดยกำรท ำควำมเขำ้ใจกระบวนกำรพิจำรณำแบบจ ำลองทำงกำรเงินท่ีฝ่ำยบริหำรเลือกใช้ นอกจำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดท้  ำ
กำรทดสอบขอ้สมมติท่ีส ำคญัท่ีใชใ้นกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวท่ีจดัท ำโดยฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ โดยกำรเปรียบเทียบขอ้สมมติดงักล่ำวกบัแหล่งขอ้มูลภำยในและ
ภำยนอกของบริษทัฯ และเปรียบเทียบประมำณกำรกระแสเงินสดในอดีตกบัผลกำรด ำเนินงำนท่ีเกิดข้ึนจริงเพื่อ
ประเมินกำรใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำรในกำรประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตดงักล่ำว 
และพิจำรณำอตัรำคิดลดท่ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯเลือกใชโ้ดยกำรวิเครำะห์ตน้ทุนถวัเฉล่ียของเงินทุนและขอ้มูล
อ่ืนๆของบริษทัฯและของอุตสำหกรรม ตลอดจนทดสอบกำรค ำนวณประมำณกำรกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ในอนำคตตำมแบบจ ำลองทำงกำรเงิน รวมถึงพิจำรณำผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติท่ีส ำคญั  
ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรใหค้วำม
เช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 
ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือ
ปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  
เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 
ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้
ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ               
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และเสนอ
รำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบ
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่งสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละรำยกำร
หรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 
ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง                                 
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน 
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำร
ปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริง
หรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำง
บญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 
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• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ี
ขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไว้
ในรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำร
กระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้
ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
 
 
สำธิดำ รัตนำนุรักษ ์
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 4753 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั  
กรุงเทพฯ: 2 มีนำคม 2563 
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งบแสดงฐานะการเงนิ

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 137,916,360       96,962,936         51,426,034           68,759,262         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 976,924,980       1,175,337,820    610,731,534         650,055,540       
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         50,000,000           70,000,000         
สินคา้คงเหลือ 9 1,573,588,505    2,343,848,986    939,771,250         1,434,236,706    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 6,460,604           16,078,227         880,967               1,030,454           
ภาษีซ้ือรอเรียกคืน 26,636,854         61,020,028         17,820,198           30,160,765         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 50,337,546         94,103,129         14,103,918           55,129,766         
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,771,864,849    3,787,351,126    1,684,733,901      2,309,372,493    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         2,086,872,497      2,586,872,497    
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12 3,177,220,804    2,784,555,695    1,788,600,861      1,307,578,673    
ค่าความนิยมจากการรวมธุรกิจ 13 -                         -                         -                           -                         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 86,708,289         86,988,048         47,585,329           45,203,549         
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินทรัพย์ 5,322,761           232,123,332       5,322,761             187,223,338       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 220,261,494       249,733,806       150,049,814         151,591,094       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,363,193           1,358,696           1,127,638             1,141,638           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 3,490,876,541    3,354,759,577    4,079,558,900      4,279,610,789    
รวมสินทรัพย์ 6,262,741,390    7,142,110,703    5,764,292,801      6,588,983,282    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงนิรวม

บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562
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งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 15 3,485,579,349    3,046,122,514    2,085,734,038      1,629,452,680    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 616,780,348       752,299,052       799,938,262         671,788,490       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         512,000,000         614,493,365       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 1,075,300,000    400,000,000       1,075,300,000      400,000,000       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 18 15,826,548         56,027,937         568,257               900,571              
เงินปันผลคา้งจ่าย 891,162              891,162              887,121               887,121              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 61,369                217,709              -                           -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 31,359,997         32,629,478         22,087,510           25,433,171         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,225,798,773    4,288,187,852    4,496,515,188      3,342,955,398    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 -                         1,075,300,000    -                           1,075,300,000    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 30,147,508         11,166,643         938,613               1,550,794           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 267,746,826       199,160,275       120,602,611         90,734,517         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 297,894,334       1,285,626,918    121,541,224         1,167,585,311    
รวมหนีสิ้น 5,523,693,107    5,573,814,770    4,618,056,412      4,510,540,709    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงนิรวม

บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

(หน่วย: บาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
   จากสถาบนัการเงิน 15 3,485,579,349    3,046,122,514    2,085,734,038      1,629,452,680    
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 616,780,348       752,299,052       799,938,262         671,788,490       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                         -                         512,000,000         614,493,365       
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 1,075,300,000    400,000,000       1,075,300,000      400,000,000       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 18 15,826,548         56,027,937         568,257               900,571              
เงินปันผลคา้งจ่าย 891,162              891,162              887,121               887,121              
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 61,369                217,709              -                           -                         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 19 31,359,997         32,629,478         22,087,510           25,433,171         
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 5,225,798,773    4,288,187,852    4,496,515,188      3,342,955,398    
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 17 -                         1,075,300,000    -                           1,075,300,000    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 18 30,147,508         11,166,643         938,613               1,550,794           
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 267,746,826       199,160,275       120,602,611         90,734,517         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 297,894,334       1,285,626,918    121,541,224         1,167,585,311    
รวมหนีสิ้น 5,523,693,107    5,573,814,770    4,618,056,412      4,510,540,709    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงนิรวม

บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31ธันวำคม 2562
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งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
ก าไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ 6, 23, 26, 28 5,939,976,371    7,455,852,023    2,947,917,841      3,881,258,036    
รายไดอ่ื้น
   ดอกเบ้ียรับ 6 257,950              2,617,535           3,282,693             4,878,001           
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน 7,074,002           6,541,358           -                           2,965,362           
   อ่ืน ๆ 14,249,904         17,704,583         33,746,519           30,965,785         
รวมรายได้ 5,961,558,227    7,482,715,499    2,984,947,053      3,920,067,184    
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขายและบริการ 6 6,148,503,832    7,389,991,234    3,099,322,658      3,863,485,781    
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 93,436,274         86,986,429         46,726,335           36,584,084         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 597,309,152       545,860,715       385,537,039         346,398,156       
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -                         -                         1,744,476             -                         
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                         -                         500,000,000         260,000,000       
รวมค่าใช้จ่าย 6,839,249,258    8,022,838,378    4,033,330,508      4,506,468,021    
ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและภาษเีงนิได้ (877,691,031)      (540,122,879)      (1,048,383,455)    (586,400,837)      
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (212,741,499)      (187,133,027)      (171,502,486)       (139,380,273)      
ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (1,090,432,530)   (727,255,906)      (1,219,885,941)    (725,781,110)      
ภาษีเงินได้ 25 (33,296,755)        121,460,974       (3,697,073)           89,461,412         
ขาดทุนส าหรับปี (1,123,729,285)   (605,794,932)      (1,223,583,014)    (636,319,698)      
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
    ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 7,669,272           8,598,029           -                           -                         
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ 7,669,272           8,598,029           -                           -                         
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
   คณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (16,102,300)        -                         (10,778,962)         -                         
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 25 2,914,663           -                         2,155,792             -                         
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (13,187,637)        -                         (8,623,170)           -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (5,518,365)          8,598,029           (8,623,170)           -                         
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี (1,129,247,650)   (597,196,903)      (1,232,206,184)    (636,319,698)      
ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 27
ขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (0.875)                (0.505)                (0.953)                  (0.530)                
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม

บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2562
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งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ขาดทุนก่อนภาษี (1,090,432,530)   (727,255,906)      (1,219,885,941)    (725,781,110)      
รายการปรับกระทบยอดขาดทุนก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 363,119,710       408,038,399       156,014,097         177,937,669       
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (โอนกลบั) 6,275,612           (2,560,350)          -                           -                         
   ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                         -                         500,000,000         260,000,000       
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (6,570,336)          (41,859,802)        (8,025,492)           (418,103)            
   หน้ีสูญ 10,441,276         40,941,474         10,441,276           -                         
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) (18,161,799)        55,436,173         (11,097,582)         41,920,308         
   ขาดทุน(ก าไร)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,304,099           (433,054)            (165,060)              (172,283)            
   ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
      สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 235,071              10,429,626         115                      1,305                  
   ตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 1,334,280           385,035              528,838               -                         
   ตดัจ าหน่ายก าไรรอการรับรู้จากการขายและเช่ากลบัคืน (129,508)            -                         -                           -                         
   รายไดเ้งินปันผล (2,727)                (4,572)                (2,727)                  (4,572)                
   ดอกเบ้ียตดัจ าหน่าย 2,960,756           5,943,091           74,784                 289,729              
  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 85,427,597         19,159,740         40,225,983           9,308,870           
   รายไดเ้งินอุดหนุนจากรัฐบาล (4,527,740)          (3,654,958)          (4,527,740)           (3,654,958)          
   ดอกเบ้ียรับ (257,950)            (2,617,535)          (3,282,693)           (4,878,001)          
   ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (3,430,061)          (2,987,261)          (1,995,112)           (3,303,200)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 204,410,548       170,565,678       167,795,290         134,392,255       
ขาดทุนจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน (448,003,702)      (70,474,222)        (373,901,964)       (114,362,091)      
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 211,718,219       571,456,185       40,387,825           417,733,091       
   สินคา้คงเหลือ 788,422,280       (276,879,015)      505,563,038         (291,475,472)      
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 78,244,489         (20,916,800)        53,441,358           7,199,888           
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,497)                913,118              14,000                 83,990                
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (156,513,936)      (137,261,485)      107,480,873         (88,441,057)        
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,762,497           (13,824,864)        1,182,079             (17,658,570)        
เงินสดจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน 476,625,350       53,012,917         334,167,209         (86,920,221)        
   เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (32,350,349)        (16,851,454)        (20,543,850)         (9,916,410)          
   ดอกเบ้ียรับ 257,950              2,617,535           3,366,279             4,772,826           
   จ่ายดอกเบ้ีย (216,370,753)      (170,910,353)      (179,484,390)       (134,743,892)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (7,589,459)          (17,808,885)        (880,967)              (1,030,454)          
เงนิสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 220,572,739       (149,940,240)      136,624,281         (227,838,151)      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2562
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ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
(หน่วย: บาท)

2562 2561 2562 2561
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (524,462,400)      (345,398,905)      (421,067,484)       (251,485,285)      
เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 611,342              3,185,261           203,859               19,000                
เงินสดรับจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล -                         11,651,149         -                           11,651,149         
เงินปันผลรับ 2,727                  4,572                  2,727                   4,572                  
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         20,000,000           43,000,000         
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (523,848,331)      (330,557,923)      (400,860,898)       (196,810,564)      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 4,719,488,440    5,188,283,058    2,949,360,885      1,741,613,224    
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง (4,284,517,763)   (5,405,703,529)   (2,498,944,852)    (1,855,255,544)   
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัลดลง -                         -                         (102,493,365)       (150,712,689)      
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (400,000,000)      (250,000,000)      (400,000,000)       (250,000,000)      
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (63,002,571)        (64,394,543)        (1,019,279)           (6,771,421)          
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลบัคืน 52,967,451         -                         -                           -                         
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว -                         925,300,000       -                           925,300,000       
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 300,000,000       -                         300,000,000         -                         
จ่ายเงินปันผล -                         (59,990,950)        -                           (59,990,950)        
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 324,935,557       333,494,036       246,903,389         344,182,620       
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 19,293,459         18,286,554         -                           -                         
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 40,953,424         (128,717,573)      (17,333,228)         (80,466,095)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 96,962,936         225,680,509       68,759,262           149,225,357       
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 137,916,360       96,962,936         51,426,034           68,759,262         

ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงนิสด
1)  รายการกิจกรรมลงทุนซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
      ทรัสตรี์ซีทและเจา้หน้ีจากการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 277,508,027       251,020,874       265,471,434         240,085,972       
      ลูกหน้ีอ่ืนจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                         170,978              64,380,890           64,418,649         

2)  รายการกิจกรรมจดัหาเงินซ่ึงไม่เก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสด
      เงินปันผลคา้งจ่าย 891,162              891,162              887,121               887,121              
      การซ้ือสินทรัพยภ์ายใตส้ญัญาเช่าการเงิน 38,821,291         -                         -                           -                         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
บริษทั กลุธรเคอร์บี ้จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2562
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บริษัท กุลธรเคอร์บี ้จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  

1. ข้อมูลทัว่ไป 
1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 
 บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย 

ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือกำรผลิตและจ ำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ลูกสูบ ท่ีอยูต่ำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 
เลขท่ี 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงล ำปลำทิว เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ 

1.2 ข้อสมมติทำงกำรบัญชี 
 กลุ่มบริษทัมีผลขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนติดต่อกนัหลำยปี และ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมี

หน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกวำ่สินทรัพยห์มุนเวียนรวมจ ำนวน 2,454 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 2,812 ลำ้นบำท) 
และมีขำดทุนสะสมรวมจ ำนวน 1,674 ลำ้นบำท (เฉพำะบริษทัฯ: 1,054 ลำ้นบำท)  นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทั     
ไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงินตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำเงินกูต้ำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 17 และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ของกลุ่มบริษทัมีมูลค่ำต ่ำกวำ่ 50% ของทุนช ำระแลว้ ซ่ึงมีผลให้หลกัทรัพยข์องบริษทัฯจะ
ถูกข้ึนเคร่ืองหมำย “C” (Caution) ทั้งน้ี กลุ่มบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรรอผลอนุมติัเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนั
กำรเงิน เพื่อจ่ำยช ำระคืนเงินกูเ้ดิมและสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนให้ส ำเร็จตำมแผนท่ีวำงไว ้ซ่ึงฝ่ำยบริหำร
คำดว่ำจะสำมำรถเจรจำตกลงแผนกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินได้ภำยใน
ระยะเวลำอนัใกล้ ผูบ้ริหำรจึงพิจำรณำวำ่กำรจดัท ำงบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 ของ
กลุ่มบริษทัตำมขอ้สมมติฐำนทำงบญัชีวำ่กิจกำรจะด ำเนินงำนอยำ่งต่อเน่ืองเป็นกำรถูกตอ้งและเหมำะสม
แลว้ ดงันั้น จึงไม่ไดมี้กำรปรับปรุงเก่ียวกบัมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนและกำรจดัประเภทของสินทรัพยห์รือ
จ ำนวนเงินและกำรจดัประเภทหน้ีสินซ่ึงอำจจ ำเป็นหำกกลุ่มบริษทัไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 
2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 
2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31ธันวำคม 2562
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2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

ก) งบกำรเงินรวมน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั กุลธรเคอร์บ้ี จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวำ่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี  
  จดัตั้งข้ึน อตัรำร้อยละของ 

บริษทัยอ่ย ลกัษณะของธุรกิจ ในประเทศ กำรถือหุ้น 
   2562 2561 
  ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นโดยบริษทัฯ    
บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี เฟำน์ดร่ี จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยเหล็กหล่อเพ่ือเป็นช้ินส่วนของ

อุตสำหกรรมเคร่ืองเยน็และยำนยนต ์
ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ ำกดั                                 ผลิตและจ ำหน่ำยคอมเพรสเซอร์ลูกสูบเพ่ือเป็น
ช้ินส่วนของอุตสำหกรรมเคร่ืองเยน็ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธร สตีล จ ำกดั                                 ตดัและแปรรูปโลหะแผน่ส ำหรับใชใ้นกำรผลิต
คอมเพรสเซอร์ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์
คอนโทรลส์ จ ำกดั 

ผลิตและจ ำหน่ำยลวดทองแดงอำบน ้ ำยำและ 
เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิส ำหรับ
เคร่ืองปรับอำกำศและตูเ้ยน็ 

ไทย 100 100 

บริษทั กุลธรวิจยัและพฒันำ จ ำกดั ท ำกำรและรับท ำกำรวิจยัและพฒันำเทคโนโลยี
เก่ียวกบัสินคำ้ และกำรผลิตสินคำ้ต่ำงๆ  

ไทย 100 100 

     
บริษทัยอ่ยท่ีถือหุ้นทำงตรงและทำงออ้มโดยบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์ แอนด ์คอนโทรลส์ จ ำกดั     
บริษทั กุลธรเมททลั โปรดกัส์ จ ำกดั ผลิตและจ ำหน่ำยช้ินส่วนโลหะอดัข้ึนรูป และ

รับจำ้งเจำะ กลึง และชุบเคลือบผิวโลหะ 
ไทย 100 100 

บริษทั ซูโจว กุลธร แมกเนทไวร์ 
จ  ำกดั (ถือหุ้นโดย Phelps Dodge 
Suzhou Holdings, Inc.) 

ผลิตและจ ำหน่ำยลวดทองแดงอำบน ้ ำยำ จีน 100 100 

 ข) บริษทัฯจะถือวำ่มีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจใน
กำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง) งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
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จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดย
ใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยแปลงค่ำเป็นเงินบำท
โดยใช้อตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลงค่ำดงักล่ำวไดแ้สดงไวเ้ป็น
รำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ 

ฉ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบ
กำรเงินรวมน้ีแลว้ 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวธีิรำคำทุน 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงิน
ท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 
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กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้สัญญำ
ท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอนส ำหรับกำร
รับรู้รำยไดท่ี้เกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิได้รับจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคำ้ และ
ก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำ
ตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

มำตรฐำนฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทั 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือ
หลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้
มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน ยกเวน้ มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัใหม่ดงัต่อไปน้ีท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัซ่ึงสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน 
จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดั
มูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำ
สำรทำงกำรเงิน ลักษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร (Business Model) 
หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรด้อยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใช้แนวคิดของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึงกำรแสดงรำยกำรและกำร
เปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท ำให้
มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัคำดวำ่กำรน ำมำตรฐำนฉบบัน้ีมำใช ้จะมีผลกระทบจำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

- กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิต - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์ำงกำรเงินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เหตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ธีิกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผือ่ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 

- กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัตอ้งรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ณ วนัท่ีเข้ำท ำสัญญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลังด้วยมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญำเช่ำ และกำร
ตีควำมมำตรฐำนบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ 
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับ
สัญญำเช่ำทุกรำยกำรท่ีมีระยะเวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต ่ำ 

กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้ห้เช่ำ
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุนโดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกนั
กบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำ
มำตรฐำนน้ีมำถือปฏิบติั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 
ขายสินค้า 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบ
หลงัจำกหกัประมำณกำรสินคำ้รับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม 

รายได้ค่าบริการ 

รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือกิจกำรใหบ้ริกำรเสร็จส้ิน  

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดหมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพ
คล่องสูงซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส ำหรับผล
ขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 
สินคำ้ส ำเร็จรูป สินคำ้ระหว่ำงผลิตและวตัถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือ
มูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต ่ ำกว่ำ รำคำทุนของสินค้ำส ำเร็จรูปและสินค้ำระหว่ำงผลิต
ประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบ ค่ำแรงทำงตรง และค่ำโสหุย้ในกำรผลิต  
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4.5 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขำยแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่ำวบนัทึกในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน
เม่ือไดจ้  ำหน่ำยหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวธีิรำคำทุน 

มูลค่ำยุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นควำมตอ้งกำรของตลำดค ำนวณจำกรำคำเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท ำกำร
สุดทำ้ยของปี  

บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

ในกรณีท่ีมีกำรโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจำกประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับมูลค่ำ
ของเงินลงทุนดงักล่ำวใหม่โดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกต่ำงระหวำ่ง
รำคำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนหรือแสดงเป็น
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีกำรโอนเปล่ียน 

เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.6 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชนโ์ดยประมำณดงัน้ี 

ส่วนปรับปรุงท่ีดินและอำคำรโรงงำน -  10, 20 ปี 
เคร่ืองจกัร -  5, 8, 10, 15 ปี 
อุปกรณ์โรงงำน -  5 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้ง และอุปกรณ์ส ำนกังำน -  3, 5, 10 ปี 
ยำนพำหนะ -  5 ปี 

  ค่ำเส่ือมรำคำของส่วนท่ีค ำนวณจำกรำคำทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและงำนระหวำ่งก่อสร้ำงและเคร่ืองจกัรระหวำ่งติดตั้ง 

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพย ์จะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 
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4.7 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะอยู่
ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ไดต้ำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิดรำยกำร 
ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้มำจำกกำรรวมธุรกิจตำมมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้ำจำกกำรอ่ืน บริษทัฯจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรก
ของสินทรัพยน์ั้นตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำ
ทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกดัอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่
สินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ ำกดัมีดงัน้ี 

      อำยกุำรใหป้ระโยชน์ 

  คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 3 - 10 ปี 
4.9 ค่ำควำมนิยม  
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของค่ำควำมนิยมในรำคำทุน ซ่ึงเท่ำกบัตน้ทุนกำรรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวำ่มูลค่ำ

ยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำ หำกมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มำสูงกว่ำตน้ทุนกำรรวม
ธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวำ่น้ีเป็นก ำไรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่ำควำมนิยมตำมรำคำทุนหกัค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม และจะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำม
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตำมท่ีมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน  

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯจะปันส่วนค่ำควำมนิยมท่ีเกิดข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด)ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจำกกำรรวมกิจกำร และบริษทัฯจะท ำกำรประเมินมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของหน่วย
ของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรำยกำร (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หำก
มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชี บริษทัฯจะรับรู้
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน และบริษทัฯไม่สำมำรถกลบับญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ไดใ้นอนำคต 
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4.10 ส ำรองกำรรับประกนัสินค้ำ 
 ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ประมำณข้ึนโดยพิจำรณำจำกค่ำใช้จ่ำยกำรรับประกนัสินคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงและ

ค ำนวณข้ึนเป็นสัดส่วนต่อยอดตน้ทุนขำยและจ ำนวนสินคำ้ท่ียงัอยูใ่นระหวำ่งกำรรับประกนั 

4.11 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก

บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำใหมี้อิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำร
หรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 
 สัญญำเช่ำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไป

ให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
สินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ 
ภำระผกูพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบนัทึก
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือม
รำคำตลอดอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำและจะจดทะเบียนโอนเป็นของกลุ่มบริษทัเม่ือผ่อนช ำระ
เรียบร้อยแลว้  

 สัญญำเช่ำทรัพยสิ์นท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำ
ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 
 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร

ด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ยสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 
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4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และสินทรัพยอ่ื์นหำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ และจะท ำกำรประเมิน
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเป็นรำยปี กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลคำ่จำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ ในกำร
ประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย  ์กลุ่มบริษทัประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะ
ได้รับจำกสินทรัพย์และค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะท้อนถึงกำร
ประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะ
ของสินทรัพย์ท่ีก ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถ
จะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำม
รอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
หำกในกำรประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย  ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของ
สินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลง
ประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนภำยหลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำคร้ัง
ล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำกกำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูง
กวำ่มูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนทนัที เวน้แต่สินทรัพยน์ั้นแสดงดว้ยรำคำท่ีตีใหม่ กำรกลบัรำยกำรส่วนท่ีเกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ี
ควรจะเป็นถือเป็นกำรตีรำคำสินทรัพยเ์พิ่ม 

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 กลุ่มบริษทัรับรู้ เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคม เป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 กลุ่มบริษทัและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสม

และเงินท่ีกลุ่มบริษัทจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพย์ของกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำก
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั เงินท่ีกลุ่มบริษทัจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในปีท่ีเกิด
รำยกำร 
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 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และ
ตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือวำ่เงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจดัให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

 กลุ่มบริษทัค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน  และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผู ้เ ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพันดังกล่ำวตำมหลักคณิตศำสตร์
ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรหรือขำดทุน  

 ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ  ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกิจกำรรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.16 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลทีเ่กีย่วข้องกบัสินทรัพย์ 
 เงินอุดหนุนจำกรัฐบำลจะถูกรับรู้เม่ือบริษทัฯมีควำมเช่ือมัน่อย่ำงสมเหตุสมผลว่ำบริษทัฯจะได้รับเงิน

อุดหนุนนั้นและบริษทัฯสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขของเงินอุดหนุนได้ บริษทัฯแสดงเงินอุดหนุนจำก
รัฐบำลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยโ์ดยแสดงเป็นรำยไดร้อกำรรับรู้ และทยอยรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนตำม
เกณฑท่ี์เป็นระบบและสมเหตุสมผลตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพย ์

4.17 ประมำณกำรหนีสิ้น 
 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้

เกิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลด
เปล้ืองภำระผกูพนันั้นและสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.18 ภำษีเงินได้ 
 ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินได้ปัจจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยให้กับหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดย

ค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 
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 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย์

และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใช้
อตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้ง
กบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  

4.19 ตรำสำรอนุพนัธ์ 
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  

 บริษทัฯบนัทึกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยุติธรรมของอตัรำแลกเปล่ียนล่วงหน้ำส ำหรับสัญญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ท่ียงัไม่ครบก ำหนดเป็นรำยไดห้รือค่ำใช้จ่ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทุก
วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

 สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้ 
 บริษทัฯรับรู้จ ำนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีไดรั้บจำก/จ่ำยให้แก่คู่สัญญำตำมสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย

เป็นรำยได/้ค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 
4.20 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน

หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงิน
แบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำร
ประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

 สัญญำเช่ำ  
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้
ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษทัไดโ้อนหรือรับ
โอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

 ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ี
คงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 
 ในกำรประมำณค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือแต่ละรำยกำร โดยค ำนึงถึงภำวะตลำดและสภำพของ
สินคำ้ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น 

 ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 บริษทัฯจะตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่ำวได้ลดลงอย่ำงมี

สำระส ำคญัและเป็นระยะเวลำนำนหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของกำรดอ้ยค่ำ กำรท่ีจะสรุปวำ่เงินลงทุนดงักล่ำวได้
ลดลงอยำ่งมีสำระส ำคญัหรือเป็นระยะเวลำนำนหรือไม่นั้นจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ำยบริหำร 
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 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้

ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและ
บนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น 
ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและขำดทุน

ทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่กลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะ
ใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวและขำดทุนนั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำ       
กลุ่มบริษทัควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวน
ก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ส ำรองกำรรับประกนัสินค้ำ 
 ในกำรประมำณกำรส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ค่ำใชจ่้ำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนโดยค ำนึงถึงค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีตและจ ำนวนสินคำ้ท่ีอยูใ่นระหวำ่งกำร
รับประกนั 

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน และตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนักงำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลง
ในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
 ในระหวำ่งปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ืองกบั

กำรซ้ือและขำยสินคำ้ รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำง
บริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ โดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
 2562 2561 2562 2561  
รายการธุรกิจกับบริษทัย่อย 
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว) 

     

ซ้ือสินคำ้ - - 630 1,040 รำคำตลำด 
ขำยสินคำ้และบริกำรและ         
ขำยเศษซำก 

- - 95 140 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 26 29 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 - 7.25 ต่อปี  
ดอกเบ้ียรับ - - 3 4 อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 - 4.94  ต่อปี  
รำยไดอ่ื้น - - 14 11 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
ค่ำเช่ำรับ - - 13 8 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร - - - 64 รำคำท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 4 7 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รายการธุรกิจกับบริษทัท่ีเกี่ยวข้องกัน      
ขำยสินคำ้และบริกำรและ              
ขำยเศษซำก 

567 582 282 292 รำคำเทียบเคียงกบัรำคำตลำด 

ซ้ือสินคำ้ 32 64 31 64 รำคำตลำด 
ค่ำเช่ำจ่ำย 14 14 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 10 10 4 6 รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยไดอ่ื้น 1 1 - - รำคำท่ีตกลงร่วมกนัตำมท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
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 ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีรำยละเอียดดงัน้ี  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                  

(หมำยเหตุ 8)     
บริษทัยอ่ย - - 238,617 112,574 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(มีกรรมกำร/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 125,959 122,079 40,364 50,858 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 125,959 122,079 278,981 163,432 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั                  

(หมำยเหตุ 16)     
บริษทัยอ่ย - - 472,299 266,891 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(มีกรรมกำร/ผูถื้อหุน้ร่วมกนั) 25,072 10,148 8,906 6,250 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 25,072 10,148 481,205 273,141 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและเงินกู้ยืมระยะส้ันกบักจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

ยอดคงค้ำงของเงินให้กู ้ยืมระยะสั้ นและเงินกู้ยืมระยะสั้ นระหว่ำงบริษัทฯและบริษัทย่อย  ณ วนัท่ี                
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 และกำรเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืและเงินกูย้มืดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 

 
31 ธนัวำคม 

2561 
เพ่ิมข้ึน
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

31 ธนัวำคม 
2562 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทย่อย     
บริษทั กลุธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จ ำกดั 70,000 15,000 (35,000) 50,000 
บริษทั กลุธร สตีล จ ำกดั - 16,000 (16,000) - 
รวม 70,000 31,000 (51,000) 50,000 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 

 
31 ธนัวำคม 

2561 
เพ่ิมข้ึน
ระหวำ่งปี 

ลดลง 
ระหวำ่งปี 

31 ธนัวำคม 
2562 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกบริษัทย่อย     
บริษทั กลุธรพรีเมียร์ จ ำกดั 563,000 15,000 (86,000) 492,000 
บริษทั กลุธรเคอร์บ้ีเฟำน์ดร้ี จ ำกดั - 20,000 - 20,000 
รวม 563,000 35,000 (86,000) 512,000 
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 เม่ือวนัท่ี 1 สิงหำคม 2556  กลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัท ำสัญญำบริหำรสภำพคล่อง (Cash Sweep) โดยมอบหมำย
ให้ธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงโอนเงินฝำกธนำคำรคงเหลือจำกบญัชีของบริษทัฯและบริษทัย่อยมำยงับญัชีท่ี
ระบุไว ้ เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรสภำพคล่องของกลุ่มบริษทัภำยใตห้ลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญำ ในกำรโอนเงินแต่ละคร้ังจำกบญัชีหน่ึงไปยงัอีกบญัชีหน่ึงจะถือเป็นกำรกูย้ืมเงินระหวำ่งกนั โดยคิด
ดอกเบ้ียตำมท่ีตกลงร่วมกนัไวใ้นสัญญำ เม่ือวนัท่ี 20 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไดแ้จง้ขอยกเลิกบริกำร
บริหำรสภำพคล่องตำมสัญญำดงักล่ำวกบัธนำคำรพำณิชยแ์ลว้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัยอ่ยตำมสัญญำดงักล่ำว 
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ  ำกดั - 4,676 
บริษทั กุลธรเคอร์บ้ีเฟำน์ดร่ี จ  ำกดั - 14,704 
บริษทั กุลธร สตีล จ ำกดั - 14,149 
บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนดค์อนโทรลส์ จ ำกดั - 15,219 
บริษทั กุลธรเมททลัโปรดกัส์ จ  ำกดั - 1,214 
บริษทั กุลธรวจิยัและพฒันำ จ ำกดั - 1,531 
รวมเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน - 51,493 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 42 46 21 24 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3 2 1 1 
รวม 45 48 22 25 

ภำระค ำ้ประกนักบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
กลุ่มบริษทัมีภำระจำกกำรค ้ำประกนัให้กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินขอ้ 31.4 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด  
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เงินสด 800 6,361 411 5,276 
เงินฝำกธนำคำร 137,116 90,602 51,015 63,483 
รวม 137,916 96,963 51,426 68,759 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เงินฝำกออมทรัพยม์ีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.10 ถึง 0.63 ต่อปี (2561:            
ร้อยละ 0.04 ถึง 0.63 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 92,416 90,842 41,477 49,683 
คำ้งช ำระ     

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน  13,481 22,829 18,203 23,064 
3 - 6 เดือน - - 4 2,297 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 4,449 4,797 - - 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  110,346 118,468 59,684 75,044 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 652,602 713,029 266,323 302,455 
คำ้งช ำระ     

นอ้ยกวำ่ 3 เดือน  152,699 290,361 43,474 159,817 
3 - 6 เดือน 890 8,972 1,204 - 
6 - 12 เดือน 431 3,448 - - 
มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 10,612 19,419 1,147 10,548 

รวม 817,234 1,035,229 312,148 472,820 
หกั : ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (6,205) (12,775) (2,416) (10,441) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 811,029 1,022,454 309,732 462,379 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 921,375 1,140,922 369,416 537,423 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,613 3,611 219,297 88,388 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,937 30,805 22,019 24,244 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 55,550 34,416 241,316 112,632 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 976,925 1,175,338 610,732 650,055 
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9. สินค้ำคงเหลือ 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 470,195 956,839 (114,767) (139,934) 355,428 816,905 
งำนระหวำ่งผลิต 343,439 434,690 (34,409) (37,812) 309,030 396,878 
วตัถุดิบ 923,364 1,153,952 (69,967) (59,559) 853,397 1,094,393 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 55,734 35,673 - - 55,734 35,673 
รวม 1,792,732 2,581,154 (219,143) (237,305) 1,573,589 2,343,849 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุนให้เป็น

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 198,069 548,260 (38,250) (57,296) 159,819 490,964 
งำนระหวำ่งผลิต 220,591 279,878 (10,872) (11,974) 209,719 267,904 
วตัถุดิบ 573,823 700,631 (53,127) (44,076) 520,696 656,555 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 49,537 18,814 - - 49,537 18,814 

รวม 1,042,020 1,547,583 (102,249) (113,346) 939,771 1,434,237 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทับนัทึกกลบัรำยกำรปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 18.2 ลำ้นบำท 
(เฉพำะบริษทัฯ: 11.1 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหกัจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในระหวำ่งปี 
(2561: บนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 55.4 ลำ้นบำท
(เฉพำะบริษทัฯ: 41.9 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนขำย) 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้ 7,562 55,853 2,944 45,672 
อ่ืนๆ 42,776 38,250 11,160 9,458 
รวม 50,338 94,103 14,104 55,130 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

    (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                      

รับระหวำ่งปี 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั กุลธรเคอร์บ้ี
เฟำน์ดร่ี จ ำกดั 575,000 575,000 100 100 739,999 739,999 - - 

บริษทั กุลธรพรีเมียร์ 
จ  ำกดั  1,260,000 1,260,000 100 100 1,936,751 1,936,751 - - 

บริษทั กุลธร สตีล 
จ ำกดั 400,000 400,000 100 100 399,999 399,999 - - 

บริษทั กลุธรแมททีเรียลส์
แอนดค์อนโทรลส์ 
จ ำกดั 650,000 650,000 100 100 540,630 540,630 - - 

บริษทั กุลธรวิจยัและ
พฒันำ จ ำกดั 12,500 12,500 100 100 12,500 12,500 - - 

รวม     3,629,879 3,629,879 - - 
หกั : ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย     (1,543,007) (1,043,007) - - 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ      2,086,872 2,586,872 - - 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯบนัทึกค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเพิ่มข้ึนจ ำนวน 500 ลำ้นบำท 
(2561: 260 ลำ้นบำท) 
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12. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
     เคร่ืองตกแต่ง  งำนระหวำ่ง  
  ส่วนปรับปรุง   ติดตั้งและ  ก่อสร้ำงและ  
  ท่ีดินและอำคำร  อุปกรณ์ อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  
 ท่ีดิน โรงงำน เคร่ืองจกัร โรงงำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน:         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 349,728 2,083,092 7,757,308 1,283,756 199,259 148,163 333,534 12,154,840 
ซ้ือเพิม่ - - 2,977 7,947 2,831 155 390,910 404,820 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 8,706 147,787 12,955 9,870 1,770 (181,088) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (42,966) - (1,122) (7,560) (1,738) (4,716) (58,102) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - (12,867) (20,476) - (556) (396) (405) (34,700) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 349,728 2,035,965 7,887,596 1,303,536 203,844 147,954 538,235 12,466,858 
ซ้ือเพิ่ม - 301 247 6,483 4,426 281 803,140 814,878 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 30,830 70,307 4,693 12,126 769 (118,725) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (12,686) (2,568) (14,160) (44) (41,441) (70,899) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - (18,097) (21,933) - (723) (556) - (41,309) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 349,728 2,048,999 7,923,531 1,312,144 205,513 148,404 1,181,209 13,169,528 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม:          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 1,281,443 6,591,477 1,178,043 175,644 127,859 - 9,354,466 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 83,569 255,121 41,402 10,107 7,667 - 397,866 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (37,895) - (1,122) (7,490) (1,666) - (48,173) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - (7,654) (16,672) - (482) (355) - (25,163) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 1,319,463 6,829,926 1,218,323 177,779 133,505 - 9,678,996 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 84,660 218,728 30,175 10,917 5,937 - 350,417 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (1,878) (499) (14,156) (44) - (16,577) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - (11,488) (17,177) - (659) (501) - (29,825) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 1,392,635 7,029,599 1,247,999 173,881 138,897 - 9,983,011 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ:          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - - (5,619) - - - (517) (6,136) 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี - - - - (707) (625) - (1,332) 
ลดลงระหวำ่งปี - - 3,376 - - - 517 3,893 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - - 269 - - - - 269 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - - (1,974) - (707) (625) - (3,306) 
เพิ่มขึ้นระหวำ่งปี - - (6,276) - - - - (6,276) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงิน - - 171 - 61 54 - 286 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - - (8,079) - (646) (571) - (9,296) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี:         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 349,728 716,502 1,055,696 85,213 25,358 13,824 538,235 2,784,556 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 349,728 656,364 885,853 64,145 30,986 8,936 1,181,209 3,177,221 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี:         
ปี 2561 (จ ำนวน 361 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   397,866 

ปี 2562 (จ ำนวน 318 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร)   350,288 
 



  184    รายงานประจำาปี 2562    22 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
     เคร่ืองตกแต่ง  งำนระหวำ่ง  
  ส่วนปรับปรุง   ติดตั้งและ  ก่อสร้ำงและ  
  ท่ีดินและอำคำร  อุปกรณ์ อุปกรณ์  เคร่ืองจกัร  
 ท่ีดิน โรงงำน เคร่ืองจกัร โรงงำน ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ระหวำ่งติดตั้ง รวม 

รำคำทุน          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 221,024 729,111 3,623,924 851,005 95,439 67,497 189,008 5,777,008 
ซ้ือเพิ่ม - 57,733 - 147 670 - 220,986 279,536 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 6,746 14,449 5,175 8,993 224 (35,587) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (121,476) (43,811) (7,385) (1,028) (16,485) (190,185) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 221,024 793,590 3,516,897 812,516 97,717 66,693 357,922 5,866,359 
ซ้ือเพิ่ม - 301 - 1,867 3,307 281 625,277 631,033 
โอนเขำ้ (โอนออก) - 24,637 5,514 3,109  11,530 - (44,790) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7) (9,348) (44) - (9,399) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 221,024 818,528 3,522,411 817,485 103,206 66,930 938,409 6,487,993 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 - 409,471 3,160,467 798,686 84,495 58,499 - 4,511,618 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 32,545 116,031 17,568 4,359 3,770 - 174,273 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (86,245) (32,890) (6,948) (1,028) - (127,111) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 - 442,016 3,190,253 783,364 81,906 61,241 - 4,558,780 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 29,727 97,147 12,994 7,212 2,930 - 150,010 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (7) (9,347) (44) - (9,398) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 - 471,743 3,287,400 796,351 79,771 64,127 - 4,699,392 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 221,024 351,574 326,644 29,152 15,811 5,452 357,922 1,307,579 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 221,024 346,785 235,011 21,134 23,435 2,803 938,409 1,788,601 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
ปี 2561 (151 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  174,273 

ปี 2562 (131 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นตน้ทุนกำรผลิต ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  150,010 

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของเคร่ืองจกัร
ระหวำ่งติดตั้ง จ  ำนวน 11.1 ลำ้นบำท โดยค ำนวนจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 4.20 - 4.56 
(2561: ไม่มี) 

กลุ่มบริษทัไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี จ  ำนวนประมำณ 392 ลำ้นบำท (2561: 423 
ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 221 ลำ้นบำท 2561: 223 ลำ้นบำท) ไปจดจ ำนองและวำงเป็นประกนัไวก้บักลุ่ม
สถำบนักำรเงินเพื่อค ้ำประกนัเงินกูย้มืท่ีไดรั้บจำกกลุ่มสถำบนักำรเงินเหล่ำนั้น ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 17 

นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีเง่ือนไขตำมขอ้ตกลงวงเงินสินเช่ือหมุนเวียนกบัสถำบนักำรเงิน 3 แห่งวำ่กลุ่มบริษทั
จะไม่น ำสินทรัพยท่ี์เป็นท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำงและเคร่ืองจกัรของกลุ่มบริษทัไปจ ำหน่ำย จ่ำยโอน จ ำนอง จ ำน ำ
หรือก่อภำระผูกพนัใดๆ เวน้แต่เป็นกำรให้หลกัประกนัภำยใตส้ัญญำสินเช่ือร่วม (Syndicated loan) ในกำร
ช ำระหน้ีใหแ้ก่กลุ่มสถำบนักำรเงินดงักล่ำว ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 15 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้ แต่ยงัใช้
งำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 6,776.3 ลำ้น
บำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 3,881.4 ลำ้นบำท) (2561: 5,893.0 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและ 3,561.6 ลำ้นบำท 
ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของเคร่ืองจกัร ยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำภำยใต้
สัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 126.3 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 26.9 ลำ้น
บำท) (2561: 86.4 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวมและ 36.2 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินเฉพำะของบริษทัฯ) 

13. ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกจิ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2562 2561 

ค่ำควำมนิยมจำกกำรรวมธุรกิจ   37,620 37,620 
หกั: ค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (37,620) (37,620) 

มูลค่ำสุทธิ - - 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562:   
รำคำทุน 180,424 100,079 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (93,716) (52,494) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 86,708 47,585 
   
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:   
รำคำทุน 168,368 91,693 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (81,380) (46,490) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 86,988 45,203 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 86,988 71,080 45,203 27,855 
ซ้ือเพ่ิมในระหวำ่งปี 12,759 29,757 8,386 22,204 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี - (3,424) - (1,192) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (12,702) (10,172) (6,004) (3,664) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (337) (253) - - 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 86,708 86,988 47,585 45,203 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 
อตัรำดอกเบ้ีย
(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  2562 2561 2562 2561 
เงินเบิกเกินบญัชี 6.87 - 11.62 108,582 131 24,367 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น 4.20 - 4.63 1,047,145 874,600 772,145 624,600 
ทรัสตรี์ซีท 3.90 - 5.39 1,408,039 1,531,518 692,932 687,053 
เจำ้หน้ีแพคก้ิงเครดิต 4.00 - 5.66 921,813 639,874 596,290 317,800 
รวม  3,485,579 3,046,123 2,085,734 1,629,453 

 กลุ่มบริษทัมีขอ้ตกลงภำยใตส้ัญญำสินเช่ือระยะสั้นกบัสถำบนักำรเงินจ ำนวน 3 แห่งวำ่ กลุ่มบริษทัจะตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆรวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี       
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสดส ำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 5:1 
และอัตรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ถือหุ้นส ำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 2.75:1 ตลอดจนต้องไม่น ำ
สินทรัพยข์องกลุ่มบริษทั ทั้งท่ีมีอยูเ่ดิมและท่ีจะไดม้ำใหม่ในอนำคตไปจ ำหน่ำยจ่ำยโอน จ ำนอง จ ำน ำหรือ
ก่อภำระผกูพนัใดๆ เวน้แต่กรณีน ำไปเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือร่วม (Syndicated loan) ในกำรช ำระหน้ี
ใหแ้ก่กลุ่มสถำบนักำรเงินดงักล่ำว 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด และอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำใหสิ้นเช่ือ ท ำใหเ้งินกูย้มืดงักล่ำวเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ำย
คืนเม่ือทวงถำมทนัทีตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 17 
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16. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 
     (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,860 6,264 449,250 255,009 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 357,868 513,384 198,802 290,011 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 17,212 3,884 29,707 15,881 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 166,096 158,039 94,007 78,597 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 2,248 2,251 
ดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยแก่กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,898 2,766 1,049 1,669 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 65,846 67,962 24,875 28,370 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 616,780 752,299 799,938 671,788 

17. เงินกู้ยืมระยะยำว  
     (หน่วย: พนับำท) 

  
งบกำรเงินรวมและ                       

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562 2561 
เงินกูย้มืระยะยำว   1,075,300 1,475,300 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (1,075,300) (400,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนด

ช ำระภำยในหน่ึงปี   - 1,075,300 

 ในเดือนธนัวำคม 2559 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำสินเช่ือ (Credit Facility Agreement) กบัสถำบนักำรเงิน 3 
แห่ง เพื่อรับวงเงินสินเช่ือร่วมส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวจ ำนวน 2,000 ลำ้นบำท 

 ในระหวำ่งเดือนธนัวำคม 2559 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำแลว้จ ำนวน 1,000 ลำ้นบำท โดย
เงินกูย้มืดงักล่ำวมีก ำหนดจ่ำยช ำระคืนภำยในปี 2564 โดยแบ่งจ่ำยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำส ไตรมำสละ 50 
ลำ้นบำท รวม 20 งวด โดยเร่ิมช ำระคืนเงินกูไ้ตรมำสแรกในเดือนมีนำคม 2560 

 ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯไดเ้บิกเงินกูย้ืมระยะยำวเพิ่ม จ ำนวนทั้งส้ิน 925.3 ลำ้นบำท เงินกูย้ืมดงักล่ำวมี
ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนภำยในปี 2566 โดยแบ่งจ่ำยช ำระคืนเป็นรำยไตรมำสจ ำนวน 19 งวด แบ่งเป็น                   
ไตรมำสละ 50 ลำ้นบำท จ ำนวน 18 งวด และไตรมำสสุดทำ้ยจ ำนวน 25.3 ลำ้นบำท โดยเร่ิมช ำระคืนเงินกู้
ไตรมำสแรกในเดือนธนัวำคม 2561 

 เงินกูย้มืดงักล่ำวคิดอตัรำดอกเบ้ียซ่ึงอำ้งอิงจำกอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX +3% โดยมีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเป็น
รำยเดือน 
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ภำยใตส้ัญญำเงินกูน้ี้ กลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ รวมถึงกำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีท่ีมีภำระ
ดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหกัดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรท่ีไม่ใช่  
เงินสดส ำหรับงบกำรเงินรวมไม่เกิน 5:1 และอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นส ำหรับงบกำรเงินรวม
ไม่เกิน 2.75:1   

ในเดือนธนัวำคม 2561 กลุ่มบริษทัไดรั้บหนงัสืออนุมติักำรผอ่นผนัเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำร รวมไป
ถึงอนุมติัผ่อนผนักำรไม่ด ำรงอตัรำส่วนหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหักดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำ
และค่ำตดัจ ำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด และอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จำกเจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินทั้ง 3 แห่ง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 กลุ่มบริษทัสำมำรถปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีระบุในหนงัสือผอ่นปรนและ
สัญญำเงินกูไ้ด ้

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถด ำรงอตัรำส่วนหน้ีท่ีมีภำระดอกเบ้ียต่อก ำไรก่อนหัก
ดอกเบ้ีย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย รำยกำรพิเศษและรำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด และอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีก ำหนดไวใ้นสัญญำให้สินเช่ือ ท ำให้เงินกูย้ืมระยะยำวเป็นหน้ีสินท่ีตอ้งจ่ำยคืน
เม่ือทวงถำมทนัที กลุ่มบริษทัจึงไดจ้ดัประเภทเงินกูย้ืมดงักล่ำวรวมเป็นส่วนหน่ึงของเงินกูย้ืมท่ีถึงก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปีทั้งจ  ำนวน กำรจดัประเภทหน้ีสินดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 เป็นหน้ีสิน
หมุนเวยีนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินข้ำงต้นค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงของ               
กลุ่มบริษทั 

 บริษทัฯไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียส ำหรับเงินกูย้มืระยะยำวบำงส่วนตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุ 33 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 51,382 69,569 1,623 2,642 
หกั: ดอกเบ้ียรอตดัจ่ำย (5,408) (2,374) (116) (190) 
รวม 45,974 67,195 1,507 2,452 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (15,827) (56,028) (568) (901) 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิจำกส่วนท่ี               

ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 30,147 11,167 939 1,551 
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กลุ่มบริษทัไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินเพื่อเช่ำเคร่ืองจกัรและยำนพำหนะใช้ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมี
ก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 3 ถึง 5 ปี 

กลุ่มบริษทัมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 18 33 51 1 1 2 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2) (3) (5) - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 16 30 46 1 1 2 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 58 11 69 1 2 3 

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำกำรเงินรอกำร
ตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (2) - (2) - - - 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้ง
จ่ำยทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 56 11 67 1 2 3 

19. หนีสิ้นหมุนเวยีนอ่ืน 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ 8,178 7,047 8,004 6,821 
รำยไดร้อกำรรับรู้ 14,084 18,612 14,084 18,612 
อ่ืน ๆ 9,098 6,970 - - 
รวม 31,360 32,629 22,088 25,433 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน  
จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำนและเงิน
รำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
โครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลักำร
ปฏิบติังำนครบก ำหนด

ระยะเวลำ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 198,055 195,627 1,105 1,225 199,160 196,852 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  19,216 14,108 419 221 19,635 14,329 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,502 4,800 109 31 6,611 4,831 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 55,710 - 2,981 - 58,691 - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั       

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  - - 356 - 356 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - - 135 - 135 - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั       

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน  15,192 - - - 15,192 - 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 910 - - - 910 - 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (32,233) (16,480) (117) (372) (32,350) (16,852) 
โอนส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระไปเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - - (593) - (593) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 263,352 198,055 4,395 1,105 267,747 199,160 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
โครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำน 

โครงกำรเงินรำงวลักำร
ปฏิบติังำนครบก ำหนด

ระยะเวลำ รวม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 89,630 93,548 1,105 1,225 90,735 94,773 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน :       
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  7,630 6,758 325 221 7,955 6,979 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,991 2,299 80 31 3,071 2,330 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต 26,819 - 1,890 - 28,709 - 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง

กำรเงิน  - - 356 - 356 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ - - 135 - 135 - 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน :       
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั       
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง

กำรเงิน  9,332 - - - 9,332 - 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,447 - - - 1,447 - 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (20,544) (9,544) - (372) (20,544) (9,916) 
โอนส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระไปเป็นค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย - - (593) - (593) - 
โอนพนกังำนไปบริษทัยอ่ย - (3,431) - - - (3,431) 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 117,305 89,630 3,298 1,105 120,603 90,735 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกำศลงใน                                                
รำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงไดก้ ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจำ้งเลิกจำ้ง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ย 400 วนั กฎหมำยดงักล่ำว
จะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 5 พฤษภำคม 2562 เป็นตน้ไป กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ข
โครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และมีผลกระทบให้กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินส ำรอง
ผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 55.7 ลำ้นบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 26.8 ลำ้นบำท) กลุ่มบริษทั
ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในส่วน
ของก ำไรหรือขำดทุนของปีปัจจุบนั 
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 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
16.4 ลำ้นบำท (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: จ ำนวน 6.7 ลำ้นบำท) (2561: จ ำนวน 16.8 ลำ้นบำท งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: จ ำนวน 8.3 ลำ้นบำท)  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ของกลุ่มบริษทัประมำณ 13 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี) (2561: 13 ปี งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 13 ปี) 

สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

อตัรำคิดลด  1.8 2.7 1.8 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต                 

(ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 5.0 - 7.0 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด  (18.3) 20.9 (8.4) 9.6 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  19.9 (17.9) 9.1 (8.2) 

 

  (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด  (14.4) 16.5 (6.9) 7.8 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  15.7 (14.1) 7.5 (6.7) 
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21. ทุนเรือนหุ้น 
เม่ือวนัท่ี 4 กนัยำยน 2562 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ มีมติอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ จำกเดิม 1,200 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,200 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
1,500 ลำ้นบำท (หุ้นสำมญั 1,500 ลำ้นหุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท) โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 300 
ลำ้นหุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจและรองรับกำรขยำยตวัของ
บริษทัฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินงำน โดยบริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวง
พำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 30 กนัยำยน 2562 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 
ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หลงัจำกหกัขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองดงักล่ำวมีจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลได ้ 

23. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ 5,848,249 7,362,895 2,943,892 3,852,057 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำร 67,134 65,600 2,143 9,347 
รำยไดจ้ำกกำรขำยเศษซำก 24,593 27,357 1,883 19,854 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ - รับรู้รำยได ้
ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 5,939,976 7,455,852 2,947,918 3,881,258 
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24. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
วตัถุดิบและวสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 7,407,209 9,015,995 3,255,894 4,214,310 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูปและ                                        
งำนระหวำ่งท ำลดลง 577,895 - 409,478 - 

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังำน 1,022,837 1,061,898 437,567 483,601 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 362,990 408,038 156,014 177,938 
ค่ำเช่ำจ่ำย 38,321 33,634 11,135 6,578 

25. ภำษีเงินได้ 
ค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 973 828 - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 32,324 (122,289) 3,697 (89,461) 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไรขำดทุน 33,297 (121,461) 3,697 (89,461) 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวกบัผลขำดทุนจำก

กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำตร์ประกนัภยั (2,915) - (2,156) - 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งขำดทุนทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำย(รำยได)้ภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล (1,090,433) (727,256) (1,219,886) (725,781) 
     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20, 25% 20, 25% 20% 20% 
ขำดทุนทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ

อตัรำภำษี (218,087) (146,913) (243,977) (145,156) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
กำรส่งเสริมกำรลงทุน (หมำยเหต ุ26) (264) (6,308) - - 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 5,428 8,016 102,051 56,836 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (17,465) (14,935) (658) (797) 
อ่ืน ๆ 1,306 2,579 1,106 (344) 

รวม (10,995) (10,648) 102,499 55,695 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่รับรู้ 231,345 27,912 141,420 - 
โอนกลบัสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรรับรู้ 31,034 8,188 3,755 - 
ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในก ำไร

ขำดทุน 33,297 (121,461) 3,697 (89,461) 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี     
ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 2,340 3,644 483 2,088 
ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 43,306 46,069 20,450 22,669 
ส ำรองกำรรับประกนัสินคำ้ 1,636 1,293 1,601 1,248 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 46,715 40,681 22,649 19,814 
รำยไดร้อกำรรับรู้ 2,817 3,722 2,817 3,722 
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 107,650 134,450 102,050 102,050 
อ่ืน ๆ 15,797 19,875 - - 

รวม 220,261 249,734 150,050 151,591 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้จ  ำนวน 2,119.3 ลำ้นบำท (2561: 
1,032.1 ล้ำนบำท) ท่ีกลุ่มบริษทัไม่ได้บนัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี เน่ืองจำกกลุ่มบริษทั
พิจำรณำแลว้เห็นวำ่กลุ่มบริษทัอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้
ขำ้งตน้มำใชป้ระโยชน์ได ้

 ผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้มีจ  ำนวนเงิน 2,657.6 ล้ำนบำท ซ่ึงจะทยอยส้ินสุดระยะเวลำกำรให้
ประโยชน์ภำยในปี 2567 

26. กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
26.1 บริษทัฯได้รับสิทธิประโยชน์บำงประกำรในฐำนะผูไ้ด้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมพระรำชบญัญัติ

ส่งเสริมกำรลงทุนพ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดท่ีมี
สำระส ำคญัดงัน้ี  

 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
 1987(2)/2554 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์ส ำหรับ

เคร่ืองปรับอำกำศและ
เคร่ืองท ำควำมเยน็ 

2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ  
2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บ

กำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวียนมี
ก ำหนดเวลำ 5 ปี 

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้น ำ
ผลขำดทุนประจ ำปี ท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้ นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิภำยหลัง
ระยะเวลำได้รับยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนับแต่วนัพน้
ก ำหนดเวลำนั้น  

ตั้งแต่วนัท่ี  
1 กรกฎำคม 2556  

ถึงวนัท่ี  
1 กรกฎำคม 2561 

2.2 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีตอ้งน ำเขำ้มำจำกต่ำงประเทศ เพ่ือ
ใชใ้นกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

ไดรั้บ 

2.3 ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติัตลอด
ระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 

ไดรั้บ 

2.4 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินได้ตลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ด้รับกำร
ส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

3. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 1 กรกฎำคม 2556 
  

ทั้งน้ี บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 

รำยไดจ้ำกกำรขำยของบริษทัฯทั้งหมดส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 มีจ  ำนวนประมำณ 3,881 
ลำ้นบำท เป็นรำยไดจ้ำกกำรผลิตและขำยซ่ึงไดรั้บกำรส่งเสริมกำรลงทุนเป็นจ ำนวนประมำณ 331 ลำ้น
บำท (2562: ไม่มี) 
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26.2 บริษทั กุลธรเคอร์บ้ีเฟำน์ดร่ี จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีส ำหรับผลิตภณัฑ์ท่ีก ำหนดแต่
ละประเภทภำยใตพ้ระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนโดยมีรำยละเอียดท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี  

  บตัรส่งเสริมเลขท่ี บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
 2127(2)/2548 60-0092-1-00-1-0 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตช้ินส่วนเหลก็หล่อ ผลิตช้ินส่วนเหลก็หล่อ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ   

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมเป็นระยะเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ี
เร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีได้รับยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้สำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนใน
ระหวำ่งเวลำนั้นไปหกัออกจำกก ำไรสุทธิภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนัท่ี
พน้ก ำหนดเวลำนั้น 

ตั้งแต่วนัท่ี 8 กรกฎำคม 
2555  

ถึงวนัท่ี 7 กรกฎำคม 
2563 

- 

2.2 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำร
ประกอบกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของ
เงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุนหมุนเวยีนมีก ำหนดเวลำ 5 ปี 

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลใหน้ ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งเวลำ
นั้นไปหักออกจำกก ำไรสุทธิภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษี
เงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปีนบัแต่วนัพน้ก ำหนดเวลำ
นั้น 

- ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม
กำรลงทุน ซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อ
เสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

2.4 ได้รับยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำอนุมติั 

ไดรั้บ ไดรั้บ 

3. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 8 กรกฎำคม 2555 ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ 
   

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 



  198    รายงานประจำาปี 2562    36 

26.3 บริษทั กุลธรพรีเมียร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไดรั้บสิทธิพิเศษทำงภำษีตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำร
ลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยมีรำยละเอียดส ำหรับบตัรส่งเสริมท่ี
ยงัมีสิทธิพิเศษท่ีส ำคญัเหลืออยูด่งัน้ี 

 
 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
 2167(2)/2550 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ผลิตคอมเพรสเซอร์ส ำหรับ

ตูเ้ยน็และเคร่ืองท ำควำมเยน็ 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวยีนเป็นระยะเวลำ 8 ปีนบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหวำ่งเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ให้สำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออกจำกก ำไร
สุทธิภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำไม่เกิน 5 ปี 
นบัแต่วนัท่ีพน้ก ำหนดเวลำนั้น 

ตั้งแต่วนัท่ี 14 มกรำคม 2551 
ถึงวนัท่ี 13 มกรำคม 2559 

2.2 ได้รับยกเวน้ไม่ตอ้งน ำเงินปันผลท่ีได้รับจำกกิจกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซ่ึงได้รับ
ยกเวน้ภำษีเงินได้นิติบุคคลไปรวมค ำนวณเพื่อเสียภำษีเงินไดต้ลอดระยะเวลำท่ีผู ้
ไดรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บลดหยอ่นภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรลงทุนในอตัรำ
ร้อยละ 50 ของอตัรำปกติ  

มีก ำหนด 5 ปี นบัจำกวนัท่ี
พน้ก ำหนดระยะเวลำตำม 2.1 

2.4 ไดรั้บอนุญำตให้หักค่ำขนส่ง ค่ำไฟฟ้ำและค่ำประปำสองเท่ำของค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำว
นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรนั้น 

เป็นระยะเวลำ 10 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำร

ประกอบกิจกำร 
2.5 ไดรั้บอนุญำตให้หักเงินลงทุนในกำรติดตั้งหรือก่อสร้ำงส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกร้อย

ละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือไปจำกกำรหกัค่ำเส่ือมรำคำตำมปกติ  
ไดรั้บ 

2.6 ได้รับยกเว ้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็นท่ีต้องน ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศเพ่ือใชใ้นกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออก 

เป็นระยะเวลำ 5 ปีนบัแต่วนั
น ำเขำ้คร้ังแรก 

2.7 ไดรั้บลดหยอ่นอำกรขำเขำ้ร้อยละ 75 ของอตัรำปกติส ำหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ ำเป็น
ท่ีน ำเขำ้มำใชใ้นกำรผลิตเพ่ือจ ำหน่ำยในประเทศเป็นระยะเวลำ 1 ปีนบัแต่วนัน ำเขำ้
คร้ังแรก 

ไดรั้บ 

2.8 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับของท่ีผูไ้ด้รับกำรส่งเสริมน ำเขำ้มำเพ่ือส่งกลับ
ออกไปเป็นระยะเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัน ำเขำ้คร้ังแรก 

ไดรั้บ 

3. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิตำมบตัรส่งเสริม 14 มกรำคม 2551 
  

ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
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26.4 บริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยได้รับสิทธิพิเศษทำงภำษีส ำหรับ
ผลิตภณัฑ์ท่ีก ำหนดแต่ละประเภทภำยใตพ้ระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยกำรอนุมติัของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุนโดยมีรำยละเอียดท่ีมีสำระส ำคญัดงัน้ี 
 บตัรส่งเสริมเลขท่ี 
 1204(2)/2551 
1. เพ่ือส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร ลวดโลหะอำบน ้ ำยำ

ประเภท 5.3 
2. สิทธิประโยชน์ส ำคญัท่ีไดรั้บ  

2.1 ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรท่ี
ไดรั้บกำรส่งเสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุนไม่รวมค่ำท่ีดินและทุน
หมุนเวยีนเป็นระยะเวลำ 6 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร  

 ในกรณีท่ีประกอบกิจกำรขำดทุนในระหว่ำงเวลำท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได้นิติ
บุคคลให้สำมำรถน ำผลขำดทุนประจ ำปีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงเวลำนั้นไปหักออก
จำกก ำไรสุทธิภำยหลงัระยะเวลำไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ
ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีพน้ก ำหนดเวลำนั้น 

ตั้งแต่วนัท่ี 10 มกรำคม 2555 
ถึงวนัท่ี 9 มกรำคม 2561  

2.2 ได้รับยกเวน้อำกรขำเข้ำส ำหรับวตัถุดิบและวสัดุจ ำเป็นท่ีต้องน ำเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ เพ่ือใชใ้นกำรผลิตเพ่ือกำรส่งออกเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัท่ี
น ำเขำ้คร้ังแรก 

ไดรั้บ 

2.3 ไดรั้บยกเวน้อำกรขำเขำ้ส ำหรับเคร่ืองจักรตำมท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำอนุมติั
ตลอดระยะเวลำท่ีไดรั้บกำรส่งเสริม 

ไดรั้บ 

2.4 ได้รับยกเว ้นไม่ต้องน ำเงินปันผลจำกกิจกำรท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน                         
ซ่ึงได้รับยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวมค ำนวณเพ่ือเสียภำษีเงินได้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผูไ้ดรั้บกำรส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

ไดรั้บ 

3. วนัท่ีเร่ิมใชสิ้ทธิ 10 มกรำคม 2555 
  

 ทั้งน้ี บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำง ๆ ท่ีก ำหนดไวใ้นบตัรส่งเสริมกำรลงทุน 
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27. ขำดทุนต่อหุ้น 
 ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรขำดทุนส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร

ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

 ขำดทุนต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน แสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

ขำดทุนส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั                
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ขำดทุนต่อหุน้ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
งบกำรเงินรวม       
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,123,729) (605,795) 1,284,497 1,200,000 (0.875) (0.505) 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร       
ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน       
ขำดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (1,223,583) (636,320) 1,284,497 1,200,000 (0.953) (0.530) 

28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีจัดท ำให้ผูมี้อ  ำนำจ

ตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนและได้รับกำรสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใช้ในกำรตดัสินใจในกำร
จดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในกำรบริหำรงำน กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้ำงองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตำมประเภทของ
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มบริษทัมีส่วนงำนท่ีรำยงำนทั้งส้ิน 4 ส่วนงำน ดงัน้ี 

1. คอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ 
2. ลวดอำบน ้ำยำ 
3. เหล็กแผน่และเหล็กแผน่แปรรูป 
4. ช้ินส่วนเหล็กหล่อ  

 กลุ่มบริษทัไม่มีกำรรวมส่วนงำนด ำเนินงำนเป็นส่วนงำนท่ีรำยงำนขำ้งตน้ 

 ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดสอบทำนผลกำรด ำเนินงำนของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจำกกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรรทรัพยำกรและกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยร์วมซ่ึงวดัมูลค่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบกำรเงิน  

 กำรบนัทึกบญัชีส ำหรับรำยกำรระหวำ่งส่วนงำนท่ีรำยงำนเป็นไปในลกัษณะเดียวกบักำรบนัทึกบญัชีส ำหรับ
รำยกำรธุรกิจกบับุคคลภำยนอก  
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศำสตร์  

รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้งของลูกคำ้ 

(หน่วย: พนับำท) 
 2562 2561 
รำยไดจ้ำกลูกคำ้ภำยนอก    
ประเทศไทย 4,082,633 5,035,165 
ฮ่องกง 895,443 1,351,670 
จีน 232,377 287,526 
อินโดนีเซีย 54,180 36,226 
ซำอุดิอำระเบีย 75,383 40,211 
ประเทศอ่ืนๆ 599,960 705,054 
รวม 5,939,976 7,455,852 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
และสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี)   

ประเทศไทย 3,155,457 2,964,611 
จีน 115,158 140,415 
รวม 3,270,615 3,105,026 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 

ในปี 2562 กลุ่มบริษทัมีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 1,103.3 ลำ้นบำท 
และ 886.6 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ ส่วนงำนลวดอำบน ้ ำยำ และ
ส่วนงำนช้ินส่วนเหล็กหล่อ (ปี 2561 มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใหญ่จ ำนวนสองรำย เป็นจ ำนวนเงินประมำณ 
1,244.6 ลำ้นบำท และ 687.5 ลำ้นบำท ซ่ึงมำจำกส่วนงำนคอมเพรสเซอร์แบบลูกสูบและอุปกรณ์ ส่วนงำนลวด
อำบน ้ำยำ และส่วนงำนช้ินส่วนเหล็กหล่อ) 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 กลุ่มบริษทัและพนักงำนกลุ่มบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุน

ส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบริษทัและพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ     
3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยใ์นประเทศไทย และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัท ในระหว่ำงปี 2562            
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยจ ำนวน 19.1 ลำ้นบำท (2561: 18.2 ลำ้นบำท) และเฉพำะ 
บริษทัฯเป็นจ ำนวน 7.5 ลำ้นบำท (2561: 8.5 ลำ้นบำท) 
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30. เงินปันผล 
 

เงินปันผล อนุมติัโดย 
เงินปันผลจ่ำย 
(ลำ้นบำท) 

เงินปันผลจ่ำยต่อหุน้ 
(บำท) 

เงินปันผลประจ ำปี 2560 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 
25 เมษำยน 2561 60 0.05 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  60 0.05 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนจ ำนวน 147.1 ลำ้นบำท (2561: 

101.2 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 133.4 ลำ้นบำท 2561: 69.2 ลำ้นบำท) ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรก่อสร้ำงอำคำร
โรงงำนและกำรติดตั้งเคร่ืองจกัร 

31.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 กลุ่มบริษทัไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเช่ำท่ีดิน ยำนพำหนะ และอุปกรณ์ส ำนกังำน 

อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ 1 ถึง 3 ปี  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใต ้ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 20.6 19.4 - - 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 16.8 26.5 - - 
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31.3 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำให้บริกำรระยะยำว 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำบริกำรท่ีจะตอ้งจ่ำยใน

อนำคตดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562 2561 2562 2561 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 13.8 10.8 5.1 3.0 
มำกกวำ่ 1 ปี 7.2 - 3.0 - 

ข) กลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัเก่ียวเน่ืองกับสัญญำค่ำตอบแทนจำกกำรขำยแก่ตวัแทนจ ำหน่ำย โดย       
กลุ่มบริษทัตอ้งจ่ำยค่ำนำยหนำ้ตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำหรือตำมอตัรำท่ีตกลงร่วมกนั 

31.4 กำรค ำ้ประกนั 
ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัฯและบริษทั กุลธรแมททีเรียลส์แอนด์คอนโทรลส์ จ ำกดั มีหน้ีสินอ่ืน

ท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ ำประกนัวงเงินสินเช่ือของบริษทั ซูโจว กุลธรแมกเนทไวร์ จ  ำกดั แก่สำขำใน
ต่ำงประเทศของธนำคำรแห่งหน่ึงจ ำนวน 60 ลำ้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่ำประมำณ 262 ลำ้นบำท (2561: 
60 ลำ้นเรนมินบิ หรือเทียบเท่ำประมำณ 287 ลำ้นบำท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมกลุ่มบริษทัเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวน
เงินประมำณ 48.2 ลำ้นบำท (2561: 68.6 ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 17.0 ลำ้นบำท (2561: 8.3             
ล้ำนบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษัท                    
ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใช้ไฟฟ้ำจ ำนวน 38.2 ลำ้นบำท (2561: 68.3            
ลำ้นบำท) (เฉพำะของบริษทัฯ: 7.2 ลำ้นบำท (2561: 8.2 ลำ้นบำท)) และอีกจ ำนวน 10.0 ลำ้นบำท 
(2561: 0.3 ลำ้นบำท) เพื่อค ้ำประกนัอำกรกำรน ำเขำ้ กำรซ้ือก๊ำซธรรมชำติและอ่ืนๆ (เฉพำะของบริษทัฯ: 
9.8 ลำ้นบำท (2561: 0.1  ลำ้นบำท)) 
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32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมหรือ

เปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน              

เฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 2 ระดบั 2 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 0.3 0.3 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม   
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (2.2) (2.2) 

 
(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน              

เฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 2 ระดบั 2 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม   
ตรำสำรอนุพนัธ์   
สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 0.2 0.2 

สินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม   
สัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย 1.4 1.4 
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33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 107 “กำรแสดง
รำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำ              
เงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น และเงินกูย้ืมระยะยำว       
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำวและมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ำยบริหำรควบคุม
ควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดใหมี้นโยบำยและวิธีกำรในกำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นกลุ่มบริษทัจึง
ไม่คำดว่ำจะได้รับควำมเสียหำยท่ีเป็นสำระส ำคัญจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ี  กำรให้สินเช่ือของ         
กลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวัเน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำกรำย 
จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชีของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืน
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินเบิกเกินบญัชี 
เงินกูย้มืระยะสั้น และเงินกูย้มืระยะยำว อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มี
อตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำมอตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั 
นอกจำกน้ี บริษทัฯไดท้  ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียเพื่อลดควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ี           
ครบก ำหนด หรือ วนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) 
ไดด้งัน้ี            
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี  รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 38 100 138 0.10 - 0.63 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 977 977 - 
 - - 38 1,077 1,115  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 3,377 - 109 - 3,486 3.90 - 11.62 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 617 617 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 16 30 - - 46 2.65 - 6.38 
เงินกูย้มืระยะยำว  - - 1,075 - 1,075 THBFIX+3% 
 3,393 30 1,184 617 5,224  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี  รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 82 15 97 0.04 - 0.63 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,175 1,175 - 
 - - 82 1,190 1,272  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 3,046 - - - 3,046 2.85 - 7.12 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 752 752 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 56 11 - - 67 2.55 - 13.38 
เงินกูย้มืระยะยำว  - - 1,475 - 1,475 THBFIX+3%    
 3,102 11 1,475 752 5,340  
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี  รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 5 46 51 0.22 - 0.63 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 611 611 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 50 - - - 50 4.25 - 4.75 
 50 - 5 657 712  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 2,062 - 24 - 2,086 4.00 - 11.62 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 800 800 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 512 - - - 512 4.60 - 7.25 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   1 1 - - 2 2.65 
เงินกูย้มืระยะยำว  - - 1,075 - 1,075 THBFIX+3% 
 2,575 1 1,099 800 4,475  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย   อตัรำ 
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มีอตัรำ  ดอกเบ้ีย 
 1 ปี ถึง 5 ปี  รำคำตลำด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 62 7 69 0.04 - 0.63 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 650 650 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 70 - - - 70 3.25 - 5.80 
 70 - 62 657 789  
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น

จำกสถำบนักำรเงิน 1,629 - - - 1,629 3.18 - 4.96 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 672 672 - 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 614 - - - 614 0.25 - 5.80 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน   1 2 - - 3 2.65 - 7.70 
เงินกูย้มืระยะยำว  - - 1,475 - 1,475 THBFIX+3%    
 2,244 2 1,475 672 4,393  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือหรือขำยสินคำ้ท่ีเป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียน        
 สินทรัพยท์ำง หน้ีสิน   สินทรัพยท์ำง หน้ีสิน  

สกุลเงิน กำรเงิน ทำงกำรเงิน กำรเงิน ทำงกำรเงิน อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 4 9 4 2 29.9767 30.3313 
เยน - 4 - - 0.2723 0.2796 
ยโูร - 0.2 - - 33.3775 34.0846 

 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อตัรำแลกเปล่ียน 
 สินทรัพยท์ำง หน้ีสิน   สินทรัพยท์ำง หน้ีสิน  

สกุลเงิน กำรเงิน ทำงกำรเงิน กำรเงิน ทำงกำรเงิน อตัรำซ้ือ อตัรำขำย 
 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกำ 8 3 7 3 32.2848 32.6148 
เยน - 2 - 2 0.2892 0.2970 
ยโูร - 0.2 - - 36.7620 37.4884 
เรนมินบิ - - - 0.3 4.6636 4.7838 

สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 
บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ซ่ึงมีอำยสุัญญำไม่เกินหน่ึงปี คงเหลือดงัน้ี 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   วนัท่ีครบก ำหนด อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ 
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย ตำมสญัญำ จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 

 (ลำ้น) (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.1 3.7 6 กมุภำพนัธ์ -           

19 มิถุนำยน 2563 
30.79 30.02 - 30.08 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   วนัท่ีครบก ำหนด อตัรำแลกเปล่ียนตำมสญัญำของ 
สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย ตำมสญัญำ จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย 

 (ลำ้น) (ลำ้น)  (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 0.2 2.2 26 มีนำคม -                   

26 มิถุนำยน 2562 
32.49 32.18 - 32.75 

สัญญำแลกเปลีย่นอตัรำดอกเบีย้  
 ในเดือนพฤศจิกำยน 2560 บริษทัฯได้ท ำสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียกบัธนำคำรพำณิชย์แห่งหน่ึง 

ส ำหรับเงินกูย้ืมระยะยำวจ ำนวน 850 ลำ้นบำท เพื่อเปล่ียนกำรค ำนวณดอกเบ้ียจำกอตัรำดอกเบ้ียลอยตวั 
THB-THBFIX-Reuters บวกร้อยละ 3 ต่อปี เป็นอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 4.65 ต่อปี ซ่ึงค ำนวณจำกยอด
คงเหลือของเงินตน้ตำมตำรำงท่ีตกลงกนั   

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2562 มูลค่ำยุติธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียมีมูลค่ำยุติธรรมต ่ำลงเม่ือ
เทียบกบัวนัท่ีท ำสัญญำเป็นจ ำนวน 2.2 ลำ้นบำท (2561: มูลค่ำยติุธรรมสูงข้ึน 1.4 ลำ้นบำท) 

 มูลค่ำยติุธรรมของสัญญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียค ำนวณโดยใชอ้ตัรำท่ีก ำหนดโดยสถำบนักำรเงินเสมือน
วำ่ไดย้กเลิกสัญญำนั้น ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
เน่ืองจำกสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทมีอัตรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม       
อตัรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษัทจึงประมำณมูลค่ำ
ยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2561 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2562 

ณ วนัท่ี  
31 ธนัวำคม 

2561 
 มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำยติุธรรม 
 ก ำไร ก ำไร ก ำไร ก ำไร 

ตรำสำรอนุพนัธ์     
สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ 0.3 0.2 0.3 0.2 
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 กลุ่มบริษทัมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีและเงินให้กูย้ืมระยะสั้ น เจำ้หน้ีและเงินกูย้ืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินกู้ยืมระยะยำวท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอตัรำใกล้เคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม
โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) ตรำสำรอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ำยติุธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและ
แบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็น
ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียนล่วงหนำ้
ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย เป็นตน้ กลุ่มบริษทัไดค้  ำนึงถึง
ผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคู่สัญญำในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนท่ีส ำคัญของบริษัทฯ คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ี

เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบำย หรือ
กระบวนกำรในกำรบริหำรจดักำรทุน 

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ คร้ังท่ี 2/2563 ไดพ้ิจำรณำเพื่อหำแนวทำง     

แกไ้ขสถำนกำรณ์และกำรปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยในกรณีท่ีหลกัทรัพยข์อง
บริษทัฯจะถูกข้ึนเคร่ืองหมำย “C” (Caution) ทั้งน้ี บริษทัฯจะไดน้ ำเสนอแนวทำงกำรแกไ้ขสถำนกำรณ์ดงักล่ำว
ต่อท่ีประชุมเพื่อใหข้อ้มูลกบัผูล้งทุนและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง (Public Presentation) ต่อไป 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมกำรผูรั้บมอบอ ำนำจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 2 มีนำคม 2563 






