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อหุ้น 

ายเงินปันผล 

์กร 

จดัการในองค์ก

ร 

รตรวจสอบ 

รบริหาร 

านาจอนมุติัวงเงิ

ษัท 

รมการและผู้บริ
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ขัน้ตอนการอนุ
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รายการระหวา่ง
เนินงานและฐา

วกบัรายการระห

การระหวา่งกนั
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หวา่งกนั 
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ขยายฐาน

ในอนาคต
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HAถือเป็นผู้ผลิ

ของบริษัทมีคว

สบการณ์ในกา

ติบโตอย่างยัง่ยื

งานบริการเพ่ือ

ค้าของบริษัท 

HA มีความเช่ือ

ามพยายามใน

รถดําเนินธุรกิจผ

สร้างความเติบโ

นธุรกิจของบริษั

ต 

ลติและจําหน่าย

วามเติบโตทัง้ด้

ารดําเนินธุรกิจ

ยืน บริษัทฯ จึง

อรองรับในการแ

อมัน่วา่จากราก

นการพฒันาและ

ผา่นความผนัผ

โตทัง้รายได้และ

ษัทให้มีรากฐาน

ยปนูขาวและแค

ด้านยอดขายแ

ด้านเคมีภัณฑ์

มุ่งพฒันาบคุล

แข่งขนัและตอบ

กฐานและความ

ะปรับปรุงท่ีไมเ่

วนของเศรษฐกิ

ะกําไรอยา่งตอ่

ท่ีมัน่คงต่อไปเพื

คลเซียมคาร์บอ

และกําไรอย่างต

ฑ์พืน้ฐานเพ่ือส ้

ลากรทกุฝ่าย รว

บสนองความพึ

มมุง่มัน่ท่ีมีมาโด

เคยหยดุอยู่น่ิง  

กิจ  และยงัคง 

เน่ือง รวมถึงกา

พ่ือรองรับกบักา

อเนตรายใหญ่ข

ต่อเน่ือง  จากค

ร้างรากฐานให้

วมถึงประสิทธิ

พงึพอใจให้กบัลู

ดยตลอด  
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4.  พิจาร
แอนด์ ยงั 
5. สอ
ข้อมลูของ
และตลาด
รายการใน
ประโยชน์
 

คณะกรรม
การดาํเนิน
ขอ้กาํหนด
กาํกบัดูแล
เหมาะสม
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รณาคดัเลือกเส
 จํากดั) เป็นผู้ส
อบทานและให้ค
งรายการดงักลา่
ดหลกัทรัพย์คณ
นงบการเงินและ
น์สงูสดุตอ่บริษัท

โดยส
มการตรวจสอบ
นงานอยา่งถูกต้
ดและขอ้ผกูพนั
ลกิจการท่ีดีอยา่ง
กบัสภาพแวดล้

นอแตง่ตัง้ผู้สอ
สอบบญัชีของบ
ความเหน็ตอ่รา
าวตามข้อกําหน
ณะกรรมการตรว
ะหมายเหตปุระ
ท 

สรุปในภาพรวม
บท่ีไดรั้บอนุมติั
อ้งมีระบบการค
ต่างๆมีการเปิด
งเพียงพอโปร่ง
ลอ้มทางธุรกิจอ

บบญัชีรับอนญุ
บริษัทประจําปี 2
ายการท่ีเก่ียวโย
นดของตลาดห
วจสอบมีความ
ะกอบงบการเงิน

มแลว้คณะกรรม
จากคณะกรรมก
ควบคุมภายในก
ดเผยรายการท่ีเกี
ใสและเช่ือถือไ
ยา่งต่อเน่ือง 

ญาต จากบริษัท
2556  
ยงกนัหรือรายก
หลกัทรัพย์แหง่ป
เหน็วา่รายการ
นแล้วอยา่งถกู

มการตรวจสอบ
การบริษทัและ
การตรวจสอบภ
ก่ียวโยงกนัอยา่ง
ไดร้วมทั้งมีการ

ทสํานกังาน อีว

ารท่ีอาจมีความ
ประเทศไทยและ
รสว่นใหญ่ท่ีมีสา
ต้องและครบถ้ว

บไดป้ฏิบติัหนา้
มีความเห็นวา่บ
ภายในท่ีเหมาะส
งถูกตอ้งและมีก
รพฒันาปรับปรุ

บริษัท

รายงานคณ

าย จํากดั (เดิม

มขดัแย้งทางผล
ะสํานกังานคณ
าระสําคญัได้รับ
วนและเป็นราย

ท่ีครบถว้นตาม
บริษทัมีการรายง
สมและเพียงพอ
การปฏิบติังานที
งระบบการปฏิบ

     

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ณะกรรมกา

มช่ือ บริษัทสําน

ลประโยชน์รวม
ณะกรรมการกําก
บการเปิดเผยแ
ยการท่ีสมเหตสุ

มท่ีไดร้ะบุไวใ้น
งานขอ้มูลทางก
อมีการปฏิบติัต
ท่ีสอดคลอ้งกบั
บติังานใหมี้คุณ

(นายศ

  ประธานกรรม

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รตรวจสอบ

นกังาน เอินส์ท

มถงึการเปิดเผย
กบัหลกัทรัพย์
ละแสดง
มผลและเป็น

นกฎบตัร
การเงินและ
ามกฎหมาย
ระบบการ

ณภาพดีข้ึนและ

ศรีภพ สารสาส)

มการตรวจสอบ
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ช่ือบริษัท 

ลกัษณะก

เลขทะเบีย

ท่ีตัง้สํานกั
โทรศพัท์ 
โทรสาร 
เวบ็ไซต์ 
 

ท่ีตัง้โรงงา
              
 
 สาขา 3 
 
 
ทนุจดทะเ

ทนุท่ีออก
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การประกอบธุรกิ

ยนบริษัท 

กงานใหญ่ 

  

านสาขา 1 
  สาขา  2 

เบียน 

และเรียกชําระ

: บ

กิจ : ป
แ
ก

: 0

: เล
:  +
:  +

: 

: เล
: เล
 จ
:       เล
 (

: จํ
ล

แล้ว : จํ
ต
ก
3
ล

บริษัท สธุากญัจ

ประกอบธุรกิจผ
และจําหน่ายสนิ
การผลิตปนูขาว

010755600024

ลขท่ี 8/222 หมู
+66(0) 2961 8
+66(0) 2961 8
http://www.go

ลขท่ี 61 หมู ่1 
ลขท่ี 7 ซ.11 สา
จ.ลพบรีุ 15220
ลขท่ี 111 หมู ่1
ยงัไมไ่ด้ดําเนิน

จํานวน 300,00
ละ 1 บาท (เปล่ี

จํานวน 225,00
ตราไว้หุ้นละ 1.
การเสนอขายหุ้น
300,000,000 บ
ละ 1.00 บาท  

ข้อมูลบริษั

จน์ จํากดั (มหา

ผลติและจําหนา่
นค้า/บริการอ่ืน 
ว 

48 

มู่ 3 ถนนศรีสมา
8652-6 
8650-1 
oldenlime.co.

ถ.พหลโยธิน ต
าย 3 หมู ่12 ถ.

0 
1 ต.ห้วยป่าหว

นการก่อสร้าง) 

00,000 บาท แ
ล่ียนแปลงมลูคา่

00,000 บาท แ
.00 บาท บริษั
นตอ่ประชาชน
บาท แบง่ออกเ

ษัท 

าชน) 

ายสนิค้าเคมีภณั
 รวมทัง้ให้บริ

าน ซอย 2 ตําบ

th 

ต.หน้าพระลาน 
.สระบรีุ-หลม่สกั

วาย อ.พระพทุธ

บง่ออกเป็นหุ้น
าหุ้นท่ีตราไว้เม่ือ

แบ่งออกเป็นหุ้น
ษัทมีแผนเสนอข
ครัง้นี ้ บริ
เป็นหุ้นสามญัจํ

บริษัท

ณฑ์ประเภทปนู
การจําหน่าย 

บลบ้านใหม ่อํา

 อ.เฉลมิพระเกี
กัสายใหม ่ต.ช่อ

ธบาท จ.สระบรีุ

สามญั 300,00
อ 27 มีนาคม 2

นสามญัจํานวน
ขายหุ้นตอ่ประช
ริษัทจะมีทนุท่ีอ
จํานวน 300,00

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ข

นขาว แคลเซี
และติดตัง้เคร่ื

เภอปากเกร็ด จ

ยรติ จ.สระบรีุ 
องสาริกา อ.พฒั

รี 18270  

00,000 หุ้น มลู
2556)  

น 225,000,00
ชาชนในต้นปี 2
ออกและเรียกชํา
00,000 หุ้น มลู

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ข้อมลูทัว่ไป

ซียมคาร์บอเนต
องจกัรอปุกรณ์

จงัหวดันนทบรีุ 

18240 
ฒนานิคม  

ลคา่ท่ีตราไว้หุ้น

0 หุ้น มลูคา่ท่ี
2557 ภายหลงั
าระแล้วจํานวน
ลคา่ท่ีตราไว้หุ้น
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: บ
: เล
 แ
 โ

: บ
: ชั
 แ
 โ

  

: - 

นา

บริษัท ศนูย์รับฝ
ลขท่ี 62 อาคาร
แขวงคลองเตย 
ทรศพัท์ 0-222

บริษัท สํานกังาน
ชัน้ 33 อาคารเล
แขวงคลองเตย 
ทรศพัท์  0 226

 ข้อมู

 ไมมี่- 

ายทะเบียนหุ้น

ฝากหลกัทรัพย์ 
รตลาดหลกัทรัพ
 เขตคลองเตย ก
29 2872  โทรสา

ผู้สอบบัญ

น อีวาย จํากดั 
ลครัชดา 193/1
 เขตคลองเตย ก
64 9090   โทรส

มูลการถือหุ้นข

นบริษัท 

 (ประเทศไทย) 
พย์แหง่ประเทศ
กรุงเทพมหานค
าร 0-2654 564

ชี 

 (เดิมช่ือ บริษัท
36-137 ถนนรั
กรุงเทพมหานค
สาร 02264 07

ของบริษัทในบ

บริษัท

จํากดั 
ศไทย ชัน้ 4-7 ถ
คร 10110 
42  

ท สํานกังาน เอิน
ัชดาภิเษก 
คร 10110 
89 

บริษัทอ่ืนๆ 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ข

ถนนรัชดาภิเษก

นส์ทแอนด์ ยงั 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ข้อมลูทัว่ไป

ก 

 จํากดั) 
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สรุปฐาน

สนิทรัพย์ร
หนีส้นิรวม
สว่นของผู้
รายได้รวม
คา่ใช้จ่าย
กําไรสทุธิส
กําไรสทุธิ
อตัราสว่น
อตัราผลต
อตัราผลต
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ะการเงนิและ

รวม 

ม 

ผู้ ถือหุ้น 

ม 

รวม 
สําหรับงวด 

ตอ่หุ้น(บาทตอ่
นหนีส้นิตอ่สว่น
ตอบแทนตอ่สนิ
ตอบแทนตอ่สว่น

ผลการดาํเนิน

 

หุ้น) 
ผู้ ถือหุ้น (เทา่) 
นทรัพย์ (%) 
นของผู้ ถือหุ้น (

นงานสาํหรับง

(%) 

บการเงนิปี 2

ปี 2554 

67

40
26
75
65
7

554-2556: 

73,437 

04,961 
68,475 
50,035 
50,333 
74,226 

0.33 
1.51 
12.70 
27.42 

บริษัท

ปี 2555 

751,56

408,21
343,35
837,79
691,37
111,74

0.5
1.1
15.7
36.6

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ผลการ

ปี 2

66 

5 
51 
95 
77 
46 
50 

9 
71 
60 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รดําเนินงาน

2556 

 

792,549 
505,421 
287,128 

857,141  
722,070 
100,880 

0.45 
1.76 
13.12 
32.13 
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SUTHA

 

 
สธุากญัจน
ล้านบาท 
แคลเซียม
ผลติภณัฑ
กระบวนก
และใช้ในอ
อตุสาหกร
(Extende
จําหน่าย 

 
ตอบสนอง

  
(มหาชน) 

 

 

ปี 2546-25

ปี 2549 

ปี 2550 

A 

ประวัตคิวามเ

บริษัท สธุากญั
น์ จํากดั โดยมี
 เพ่ือดําเนินธุรกิ
มไฮดรอกไซด์ (C
ฑ์ของบริษัทสาม
การหลอม ฟอ
อตุสาหกรรมท่ี
รรมเย่ือและกระ
er) เพ่ือลดต้นท
และติดตัง้เคร่ือ

ในระยะเวลาท่ี
งความต้องการ

เม่ือวนัท่ี 27 มี
 หรือ Golden L

การเปล่ียนแปล

548  เพิ
แล

 เพิ
15
เค

 เพิ

- 

- 

- 

เป็นมา การเป

ญจน์ จํากดั (ม
มีทนุจดทะเบียน
กิจผลติและจําห
Calcium Hyd
มารถนําไปใช้ใน
กและตกตะกอ
สําคญัตา่งๆ ไ
ะดาษ เป็นต้น
ทนุการผลติ น
องจกัรอปุกรณ์ก

ผ่านมา บริษัท
รของลกูค้าท่ีเพิ่

มนาคม 2556 บ
Lime Public C

ลงและพฒันาก

พิ่มทนุจดทะเบีย
ละแคลเซียมคา

พิ่มทนุจดทะเบีย
50 ล้านบาทใน
คร่ืองจกัร สร้าง

พิ่มทนุจดทะเบีย

ใช้ในการลง
อปุกรณ์ท่ีเก่ี

ใช้ในการจดั

ใช้ในการลง

 

 

 

ปล่ียนแปลงแล

มหาชน) (“บริษ
นเร่ิมแรก 1 ล้าน
หน่ายสนิค้าปร
roxide, Ca(O
นกระบวนการผ
น ช่วยปรับสภ
ด้แก่ อตุสาหก
น ในสว่นของแ
อกจากนีย้งัมีก
การผลติปนูขาว

ได้มีการเพิ่มทนุ
มมากขึน้ 

บริษัทได้แปรสภ
Company Limi

การท่ีสําคญัของ

ยนและทนุชําระ
าร์บอเนต(รวมถึ

ยนและทนุชําร
นปีเดียวกัน เพื
เตาเผาหินปนูเพ

ยนและทนุชําระ

งทนุเพิ่มกําลงัก
ก่ียวข้องเพิ่มอีกจ

ดซือ้ท่ีดินใกล้เคี

ทนุพฒันาระบ

ละพัฒนาการ

ษัท”) จดทะเบี
นบาท และในปี
ระเภท 1) ปนูข
H)2) และ 2) แ
ผลิตได้หลากหล
ภาพนํา้เพ่ือลด
กรรมเหลก็ อตุส
แคลเซียมคาร์บ
การจําหน่ายผลิ
วด้วย 

นอย่างตอ่เน่ือง

ภาพเป็นบริษัทม
ited เพ่ือเตรียม

งบริษัทในช่วงร

ะแล้วเป็น 90 ล้
ถงึเตาเผาหินปนู

ระแล้วเป็น 100
พ่ือเพิ่มกําลังกา
พิ่มจํานวน 1 เต

ะแล้วเป็น 175 

การผลิตอีกประ
จํานวน 1 เตา ซึ

ยงโรงงานเพิ่ม

บการเผาหินปนู

ที่สาํคัญ 

บียนจดัตัง้เม่ือวั
ปี 2548 บริษัท
าว คือ แคลเซี
แคลเซียมคาร์บ
ลาย อาทิเช่น
ความเป็นกรดใ
สาหกรรมเคมี 
บอเนต เป็นสา
ตภณัฑ์ซือ้มาข

ง เพ่ือลงทนุขยา

มหาชนจํากดั แ
มตวัเข้าจดทะเบี

ระยะเวลาท่ีผา่น

ล้านบาทเพ่ือลง
นจํานวน 2 เตา

0 ล้านบาท และ
ารผลิตอีกประ
ตา รวมทัง้อปุก

 ล้านบาท เพ่ือใ

ะมาณ 54,750 
ซึง่เร่ิมดําเนินกา

เติม เพ่ือใช้ในก

นใหมเ่พ่ือลดต้น

บริษัท

ลกัษ

นัท่ี 2 ตลุาคม
เพิ่มทนุจดทะเบี
ซยมออกไซด์ (C
บอเนต (Calciu
น ปนูขาวใช้ใน
ให้เป็นกลาง ใ
อตุสาหกรรมนํ ้
ารตวัเติมเต็ม 
ายไป และสิน

ายธุรกิจและพฒั

และเปล่ียนช่ือเ
บียนในตลาดหล

นมา มีรายละเอี

ทนุจดัซือ้สนิทรั
า และเคร่ืองผลิ

ะเพิ่มทนุจดทะ
ะมาณ 54,750 
รณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

ใช้ในการขยายกิ

 ตนัต่อปี โดย
ารผลติได้ประม

การจดัเก็บวตัถุ

นทนุในการผลิต

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ษณะการปร

ม พ.ศ. 2546 
บียนและทนุชํา
Calcium Oxid
um Carbonate
นการดงึสารเจือ
ใช้ในระบบบําบั
นา้ตาล อตุสาห

(Filler) และ
นค้า/บริการอ่ืน 

ฒนากระบวนก

เป็น บริษัท สธุ
ลกัทรัพย์ 

อียดดงันี ้

รัพย์ท่ีใช้ในการ
ลติปนูไฮเดรต) 

เบียนและทนุชํ
 ตันต่อปี โ
 

กิจการ ดงันี ้

ยก่อสร้างเตาเผ
มาณเดือนกมุภ

ดิบ 

ต  

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ะกอบธุรกิจ

 ในนามบริษัท
าระแล้วเป็น 90
de, CaO) และ
e, CaCO3) ซึง่
อปนตา่งๆ ใน
บดันํา้เสีย ฯลฯ
หกรรมเหมืองแร่
ตวัเพิ่มปริมาณ
และให้บริการ

ารผลิต เพ่ือจะ

ากญัจน์ จํากดั

รผลิตปนูขาว

ชาระแล้วเป็น 
ดยลงทุนซือ้

าหินปนูและ
าพนัธ์ 2553 

6 
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SUTHA

ปี 2551 

ปี 2552 

ปี 2553 

ปี 2554 

A 

 ได้
ธนั

 บ ิ
นํ
ป

 
 เพิ

ต

 บ ิ
ต
สิง่

 บ ิ
ตา

 ดํา
จํา
ตา

 ป
ภ

 บ ิ
“โ

 เพิ
กา

 ได้
เม

 บ ิ
ดงั
ทํา

 บ ิ
O
แล

ด้รับอนุมัติการ
นวาคม 2550 ส

ริษัทได้ผ่านกา
ามาตรฐานดัง
ระสทิธิภาพมา

พิ่มทนุจดทะเบี
. ช่องสาริกาจ.ล

ริษัทได้รับรางวั
ามโครงการ “โ
งแวดล้อม 

ริษัทได้รับรางวั
ามโครงการ “โร

าเนินการลงทนุ
านวน 2 เตา
ามลําดบั 

รับปรุงพืน้ท่ีภา
ายในโรงงาน 

ริษัทได้รับรางวั
โรงโม ่เหมืองหนิ

พิ่มทนุจดทะเบีย
ารผลติและปรับ

ด้รับอนุมัติการ
มษายน 2554 ส

ริษัทได้ผ่านกา
งักล่าว ทําให้บ
างานท่ีดี รวมทั ้

ริษัทได้ผ่านกา
OHSAS 18001:
ละการดแูลด้าน

รส่งเสริมการล
สําหรับกิจการผ

รรับรองมาตรฐ
งกล่าวมาปรับ
กขึน้ โดยตระห

ยนและทนุชําร
ลพบรีุ ประมาณ

วลัสถานประกอ
โรงโม่ เหมืองหิ

วลัสถานประกอ
รงโม ่เหมืองหิน

นเตรียมการก่อส
า ซึ่งสามารถเร่ิ

ายในโดยรอบโ

วลัสถานประกอ
น ติดดาว” ประ

ยนและทนุชําระ
บโครงสร้างเงิน

รส่งเสริมการล
สําหรับกิจการผ

รรับรองมาตรฐ
บริษัทสามารถบ
ทัง้เกิดภาพลกัษ

ารรับรองมาตร
:2007 ซึง่มาตร
นความปลอดภั

ลงทุนจากสํานั
ผลติแคลเซียมอ

ฐานสากลด้านก
บใช้กับการดํา
หนกัถงึการสร้าง

ระแล้วเป็น 190
ณ 50 ไร่ 

อบการประเภท
หิน ติดดาว” 

อบการประเภท
น ติดดาว” ประ

สร้างเตาเผาปนู
ร่ิมดําเนินการผ

โรงงานโดยการ

อบการประเภท
ะจําปี 2553 โดย

ะแล้วเป็น 225 
นทนุสําหรับเตรีย

ลงทุนจากสํานั
ผลติแคลเซียมอ

ฐานสากลด้านสิ
บริหารงานด้าน
ษณ์ท่ีดีตอ่องค์ก

รฐานสากลด้า
รฐานนีเ้ป็นการ
ภยั 

ักงานคณะกร
ออกไซด์  

การจดัการระบ
เนินงานของบ
งความพงึพอใจ

0 ล้านบาทโดย

ทโรงโม่บดหรือ
ประจําปี 255

ทโรงโม่บดหรือ
จําปี 2552 

นและอปุกรณ์ท่ี
ผลิตได้ในเดือน

รเทคอนกรีต เพื

ทโรงโม่บดหรือ
ยได้รับรางวลัเป็

 ล้านบาท เพ่ือใ
ยมตวัเข้าจดทะ

ักงานคณะกร
ออกไซด์และแค

สิ่งแวดล้อม ISO
นสิ่งแวดล้อมได
กร 

านระบบจัดกา
เน้นในเร่ืองของ

บริษัท

ลกัษณ

รมการส่งเสริม

บคณุภาพ ISO
บริษัท โดยพัฒ
จให้กบัลกูค้าเป็

ยใช้ในการซือ้ท่ี ิ

ย่อยหินท่ีมีการ
1 จากกระทรว

ย่อยหินท่ีมีการ

เก่ียวข้องเพิ่ม 
นธันวาคม 255

พ่ือปรับปรุงสภ

ย่อยหินท่ีมีการ
ป็นระยะเวลา 3

ใช้เป็นเงินทนุห
ะเบียนในตลาด

รมการส่งเสริม
ลเซียมไฮดรอก

O 14001:2004
ด้อย่างเป็นระบ

รด้านความป
งการดแูลสขุภา

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ณะการประก

มการลงทุน(BO

O 9001:2008 โ
ฒนากระบวนก
ป็นสําคญั 

ดินเพ่ือขยายส

รจดัการสิ่งแวด
วงทรัพยากรธร

รจดัการสิ่งแวด

เพ่ือขยายกําลงั
54 และกุมภ

าพแวดล้อมแล

รจดัการสิ่งแวด
3 ปีซ้อน 

หมนุเวียนในกา
ดหลกัทรัพย์ 

มการลงทุน(BO
กไซด์ 

4 โดยการปรับใ
บบ เกิดสภาพแ

ลอดภัยและอ
าพอนามยัของ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

กอบธุรกิจ 

 

OI) ในเดือน

โดยบริษัทได้
ารผลิตให้มี

สว่นโรงงานท่ี 

ดล้อมดีเย่ียม
รรมชาติและ

ดล้อมดีเย่ียม

งการผลิตอีก
าพนัธ์ 2555 

ละการขนส่ง

ดล้อมดีเย่ียม 

รขยายกําลงั

OI) ในเดือน

ใช้มาตรฐาน
แวดล้อมการ

าชีวอนามัย 
ผู้ปฏิบติังาน 

6 
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SUTHA

ปี 2555 

ปี 2556 

 

 

บริการอ่ืน
เคมีภณัฑ์
นําไปใช้ใน
อตุสาหกร
นําไปใช้เป็
สายไฟ เป็

 
บริษัทมีเต
(328,500
การผลิตอ

 

 

อณุหภมิูป
ลกัษณะเป็
ผลติภณัฑ

A 

 

 ก่อ

 ท่ี
บ ิ
หุ้
เป
ล้า
ท
แล

 เร่ิ
ผลิ

 บ ิ
ระ

ภาพรวมกา

   บริษัทประกอ
น รวมทัง้ให้บริก
ฑ์ประเภท 1) ปนู
นกระบวนการผ
รรมเหมืองแร่ อุ
ป็นตวัเติมเตม็ 
ป็นต้น ซึง่บริษัท

บริษัทมีโรงงาน
ตาเผาปนูจํานว
0 ตนัตอ่ปี)ซึง่มีก
อยา่งใกล้ชิดโดย

1) ปนูขาว

1.1) 

ประมาณ 900 
ป็นก้อนสีขาวข
ฑ์ในรูปของปนูก้

อสร้างโรงบดแ

ประชุมสามัญ
ริษัทมหาชน แ
นละ 5 บาท) 
ปล่ียนแปลงมลู
านหุ้น และหุ้น
ะเบียนกบักระท
ละเปล่ียนช่ือเป็

รมการก่อสร้าง
ลติปนูไฮเดรต 
ริษัทได้ผ่านกา
ะดบัท่ี 3 ระบบสี

รประกอบธุรกิ

อบธุรกิจผลติแล
การจําหน่าย แ
นขาวคือแคลเซี
ผลติได้ในหลาก
อตุสาหกรรมนํา้
(Filler) และเป็
ทมีการจําหน่าย

นผลติจํานวน2 
น 6 เตา เดิน
การควบคมุกระ
ยผลติภณัฑ์แล

ว 

แคลเซียมออก

เป็นผลิตภณัฑ์
องศาเซลเซียส
นาดประมาณ 
ก้อน ปนูเกลด็ แ

คลเซียมออกไซ

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
และเพิ่มทนุจดท
เป็น 300 ล้าน
ลค่าหุ้นท่ีตราไว้
สามญัเพิ่มทนุจ
ทรวงพาณิชย์แ
ปน บริษัท สธุาก

เคร่ืองผลิตปนูไ

รรับรองมาตรฐ
สีเขียว (Green

กจิ 

ละจําหน่ายสนิ
และติดตัง้เคร่ือ
ซียมออกไซด์แล
กหลายอตุสาหก
าตาล อตุสาหก
ปนตวัเพิ่มปริมา
ยปนูขาวและแค

โรงงานคือโรง
นเคร่ืองจกัรตล
ะบวนการผลิตด้
ะบริการหลกัขอ

ไซด์(Calcium 

์ท่ีได้จากการเผ
ส เพ่ือให้แปรสภ

1.5-4 นิว้ 
และปนูบด ขึน้อ

ซด์ และติดตัง้เค

 1/2556 เม่ือวั
ทะเบียนจากเดิ
นบาท (หุ้ นสา
ว้จากหุ้นละ 5 
จํานวน 75 ล้า
แล้วเม่ือวนัท่ี 27
กญัจน์ จํากดั (

ไฮเดรตจํานวน

ฐานอตุสาหกรร
n System)  

นค้าเคมีภณัฑ์ป
งจกัรอปุกรณ์ก
ละแคลเซียมไฮด
กรรม เช่น 
รรมก่อสร้าง อุ
าณ (Extender
คลเซียมคาร์บอ

งงานท่ีต.ช่องสา
อด 24 ชัว่โม
ด้วยระบบคอม
องบริษัทสามา

 Oxide, CaO) 

ผาหินปนูท่ีมีสว่
ภาพเป็นแคลเซี
 และสามารถ
อยูก่บัความต้อ

คร่ืองบดเพิ่มเติ

ันท่ี 21 มีนาค
ดิม 225 ล้านบา
มัญ 300 ล้าน
บาท เป็น 1 บ
นหุ้น สําหรับเส
7 มีนาคม 255
มหาชน) หรือ G

น 1เคร่ือง และเ

รมสีเขียว (Gree

ระเภทปนูขาว 
การผลติปนูขาว
ดรอกไซด์และ2
อตุสาหกรรม

ตสาหกรรมเคมี
r) เช่น อตุสาห
เนตให้กบัลกูค้

าริกาจ. ลพบรีุ
มงรวมมีกําลงักา
พิวเตอร์ท่ีทนัสม
รถสรุปได้ดงันี ้

 หรือปนูขาวร้อ

นประกอบสว่น
ซียมออกไซด์ โ
ถนํามาบดให้เป็
งการของลกูค้า

บริษัท

ลกัษณ

ม 

ม 2556 ได้มีม
าท (หุ้นสามญั 
นหุ้ น มูลค่าท่ีต
าท ส่งผลให้มีห
สนอขายต่อประ
6 และแปรสภา
Golden Lime P

เคร่ืองบดปนูขา

en Industry) 

แคลเซียมคาร์
ว โดยธุรกิจหลั
2) แคลเซียมคา
มเหลก็  อ
มี เป็นต้น สําหร
หกรรมการผลิตพ
าทัง้ภายในประ

รและโรงงานท่ีต
ารผลิตแคลเซีย
มยัตลอดจนมีบ

น 

นใหญ่เป็นแคลเ
โดยผลิตภณัฑ์ที
ป็นผงหรือเกลด็
าในแตล่ะอตุสา

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ณะการประก

มติให้บริษัทแป
 45 ล้านหุ้น มู
ตราไว้หุ้ นละ 1
หุ้นสามญัท่ีชํา
ะชาชนทัว่ไป โ
าพเป็นบริษัทม
Public Compa

าวร้อน เพ่ือขย

จากกระทรวงอ

ร์บอเนต และจํ
กั คือ การผลิ
าร์บอเนต โดยปู
อตุสาหกรรมเยื
รับแคลเซียมคา
พลาสติก พีวีซี
ะเทศและตา่งป

ต.หน้าพระลาน
ยมออกไซด์ทัง้สิ
บคุลากรคอยคว

เซียมคาร์บอเน
ท่ีได้จากกระบว
ดได้ ซึง่บริษัท
าหกรรม  

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

กอบธุรกิจ 

ปรสภาพเป็น
ลค่าท่ีตราไว้
 บาท) โดย
าระแล้ว 225 
ดยบริษัทจด
มหาชนจํากดั 
any Limited 

ายกําลงัการ

อตุสาหกรรม 

จําหน่ายสินค้า/
ตและจําหน่าย
ปนูขาวสามารถ
ย่ือและกระดาษ
าร์บอเนตมีการ
ซ ยางฉนวนหุ้ม
ประเทศ 

นจ. สระบรีุโดย
สิน้ 900ตนั/วนั
วบคมุและดแูล

ต (CaCO3) ท่ี
นการผลติจะมี
จะจดัจําหน่าย
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จากกระบ
บรรจขุาย

 

 
จะจําหน่า
ผิว (Coa
เป็นผงมา

 

และแคลเ ี

บริษัทใช้อ

ขายไป ส่

บริษัทไมส่

สง่ออกเค

เน่ืองจากไ

 

 
ลําเลียงหิน
ในการจดั
ตัง้แตป่ลา

 

 

 

 

 

A 

1.2) 

  
บวนการเผามาผ
ในรูปของบรรจุ

2) แคลเซีย

เป็นผลิ
ายใน 2 รูปแบบ
ted Calcium 
ผสมกบักรดไข

3) ผลติภณั

ผลติภณั

เซียมคาร์บอเนต

อยูใ่นปัจจบุนั) ท

สว่นใหญ่จะเป็น

สามารถผลิตสนิ

มีภณัฑ์อ่ืนท่ีใช้

ไมต่รงกบัสายก

4) บริการจ

การให้บริการจํ
นปนู ชดุลําเลีย
หา ติดตัง้ ก
ายปี 2556 

 

แคลเซียมไฮดร

เป็นผลิตภณัฑ์
ผา่นเคร่ืองบด 
จภุณัฑ์ และรถเ

ยมคาร์บอเนต 

ตภณัฑ์ท่ีได้จา
บ คือ แคลเซียม
 Carbonate) 
มนั (stearic a

ณฑ์ซือ้มาขายไ

ณฑ์ท่ีมีการซือ้ม

ต เคมีภณัฑ์อ่ื

ท่ีเร่ิมมีรายได้ใน

นผลติภณัฑ์ประ

นค้าได้ตามควา

ช้อตุสาหกรรมอ

การผลติหลกัขอ

จําหน่าย และติ

จําหน่าย ประกอ
ยงปนูขาวร้อน 
กระบวนการผลิ

รอกไซด์ (Calci

์ต่อเน่ืองจากแค
จากนัน้นํามาท
เบ้าท์(Bulk truc

(Calcium Car

กการนําหินทรา
มคาร์บอเนตแบ
โดยในสว่นของ
cid) และบรรจุ

ป และสนิค้าแล

มาเพ่ือจําหน่าย

นซึง่ใช้ในอตุสา

นปี 2556 นอก

ะเภทปนูขาวแล

ามต้องการของ

าหารและพลาส

องบริษัท 

ติดตัง้เคร่ืองจกัร

อบ และติดตัง้เ
สว่นการเผาไห
ต และการบํา

ium Hydroxid

คลเซียมออกไซ
ทําปฏิกิริยากบั
ck) 

rbonate, CaCO

าย (Calcite) ม
บบชนิดไมเ่คลือ
งแคลเซียมคาร์
จําหน่ายในรูป

ละบริการอ่ืน 

ยตอ่ทัง้ภายในป

าหกรรมอาหาร

กจากนี ้ยงัมีการ

ละแคลเซียมคา

ลกูค้า หรือในก

สติก ในปี 

รอปุกรณ์ 

เคร่ืองจกัรอปุก
หม้เชือ้เพลิง เป็
ารุงรักษาเคร่ือง

e, Ca(OH)2) ห

ซด์ (CaO) โดยก
นํา้เพ่ือให้เกิดแ

O3) 

มาบด จนได้เป็น
อบผิว (Uncoat
ร์บอเนตแบบชนิ
ของบรรจภุณัฑ

ประเทศและตา่ง

รและพลาสติก 

รให้บริการบดหิ

าร์บอเนต โดยบ

กรณีท่ีลกูค้าต้อ

2555 บริษัท

รณ์ท่ีเก่ียวข้องก
ป็นต้นรวมถงึกา
จกัรท่ีในการผลิ

บริษัท

ลกัษ

หรือปนูไฮเดรต 

การนําแคลเซีย
แคลเซียมไฮดรอ

นผง ซึง่จะมีลกั
ted Calcium C
นิดเคลือบผิว จ
ฑ์ขนาดตา่งๆ ตา

งประเทศ มี

และการจําหน

หนิ/แร่ให้กบัลกู

บริษัทจะมีการซื

องการใช้สนิค้าอ

ทลดปริมาณกา

กบัการผลติปนู
ารเป็นท่ีปรึกษา
ลติปนูขาว โด

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ษณะการปร

 

ยมออกไซด์ (ปนู
อกไซด์ มีลกัษ

กษณะเป็นผงสีข
Carbonate) แ
จะเป็นการนําหิ
ามท่ีลกูค้าต้อง

มีทัง้ผลิตภณัฑ์ป

น่ายเชือ้เพลงิถ่า

กค้าด้วยทัง้นี ้ผ

ซือ้จากผู้ผลติรา

อยา่งเร่งดว่น ใ

ารจําหน่ายสนิค้

นขาว ได้แก่ เตา
าและให้คําแนะ
ยบริษัทเร่ิมดํา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ะกอบธุรกิจ

นขาวร้อน) ท่ีได้
ษณะเป็นผงโดย

ขาว โดยบริษัท
และแบบเคลือบ
หนทรายท่ีบดได้
การ 

ประเภทปนูขาว

านหิน (ชนิดท่ี

ลติภณัฑ์ซือ้มา

ายอ่ืนในกรณีท่ี

ในสว่นของการ

ค้าดงักลา่วนีล้ง

าเผาหินปนู ชดุ
นําให้กบัลกูค้า
เนินการธุรกิจนี ้
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 โ

1. รายได้

ปนูขาว (

แคลเซียม

- จําหน่

- จําหน่

แคลเซียม

- จําหน่

- จําหน่

ผลติภณั

สนิค้าแล

- จําหน่

- จําหน่

รายได้จา

ติดตัง้เค ื

2. กําไรจ

3. รายได้

หมายเหต:ุ 

 

 

A 

โครงสร้างรา

โครงสร้างรายไ

  

ด้จากขายและบ

(แคลเซียมออก

มไฮดรอกไซด์)

นา่ยในประเทศ 

นา่ยตา่งประเทศ

มคาร์บอเนต 

นา่ยในประเทศ 

นา่ยตา่งประเทศ

ณฑ์ซือ้มาขายไป

ละบริการอ่ืน 

นา่ยในประเทศ 

นา่ยตา่งประเทศ

ากการจําหน่าย

ร่ืองจกัรและอปุ

จากอตัราแลกเป

ด้อ่ืนๆ1/ 

รวม 

 1/รายได้อ่ืนๆ ประ

ายได้และสัดส

ได้ของบริษัทสํา

ล้

บริการ 

กไซด์และ

 

ศ 

ศ 

ป และ

ศ 

ยและ

ปกรณ์ 

ปล่ียน 

ะกอบด้วย รายได้

ส่วนลูกค้าในอุ

าหรับปีสิน้สดุ 3

2554 

ล้านบาท 

744.56 

622.56 

583.74 

38.82 

44.28 

39.72 

4.56 

77.71 

38.30 

39.41 

- 

0.95 

4.53 

750.03 

คา่เช่ารับ รายได้ด

อุตสาหกรรมต

31 ธนัวาคม 25

โครงสร้างราย

 

ร้อยละ 

99.27 

83.00 

77.83 

5.18 

5.90  

5.30 

0.61 

10.36  

5.11 

5.25 

- 

0.13 

0.60 

100.00 

ดอกเบีย้รับ และกํ

ต่างๆ 

554 ถึง 2556 ส

ยได้ 

2555

ล้านบาท 

832.60 

737.27 

663.75 

73.52 

57.30 

53.19 

4.11 

38.04 

23.73 

14.31 

- 

0.82 

4.37 

837.80 

กําไรจากการขายสิ

บริษัท

ลกัษ

สามารถสรุปได้ด

 

ร้อยละ 

99.38 

88.00 

79.23 

8.78 

6.84  

6.35 

0.49 

4.54  

2.83 

1.71 

- 

0.10 

0.52 

100.00 

สนิทรัพย์ เป็นต้น  

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ษณะการปร

ดงันี ้

2556

ล้านบาท 

850.98 

762.89 

682.76 

80.13 

47.52 

45.90 

1.62 

39.91 

39.72 

0.19 

0.67 

1.31  

4.85 

857.14 

  

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ะกอบธุรกิจ

6 

ร้อยละ 

99.28  

89.00  

79.66  

9.35  

5.54  

5.36  

0.19  

4.66  

4.63  

0.02  

0.08  

0.15  

0.57  

100.00  
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ในการสร้
อตุสาหกร
รักษาศกัย

ลกูค้าท่ีเป็

ตา่งประเท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

เป้าหมายกา

1) บริษัทมีค
ร้างความพึงพ
รรมด้วยราคาที
ยภาพในการแข

2) บริษัทมีแ
ปนผู้ผลติ หรือผู้

3) บริษัทมีน
ทศเพ่ือสร้างมลู

ารประกอบธุร

ความมุ่งเน้นรัก
พอใจให้กับลูก
ท่ีเหมาะสม แล
ข่งขนัในอตุสาห

ผนท่ีจะขยายฐ
ู้จดัจําหน่าย 

นโยบายท่ีจะแ
ลคา่ให้แก่บริษัท

รกจิ 

กษาความเป็น
กค้า ด้วยการผ
ละบริการให้คํา
หกรรมเป็นหนึง่ใ

ฐานลกูค้าทัง้ภา

สวงหาโอกาส
ทและผู้ ถือหุ้นอย

นผู้ นําในธุรกิจก
ผลิตและจําหน
าแนะนําการใช้
ในผู้ นําด้านราย

ายในประเทศแ

ในการขยายธุ
ยา่งตอ่เน่ืองใน

การผลิตและจํ
น่ายสินค้าท่ีมี
ช้ผลิตภณัฑ์ท่ีเห
ยได้การจําหน่า

และต่างประเทศ

ธุรกิจหรือสาย
ระยะยาว  

บริษัท

ลกัษ

จําหน่ายปูนขา
คุณภาพตรงต
หมาะสมกบักร
ยและกําลงัการ

ศในทกุกลุม่อตุ

ผลิตภัณฑ์เพิ่ม

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ษณะการปร

าวและแคลเซีย
ต่อความต้องก
ระบวนการผลิต
รผลติปนูขาว 

ตสาหกรรม  โด

มเติมทัง้ภายใน

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ะกอบธุรกิจ

ยมคาร์บอเนต
การของแต่ละ
ตแก่ลกูค้า เพ่ือ

ยมุ่งเน้นท่ีกลุม่

นประเทศและ
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ปัจจัยคว

พิจารณา

ระมดัระวงั

1 

1.1 

เหมืองหนิ

ประทานบ

รวมในกา

จํานวนปร

สญัญาซือ้

ท่ีบริษัทต้อ

ปัญหาขา

ตอ่ความต้

แหลง่ท่ีซือ้

คณุภาพหิ

เผาหินปนู

ความต้อง

 

1/เหมืองหิน

A 

ามเส่ียง 

สําหรับปัจจัยค

แล้วว่าในปัจจ

งัในเร่ืองดงักลา่

ความเส่ียงที่เ

ความเส่ียงด้า

วตัถดิุบหลกัใน

นปนูในบริเวณใ

บตัรเหมืองหินที

รผลติสําหรับปี

ระมาณ 6-10 

อขายกนั 

อยา่งไรก็ตาม 

องการมาใช้ใน

ดแคลนหินปนู 

ต้องการและต้น

บริษัทมีการจดั

ออยูใ่นปัจจบุนั

หนิปนูให้เป็นไป

นมากว่า 10 ปี

งการของลกูค้าไ

ทกุประเภท (ข้อมู

ความเส่ียงในก

จุบันยังไม่มีผล

าวจงึนําเสนอต่

เก่ียวข้องกับก

านวัตถุดบิ  

นการผลติปนูขา

ใกล้เคียง ได้แก่

ท่ีเปิดการทัง้หม

ป 2556 คิดเป็น

ราย และบาง

บริษัทไมส่ามา

นการผลิตได้อยา่

 และบริษัทได้มี

นทนุเป็นไปตาม

ดสง่ทีมงานฝ่าย

และแหลง่ใหมอ่

ปตามต้องการข

 ทําให้บริษัทส

ได้ 

มลูกรมอตุสาหกรร

การในปัจจุบนั 

ลกระทบในสา

อผู้ ถือหุ้นเพ่ือท

ารประกอบธุร

าว คือ หินปนู 

ก่ แหลง่หินปนูใ

ดจํานวน 162 

นประมาณร้อยล

งรายได้มีการซือ้

ารถรับประกนัห ื

างเพียงพอ แล

มีการบริหารคง

มงบประมาณท่ี

ยควบคมุและปร

อยา่งตอ่เน่ือง 

องบริษัทได้ แ

สามารถนําหินปู

รมพืน้ฐานและกา

 มีปัจจัยความ

ระสําคัญต่อก

ทราบเป็นข้อมลู

รกจิ 

 ในปัจจบุนับริษ

ในจงัหวดัสระบุ ี

 ราย1/ในจงัหวดั

ละ 39.88 ซึง่ใ

อ้ขายหินปนูกนั

หรือคาดการณ์ไ

ะอาจมีผลกระท

คลงัวตัถดิุบ โด

ตัง้ไว้  

ระกนัคณุภาพไ

อยา่งไรก็

ตเ่น่ืองจากบริษ

ปนูจากแต่ละแห

ารเหมืองแร่ 19 เม

มเส่ียงท่ีเก่ียวข้อ

ารดําเนินธุรกิ

ล ดงันี ้

ษัทจดัหาหินปนู

บรีุ และลพบรีุ ที

ดดงักลา่ว) โดย

ในปี 2554-255

นมาอยา่งต่อเน่ื

ได้วา่ บริษัทจะส

ทบตอ่ต้นทนุขอ

ดยมีการจดัเก็บ

ไปสํารวจคณุภา

ตามบริษัทไมส่

ษัทมีการพฒันา

หลง่มาผสมกนั

มษายน 2556) 

บริษัท

องกับการดําเนิ

จของบริษัท แ

นจากผู้จดัหาท่ีมี

ท่ีได้คณุภาพตร

ยสดัสว่นมลูค่าก

56 บริษัทมีการ

องมามากกวา่ 

สามารถซือ้หินป

องบริษัท ซึง่ท่ีผ

บหินปนูประมาณ

าพหินปนูเพ่ือเก็

ามารถรับประก

าระบบเตาเผาหิ

และเผาให้ได้ผ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

นินธุรกิจของบ ิ

แต่เพ่ือให้เกิดค

มีประทานบตัร

รงตามท่ีบริษัท

การซือ้หินปนูต

รซือ้วตัถดิุบหินป

 3 ปี แม้ว่าจ

ปนูได้ในปริมาณ

ผา่นมาบริษัทยงั

ณ 1-3 เดือน 

ก็บตวัอย่างมาท

กนัในการความ

หนิปนูและมีปร

ลติภณัฑ์ท่ีมีคณุ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

ริษัท ซึ่งบริษัท

ความรอบคอบ

การดําเนินการ

ต้องการ (มีผู้ มี

ต่อมลูคา่การซือ้

ปนูจากผู้จดัหา

จะมิได้มีการทํา

ณและคณุภาพ

งัไมเ่คยประสบ

เพ่ือให้เพียงพอ

ทดสอบทัง้

มสม่ําเสมอของ

ะสบการณ์การ

ณภาพตรงตาม
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1.2 

อาเซียน 

ทัง้ 2 ราย

แหลง่อ่ืน 

30 ของมู

กวา่ 3 ปีร

การซือ้ขา

ในขณะนัน้

ลดลงในปี

จดัหาเชือ้

สํารองเชือ้

ควบคูไ่ปกั

แน่นอนตา

+/- เทียบ

ความเส่ีย

ทําให้บริษั

วนัท่ีจดัสง่

แบบ บริษั

สญัญาซือ้

งบประมา

มินสั ซึง่มี

สามารถใช

สามารถใช

A 

ความเส่ียงด้า

ในปี 2554-2

เน่ืองจากระยะ

นีไ้มส่ามารถจดั

ซึง่อาจสง่ผลกร

มลูคา่การซือ้รวม

รวมถงึในอดีตท่ี

ทัง้นีถ่้านหินซึง่

ยของตลาดโลก

ัน้โดยในปี 255

ป 2556 เป็น 85

เพลงิทัง้แบบเป็

อเพลงิโดยการส

กบัสญัญาจดัซือ้

ามท่ีตกลงกนัเป็

กบั ICE Newc

งหากราคาถ่าน

ษัทมีต้นทนุท่ีสงู

งเชือ้เพลงิ บริษั

ษัทตา่งก็มีความ

บริษัทมีการสํา

อเชือ้เพลงิทัง้สอ

าณได้ตามท่ีตัง้ไ

นอกจากนี ้บริษ

ผู้จดัจําหน่าย 

ช้ถ่านหินได้หล

ช้ถ่านหินชนิดร

 

 

านราคาและกา

2556บริษัทจดัซื

ทางท่ีใกล้ ราค

ดัหาถ่านหินใน

ระทบต่อต้นทนุ

มเพ่ือการผลิต 

ผา่นมายงัไมเ่ค

งเป็นเชือ้เพลงิห

ก ซึง่ขึน้อยูก่บัป

54 ดชันีราคาถ่า

5.62 อย่างไรก็ดี

ป็นสญัญาระยะ

สัง่ซือ้เป็นสญัญ

อ้เป็นครัง้คราว

ป็นสกลุเงินเหรี

castle Index) 

นหินในตลาดโล

กวา่เพราะซือ้ร

ษัทมีความเส่ียง

มเส่ียงด้านอตัรา

ารองเชือ้เพลงิต

องแบบดงักลา่ว

ไว้ และบริหารต้

ษัทมีแผนท่ีจะล

(Trader) ในปร

ลายประเภทมาก

ระเหยง่ายได้โด

ารจัดหาเชือ้เพ

ซือ้เชือ้เพลงิถ่าน

คา และคณุภาพ

ราคาและคณุภ

นในการผลติ ใน

ทัง้นีบ้ริษัทมีค

คยประสบปัญห

หลกัในการผลติ

ปริมาณของอปุ

านหินโลกอยูท่ี่ 

ดีบริษัทได้มีการ

ะยาว ท่ีครอบค

ญาระยะยาวเป็น

ด้วย โดยสญัญ

ยญสหรัฐ หรือ

ณ เวลาท่ีจดัสง่

ลกมีการผนัแปร

ราคาท่ีสงูกวา่รา

หากราคาถ่านหิ

าแลกเปล่ียนนบั

ามปริมาณควา

วสามารถช่วยล

ต้นทนุเพ่ือรักษา

ลงทนุจดัซือ้ระบ

ระเทศจํานวนม

กขึน้ และลด

ยไมมี่ความจํา

พลงิ 

นหินเพ่ือใช้ในก

พของถ่านหินที

ภาพท่ีต้องการไ

นช่วงปี 2556บ ิ

วามสมัพนัธ์อนั

หาขาดแคลนเชื ้

ตปนูขาวถือเป็น

ปสงค์และอปุทา

 120.81 ลดลง

รป้องกนัความ

คลมุการจดัสง่ 3

นสว่นใหญ่เพ่ือ

ญาการซือ้ถ่านห

อ กําหนดราคาอ

ง ทัง้นี ้สญัญา

รไปในทิศทางล

าคาตลาด สํ

หนิปรับตวัเพิ่ม

บัแตว่นัท่ีจดัสง่

ามต้องการของ

ลดความผนัผวน

าศกัยภาพในก

บบและเคร่ืองบ

มากกวา่ 10 ราย

ดความเส่ียงในก

เป็นต้องลงทนุป

การผลิตจากผู้จั

ท่ีตรงกบัความต้

ได้ บริษัทจะต้อ

ริษัทมีการซือ้เชื

นดีกบัผู้จดัหาทั ้

ชอ้เพลงิ 

นเป็นสนิค้าโภคภ

านของตลาดโล

งในอตัราร้อยล

เส่ียงดงักลา่วโด

3-6 เดือน และ

สํารองปริมาณ

หนิมีลกัษณะก

อ้างอิงกบัดชันีร

าลกัษณะแรกท่ี

ลดลงนบัแตว่นัที

าหรับสญัญาท่ี

ขึน้เทียบจากวนั

งจนถงึวนัท่ีบริษั

งบริษัทเป็นระย

นของต้นทนุในก

ารแข่งขนัได้ 

ดถ่านหินชนิดร

ย เพ่ือให้บริษัท

การพึง่พิงผู้จดัจํ

ปรับปรุง (mod

บริษัท

จดัหาตา่งประเท

ต้องการของบริษ

งสลบัไปใช้เชือ้

ชือ้เพลงิจากผู้จั

ัง้สองราย และ

ภณัฑ์ท่ีมีการเป

ก และอตัราแล

ะ 20.50 เป็น 

ดยมีนโยบายกา

สญัญาซือ้เป็น

ณคงคลงัเชือ้เพลิ

ารกําหนดราคา

ราคาถ่านหิน (ร

กําหนดราคาแน

ท่ีเข้าทําสญัญา

กําหนดราคาอ้

นท่ีทําสญัญากั

ษัทได้ชําระเงิน 

ะเวลาประมาณ

การผลติ 

ระเหยง่าย (Hig

มีทางเลือกในก

จําหน่ายดงักลา่

ify) เคร่ืองจกัร

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

ทศ 2 รายใ

ษัท ทัง้นี ้ หากผ

อเพลงิในลกัษณ

จดัหารายใดหนึ่

ะได้มีการซือ้ขา

ปล่ียนแปลงของ

ลกเปล่ียนเงินต

 96.05 ในปี 2

ารทําสญัญาซือ้

นครัง้ซึง่บริษัทมี

ลงิขัน้ต่ําเป็นอย่

า 2 แบบ คือ

ราคาถ่านหินต่

น่นอน (fixed p

าจนถงึวนัท่ีผู้จดั

อ้างอิงกบัราคาต

กบัวนัท่ีจดัสง่ โด

ณอยา่งน้อย 2 

ทําให้บริษัทส

gh Volatile) อา

การจดัหาเชือ้เพ

าว ซึง่ระบบก

เพิ่มเติม 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

ในกลุม่ประเทศ

ผู้จดัหาถ่านหิน

ณะเดียวกนัจาก

นงไมเ่กินร้อยละ

ยกนัมาไมน้่อย

งราคาตาม

ราตา่งประเทศ

555 และยงัคง

อ้เชือ้เพลงิกบัผู้

การบริหารการ

ยา่งน้อย และ

อ กําหนดราคา

อตนัคิดเป็นคา่

price) บริษัทมี

ดหาสง่สนิค้า 

ตลาดโลก ณ

ดยสญัญาทัง้ 2

เดือนซึง่การทํา

สามารถบริหาร

าทิเช่น ถ่านบทิู

พลงิในการผลติ

การเผาหินปนูก็
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ดชันีราคา

 

1.3 

ปฏิกิริยาท

ประกอบกิ

กระทรวงอ

กําจดัสิง่ป

การจดัทํา

และมีการ

กระบวนก

สิง่แวดล้อ

ติดตัง้กําห

พฒันาระบ

บริษัทมีกา

A 

าถ่านหิน (ICE G

ท่ีมา: Inte

ความเส่ียงด้า

เน่ืองด้วยลกัษ

ทางเคมีจงึอาจส

กิจการผลติและ

อตุสาหกรรม 

ปฏิกลูหรือวสัดทีุ

ารายงานชนิดแ

รเพิ่มเติมกฎระเ

อยา่งไรก็ดี 

การผลิตให้อยูใ่น

อมตัง้แตเ่ร่ิมต้น

หนดวิธีปฏิบติัง

บบการจดัการสิ

ารควบคมุมลพิ

 

 60

 70
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 90

 100

 110

 120

 130
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Globalcoal Ne

ercontinentalExc

านสิ่งแวดล้อม

ณะการดําเนิน

สง่ผลให้เกิดผล

ะจําหน่ายปนูขา

โดยบริษัทต้อง

ท่ีไมใ่ช้แล้ว ก

ละปริมาณสาร

เบียบข้อบงัคบั

บริษัทได้ให้คว

นมาตรฐานด้าน

นในการวางแผน

าน สร้างวฒัน

สิง่แวดล้อมในเ

พิษจากกระบวน

ewcastle Inde

change, Inc. 

มและความปล

การของบริษัทเ

ลกระทบตอ่สิง่แ

าวและแคลเซีย

งปฏิบติัตามกฎ

การควบคมุอาก

รมลพิษท่ีระบาย

ตา่งๆ ได้ 

ามสําคญัตอ่กา

นสิง่แวดล้อมท่ี

นการลงทนุโครง

ธรรมความปลอ

เชิงรุกและหาวธีิ

นการผลติโดยติ

ex) 

ลอดภัยต่อพนั

เก่ียวข้องกบักา

แวดล้อมต่อชมุช

ยมคาร์บอเนต 

ฎหมาย และร

กาศท่ีระบายออ

ยออกจากโรงง

ารจดัการด้านสิ

ท่ีกําหนด โดยมี

งการซึง่ได้แก่ 

อดภยัทําการป

ธีป้องกนัและล

ติดตัง้ระบบกําจั

นักงาน 

ารเผาหินปนูกา

ชนใกล้เคียงแล

ซึง่อยูภ่ายใต้

ระเบียบข้อบงัคั

อกจากโรงงานใ

าน เป็นต้น ซึ

สิง่แวดล้อมเพ่ือ

มีการกําหนดนโ

การเลือกเท

ระเมินความเส่ี

ดผลกระทบด้า

จดัฝุ่ นควนัก๊าซแ

บริษัท

รบดปนูและมีก

ละความปลอดภ

ต้การกํากบัดแูล

บัทางด้านสิง่แว

ให้เป็นไปตามป

ซึง่ข้อกําหนดดงั

ให้สามารถปฏิ

โยบายด้านอาชี

ทคโนโลยีและก

ยงด้านสิง่แวดล

นสิง่แวดล้อมต

และกลิน่ท่ีเกิดจ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

กระบวนการผลิ

ภยัตอ่พนกังาน

ลของกรมโรงงา

วดล้อมครอบค

ประกาศกระทรว

งักลา่วอาจมีกา

ฏิบติัตามกฎหม

ชีวอนามยัความ

ระบวนการผลติ

ล้อม รวมถงึกา

ตอ่ผู้ มีสว่นได้สว่

จากการเผาหินป

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

 

ลติจาก

นบริษัท

านอตุสาหกรรม

คลมุถงึเร่ืองการ

วงอตุสาหกรรม

ารเปล่ียนแปลง

ายและควบคมุ

มปลอดภยัและ

ตออกแบบและ

ารปรับปรุงและ

วนเสีย ซึง่

ปนูและมี 
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บอ่บําบดั

ผา่นมาตัง้

ด้วยความ

เก่ียวกบัสิ่

ในการจดั

 

1.4ความ

ปร

             ช

ปนูขาว ได้

บริษัทมีคว

อปุกรณ์ 

เคร่ืองจกัร

ให้บริการ 

อยา่งไรก็ดี

- บริษัท
ประม

- บริษัท
การล

- บริษัท
ซึง่อาจสง่

ลบตอ่ธุรกิ

 

 

 

 

 

A 

 

และรีไซเคิลนํา้ใ

งแตก่่อตัง้ บริษ

มซบัซ้อนและกา

สิง่แวดล้อมในอ

การด้านสิง่แวด

เส่ียงที่บริษัทอ

ระสบผลสาํเร็

ช่วงปลายปี 25

ด้แก่ เตาเผาหิน

วามรู้ และคว

เคร่ืองจกัรจา

ร (Commissio

 และเพิ่มมลูคา่

ดี ในการดําเนิน

ัทอาจประสบปั
มาณการต้นทนุ
ัทอาจไมส่ามาร
ลา่ช้าของการสง่
ัทอาจไมส่ามาร
ผลให้บริษัทอา

กิจ ผลการดําเนิ

ในระบบการผลิ

ษัทไมเ่คยมีข้อพิ

ารเปล่ียนแปลง

นาคต และหา

ดล้อมเพ่ือแก้ไข

อาจไม่สามาร

ร็จ หรืออาจมีก

56 บริษัทเร่ิมดํ

นปนู ชดุลําเลียง

วามเช่ียวชาญใ

กผู้จดัหา ผู้ รั

oning) ในการข

าของผู้ ถือหุ้นขอ

นธุรกิจดงักลา่ว

ปัญหาในการจดั
นท่ีได้วางแผนไว้
รถดําเนินการป
งมอบงาน 
รถรักษาพนกังา
าจไมไ่ด้รับประโ

นินงาน และโอก

ลติเพ่ือหมนุเวีย

พิพาทหรือข้อร้อ

งของกฎหมายแ

ากเกิดผลกระท

ขจดัการปัญหา

รถดาํเนินการใ

กาํไรขัน้ต้นน้อ

ดําเนินสายธุรกิจ

งหินปนู ชดุลําเ

นเทคโนโลยีแล

ับเหมาหรือผู้ เชี

ขยายกําลงัการ

องบริษัทตอ่ไป 

 บริษัทอาจมีค

ดหาชิน้สว่น 
ว้ เน่ืองจากต้อง
ประกอบ และติด

านท่ีมีความสํา
โยชน์จากสายธุ

กาสทางธุรกิจข

ยนใช้รวมถึงมีก

องเรียนเก่ียวกบั

และข้อบงัคบัดงั

บหรือมีข้อร้อง

ดงักลา่ว 

ให้ธุรกจิการจํ

อยกว่าธุรกจิก

จใหมใ่นการให้

เลียงปนูขาวร้อ

ละกระบวนการ

ช่ียวชาญในการ

รผลติในช่วง 2-

 

วามเส่ียง ดงัตอ่

และอปุกรณ์ดั
งจดัหามาจากบ
ดตัง้เคร่ืองจกัร

คญัตอ่ธุรกิจกา
ธรุกิจการจดัหา 

องบริษัท 

ารดแูลสภาพแ

บสิง่แวดล้อมทัง้

งักลา่ว บริษ

เรียนด้านสิ่งแว

าํหน่าย 

การจาํหน่ายเค

ห้บริการจําหน่า

น สว่นการเผา

ผลิตปนูขาวกว่

รก่อสร้าง ติด

-3 ปีท่ีผา่นมา 

อไปนี ้

ดงักลา่วให้ได้ตา
บริษัทอ่ืน 
ดงักลา่วได้ตาม

ารจดัหา ประกอ
 ประกอบและติ

บริษัท

แวดล้อมในบริเว

ัง้จากชมุชนและ

ษัทไมอ่าจรับรอ

วดล้อม อาจทํา

และตดิตัง้เครื

คมีภัณฑ์ หรือ

ย ประกอบ แล

ไหม้เชือ้เพลิง เ

า 30 ปี ร

ตัง้เตาเผาหินปู

ทําให้บริษัทมุง่

ามกําหนดเวลา

มกําหนดเวลา ห

อบและติดตัง้เค
ติดตัง้นีต้ามท่ีค

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

วณโดยรอบโรง

ะหน่วยงานรัฐ 

องได้วา่ จะ

าให้บริษัทมีคา่ใ

ร่ืองจักรในกา

มีค่าใช้จ่ายเพิ

ละติดตัง้เคร่ืองจ

เป็นต้น เน่ืองด้ว

รวมถงึประสบก

ปนู และการท

งมัน่ท่ีจะตอ่ยอด

าท่ีลกูค้าต้องกา

หรือมีคา่ใช้จ่าย

คร่ืองจกัรได้ 
าดการณ์ไว้ แล

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

งงาน โดยท่ี

อยา่งไรก็ตาม

ะไมถ่กูร้องเรียน

ใช้จ่ายเพิ่มเติม

ารผลติปูนขาว

พิ่มสูงขึน้ 

จกัรในการผลติ

วยผู้บริหารของ

ารณ์การจดัหา

ทดสอบการเดิน

ดธุรกิจไปเป็นผู้

าร หรือตาม

ยเพิ่มขึน้ หรือมี

ละสง่ผลในทาง
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1.5 ความ

 

บริษัทผู้ผลิ

Golden L

ทนุจดทะเ

ตา่งประเท

ตา่งๆ เช่น

แลกเปล่ีย

ไมมี่อิทธิพ

 

ดงักลา่วเป็

ความเช่ีย

2 

2.1 

สกลุเงินเห

เป็นประม

ละ1.43ขอ

แลกเปล่ีย

จนถงึสถา

ดงักลา่วเป็

ตอ่ผลการ

รายได้จาก

เคล่ือนไห

ตอ่เน่ืองโด

               
1/อตัราแลกเป

A 

มเส่ียงจากการ

บริษัทร่วมกบับ

ลติเหลก็รายให

Lime ในประเท

เบียนทัง้หมด 7

ทศดงักลา่ว อา

น ภาวะเศรษฐกิ

ยนของประเทศน

พลในการกําหน

อยา่งไรก็ตาม 

ป็นการร่วมทนุก

วชาญในประเท

ความเส่ียงด้า

ความเส่ียงจา

เน่ืองจากในปัจ

หรียญสหรัฐเป็น

มาณร้อยละ 29

องรายได้รวมใน

ยนประมาณ 3

าบนัการเงินชําร

ป็นเงินสกลุบาท

รดําเนินงานของ

กการสง่ออกน้อ

อยา่งไรก็ตามบ

วของสกลุเงินเห

ดยขอคําปรึกษ

                      
ปล่ียน 362.46 IDR

รลงทุนในต่าง

บริษัท PT. Kra

หญ่ของประเทศ

ทศอินโดนีเซีย เพ

70.81 พนัล้าน ู

าจได้รับผลกระ

กิจ ภาวะการแข

นัน้ๆ เป็นต้น ซึ

นดนโยบายและ

บริษัทไดพัิจาร

กบับริษัทยอ่ยข

ทศอินโดนีเซียดี

านการเงนิ  

ากอัตราแลกเป

จจบุนั บริษัทไ

นหลกัในปี 25

9.98 ของมลูค่

นปี 2556โด

30 วนั ซึง่เป็

ระเงินกบัผู้จดัห

ท ซึง่หากอตัร

งบริษัทหากเงิน

อยลงหากเงินบ

บริษัทมีการประ

หรียญสหรัฐตอ่

าจากธนาคารคู

                      
R/1 บาท 

งประเทศ และ

katau Industri

ศอินโดนีเซียอยูร่

พ่ือผลติปนูขาว

รูเปียห์อินโดนีเ ี

ทบจากปัจจยัค

ข่งขนัของอตุสา

ซึง่อาจมีผลกระ

ะการบริหารงาน

รณาอยา่งรอบค

ของผู้ผลติเหลก็

ดี 

ปล่ียน  

ได้มีการซือ้เชือ้เ

556 มลูคา่การ

าการซือ้รวมใน

ดยในการซือ้เชือ้

ปนระยะเวลานบั

หาแทนบริษัท 

ราแลกเปล่ียนส

นบาทแข็งคา่ขึน้

บาทออ่นค่าลงจ

ะเมินสถานการ

อสกลุเงินบาทอ

คูค้่าประกอบกา

 

ะการลงทุนที่บ

ial Estate Cile

ระหวา่งการขอ

วจําหน่ายในปร

เซีย (“IDR”) คิ

ความเส่ียงตา่งๆ

าหกรรม เสถียร

ะทบตอ่การลงท

นอยา่งมีนยัสําค

คอบทัง้ด้านโอก

กรายใหญ่ของป

เพลงิซึง่ต้องนํา

รนําเข้าเชือ้เพลิ

นการผลติและร

อเพลงิจากตา่งป

บตัง้แตบ่ริษัทบั

(สินเช่ือการ

สกลุเงินบาทตอ่

นเม่ือเทียบกบัเงิ

จะทําให้ต้นทนุบ

รณ์ในการป้องกั

อยา่งใกล้ชิด 

ารตดัสนิใจ 

บริษัทเป็นผู้ถือ

egon (“KIEC”)

อนญุาตเพ่ือจด

ระเทศอินโดนีเซี

ดเป็นประมาณ

ๆ ทัง้ปัจจยัภาย

ภาพทางการเมื

ทนุของบริษัทได้

คญั  

กาสการเติบโตแ

ประเทศนัน้ๆ แล

เข้าจากตา่งปร

งรวมคา่ภาษีนํ

รายได้จากการส

ประเทศ บริ

บนัทกึบญัชีด้วย

นําเข้าจากตา่ง

สกลุเงินเหรียญ

งินเหรียญสหรัฐ

บริษัทสงูขึน้และ

กนัความเส่ียงจา

และศกึษาแ

บริษัท

อหุ้นส่วนน้อย 

 ซึง่เป็นบริษัทย

ดทะเบียนจดัตัง้

ซียโดยบริษัทคา

ณ 195.36 ล้านบ

ยในจากการดํา

มือง กฎหมายแ

ด้ รวมถงึการท่ีบ

และความเส่ียง

ละเป็นหนึง่ในลู

ะเทศและมีการ

าเข้าคา่ระวางเ ื

สง่ออกท่ีเป็นสกุ

ริษัทมีความเส่ีย

ยมลูคา่ของเชือ้เ

ประเทศทรัสต์รี

ญสหรัฐมีความผ

ฐจะทําให้ต้นทนุ

ะทําให้รายได้จ

ากอตัราแลกเป

แนวทางการป้อ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

 

ยอ่ยของ PT. K

ง้บริษัท PT

าดวา่จะลงทนุร้

บาท1/  ซึง่การ

าเนินงาน และป

และข้อบงัคบั อั

บริษัทถือหุ้นสว่

งของการลงทนุ 

ลกูค้าท่ีมีศกัยภา

รจําหน่ายสนิค้า

เรือและคา่ขนส่

กลุเงินตา่งประเ

ยงจากความผนั

เพลงิเป็นสกลุเงิ

รีซีท) และเป

ผนัผวนอาจทํา

นของบริษัทน้อ

จากการสง่ออกส

ปล่ียน แล

องกนัความเส่ียง

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

Krakatau Steel

. Krakatau

ร้อยละ 10 ของ

ดําเนินธุรกิจใน

ปัจจยัภายนอก

ตัราภาษี อตัรา

วนน้อย จงึอาจ

 โดยการลงทนุ

าพ ซึง่มีความรู้

าสง่ออกโดยใช้

งอ่ืนๆ โดยคิด

เทศคิดเป็นร้อย

นผวนของอตัรา

งินตา่งประเทศ

ปล่ียนภาระหนี ้

ให้มีผลกระทบ

อยลงและทําให้

สงูขึน้ 

ะติดตามความ

งดงักลา่วอยา่ง
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2554-255

2554-255

และแปลง

2.2 

2556 ตา

กําไรสะสม

หากสถาบ

ของบริษัท

อตัราดอก

อยา่งสม่ํา

กู้ ยืมจากธ

3 

3.1 

ทะเบียนที

เสนอขาย

คิดเป็นร้อ

ครอบครัว

ครอบครัว

การบริหา

นายเกียรติ

และพิจาร

ความโปร่ง

A 

 

ทัง้นีท่ี้ผา่นมาบ

56 บริษัทมีกําไ

55 บริษัทบั

งสกลุเงินตา่งป

ความเส่ียงด้า

บริษัทมีอตัราส

ามลําดบัโดยใน

มทัง้นีใ้นสว่นขอ

บนัการเงินมีกา

ทลดลงและรวม

กเบีย้โดยการจดั

าเสมอซึง่ภายห

ธนาคารซึง่อาจ

ความเส่ียงด้า

ความเส่ียงจา

ณวนัท่ี27มีนา

ท่ีออกและชําระ

หุ้นเพิ่มทนุตอ่ป

อยละ 67.41 ข

วนายเกียรติกลุม

วนายเกียรติกลุม

รงานในบริษัทไ

ติกลุมนต์เสรีนสุ

อยา่งไรก็ตามบ

รณาอนมุติัรายก

งใสในการดําเนิ

 

บริษัทยงัไมไ่ด้รับ

ไรจากอตัราแลก

นัทกึบญัชีมลูค

ระเทศเป็นสกลุ

านอัตราดอกเ

สว่นหนีส้นิท่ีมีภ

นปี 2556 หนีส้ิ

องเงินกู้ระยะย

รปรับอตัราดอก

มถงึอาจทําให้ผ

ดสรรเงินกู้ ยืมท่ี

ลงัการขายหุ้นส

สามารถลดภา

านการบริหารจ

ากการที่บริษัท

คม 2556 ค

ะแล้วและนายเกี

ประชาชนในครั ้

องทนุจดทะเบี

มนต์เสรีนสุรณ์

มนต์เสรีนสุรณ์

ได้ดงันัน้ผู้ ถือหุ้

สรณ์เสนอได้ 

บริษัทได้มีการแ

การตา่งๆก่อนน

นินงานของบริษ

บผลกระทบจา

กเปล่ียนจํานวน

คา่การนําเข้าเชือ้

ลเงินบาทแล้ว) 

บีย้ 

าระดอกเบีย้ตอ่

สิน้รวมเพิ่มขึน้ 

าวและเงินกู้ระ

กเบีย้เงินกู้ ยืมขึ ้

ลตอบแทนตอ่ผ้

เป็นอตัราดอกเ

สามญัให้แก่ปร

ระการกู้ ยืมเงิน

จัดการ 

ทมีผู้ถือหุ้นใหญ

รอบครัวนายเกี

กียรติกลุมนต์เส

รัง้นีแ้ล้วครอบค

ยนท่ีออกและชํ

์จะมีอิทธิพลตอ่

์สามารถควบคุ

นรายอ่ืนอาจไม

แตง่ตัง้คณะกรร

นําเสนอตอ่ท่ีปร

ษัท 

กความผนัผวน

น 0.95 ล้านบ

อ้เพลงิเป็นสกลุ

อสว่นของผู้ ถือห

และสว่นของผู้

ยะสัน้จากสถา

ขึน้ยอ่มสง่ผลกร

ผู้ ถือหุ้นลดลงด้

เบีย้คงท่ีและลอ

ระชาชนในครัง้นี

นของบริษัทได้ 

ญ่มีอทิธิพลต่อ

กียรติกลุมนต์เส ี

สรีนสุรณ์ดํารงต

รัวนายเกียรติกุ

ชําระแล้วดงันัน้

อการกําหนดนโ

คมุมติท่ีประชมุผ้

มส่ามารถรวบร

รมการตรวจสอ

ระชมุผู้ ถือหุ้นเพื

นของอตัราแลก

าท 0.82 ล้านบ

ลเงินบาทตามภ

หุ้นเท่ากบั1.27

ผู้ ถือหุ้นลดลงจา

บนัการเงินอตัร

ระทบตอ่บริษัท

้วยอยา่งไรก็ตา

อยตวัให้เหมาะ

นีแ้ล้วบริษัทจะ

อการกาํหนดน

สรีนสุรณ์ถือหุ้นใ

ตําแหน่งเป็นกร

กลุมนต์เสรีนสุร

นบริษัทและ/หรือ

โยบายการบริห

ผู้ ถือหุ้นได้เกือบ

รวมคะแนนเสีย

บท่ีเป็นอิสระเพื

พ่ือมิให้เกิดราย

บริษัท

เปล่ียนอยา่งมีน

บาท และ 1.31

ภาระหนีท่ี้สถาบั

เทา่1.02เทา่แล

ากการจ่ายปันผ

ราดอกเบีย้ท่ีคิด

ทําให้มีภาระดอ

ามบริษัทได้มีกา

สมและติดตาม

มีแหลง่เงินทนุเ

นโยบายการบ

ในบริษัทคิดเป็น

รมการผู้จดัการ

ณ์ยงัคงมีเสียงข

อผู้ ถือหุ้นรายยอ่

หารให้ไปในทิศท

บทัง้หมดและสา

งเพ่ือตรวจสอบ

พ่ือทําหน้าท่ีตรว

การท่ีก่อให้เกิด

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

นยัสําคญัเน่ือง

1 ล้านบาท ตา

บนัการเงินชําระ

ละ 1.38 เทา่ ณ

ผลจากผลการด

ดอ้างอิงเป็นแบ

อกเบีย้เพิ่มขึน้ส

ารบริหารความ

มแนวโน้มของอั

เพิ่มเติมนอกจา

บริหารงาน 

นร้อยละ 89.8

รของบริษัทโดย

ข้างมากโดยถือ

อยอาจมีความ

ทางใดทิศทางห

ามารถควบคมุ

บและถ่วงดลุเร่ือ

วจสอบถ่วงดลุ

ดความขดัแย้งแ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

งจากในช่วง ปี

ามลําดบั (ในปี

ะเงินกบัผู้จดัหา

ณ สิน้ปี 2554-

ดําเนินงานและ

บลอยตวัซึง่

สง่ผลให้กําไร

มเส่ียงจาก

อตัราดอกเบีย้

ากแหลง่เงิน

88 ของทนุจด

ยภายหลงัการ

อหุ้นในบริษัท

เส่ียงจากการท่ี

หนึง่เน่ืองจาก

นโยบายและ

องท่ีครอบครัว

การตดัสนิใจ

และเพ่ือให้เกิด

6 
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4 

4.1 

ตลาดหลกั

หุ้นตามท่ีค

มีผลให้ไม

เป็นหลกัท

บริษัทเข้า

ของบริษัท

(SET) ไ

พ.ศ. 254

ยอ่ยไมต่ํ่า

ภายหลงัก

ดงักลา่วข้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

ความเส่ียงเก่ี

ความเส่ียงใน

เน่ืองจากการเส

กทรัพย์แหง่ประ

คาดการณ์ไว้ห

มมี่ตลาดรองสํา

ทรัพย์จดทะเบีย

เป็นหลกัทรัพย์

ทในเบือ้งต้นแล้

ด้ตามข้อบงัคบั

4 (ปรับปรุงวนั

ากวา่ 1,000 

การเสนอขายหุ้

ข้างต้น 

ยวกับการเสน

นเร่ืองตลาดรอ

สนอขายหุ้นตอ่

ะเทศไทย (SET

ากหลกัทรัพย์ข

หรับการซือ้ขาย

ยนในตลาดหลกั

ย์จดทะเบียนทัง้

้วพบวา่บริษัทมี

บของตลาดหลกั

ท่ี 22 ตลุาคม 2

รายและต้องถื

นแล้วเสร็จบริษั

นอขายหลักทรั

องสาํหรับการซื

อประชาชนในปี

T) ผู้ลงทนุอาจม

ของบริษัทไมส่า

ยหุ้นสามญัของ

กทรัพย์แหง่ประ

นีบ้ริษัทหลกัทร

มีคณุสมบติัครบ

กทรัพย์แหง่ประ

2555) ยกเว้นค

ถือหุ้นรวมกนัไม

ษัทจะมีคณุสมบ

รัพย์ 

ซือ้ขายหลักท

ป 2557 เป็นกา

มีความเส่ียงใน

ามารถเข้าจดทะ

งบริษัทอยา่งไร

ะเทศไทย (SET

รัพย์เคทีซีมิโก้จํ

บถ้วนท่ีจะสาม

ะเทศไทยเร่ืองก

คณุสมบติัเร่ืองก

มน้่อยกวา่ร้อยล

บติัเก่ียวกบัการ

ทรัพย์ 

ารเสนอขายก่อน

นเร่ืองสภาพคล่

ะเบียนในตลาด

รก็ตามบริษัทได้

T) แล้วซึง่ขณะ

จํากดัในฐานะที

ารถเข้าจดทะเบี

การรับหุ้นสามญั

การกระจายกา

ละ 25 ของท

รกระจายการถือ

บริษัท

นท่ีจะได้รับอนมุ

องและการไมไ่

ดหลกัทรัพย์แหง่

ด้ดําเนินการย่ืนข

ะนีอ้ยูร่ะหวา่งกา

ท่ีปรึกษาทางกา

บียนในตลาดห

ญหรือหุ้นบริุมสทิ

รถือหุ้นรายย่อย

ทนุชําระแล้วโด

อหุ้นรายยอ่ยคร

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจยั

มติัให้นําหุ้นเข้า

ได้รับผลตอบแท

งประเทศไทย 

นขอให้รับหุ้นสา

ารพิจารณารับ

ารเงินได้พิจารณ

หลกัทรัพย์แหง่ป

ทธิเป็นหลกัทรั

ยโดยบริษัทต้อ

ยท่ีปรึกษาทาง

รบถ้วนตามเกณ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ยความเสี่ยง

าจดทะเบียนใน

ทนจากการขาย

(SET)ได้ซึง่จะ

มญัของบริษัท

หลกัทรัพย์ของ

ณาคณุสมบติั

ประเทศไทย 

ัพย์จดทะเบียน

องมีผู้ ถือหุ้นราย

การเงินคาดวา่

ณฑ์ท่ีกําหนด
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หลักทรัพ

จํานวน 2

เสนอขาย

จํานวน 30

โครงสร้า

โครงสร้าง

1. คร

 นา

 นา

2. นา

3. นา

4. นา

5. นา

6. นา

7. นา

8. นา

9. นา

10. อ่ืน

 เสน

 

 

 

 

 

A 

พย์ของบริษัท 

ณ วนัท่ี 27 มี

225,000,000 บ

หุ้นตอ่ประชาช

00,000,000 หุ้

งผู้ถือหุ้น 

งผู้ ถือหุ้นของบริ

ช่ือผู้ ถื

รอบครัวนายเกียร

ายเกียรติกลุ มนต์

ายกิติเมธี มนต์เสรี

ายเชิดเกียรติ มนต

างสาวต้องรัก กิจว

างสาวณฐัฐิญา ท

ายสมเกียรติ ภู่ละ

ายปัญชฤทธ์ิ มนต์

ายอกุฤษฏ์ จฑูะเต

างอญัญาอร เกษจ

างพิศมยัพงษ์พิชิต

นๆ 

นอขายหุ้นตอ่ประ

รวม

มีนาคม 2556 

บาท แบ่งออกเ

ชนในครัง้นี ้ บริษ

น มลูค่าท่ีตราไ

ริษัท ณ วนัท่ี 27

อหุ้น 

ติกลุ มนต์เสรีนสุร

์เสรีนสุรณ์ 

รีนสุรณ์ 

ต์เสรีนสุรณ์ 

วฒันชยั 

องเจริญ 

ออ 

ต์เสรีนสุรณ์ 

ตมีย์ 

จํารัส 

ตภมิู 

ะชาชน 

ม 

 บริษัทมีทนุจด

เป็นหุ้นสามญัจํ

ษัทจะมีทนุท่ีออ

ไว้หุ้นละ 1.00 บ

7 มีนาคม 2556

ณ

จ

รณ์ 

 

ดทะเบียนจํานว

จํานวน 225,00

อกและเรียกชํา

บาท  

6 และภายหลงั

ณ วนัท่ี 27 มีนา

จํานวนหุ้น 

 149,493,400

 52,730,250

 6,776,320

 5,000,000

 3,500,000

 2,000,000

 1,500,010

 1,500,000

 1,250,000

 1,250,000

 20

225,000,000

วน 300,000,0

00,000 หุ้น มู

ระแล้วจํานวน 

งการเสนอขายห

าคม 2556 

ร้อยละ 

 

0  66.44

0  23.44

0  3.01

0  2.22

0  1.56

0  0.89

0  0.67

0  0.67

0  0.56

0  0.56

0  0.00

 -

0 100.00

บริษัท

000 บาท และ

ลคา่ท่ีตราไว้หุ้น

300,000,000 

หุ้นตอ่ประชาชน

ภายหลั

จํานวน

 

4  149

4    52

     6

     5

6     3

9     2

7     1

7     1

6     1

6     1

     

- 75

0 300

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้า

ะมีทนุท่ีออกแล

นละ 1.00 บา

 บาท แบง่ออ

น สามารถสรุป

ลงัการเสนอขาย

ประชาชน 

นหุ้น 

 

9,493,400  

2,730,250  

6,776,320  

5,000,000  

3,500,000  

2,000,000  

1,500,010  

1,500,000  

1,250,000  

1,250,000  

           20  

5,000,000 

0,000,000 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

างเงินลงทนุ

ะเรียกชําระแล้ว

ท ภายหลงักา

กเป็นหุ้นสามญั

ปได้ ดงันี ้ 

ยหุ้นตอ่

ร้อยละ 

 

     49.83  

     17.58  

       2.26  

       1.67  

       1.17  

       0.67  

       0.50  

       0.50  

       0.42  

       0.42  

       0.00  

     25.00  

100.00 
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นโยบายก

บริษัทมีนโ

จดัสรรทนุ

นโยบายที

ความจําเป็

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

การจ่ายเงนิปั

โยบายการจ่าย

นสํารองตามกฎ

ท่ีกําหนดไว้ หรื

ป็นและความเห

   

ันผล 

ยเงินปันผลในอั

ฎหมายในแตล่ะ

รองดจ่ายเงินปัน

หมาะสมอ่ืนๆ ต

ตัราไมน้่อยกวา่

ะปี อย่างไรก็

นผล โดยจะขึน้

ตามท่ีคณะกรรม

 

าร้อยละ40ของ

ก็ตาม บริษัท

นอยูก่บัผลการ

มการบริษัทแล

 

งกําไรสทุธิภายห

ัทอาจพิจารณา

ดําเนินงาน ฐา

ละ/หรือผู้ ถือหุ้น

บริษัท

หลงัการหกัภาษี

าการจ่ายเงินปัน

านะการเงิน ภา

นของบริษัทเหน็

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้

ษีเงินได้นิติบคุค

นผลในอตัราท่ีแ

าวะเศรษฐกิจ 

นสมควร   

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รางเงินลงทนุ

คลและการ

แตกตา่งไปจาก

แผนการลงทนุ

6 
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โครงสร้า

 

โครงสร้า

คณะกรรม

 

คณะกรร

1. นา
2. นา
3. นา
4. นา
5. นา
6. นา
7. นา

คณะกรรม

A 

งองค์กร 

งการจัดการใ

โครงสร้างการจ

มการตรวจสอบ

รมการบริษัท 

ณ วนัท่ี 5 มีนา

ช่ือ-
ายเชิดเกียรติ มนต์
ายเกียรติกลุ มนต์
ายปัญชฤทธ์ิ มนต์
ายกิติเมธี มนต์เสรี
ายศรีภพ สารสาส
ายสวิุทย์ มาไพศา
ายสเุวทย์ ธีรวชิรกุ

โดยมีนางสาวธิ

มการ ครัง้ท่ี 1/

 

ในองค์กร 

จดัการของบริษั

บและคณะกรรม

าคม 2556 คณ

-นามสกุล 
ต์เสรีนสุรณ์ 
์เสรีนสุรณ์ 
ต์เสรีนสุรณ์ 
รีนสุรณ์  
 
ลสิน 
ลุ 

ธิดารัตน์ สีหวลั

/2556 เม่ือวนัที

ษัท ประกอบด้

มการบริหาร 

ะกรรมการบริษั

ลภ เป็นเลขานุ

ท่ี 28 มกราคม 

ด้วย คณะกรร

ษัท มีจํานวน 7 

ประธานกรรมก
กรรมการ และก
กรรมการ ผู้ ช่วย
กรรมการ 
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

นกุารคณะกรรม

2556 

รมการบริษัท 

 ทา่น ประกอบ

การ 
กรรมการผู้จดัการ
ยกรรมการผู้จดักา

และประธานกรรม
และกรรมการตรว
และกรรมการตรว

มการและเลขาน

บริษัท

และคณะกรรม

ด้วย 

ตาํแหน่ง 

ร 
ารและรักษาการแ

มการตรวจสอบ 
วจสอบ 
วจสอบ 

นกุารบริษัท ซึง่ไ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

มการชดุยอ่ย 

แทนผู้จดัการฝ่ายก

ได้รับการแตง่ตั ้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

2  ชดุ ได้แก่

การตลาด 

ตัง้จากท่ีประชมุ

6 
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นสุรณ์ กร

ในขณะนัน้

จะต้องออ

ท่ีอยูใ่นตํา

มาดํารงตํ

ข้อบังคับ

ผลประโย

ของบริษัท

ตรวจสอบ

แทนคณะ
คณะกรรม
หรือแก้ไข

รายละเอีย
การมอบอํ
ได้เสีย หรื
นโยบายแ

A 

 

กรรมการผู้ มีอํา

นายเกียรติกลุ 

รรมการสองในสี

วาระการดํารง

ในการประชมุผ้

ัน้ ถ้าจํานวนกร

อกจากตําแหน่ง

าแหน่งนานท่ีสดุ

าแหน่งอีกได้ 

ขอบเขตอํานาจ

คณะกรรมการ

ของบริษัท ตล

ชน์ของบริษัท โ

1. จดัให้มีกา
ท 

2. จดัให้มีกา

3. จดัให้มีกา
บแล้ว และนําเส

4. คณะกรรม
ะกรรมการได้โด
มการเหน็สมคว
บคุคลท่ีได้รับม

 ทัง้นี ้คณะ
ยดการมอบอําน
อํานาจท่ีทําให้ค
รอมีความขดัแย้
และหลกัเกณฑ์ท

านาจลงนามผกู

 มนต์เสรีนสุรณ

ส่ีคนนีล้งลายมื

ตําแหน่ง 

ผู้ ถือหุ้นสามญัป

รรมการจะแบง่

งในปีแรก และปี

ดนัน้ เป็นผู้ออก

จหน้าท่ีของคณ

รมีอํานาจและห

ลอดจนมติของ

โดยสรุปอํานาจ

ารประชมุผู้ ถือห้

ารประชมุคณะก

ารทํางบดลุและ
สนอตอ่ท่ีประชมุ

มการอาจมอบอ
ดยอยูภ่ายใต้กา
วรและภายในระ
มอบอํานาจหรือ

ะกรรมการอาจ
นาจตามขอบเข
คณะกรรมการบ
ย้งทางผลประโย
์ท่ีคณะกรรมกา

กพนับริษัท 

ณ์ นายเชิดเกีย

อช่ือร่วมกนัแล

ประจําปีทกุครัง้

ออกให้ตรงเป็น

ปีท่ีสองภายหลงั

กจากตําแหน่ง ท

ณะกรรมการบริษ

หน้าท่ีและความ

งท่ีประชุมผู้ ถือ

จหน้าท่ี และคว

หุ้นเป็นการประช

กรรมการอยา่ง

ะงบกําไรขาดทนุ
มผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิ

อํานาจให้กรรม
รควบคมุของค
ะยะเวลาท่ีคณ
ออํานาจนัน้ ๆ ไ

มอบอํานาจให้
ขตอํานาจหน้าที
บริหารสามารถ
ยชน์อ่ืนใดทํากบั
ารพิจารณาและ

รติ มนต์เสรีนสุ

ะประทบัตราสํ

ง ให้กรรมการอ

นสามสว่นไมไ่ด้

งัจดทะเบียนบ ิ

ทัง้นี ้กรรมการ

ษัท 

มรับผิดชอบในก

อหุ้ นท่ีชอบด้วย

วามรับผิดชอบที

ชมุสามญัประจ

น้อย 3 เดือนต่

นของบริษัท ณ
จารณาและอน

มการคนหนึง่ ห ื
คณะกรรมการห
ะกรรมการเหน็
ได้เม่ือเหน็สมค

ห้คณะกรรมการ
ท่ีของคณะกรร
พิจารณา และอ
บับริษัทหรือบริ
ะอนมุติัไว้แล้ว 

สรณ์ นายปัญช

าคญัของบริษัท

ออกจากตําแหน

ด้ ก็ให้ออกโดยจ

ริษัทนัน้ ให้จบัส

ซึง่พ้นจากตําแ

การจดัการบริษั

ยกฎหมายด้วย

ท่ีสําคญัได้ดงันี ้

จําปีภายใน 4 

อครัง้ 

ณ วนัสิน้สดุรอ
นมุติั 

หรือหลายคน ห
หรืออาจมอบอํา
นสมควร ซึง่คณ
วร 

รบริหารมีอํานา
มการบริหาร ซึ่
อนมุติัรายการที
รษัทยอ่ย ยกเว้น

บริษัท

ชฤทธ์ิ มนต์เสรี

ท  

น่งเป็นจํานวน 

จํานวนใกล้ท่ีสดุ

สลากกนั สว่นปี

หน่งตามวาระน

ษัทให้เป็นไปตาม

ยความซ่ือสัตย์

้

เดือน นบัแต่

บระยะเวลาบญั

หรือบคุคลอ่ืนใด
านาจ เพ่ือให้บ
ณะกรรมการอาจ

จหน้าท่ีในการป
งการมอบอํานา
ท่ีตนหรือบคุคล
นเป็นการอนมุติั

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

รีนสุรณ์ นายกิ

1 ใน 3 ของจํา

ดกบัสว่น 1  ใน

ปีหลงัๆ ตอ่ไป ใ

นัน้ อาจได้รับเลื

มกฎหมาย วตัถ

ย์สุจริตและระ

วนัสิน้สดุรอบร

ญชีของบริษัท 

ดปฏิบติัการอยา่
บคุคลดงักลา่ว
จยกเลิกเพิกถอ

ปฏิบติังานตา่ง
าจนัน้ต้องไมมี่
ลท่ีอาจมีความขั
ติรายการท่ีเป็น

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ติเมธี มนต์เสรี

านวนกรรมการ

น 3 กรรมการท่ี

ให้กรรมการคน

ลือกให้กลบัเข้า

ถปุระสงค์ และ

มัดระวังรักษา

ระยะเวลาบญัชี

ซึง่ผู้สอบบญัชี

างหนึง่อยา่งใด
มีอํานาจตามท่ี
อนเปล่ียนแปลง

ๆ โดยมี
ลกัษณะเป็น
ขดัแย้งมีสว่น
นไปตาม
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SUTHA

จดัการขอ
อนมุติัจาก
เช่น การเ
การซือ้หรื

ตลาดหลกั

ตามกฎเก

เป็นหุ้นสว่
หรือบริษัท
หรือเพ่ือป

ขึน้หรือถือ

 

คณะกรร

1. 
2. 
3. 

หมายเหต ุ

คณะกรรม

A 

ขอบเขตอํานาจ

5. กําหนดเป้
องคณะกรรมกา
กท่ีประชมุผู้ ถือห
เพิ่มทนุ การลด
รอรับโอนกิจการ

นอกจากนี ้

กทรัพย์ ข้อกําห

กณฑ์ของตลาด

6. พิจารณาโ

7. ติดตามผล

8. กรรมการจ
วนในห้างหุ้นสว่
ทอ่ืนท่ีประกอบ
ประโยชน์ผู้ อ่ืน เ

9. กรรมการ
อหุ้นหรือหุ้นกู้ เพิ

รมการตรวจสอ

ณ วนัท่ี 5 มีนา

นายศรีภพ สาร
นายสเุวทย์ ธีรว
นายสวิุทย์ มาไ

: โดยนายสเุวทย

ของงบการเงิน

โดยมีนางสาวธิ

มการตรวจสอบ

 

 

จหน้าท่ีของคณ

ปาหมาย แนวท
ารบริหารให้เป็น
หุ้นก่อนการดํา
ดทนุ การออกหุ้
รของบริษัทอ่ืนม

คณะกรรมการ

หนดของตลาด

หลกัทรัพย์แหง่

โครงสร้างการบ

ลการดําเนินงา

จะต้องไมป่ระก
วนสามญั หรือเ
กิจการอนัมีสภ
ว้นแตจ่ะได้แจ้ง

ต้องแจ้งให้บริษ
พิ่มขึน้หรือลดล

อบ 

าคม 2556 คณ

ช่ือ-นามสกุล 
รสาส 
วชิรกลุ 
พศาลสิน 
ย์ ธีรวชิรกลุ เป็น

นได้  

ธิดารัตน์ สีห

บ ครัง้ท่ี 2/255

ณะกรรมการบริษ

ทาง นโยบาย แ
นไปตามนโยบา
เนินการ อนัไ
นกู้  การขายหรื
มาเป็นของบริษ

ยงัมีขอบเขตหน

หลกัทรัพย์ อา

งประเทศไทยห ื

บริหารงาน แตง่

นให้เป็นไปตาม

กอบกิจการอนัมี
เป็นหุ้นสว่นไมจํ่
ภาพอยา่งเดียวก
งให้ท่ีประชมุผู้ ถื

ษัททราบโดยไม
งในบริษัทหรือบ

ะกรรมการตรว

นกรรมการท่ีมีควา

หวลัลภ เป็น

56 เม่ือวนัท่ี 5 มี

ษัท (ตอ่) 

แผนงานและงบ
ายท่ีได้รับมอบห
ได้แก่ เร่ืองท่ีก
รือโอนกิจการข
ษัท การแก้ไขหน

น้าท่ีในการกําก

าทิเช่น การทําร

รือกฎหมายท่ีเกี

งตัง้คณะกรรมก

มแผนงานและง

มีสภาพอย่างเดี
จํากดัความรับผิ
กนั และเป็นก
ถือหุ้นทราบก่อน

มช่กัช้า หากมี
บริษัทในเครือ

วจสอบของบริษั

ามรู้และประสบก

นเลขานกุารคณ

มีนาคม 2556 

ประมาณของบ
หมาย เว้นแตใ่น
ฎหมายกําหนด
องบริษัททัง้หม
นงัสือบริคณห์ส

กบัดแูลให้บริษัท

รายการท่ีเก่ียวโ

ก่ียวข้องกบัธุรกิ

การบริหาร และ

งบประมาณอย

ดียวกนั และเป็
ผิดในห้างหุ้นสว่
การแข่งขนักบักิ
นท่ีจะมีมติแตง่

มีสว่นได้เสียไมว่

ษัท มีจํานวน 3 

ประธานกรรมกา
กรรมการตรวจส
กรรมการตรวจส
ารณ์ท่ีเพียงพอท่ีจ

ณะกรรมการตร

บริษัท

บริษัท ควบคมุก
นเร่ืองดงัตอ่ไปนี
ดให้ต้องได้รับม
มดหรือบางสว่น
สนธิหรือข้อบงัค

ทปฏิบติัตามกฎ

โยงกนัและการ

กิจของบริษัท 

ะคณะกรรมการ

ยา่งตอ่เน่ือง 

ป็นการแข่งขนักั
วนจํากดั หรือเป็
จการของบริษัท
งตัง้ 

วา่โดยตรงหรือโ

ทา่น ประกอบด

ตาํแหน่ง
ารตรวจสอบ 
สอบ 
สอบ 
จะสามารถทําหน้า

วจสอบ ซึง่ไ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

กํากบัดแูลการบ
นี ้คณะกรรมกา
มติอนมุติัจากท่ีป
นท่ีสําคญัให้แก่
คบั เป็นต้น 

ฎหมายวา่ด้วยห

รซือ้หรือขายทรั

รอ่ืนตามความ

กบักิจการของบ
ป็นกรรมการขอ
ัทไมว่า่จะทําเพื

โดยอ้อมในสญั

ด้วย 

ง 

าท่ีในการสอบทา

ได้รับการแตง่ตั

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

บริหารและการ
ารต้องได้รับมติ
ประชมุผู้ ถือหุ้น
บคุคลอ่ืน หรือ

หลกัทรัพย์และ

รัพย์สนิท่ีสําคญั

เหมาะสม 

บริษัท หรือเข้า
องบริษัทเอกชน
พ่ือประโยชน์ตน

ญญาท่ีบริษัททํา

นความน่าเช่ือถือ

ตัง้จากท่ีประชมุ
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คณะกรร

ได้รับการแ

ออกตามว

มีจํานวนค

เหลืออยูข่

Audit) ท่ี
ในการพิจ
ตรวจสอบ

หรือกฎหม

คา่ตอบแท
ครัง้ 

ข้อกําหนด

ต้องลงนา

หลกัทรัพย

A 

รมการตรวจสอ

วาระการดํารง

คณะกรรมการ

แตง่ตัง้ให้กลบัม

วาระ ให้คณะก

ครบตามท่ีคณะ

ของกรรมการตร

ขอบเขตอํานาจ

1. สอบทานใ

2. สอบทานใ
ท่ีเหมาะสมและ
จารณาแตง่ตัง้ 
บภายใน 

3. สอบทานใ
มายท่ีเก่ียวข้อง

4. พิจารณา 
ทนของบคุคลดั

5. พิจารณาร
ดของตลาดหลกั

6. จดัทําราย
ามโดยประธาน

(ก)   คว

(ข)   คว

(ค)   คว
ย์ หรือกฎหมาย

(ง)   คว

(จ)  คว

อบ (ต่อ) 

ตําแหน่ง 

รตรวจสอบมีวา

มาดํารงตําแหน

กรรมการบริษัท

ะกรรมการบริษั

รวจสอบซึง่ตนท

จหน้าท่ีของคณ

ให้บริษัทมีการร

ให้บริษัทมีระบ
มีประสทิธิผล แ
โยกย้าย เลิก

ให้บริษัทปฏิบติั
งกบัธุรกิจของบ ิ

 คดัเลือก เส
ดงักลา่ว รวมทัง้

รายการท่ีเก่ียวโ
กัทรัพย์ ทัง้นีเ้พ่ื

ยงานของคณะก
คณะกรรมการ

วามเหน็เก่ียวกบั

วามเหน็เก่ียวกบั

วามเห็นเก่ียวกั
ยท่ีเก่ียวข้องกบั

วามเหน็เก่ียวกบั

วามเหน็เก่ียวกบั

ระการดํารงตํา

น่งใหมไ่ด้ ก

ทแตง่ตัง้บคุคลที

ษัทกําหนด 

ทดแทน 

ณะกรรมการตรว

รายงานทางกา

บการควบคมุภ
และพิจารณาค
กจ้างหวัหน้าหน

ติตามกฎหมาย
ริษัท 

นอแตง่ตัง้บคุค
ัง้เข้าร่วมประชมุ

โยงกนั หรือรา
พ่ือให้มัน่ใจวา่รา

กรรมการตรวจส
ตรวจสอบและ

บความถกูต้อง 

บความเพียงพอ

บัการปฏิบติัตา
ธุรกิจของบริษัท

บความเหมาะส

บรายการท่ีอาจ

าแหน่งคราวละ

รณีท่ีตําแหน่งก

ท่ีมีคณุสมบติัค

โดยบคุคลท่ีเป็

วจสอบ 

ารเงินอยา่งถกูต้

ภายใน (Inte

ความเป็นอิสระข
น่วยงานตรวจส

วา่ด้วยหลกัทรั

คลซึง่มีความเป็
มกบัผู้สอบบญั

ายการท่ีอาจมีค
ายการดงักลา่ว

สอบ โดยเปิด
ต้องประกอบด้

 ครบถ้วน เป็นที

อของระบบควบ

ามกฎหมายว่า
ัท 

สมของผู้สอบบั

จมีความขดัแย้ง

3  ปี กรรมการ

กรรมการตรวจส

รบถ้วนเป็นกรร

ป็นกรรมการตร

ต้องและเพียงพ

rnal  Contro

ของหน่วยงานต
สอบภายใน ห

ัพย์และตลาดห

นอิสระ เพ่ือทํ
ญชีโดยไมมี่ฝ่าย

ความขดัแย้งทา
สมเหตสุมผลแ

ดเผยไว้ในรายง
้วยข้อมลูอยา่ง

ท่ีเช่ือถือได้ของ

บคมุภายในของ

ด้วยหลกัทรัพย

ญัชี 

งทางผลประโย

บริษัท

รตรวจสอบซึง่พ้

สอบวา่งลงเพร

รมการตรวจสอ

วจสอบแทนจะ

อ  

ol)  และการต
ตรวจสอบภายใ
หรือหน่วยงานอื

หลกัทรัพย์ ข้อ

ทําหน้าท่ีเป็นผู้ส
จดัการเข้าร่วมป

างผลประโยชน์ 
และเป็นประโยช

านประจําปีของ
น้อยดงัตอ่ไปนี ้

รายงานทางกา

งบริษัท 

ย์และตลาดหลั

ชน์ 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

พ้นจากตําแหนง่

ราะเหตอ่ืุนใดนอ

บ เพ่ือให้กรรม

ะอยูใ่นตําแหน่ง

ตรวจสอบภายใ
ใน ตลอดจนให้
อ่ืนใดท่ีรับผิดชอ

อกําหนดของตล

สอบบญัชีของบ
ประชมุด้วยอย่

์ ให้เป็นไปตาม
ชน์สงูสดุตอ่บริษ

งบริษัท ซึง่รา
นี ้

ารเงินของบริษัท

กัทรัพย์ ข้อกําห

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

งตามวาระอาจ

อกจากถงึคราว

มการตรวจสอบ

งได้เพียงวาระท่ี

ใน (Internal

ห้ความเหน็ชอบ
อบเก่ียวกบัการ

ลาดหลกัทรัพย์

บริษัทและเสนอ
างน้อยปีละ 1

มกฎหมายและ
ษัท 

ายงานดงักลา่ว

ท 

หนดของตลาด

6 
) 

 

ร 

จ

ว

บ

ท่ี

l 

บ
ร

ย์ 

อ
 

ะ

ว

ด

 



 
 

SUTHA

(charter

มอบหมาย

และคณะ

รายช่ือ แ

นําสง่ตอ่ต

หลกัทรัพย

ซึง่อาจมีผ
คณะกรรม

คณะกรรม

หลกัทรัพย

คณะกรร

A 

ขอบเขตอํานาจ

(ฉ)  จํา

(ช)  คว
r) 

(ซ)  รา
ยจากคณะกรร

7. ปฏิบติักา

ในการปฏิ

กรรมการของบ

ในกรณีท่ีมี

และขอบเขตการ

ตลาดหลกัทรัพย

ย์วา่ด้วยการรา

8. ในการปฏิ
ผลกระทบอยา่ง
มการของบริษัท

1) รายก
2) การท
3) การฝ

หากคณะกรรม

มการตรวจสอบ

ย์ หรือตลาดหลั

รมการบริหาร 

คณะกรรมการ

 

 

 

 

จหน้าท่ีของคณ

านวนการประชุ

วามเห็นหรือข้

ายการอ่ืนท่ีเห็น
รมการบริษัท 

รอ่ืนใดตามท่ีค

ฏิบติัหน้าท่ีตาม

บริษัทยงัคงมีคว

มีการเปล่ียนแป

รดําเนินงานขอ

ย์ภายใน  3 

ยงานโดยผา่นสื

ฏิบติัหน้าท่ีของค
งมีนยัสําคญัตอ่
ทเพ่ือดําเนินกา

การท่ีเกิดความ
ทจุริต หรือมีสิง่ ิ
ฝ่าฝืนกฎหมาย

มการบริษัท หรื

บอาจรายงานรา

ลกัทรัพย์แหง่ปร

รบริหาร ประกอ

ณะกรรมการตรว

มคณะกรรมกา

อสังเกตโดยรว

วา่ผู้ ถือหุ้นและ

ณะกรรมการขอ

วรรคหนึ่ง คณ

วามรับผิดชอบใ

ปลงหน้าท่ีของค

งคณะกรรมกา

วนัทําการน

ส่ืออิเลก็ทรอนิก

คณะกรรมการต
อฐานะการเงิน 
รปรับปรุงแก้ไข

ขดัแย้งทางผลป
ผิดปกติหรือมีค
วา่ด้วยหลกัทรัพ

รือผู้บริหารไม่ส

ายการ หรือ

ระเทศไทย 

อบด้วยบคุคลจํา

วจสอบ (ตอ่) 

ารตรวจสอบ แล

วมท่ีคณะกรร

ะผู้ลงทนุทัว่ไปค

องบริษัทมอบห

ณะกรรมการต

ในการดําเนินงา

คณะกรรมการต

ารตรวจสอบท่ีมี

นบัแตว่นัท่ีมีกา

กส์ 

ตรวจสอบ ห
และผลการดํ

ขภายในเวลาท่ีค

ประโยชน์ 
ความบกพร่องที
ัพย์และตลาดห

ามารถแก้ไขรา

อกิจกรรมดงักล

านวน 3 ทา่น ด

ละการเข้าร่วมป

มการตรวจสอ

ควรทราบภายใต้

หมายด้วยความ

รวจสอบมีความ

านของบริษัทต่

ตรวจสอบ ให้

มีการเปล่ียนแป

รเปล่ียนแปลงด

ากพบหรือมีข้อ
าเนินงานของบ
คณะกรรมการ

ท่ีสําคญัในระบบ
หลกัทรัพย์ 

ายการ หรือกิจ

ลา่วตอ่สํานกังา

ดงันี ้

บริษัท

ประชมุของกรร

อบได้รับจากก

ต้ขอบเขตหน้าที

มเหน็ชอบจากค

มรับผิดชอบตอ่

อบคุคลภายนอ

ห้บริษัทแจ้งมติ

ลงตามแบบท่ีต

ดงักลา่วโดยวิธี

อสงสยัวา่มีราย
บริษัทให้คณะก
ตรวจสอบเหน็ส

บควบคมุภายใ

กรรมดงักลา่วไ

านคณะกรรมกา

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

รมการตรวจสอบ

ารปฏิบัติหน้า

ท่ีและความรับผิ

คณะกรรมการต

อคณะกรรมการ

อก 

เปล่ียนแปลงห

ตลาดหลกัทรัพ

ธการตามข้อกํา

การหรือการกร
รรมการตรวจส
สมควร 

ใน 

ได้อยา่งทนัทว่ง

ารกํากบัหลกัท

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

บแตล่ะทา่น 

ท่ีตามกฎบัตร

ผิดชอบท่ีได้รับ

ตรวจสอบ 

รบริษัทโดยตรง

น้าท่ีและจดัทํา

ย์กําหนด และ

หนดของตลาด

ระทําดงัตอ่ไปนี ้
สอบรายงานตอ่

ที สมาชิกของ

รัพย์และตลาด
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คณะกรร

1. 

2. 

3. 

 

ธุระและงา

ของบริษัท

พิจารณาแ

นโยบายที

คณะกรรม

เหน็ชอบ 

จากคณะก

ของบริษัท

การเงินใน

บริหารงาน

 

 

A 

รมการบริหาร 

นายเกียรติกลุ ม

นายปัญชฤทธ์ิ 

นายกิติเมธี มน

โดยมี นางสาว

ขอบเขตและอํา

คณะกรรมการ

านบริหารของบ

ท หลกัเกณฑ

และอนมุติัและ

ท่ีกําหนด โดยส

1. กําหนดนโ
มการบริษัทเหน็

2. กําหนดแผ

3. พิจารณาโ

4. อนมุติัการ
กรรมการบริษัท

5. อนมุติัการ

6. เจรจาและ
ท ในวงเงินไมเ่กิ

7. อนมุติัการ
นวงเงินไมเ่กิน 5

8. จดัสรรเงิน

9. เป็นคณะที
นอ่ืนๆ  

 (ต่อ) 

ช่ือ-นามสกุล 

มนต์เสรีนสุรณ์ 

มนต์เสรีนสุรณ์ 

นต์เสรีนสุรณ์ 

วอมรพนัธ์ สวุรร

านาจหน้าท่ีขอ

รบริหารมีอํานา

บริษัท กําหนดน

ฑ์ในการดําเนิน

/หรือให้ความเห

รุปอํานาจหน้า

โยบาย ทิศทาง
นชอบ 

ผนธุรกิจ งบป

โครงการลงทนุ

รใช้จ่ายเงินลงท
ท หรือตามท่ีคณ

รจดัซือ้จดัจ้างใ

ะเข้าทําสญัญา
กิน 50 ล้านบาท

รกู้ ยืมเงิน กา
50 ล้านบาท 

นบําเหน็จ รางวั

ท่ีปรึกษาฝ่ายจั

รณรัตน์ เป็นเลข

งคณะกรรมกา

จ หน้าท่ี และค

นโยบาย แผนธุ

นธุรกิจให้สอดคล

หน็ชอบ 

ท่ีและความรับ

ง กลยทุธ์ และ

ประมาณ และ

ของบริษัท เพ่ือ

ทนุท่ีสําคญัๆ 
ณะกรรมการบริ

ในการบริหารจดั

 ข้อตกลง ตรา
ท 

ารทําสญัญาสนิ

วลั โบนสั ซึง่ได้รั

ดัการในเร่ืองเกี

ขานกุารคณะก

ารบริหาร 

ความรับผิดชอบ

ธรุกิจ งบประม

ล้องกบัสภาพเ

รวมตลอดถงึก

ผิดชอบท่ีสําคญั

ะโครงสร้างการ

ะอํานาจการบริ

อเสนอให้คณะก

ท่ีได้กําหนดไ
ริษัทได้เคยมีมติ

ดัการในวงเงินไ

าสารและเอกสา

นเช่ือ การทํา

รับอนมุติัจากค

ก่ียวกบันโยบาย

ประธานกรรมกา

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

บในการบริหารง

าณ โครงสร้าง

ศรษฐกิจ เพื

การตรวจสอบแ

ญได้ดงันี ้

บริหารงานหลกั

ริหารตา่งๆ ขอ

กรรมการบริษัท

ว้ในงบประมาณ
ติอนมุติัในหลกัก

ไมเ่กิน 20 ล้าน

ารตา่งๆ รวมทัง้

าสญัญาจํานอง

คณะกรรมการบ

ยด้านการเงิน 

บริษัท

ตาํแหน่
ารบริหาร 

ร 

ร 

ร  

งานในเร่ืองเก่ีย

การบริหารงาน

พ่ือเสนอให้ท่ีประ

และติดตามผลก

กในการดําเนิน

องบริษัท เพ่ือ

ทเหน็ชอบ 

ณรายจ่ายประจ
การไว้แล้ว 

นบาทตอ่รายกา

งการจดัซือ้จดัจ้

งและ/หรือจํานํา

บริษัทแล้วแก่พน

การตลาด ก

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

นง 

ยวกบัการดําเนิน

น และอํานาจก

ะชมุคณะกรรม

การดําเนินงาน

นธุรกิจของบริษั

อเสนอให้คณะก

จําปีตามท่ีจะได

าร  

จ้างท่ีเก่ียวกบัก

ากบัธนาคารแล

นกังานหรือลกูจ้

การปฏิบติัการ 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

นงานตามปกติ

ารบริหารตา่งๆ

มการของบริษัท

ของบริษัทตาม

ัท เพ่ือเสนอให้

กรรมการบริษัท

ด้รับมอบหมาย

ารดําเนินธุรกิจ

ละ/หรือสถาบนั

จ้างของบริษัท

และด้านการ
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บริษัท รวม

จะต้องอยู

ธนาคาร แ

 

ความขดัแ

ของสํานกั

รายการใน

ดงักลา่วต

ธุรกรรมกา

 

 

ผู้บริหาร 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

และ/หรือ

A 

ขอบเขตและอํา

10. มีอํานาจอ
มถงึดําเนินการ

11. อนมุติัการ
ยูภ่ายในท้องท่ีจั

12. ดําเนินกา

13. อนมุติัแก้ไ
และ/หรือสถาบั

ทัง้นี ้ อํานา

แย้ง มีสว่นได้เสี

กงานคณะกรรม

นลกัษณะดงักล

ตามท่ีข้อบงัคบัข

ารค้าปกติทัว่ไป

เม่ือคณะกรรม

บริษัทมีผู้บริหา

ช่ือ-

นายเกียรติกลุ ม

นายปัญชฤทธ์ิ 

นางสาวพรสรีุย์

นางสาวอมรพนั

นายปัญญา ศรี

นางสาวธิดารัต

ขอบเขตและอํา

1. ควบคมุ ดู

2. ดําเนินกา
คณะกรรมการ

านาจหน้าท่ีขอ

อนมุติัในการเปิ
รตา่งๆเก่ียวกบับ

รแก้ไขเพิ่มเติมที
จงัหวดันนทบรีุเ

รตา่งๆ ท่ีจําเป็น

ไขเปล่ียนแปลง
บนัการเงิน 

าจของคณะกรร

สียหรือมีความขั

มการกํากบัหลกั

ลา่วจะต้องเสนอ

ของบริษัทหรือก

ปของบริษัทท่ีค

การบริหารได้ดํ

ารจํานวนทัง้สิน้

-นามสกุล 

มนต์เสรีนสุรณ์ 

มนต์เสรีนสุรณ์ 

ย์ มยงัพงษ์ 

นธ์ สวุรรณรัตน์ 

รีสภา 

น์ สีหวลัลภ  

านาจหน้าท่ีขอ

ดแูลการดําเนินกิ

รหรือปฏิบติังา
รบริหารของบริษ

งคณะกรรมกา

ดหรือปิดบญัชี
บญัชีเงินฝากดั

ท่ีตัง้สํานกังานใ
เทา่นัน้ 

นเพ่ือการสง่เสริ

งเง่ือนไขการใช้

รมการบริหารจ

ขดัแย้งทางผลป

กทรัพย์และตลา

อตอ่ท่ีประชมุค

กฎหมายท่ีเก่ียว

ณะกรรมการกํ

ดําเนินการใดๆ 

น 6 ทา่น ประกอ

งกรรมการผู้จดั

กิจการ และ/ห ื

นให้เป็นไปตาม
ษัท 

ารบริหาร (ตอ่) 

ชเงินฝากธนาคา
งักลา่ว 

ใหญ่และสาขา

ริมและปกป้อง

วงเงินสนิเช่ือ 

ะไมร่วมถงึการ

ประโยชน์ในลกั

าดหลกัทรัพย์ 

คณะกรรมการ 

วข้องกําหนด 

าหนดกรอบกา

 แล้ว ให้รายงาน

อบด้วย 

กรรมการผู้

ผู้ ช่วยกรรม

ผู้จดัการโร

ผู้จดัการฝ่

ผู้จดัการฝ่

ผู้จดัการสํ

ดการ 

รือบริหารงานป

มนโยบาย แผ

าร กําหนดช่ือผ

ของบริษัท 

ผลประโยชน์ขอ

และ/หรือ ิ

รอนมุติัรายการใ

ษณะอ่ืนใดกบับ

และตลาดห

และ/หรือท่ีประ

เว้นแต่เป็น

ารพิจารณาไว้ชั

นตอ่ท่ีประชมุค

ผู้จดัการ 

มการผู้จดัการและ

รงงาน 

ายบญัชีและงบป

ายเตา 

านกังาน 

ประจําวนัของบ ิ

ผนงาน และง

บริษัท

ผู้ มีอํานาจเบิกถ

ทัง้นีก้ารแก้ไ

องบริษัท 

วิธีเบิกใช้วงเงิน

ใดท่ีคณะกรรม

บริษัท หรือบริษ

หลกัทรัพย์แหง่ป

ะชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ื

นการอนมุติัราย

ดัเจนแล้ว 

คณะกรรมการด้

ตาํแหน่ง 

ะรักษาการแทนผู้จ

ระมาณ 

ริษัท  

งบประมาณท่ีได

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ถอนเงินจากบญั

ไขเพิ่มเติมท่ีตัง้ส

นสนิเช่ือท่ีบริษัท

มการบริหารหรือ

ษัทยอ่ย (ถ้ามี) 

ประเทศไทย 

อพิจารณาและ

ยการท่ีเป็นลกัษ

ด้วย 

จดัการฝ่ายการต

ด้รับอนมุติัจาก

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ญชีเงินฝากของ

สํานกังานใหญ่

ทมีวงเงินอยูก่บั

อบคุคลท่ีอาจมี

ตามกฎเกณฑ์

ซึง่การอนมุติั

ะอนมุติัรายการ

ษณะการดําเนิน

ลาด 

คณะกรรมการ
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ระเบียบ ข
ประการ 

กรรมการ

บริษัท หรื

เสนอต่อที

หรือกฎหม

คณะกรรม

1. การเจร
การดํา
ซือ้เคร่ือ
การซือ้

2. การจดั
สํานกัง
การบริ

3. ธรุกรรม
และ/ห ื
L/C เ

4. การอนุ

 

 

 

 

 

A 

ขอบเขตและอํา

3. เป็นผู้ รับม
ข้อกําหนด คํา

อย่างไรก็ตาม 

รผู้จัดการ หรือบ

รือบริษัทย่อย ต

ท่ีประชมุคณะก

มายท่ีเก่ียวข้อง

มการกําหนดกร

การกาํหนดอํ

บริษัทมีการกํา

รจาและเข้าทําสญั
เนินธรุกิจของบริษ
องจกัร อปุกรณ์  
วตัถดิุบ เชือ้เพลงิ
ดซือ้จดัจ้างในการบ
งาน การเดินทาง ก
รจาค ฯลฯ 

มทางด้านการเงิน
รือจํานํา การขอให
พ่ือชําระคา่สินค้า

นมุติัวงเงินเครดิตสิ

านาจหน้าท่ีขอ

มอบอํานาจของ
สัง่ มติท่ีประชมุ

 อํานาจของกร

บุคคลท่ีเก่ียวโย

ตามกฎเกณฑ์ข

กรรมการและ/ห

งกําหนด เว้นแ

รอบการพิจารณ

านาจอนุมัตวิ

าหนดอํานาจอน

ญญา ข้อตกลง ตร
ษัท เช่น การลงทนุ

ง การซือ้ขายสินค้
บริหารจดัการทัว่ไ
การฝึกอบรม  

น ได้แก่ การอนมุติั
ห้ออกหนงัสือคํา้ป
าและวตัถดิุบ 

สนิเช่ือให้แก่ลกูค้า

งกรรมการผู้จดั

งบริษัทในการบ
มผู้ ถือหุ้น และ

รมการผู้จดัการ

ยงกนักับกรรม

ของตลาดหลกัท

หรือท่ีประชมุผู้ ถื

ต่เป็นการอนมุั

ณาไว้ชดัเจนแล้

งเงนิ 

นมุติัวงเงินสําห

การอนุมัต ิ

ราสารและเอกสาร
นในสินทรัพย์ถาว

า เป็นต้น 
ไป ได้แก่ ค่าใช้จ่า

ติการกู้ ยืมเงิน การ
ประกนักบัธนาคา

า 

ดการ (ตอ่) 

บริหารกิจการขอ
ะ/หรือมติท่ีประ

รจะไม่รวมถึงก

มการผู้จัดการมี

ทรัพย์แห่งประ

ถือหุ้นเพ่ือพิจา

ติัรายการท่ีเป็น

ล้ว 

รับการดําเนินง

รตา่งๆ รวมทัง้กา
วร (Capital Ex

ายทางด้านการขา

รทําสญัญาสินเช่ือ
ารและ/หรือสถาบนั

องบริษัทให้เป็น
ะชมุคณะกรรมก

การอนมุติัรายก

มีส่วนได้เสีย หรื

ะเทศไทย ซึ่งกา

รณาและอนมุติั

นลกัษณะการดํ

งานท่ีเป็นธุรกรร

รจดัซือ้จดัจ้างท่ีเกี
xpenditure) 

าย การตลาด อปุก

อ การทําสญัญาจํ
นัการเงิน การขอเ

บริษัท

นตามวตัถปุระส
การ และคณะก

การใดท่ีอาจมีค

รือผลประโยชน

ารอนมุติัรายกา

ติรายการดงักล

ดําเนินธุรกรรมก

รมปกติของบริษ

คณะก
ารบ ิ

ก่ียวกบั
 การ

ไม่เกิ
ล้านบ
ราย

กรณ์ ไม่เกิ
ล้านบ
ราย

จานอง
เปิด 

ไม่เกิ
ล้านบ
ราย

ไม่เกิ
ล้าน

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

สงค์ ข้อบงัคั
กรรมการบริหา

ความขดัแย้ง หรื

น์ในลกัษณะอ่ืน

ารในลกัษณะดั

ล่าวตามท่ีข้อบงั

การค้าปกติทัว่

ษัท โดยสรุปได้

กรรมก
บริหาร 

กรรม
ร

ผู้จัด

กิน 50 
บาทตอ่
ยการ 

ไม่เกิ
30 ล้
บาท
รายก

กิน 20 
บาทตอ่
ยการ 

ไม่เกิ
10 ล้
บาท
รายก

กิน 50 
บาทตอ่
ยการ 

ไม่เกิ
30 ล้
บาท
รายก

กน 100  
นบาท 

ไม่เกิ
50

ล้านบ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

คบั นโยบาย
รของบริษัททกุ

รือรายการใดท่ี

นใดขัดแย้งกับ

ดงักล่าวจะต้อง

งัคบัของบริษัท

ไปของบริษัทท่ี

้ดงันี ้

มกา
ร 
การ 

ผู้ช่วย
กรรมกา

ร
ผู้จัดการ

กิน 
ล้าน
ทตอ่
การ 

ไม่เกิน 5 
ล้านบาท
ตอ่

รายการ 
กิน 
ล้าน
ทตอ่
การ 

ไม่เกิน 2 
ล้านบาท
ตอ่

รายการ 
กิน 
ล้าน
ทตอ่
การ 

ไม่เกิน 5 
ล้านบาท
ตอ่

รายการ 
กิน 
0  
บาท 

ไม่เกิน 
10 

ล้านบาท
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เลขานุกา

นางสาวธิ

และตลาด

 

การสรรห

จะเป็นผู้พิ
และไมมี่ลั
ดงันี ้

กรรมการท

กรรมการก

A 

ารบริษัท 

ในการประชมุค

ดารัตน์ สีหวลั

ดหลกัทรัพย์ พ.

1. จดัทําและ

(ก) ทะเบี

(ข) หนงัสื

(ค) หนงัสื

2. เก็บรักษา

3. ดําเนินกา

หากรรมการแ

องค์ประกอบแ

การเลือกและก
พิจารณาคดัเลือ
ลกัษณะต้องห้า

1. คณะกรรม
ทัง้หมดต้องมีถ่ิ

2. ให้ท่ีประชุ

(1) ผู้ ถือห

(2)  ผู้ ถือห

ก็ได้ แตจ่ะแบง่

คณะกรรมการบ

ลภ ดํารงตําแห

ศ. 2535 (รวมถึ

ะเก็บรักษาเอกส

บียนกรรมการ 

สือนดัประชมุก

สือนดัประชมุผู้

รายงานการมีส

รอ่ืนๆ ตามท่ีคณ

ละผู้บริหาร 

และการแตง่ตัง้ค

การแตง่ตัง้กรรม
อกบคุคลท่ีมีปร
มตามท่ีกฎหมา

มการของบริษัท
ถ่ินท่ีอยูใ่นราชอ

ชมุผู้ ถือหุ้นเลือก

หุ้นคนหนึง่มีคะ

หุ้นแตล่ะคนจะ

คะแนนเสียงให้

บริษัท ครัง้ท่ี 1

หน่งเลขานกุาร

ถงึท่ีได้มีการแก้

สาร ดงัตอ่ไปนี ้

รรมการ รายงา

ู้ ถือหุ้น และราย

สว่นได้เสียท่ีราย

ณะกรรมการกํา

คณะกรรมการบ

มการบริษัทเป็น
ะสบการณ์ แล
ายกําหนด ซึง่จ

ท ประกอบด้วย
าณาจกัร 

กตัง้กรรมการตา

ะแนนเสียงเทา่ก

ะใช้คะแนนเสียง

ห้แก่ผู้ใดมากน้อ

/2556 เม่ือวนัที

รบริษัท เพ่ือให้

ก้ไขเพิ่มเติม) ทัง้

 ้

านการประชมุค

ยงานการประชุ

ยงานโดยกรรม

ากบัตลาดทนุป

บริษัท 

นไปตามวิธีการ
ะความรู้ความส
จะต้องได้รับอน

ยกรรมการอยา่

ามหลกัเกณฑ์แ

กบั 1 หุ้นตอ่ 1 

งท่ีมีอยู่ทัง้หมด

อยเพียงใดไมไ่ด้

ท่ี 28 มกราคม

ห้เป็นไปตามมา

ง้นี ้หน้าท่ีความ

คณะกรรมการ 

มผู้ ถือหุ้น 

มการและผู้บริห

ประกาศกําหนด

รท่ีระบไุว้ในข้อบ
สามารถท่ีเก่ียว
นมุติัจากท่ีประช

างน้อย 5 คน 

และวิธีการดงัต่

เสียง 

ดตาม (1) 

ด้ 

บริษัท

 2556 คณะกร

ตรา 89/15 ขอ

มรับผิดชอบของ

และรายงานปร

าร 

ด 

บงัคบัของบริษัท
วข้องกบัธุรกิจข
ชมุผู้ ถือหุ้น โดย

และกรรมการไ

อไปนี ้

เลือกตัง้บคุ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

รรมการบริษัท 

องพระราชบญั

งเลขานกุารบริษ

ระจําปีของบริษั

ท โดยคณะก
องบริษัท รวมถึ
ยสามารถสรุปส

ไมน้่อยกวา่กึง่ห

คคลคนเดียวหรื

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

 ได้มีมติแตง่ตัง้

ญญติัหลกัทรัพย์

ษัท มีดงันี ้

ษัท 

รรมการบริษัท
ถงึมีคณุสมบติั
สาระสําคญัได้

หนึง่ของจํานวน

รอหลายคนเป็น
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กรรมการที

ประธานที

ขณะนัน้ ถ
ออกจากตํ
กรรมการที
รับตําแหน

โดยพิจาร

และตลาด

นอกจากนี

เหมาะสม

ทัง้นี ้ บริษั

กวา่  3 

หลกัทรัพย

พ.ศ.2551

ผู้ ถือหุ้นรา

อํานาจคว
ควบคมุขอ
ก.ล.ต. ทัง้
ผู้ ถือหุ้นรา

มารดา คูส่
การเสนอใ

A 

 (3) บคุค

ท่ีจะพงึมี ในก

ท่ีประชมุเป็นผู้อ

องค์ประกอบแ

3. ในการปร
ถ้าจํานวนกรรม
ตําแหน่งในปีแร
ท่ีอยูใ่นตําแหน่
น่งอีกได้ 

 

องค์ประกอบแ

คณะกรรมการ

รณาจากคณุสม

ดหลกัทรัพย์ ป

นี ้ คณะกรรมก

มด้านอ่ืนๆ ปร

ษัทมีนโยบายใน

ทา่น โดยคุ

ย์ท่ี ทจ.28/2

1 (รวมทัง้ท่ีได้มี

1. ถือหุ้นไมเ่
ายใหญ่ หรือผู้ มี

2. ไมเ่ป็นหรื
วบคมุของบริษัท
องบริษัท เว้นแ
ัง้นี ้ลกัษณะต้อ
ายใหญ่ หรือผู้ มี

3. ไมเ่ป็นบคุ
สมรส พ่ีน้อง แ
ให้เป็นผู้บริหาร

ลซึง่ได้รับคะแน

กรณีท่ีบคุคลซึง่ไ

ออกเสียงชีข้าด 

และการแตง่ตัง้ค

ะชมุสามญัประ
มการจะแบง่ออ
รก และปีท่ีสอ
นงนานท่ีสดุเป็น

และการแตง่ตัง้ก

รบริษัท จะร่

มบติัและลกัษณ

ประกาศของคณ

การบริษัทจะพิจ

ะกอบกนั จาก

นการแต่งตัง้กรร

คณุสมบติัของก

551  เร่ือง ก

มีการแก้ไขเพิ่ม

เกินร้อยละ 1 
มีอํานาจควบคมุ

อเคยเป็นกรรม
ท บริษัทใหญ่ 
แตจ่ะได้พ้นจาก
องห้ามดงักลา่ว
มีอํานาจควบคมุ

คคลท่ีมีความสมั
และบตุร รวมทัง้
รหรือผู้ มีอํานาจ

นนเสียงสงูสดุต

ได้รับการเลือก

คณะกรรมการบ

ะจําปีทกุครัง้ ใ
กให้ตรงเป็น 3
องภายหลงัจดท
นผู้ออกจากตําแ

กรรมการอิสระ 

วมกนัพิจารณา

ณะต้องห้ามของ

ณะกรรมการกํา

จารณาคดัเลือก

กนัน้ จะนําเส

รมการอิสระอย

รรมการอิสระจ

การขออนญุาตแ

เติม) ดงันี ้

ของจํานวนหุ้น
มของบริษัท ทัง้

การท่ีมีสว่นร่วม
บริษัทยอ่ย บริ
กการมีลกัษณะ
วไมร่วมถงึกรณี
มของบริษัท 

มพนัธ์ทางสายโ
งคูส่มรสของบตุ
จควบคมุของบริ

ตามลําดบัลงมา

ตัง้ในลําดบัถดั

บริษัท (ตอ่) 

ให้กรรมการออ
3 สว่นไมไ่ด้ ก็ใ
ทะเบียนบริษัทน
แหน่ง ทัง้นีก้รรม

 

าเบือ้งต้นถงึคณุ

งกรรมการตามพ

ากบัตลาดทนุ 

กกรรมการอิสร

สนอตอ่ท่ีประชมุ

ยา่งน้อย  1  ใน

จะต้องสอดคล้อ

และการอนญุา

นท่ีมีสทิธิออกเสี
งนี ้ให้นบัรวมกา

มบริหารงาน 
ริษัทร่วม บริษัท
ะดงักลา่วมาแล้
ณีท่ีกรรมการอิส

โลหิต หรือโ
ตร ของผู้บริหาร
ริษัท หรือบริษัท

า เป็น

ดลงมามีคะแนน

กจากตําแหน่ง
ห้ออกโดยจําน
นัน้ ให้จบัสลา
มการซึง่พ้นจาก

ณสมบติัของบคุ

พระราชบญัญติั

รวมถงึประกา

ระจากผู้ทรงคณุ

มผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจ

3  ของจํานวน

องกบัประกาศค

ตให้เสนอขายห้

สียงทัง้หมดของ
ารถือหุ้นของผู้ ที

ลกูจ้าง พนกั
ัทยอ่ยลําดบัเดี
วไมน้่อยกว่า 2
ระเคยเป็นข้ารา

โดยการจดทะเบี
ร ผู้ ถือหุ้นรายให
ทยอ่ย 

บริษัท
นผู้ได้รับการเลือ

นเสียงเทา่กนัเกิ

จํานวน 1 ใน
วนท่ีใกล้ท่ีสดุกั
ากวา่ผู้ใดจะออ
กตําแหน่งตามว

คคลท่ีจะมาดําร

ติมหาชนจํากดั

ศ ข้อบงัคบั 

ณวฒุิ ประสบก

จารณาแตง่ตัง้เ

นกรรมการทัง้ห

คณะกรรมการกํ

หุ้นท่ีออกใหม่ 

งบริษัท บริษัทใ
ท่ีเก่ียวข้องของ

กงานท่ีปรึกษาที
ยวกนั ผู้ ถือหุ้น
2 ปีก่อนวนัท่ีย่ื
าชการ หรือท่ีป ึ

บียนตามกฎหม
หญ่ ผู้ มีอํานาจ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ
อกตัง้เป็นกรรม

กินจํานวนกรรม

โครงสร้าง

น 3 ของจํานว
กบั 1 ใน 3 กรร
ก สว่นปีหลงั
วาระนัน้อาจได้

รงตําแหน่งเป็น

ด กฎหมายว่า

และ/หรือระเบี

การณ์การทํางา

เป็นกรรมการข

มด และต้องมี

กํากบัหลกัทรัพ

ฉบบัลงวนัท่ี 

ใหญ่ บริษัทย่
กรรมการอิสระ

ท่ีได้เงินเดือนปร
นรายใหญ่ หรือ
ย่ืนคําขออนญุา
ปรึกษาของสว่น

มาย ในลกัษ
จควบคมุ หรือบุ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
การเทา่จํานวน

การท่ีพงึมี ให้

งการจดัการ

วนกรรมการใน
รมการท่ีจะต้อง
ๆ ตอ่ไป ให้
ด้รับเลือกเข้ามา

กรรมการอิสระ

ด้วยหลกัทรัพย์

บียบท่ีเก่ียวข้อง

าน และความ

องบริษัทตอ่ไป

มีจํานวนไมน้่อย

ย์ และตลาด

15  ธนัวาคม

อย บริษัทร่วม
ะรายนัน้ๆ ด้วย

ระจํา หรือผู้ มี
อของผู้ มีอํานาจ
ตตอ่สํานกังาน
นราชการซึง่เป็น

ษณะท่ีเป็นบิดา
บคุคลท่ีจะได้รับ
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อํานาจคว
ถือหุ้นท่ีมีน
ใหญ่ หรือ
อนญุาตต่

 

ให้เช่าอสงั

กู้ ยืม คํา้ป

มีภาระหนี

แล้วแตจํ่า

ตามประก

ภาระหนีด้ั

ควบคมุขอ
บริษัท บริ
มีลกัษณะ

ทางการเงิ
อํานาจคว
จะได้พ้นจ

เป็นผู้ ท่ีเก่ี

เป็นหุ้นสว่
หรือถือหุ้น
เป็นการแข

A 

 

 

 

 

องค์ประกอบแ

4. ไมมี่หรือเค
วบคมุของบริษัท
นยั หรือผู้ มีอําน
อผู้ มีอํานาจคว
ตอ่สํานกังาน ก.

ความสมัพนัธ์ท

งหาริมทรัพย์ ร

ประกนั การให้สิ

นีท่ี้ต้องชําระตอ่

านวนใดจะต่ําก

กาศคณะกรรมก

ดงักลา่ว ให้นบัร

5. ไมเ่ป็นหรื
องบริษัท และ
ริษัทใหญ่ บริษัท
ะดงักลา่วมาแล้

6. ไมเ่ป็นหรื
งิน ซึง่ได้รับคา่บ
วบคมุของบริษัท
จากการมีลกัษณ

7. ไมเ่ป็นกรร
ยวข้องกบัผู้ ถือ

8. ไมป่ระกอ
วนท่ีมีนยัในห้าง
นเกินร้อยละ 1
ข่งขนัท่ีมีนยักบั

และการแตง่ตัง้ก

คยมีความสมัพั
ท ในลกัษณะที
นาจควบคมุขอ
บคมุของบริษัท
.ล.ต. 

ทางธุรกิจดงักล่

รายการเก่ียวกบั

สนิทรัพย์เป็นหล

ออีกฝ่ายหนึง่ ต

กวา่ ทัง้นี ้ กา

การกํากบัตลาด

รวมภาระหนีท่ี้เ

อเคยเป็นผู้สอบ
ะไมเ่ป็นผู้ ถือหุ้น
ัทยอ่ย บริษัทร่ว
ล้วไมน้่อยกวา่ 2

อเคยเป็นผู้ให้บ
บริการเกินกวา่ 
ท และไมเ่ป็นผู้
ณะดงักลา่วมา

รมการท่ีได้รับก
หุ้นรายใหญ่ 

อบกิจการท่ีมีสภ
งหุ้นสว่น หรือ
 ของจํานวนหุ้
บกิจการของบริษ

กรรมการอิสระ(

พนัธ์ทางธุรกิจกั
ท่ีอาจเป็นการขดั
องผู้ ท่ีมีความสมั
ท เว้นแต่จะได้พ

าว รวมถงึการ

บสินทรัพย์หรือ

ลกัประกนัหนีส้ิ

ตัง้แตร้่อยละ 3

ารคํานวณภาระ

ดทนุวา่ด้วยหลั

เกิดขึน้ในระหว่

บบญัชีของบริษั
นท่ีมีนยั ผู้ มีอํา
วม ผู้ ถือหุ้นราย
2 ปีก่อนวนัท่ีย่ืน

บริการทางวิชาชี
 2 ล้านบาทตอ่ ี
ผู้ ถือหุ้นท่ีมีนยั ผ้
แล้วไมน้่อยกวา่

การแตง่ตัง้ขึน้เพื

ภาพอยา่งเดียว
เป็นกรรมการที
นท่ีมีสทิธิออกเ
ษัท หรือบริษัท

(ตอ่) 

กบับริษัท บริษั
ดัขวางการใช้วิจ
มพนัธ์ทางธุรกิจ
พ้นจากการมีลั

รทํารายการทาง

บริการ หรือกา

น รวมถงึพฤติก

3 ของสนิทรัพ

ะหนีด้งักลา่วให้

กัเกณฑ์ในการ

างหนึง่ปีก่อนวั

ษัท บริษัทใหญ
านาจควบคมุ 
ยใหญ่ หรือผู้ มีอ
นคําขออนญุาต

ชีพใดๆ ซึ
อปีจากบริษัท บ
ผู้ มีอํานาจควบ
า 2 ปีก่อนวนัท่ี

พ่ือเป็นตวัแทนข

กนัและเป็นกา
ท่ีมีสว่นร่วมบริห
เสียงทัง้หมดขอ
ยอ่ย 

ัทใหญ่ บริษัท
จารณญาณอย่
จกบับริษัท บริษ
กัษณะดงักลา่ว

งการค้าท่ีกระทํ

ารให้หรือรับคว

การณ์อ่ืนทํานอ

ย์ท่ีมีตวัตนสทุธิ

ห้เป็นไปตามวธีิ

รทํารายการท่ีเก่ี

นัท่ีมีความสมัพ

ญ่ บริษัทยอ่ย บ
หรือหุ้นสว่นขอ
อํานาจควบคมุ
ตตอ่สํานกังาน ก

ซึง่รวมถึงการให
บริษัทใหญ่ บริษั
คมุ หรือหุ้นสว่
ย่ืนคําขออนญุ

ของกรรมการข

รแข่งขนัท่ีมีนยั
หารงาน ลกูจ้า
องบริษัทอ่ืน ซึง่

บริษัท

ยอ่ย บริษัทร่ว
างอิสระของตน
ษัทใหญ่ บริษัท
วมาแล้วไมน้่อย

ทําเป็นปกติเพ่ือ

ามช่วยเหลือทา

องเดียวกนั ซึง่เป็

ธิของบริษัท หรื

การคํานวณมลู

กยวโยงกนั โดย

พนัธ์ทางธุรกิจกั

บริษัทร่วม ผู้ ถือ
องสํานกังานสอ
ของบริษัทสงักั
ก.ล.ต. 

ห้บริการเป็นท่ีป
ษัทยอ่ย บริษัทร
นของผู้ให้บริก
าตตอ่สํานกังาน

องบริษัท ผู้ ถือ

กบักิจการของบ
าง พนกังาน ที
งประกอบกิจกา

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

วม ผู้ ถือหุ้นราย
น รวมทัง้ไมเ่ป็น
ทยอ่ย บริษัทร่ว
ยกวา่ 2 ปีก่อน

อประกอบกิจกา

างการเงิน ด้วย

ป็นผลให้บริษัท

รือตัง้แต ่ 20 

ลคา่ของรายกา

ยอนโุลม แต่ใ

กบับคุคลเดียวก

อหุ้นรายใหญ่ 
บบญัชี ซึง่มีผู้
กดัอยู ่ เว้นแตจ่ะ

ปรึกษากฎหมา
ร่วม ผู้ ถือหุ้นรา
ารทางวิชาชีพน
น ก.ล.ต. 

อหุ้นรายใหญ่ 

บริษัท หรือบริษ
ท่ีปรึกษาท่ีรับเงิ
ารท่ีมีสภาพอยา่

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ยใหญ่ หรือผู้ มี
นหรือเคยเป็นผู้
วม ผู้ ถือหุ้นราย
นวนัท่ีย่ืนคําขอ

าร การเช่าหรือ

ยการรับหรือให้

ท หรือคู่สญัญา

ล้านบาทขึน้ไป

ารท่ีเก่ียวโยงกนั

นการพิจารณา

กนั 

หรือผู้ มีอํานาจ
ผู้สอบบญัชีของ
ะได้พ้นจากการ

ยหรือท่ีปรึกษา
ยใหญ่ หรือผู้ มี
นัน้ด้วย เว้นแต่

หรือผู้ ถือหุ้นซึง่

ษัทยอ่ย หรือไม่
งินเดือนประจํา
างเดียวกนัและ
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บริษัทร่วม

3 ปี โดยบ
ทนุท่ี ทจ. 
ได้มีการแ

ยอ่ย บริษั

ตรวจสอบ
การเงินได้

บริษัท โด

เป็นประธ

 

 

 

 

A 

9. ไมมี่ลกัษณ

10. ไมเ่ป็นกรร
ม บริษัทยอ่ยลํา

 

 

องค์ประกอบแ

คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบา
 28/2551 เร่ือง
ก้ไขเพิ่มเติม) ซึ

1. ได้รับแตง่

2. เป็นกรรม

(1)  ไม

ษัทร่วม บริษัทยอ่

(2)  ไม

3. มีความรู้แ
บอยา่งน้อยหนึง่
ด้  

 

องค์ประกอบแ

คณะกรรมการ

ดยมีจํานวนตา

านกรรมการบริ

ณะอ่ืนใดท่ีทําใ

รมการท่ีได้รับม
าดบัเดียวกนั ผู้ ถื

และการแตง่ตัง้ก

รตรวจสอบ ประ
ายในการสรรหา
ง การขออนญุา
ซึง่ต้องเป็นไปตา

ตัง้จากคณะกร

การอิสระท่ีมีคณุ

มเ่ป็นกรรมการที

อยลําดบัเดียวก

มเ่ป็นกรรมการข

และประสบการ
งคนท่ีมีความรู้แ

และการแตง่ตัง้ค

รบริหารจะต้องเ

มท่ีคณะกรรมก

ริหาร 

ห้ไมส่ามารถให้

มอบหมายจากค
ถือหุ้นรายใหญ่

กรรมการตรวจส

ะกอบด้วยกรรม
ากรรมการตรวจ
ตและการอนญุ
ามหลกัเกณฑ์ด

รรมการบริษัท ห

ณสมบติัของกร

ท่ีได้รับมอบหมา

กนั ผู้ ถือหุ้นราย

ของ บริษัทยอ่ย

รณ์เพียงพอท่ีจะ
และประสบการ

คณะกรรมการบ

เป็นกรรมการบ ิ

การบริษัทเหน็ส

 

ห้ความเห็นอยา่

คณะกรรมการ 
ญ่ หรือผู้ มีอํานาจ

สอบ 

มการท่ีเป็นกรร
จสอบ/กรรมกา
ญาตให้เสนอขา
ดงัตอ่ไปนี ้ 

หรือท่ีประชมุผู้ ถื

รรมการอิสระดั

ายจากคณะกร

ยใหญ่ หรือผู้ มีอํ

ย หรือบริษัทยอ่

ะสามารถทําหน้
รณ์เพียงพอท่ีจ

บริหาร  

บริษัท และ/หรือ

สมควร และโด

างเป็นอิสระเก่ีย

 ให้ตดัสนิใจใ
จควบคมุของผู้

มการอิสระอยา่
รอิสระ ท่ีสอดค
ยหุ้นท่ีออกใหม

ถือหุ้น (แล้วแต่

งักลา่วข้างต้น 

รรมการ ให้ตดัสิ

อํานาจควบคมุข

ยลําดบัเดียวกนั

น้าท่ีในฐานะกร
ะสามารถทําหน

อผู้บริหารของบ

ดยท่ีคณะกรรม

บริษัท
ยวกบัการดําเนิน

ในการดําเนินกิ
บริษัท และ 

างน้อย 3 คน มี
คล้องกบัประกา
ม ่ลงวนัท่ี 15 ธนั

กรณี)  

และ  

สนิใจในการดํา

ของผู้บริษัท แล

นัเฉพาะท่ีเป็นบ

รรมการตรวจสอ
น้าท่ีในการสอบ

บริษัท ซึง่ได้รับก

การบริษัทจะแ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ
นงานของบริษัท

จการของบริษัท

โครงสร้าง

มีวาระอยูใ่นตํา
าศคณะกรรมก
นัวาคม พ.ศ. 2

าเนินกิจการของ

ละ  

บริษัทจดทะเบีย

อบ ทัง้นี ้ ต
บทานความน่า

การแตง่ตัง้จาก

ตง่ตัง้กรรมการ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
ัท 

ท บริษัทยอ่ย

งการจดัการ

าแหน่งคราวละ
การกํากบัตลาด
2551 (รวมทัง้ท่ี

งบริษัท บริษัท

ยน  

ต้องมีกรรมการ
เช่ือถือของงบ

คณะกรรมการ

รบริหารคนหนึง่
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ค่าตอบแ

 

  

คา่ตอบแท

1 นาย

2 นาย

3 นาย

4 นาย

5 นาย

6 นาย

7 นาย

8 นาย

หมายเหตุ

 ทัง้นี

ซึง่บริษัทมี

โบนสัให้แ

2557 

A 

แทนกรรมการ

ค่าตอบแทนที

คา่ตอบแทนคณ

ทนกรรมการขอ

- คา่ตอบแท

- คา่เบีย้ปร
- ประธ
- กรรม

- คา่เบีย้ปร
- ประธ
- กรรม

- โบนสัจําน

ในปี 2554 255

ช่ือกรรมก

ยเชิดเกียรติ  มนต์

ยเกียรติกลุ มนต์

ยปัญชฤทธ์ิ มนต์

ยกิติเมธี มนต์

ยอกุฤษฏ์ จฑูะ

ยศรีภพ สารส

ยสวิุทย์ มาไพ

ยสเุวทย์ ธีรวชิ

ต:ุ /1มิได้รับการแ

นี ้บริษัทพิจารณ

มีการจ่ายเงินคา่

แก่กรรมการ คน

รและผู้บริหาร 

ที่เป็นตัวเงนิ 

ณะกรรมการท่ีป

องบริษัทในปี 25

ทนรายปี คนละ

ระชมุคณะกรรม
ธานคณะกรรม
มการบริษัท ครัง้

ระชมุคณะกรรม
ธานคณะกรรม
มการตรวจสอบ

นวนไมเ่กิน 1,00

55 และปี 2556

การ 

์เสรีนสุรณ์ 

์เสรีนสุรณ์ 

์เสรีนสุรณ์ 

์เสรีนสุรณ์ 

เตมีย์/1 

สาส 

พศาลสิน 

ชิรกลุ  

ร

แตง่ตัง้เป็นกรรม

ณาอนมุติัจ่ายเงิ

าตอบแทนราย ี

นละ 60,000 บ

  

ประชมุสามญัผู้

556 ดงันี ้

ะ 30,000 บาท 

มการ 
การ ครัง้ละ 15
ัง้ละ 10,000 บ

มการตรวจสอบ
การตรวจสอบ 
บ ครัง้ละ 10,00

00,000 บาท แ

6 บริษัทมีการจ่

ประธานกรรม

กรรมการ  

กรรมการ  

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการและ

กรรมการและ

กรรมการและ

รวม 

มการในท่ีประช

งินโบนสัประจํา

ปีและโบนสัในปี

บาท รวมเป็นเงิ

ผู้ ถือหุ้นประจําปี

 

5,000 บาท 
าท 

บ 
 ครัง้ละ 12,000

00 บาท 

และมอบหมายใ

จ่ายคา่ตอบแทน

ตาํแหน่ง 

มการ 

ะประธานกรรมกา

ะกรรมการตรวจสอ

ะกรรมการตรวจสอ

ชมุสามญัผู้ ถือห้

าปี 2555 ให้แก

ปี 2556 ในสว่น

งิน 420,000บา

ปี 2556 เม่ือ

0 บาท 

ให้คณะกรรมกา

นให้แก่คณะกรร

รตรวจสอบ 

อบ 

อบ 

หุ้น ครัง้ท่ี 1/255

ก่กรรมการคนล

นของคา่ตอบแ

าท ซึง่บริษัทมีก

บริษัท

วนัท่ี 21 มีน

ารเป็นผู้จดัสรร

รมการบริษัท ดั

ค่าต

ปี 2554 

60,000 

40,000 

40,000 

40,000 

40,000 

76,000 

50,000 

70,000 

416,000 

56 เม่ือวนัท่ี 21

ละ 60,000 บาท

ทนสําหรับปี 2

การจ่ายเงินคา่ต

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

นาคม 2556 ไ

ร 

ดงันี ้

ตอบแทน (บาท) 

ปี 2555 

150,000 

130,000 

130,000 

130,000 

130,000 

178,000 

170,000 

170,000 

1,188,000 

1 มีนาคม 2556

ท รวมเป็นเงิน 

556 นัน้ ทางบ

ตอบแทนรายปี

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ได้มีมติกําหนด

 

ปี 2556 

195,000 

160,000 

160,000 

160,000 

10,000 

244,000 

230,000 

210,000 

1,369,000 

6 

480,000 บาท

บริษัทมีการจ่าย

ปและโบนสัในปี
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 คา่ต

 คา่ต

จํานวน
จํานวน

 

 คา่ต

  

สวสัดิการ

 

การกาํกับ

 
ตามมาตร
ประสทิธิภ
นโยบายใ
หลกัการกํ

บริษัทอยา่
บริษัท เป็
อํานวยคว

กฎหมายก
วาระตา่งๆ

กรรมการอิ

ข้อบงัคบัข

A 

ตอบแทนผู้บริห

ตอบแทนผู้บริห

 
นผู้บริหาร (ราย)
นเงินคา่ตอบแทน

ตอบแทนอ่ืน 

นอกจากนัน้ บ

รอ่ืนๆ เช่น ยาน

บดูแลกจิการ 

บริษัทให้ความ
รการกํากบัดแูล
ภาพของฝ่ายจดั
ในการกํากบัดแู
กํากบัดแูลกิจกา

หมวดท่ี 1 สทิธิ

บริษัทตระหนกั
างเพียงพอ 
ป็นต้น คณะก
วามสะดวกในก

1. จดัสง่หนงั
กําหนด โดยจะ
ๆ พร้อมความเห

2. ในกรณีท่ีผ
อิสระหรือบคุค

3. ก่อนเร่ิมก
ของบริษัท 

 

หาร 

หารดงักลา่ว รวม

 
) 
น (ล้านบาท) 

บริษัทยงัมีการส

พาหนะประจํา

มสําคญักบัการด
ลกิจการท่ีดี เพ่ือ
ดการ อนัจะสร้า
แลกิจการท่ีดี ตา
ารท่ีดี (Good C

ธิของผู้ ถือหุ้น 

กและให้ความสํ
การเข้าร่วมปร

กรรมการบริษัทจึ
การใช้สิทธิของผ้

งสือเชิญประชมุ
ะระบวุนั เวลา ส
หน็ของคณะกร

ผู้ ถือหุ้นไมส่าม
ลใดๆ เข้าร่วมป

ารประชมุผู้ ถือห

มถงึ เงินเดือน โ

สมทบกองทนุสํ

ตําแหน่ง คา่เบี ้

ดําเนินงานภาย
อประโยชน์ตอ่ก
างความเช่ือมัน่
ามท่ีกําหนดโดย
Corporate Gov

สําคญักบัสทิธิพื
ระชมุเพ่ือการใช้
จงึได้กําหนดแน
ผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

มผู้ ถือหุ้น 
สถานท่ีการประ
รรมการบริษัท เ

ารถเข้าร่วมปร
ประชมุแทนได้ โ

หุ้น บริษัทจะ

โบนสั และคา่เบ

ปี 2554 
6 
7.00 

สํารองเลีย้งชีพห

บีย้ประกนัชีวิต ค

ยใต้หลกัธรรมา
การดําเนินธุรกิจ
นให้เกิดขึน้แก่ผู้ ถื
ยตลาดหลกัทรั
vernance) 5 ห

พืน้ฐานของผู้ ถือ
ช้สทิธิออกเสียง
นวทางดําเนินก

พร้อมทัง้เอกสา
ะชมุ และมีราย
เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นไ

ะชมุด้วยตนเอง
โดยใช้หนงัสือม

ะชีแ้จงวิธีการใช้

บีย้เลีย้งตา่งๆ ด

ปี

หากผู้บริหารเข้า

คา่โทรศพัท์ คา่

ภิบาล โดยคณ
จของบริษัท แล
ถือหุ้น ผู้ลงทนุ 
รัพย์แหง่ประเทศ
หมวด ดงันี ้

อหุ้น ได้แก่ การ
งในท่ีประชมุผู้ ถื
การตา่งๆ เพ่ือ

ารประกอบการ
ละเอียดระเบีย
ได้ศกึษาข้อมลู

งได้ บริษัท
มอบฉนัทะท่ีบริ

ช้สทิธิลงคะแนน

บริษัท

 

ดงันี ้

ปี 2555 
6 
6.90 

าร่วมกองทนุ เ ิ

นํา้มนัและคา่ใ

ณะกรรมการบริษ
ละเป็นการเสริม
 และผู้ ท่ีเก่ียวข้อ
ศไทย โดยครอบ

รซือ้ขายหรือโอน
ถือหุ้นเก่ียวกบัก
รักษาสทิธิของผ

รประชมุให้แก่ผู้
บวาระการประ
อยา่งครบถ้วน 

ทเปิดโอกาสให้ผู้
รษัทได้จดัสง่ไป

นและนบัคะแน

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ปี 

7

เงินประกนัสงัค

ใช้จ่ายในการเดิ

ษัทมีความมุง่มั
มสร้างความโปร
องทกุฝ่าย  จงึไ
บคลมุหลกัการ

นหลกัทรัพย์ ก
การเปล่ียนแปล
ผู้ ถือหุ้น รวมถึ

ผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ะชมุ เอกสารปร

ผู้ ถือหุ้นสามารถ
พร้อมกบัหนงัสื

นนตามท่ีระบไุว้อ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

2556 
6 

7.90 

ม และจดัให้มี

ดินทาง เป็นต้น 

มัน่ท่ีจะปฏิบติั
ร่งใสและ
ได้กําหนด
รสําคญัของ

ารได้รับข้อมลู
ลงท่ีสําคญัของ
ถงึสง่เสริมและ

รลว่งหน้าตามท่ี
ระกอบระเบียบ

ถมอบฉนัทะให้
สือเชิญประชมุ

อยา่งชดัเจนใน

6 
) 

 

ร 

มี
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บ

ห้
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การกาํกับ

ประชมุ จ
ผู้บริหารที

สํานกังาน

 

ดงันี ้

เพิ่มวาระก
ก่อนการตั

หรือให้มีก
เชิญประชุ

ได้มาหรือ
หุ้นใช้สทิธิ

ดงักลา่วให
ตามกฎหม

ภายใน ได

ชมุชนใกล้

ดงักลา่วไ

A 

บดูแลกจิการ 

หมวดท่ี 1 สทิธิ

4. ประธานก
จะเปิดโอกาสให
ท่ีเก่ียวข้องจะเข้

5. จดัทําบนัทึ

6. เผยแพร่ข้
น ก.ล.ต. 

หมวดท่ี 2 การ

บริษัทได้กําหน

1. เปิดโอกาส

2. ในการปร
การประชมุโดย
ตดัสนิใจ 

3. สําหรับผู้ ถื
กรรมการอิสระอ
ชมุผู้ ถือหุ้น 

4. สนบัสนนุ
จําหน่ายไปซึง่สิ
ธิในการแตง่ตัง้ก

5. กําหนดแน
ห้ทกุคนในบริษั
มาย มีหน้าท่ีจดั

หมวดท่ี 3 บทบ

บริษัทตระหนกั

ด้แก่ ผู้ ถือหุ้น พ

ล้เคียงท่ีเก่ียวข้อ

ด้รับการดแูลเป็

(ต่อ) 

ธิของผู้ ถือหุ้น (ต

กรรมการจะจดัส
ห้ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิ
าร่วมประชมุผู้ ถื

ทกึรายการการ

อมลูข่าวสารให้

รปฏิบติัตอ่ผู้ ถือห

นดให้มีการปฏิบ

สให้ผู้ ถือหุ้นสา

ะชมุผู้ ถือหุ้น จ
ยไมไ่ด้แจ้งให้ผู้ ถื

ถือหุ้นท่ีไมส่ามา
อยา่งน้อย 1 ค

นให้มีการใช้บตัร
สนิทรัพย์ เพ่ือ
กรรมการเป็นรา

นวทางในการเก็
ษัทถือปฏิบติั 
ดสง่รายงานดงั

บาทของผู้ มีสว่น

กและให้ความสํ

พนกังาน และผ

อง ดงันัน้ บ

ป็นอยา่งดี คณะ

ตอ่) 

สรรเวลาการปร
ธิอยา่งเท่าเทียม
ถือหุ้น เพ่ือให้ผู้

รประชมุอยา่งถู

ห้แก่ผู้ ถือหุ้นอย่

หุ้นอยา่งเทา่เที

บติัต่อผู้ ถือหุ้นทุ

มารถเสนอเพิ่ม

จะพิจารณาและ
ถือหุ้นทราบลว่ง

ารถเข้าร่วมประ
น เข้าร่วมประ

รลงคะแนนเสีย
ความโปร่งใสแ
ายบคุคล 

ก็บรักษาและป้อ
และได้กําหนด
กลา่วให้แก่คณ

นได้เสีย 

สําคญัตอ่สทิธิข

ผู้ มีสว่นได้เสียภ

บริษัทจะปฏิบติั

ะกรรมการบริษั

ระชมุอย่างเพีย
มกนัในการแสด
ผู้ ถือหุ้นสามารถ

กต้องและครบ

างสม่ําเสมอผา่

ยมกนั 

ทกุรายอยา่งเทา่

มวาระการประช

ะลงคะแนนเสีย
งหน้าโดยไมจํ่า

ะชมุได้ด้วยตน
ะชมุและลงมติแ

ยงสําหรับวาระที
และตรวจสอบได

องกนัการใช้ข้อ
ดให้กรรมการทุ
ณะกรรมการ  

ของผู้ มีสว่นได้เสี

ภายนอก ได้แก

ติตามกฎหมาย

ษัทจงึมีนโยบาย

งพอ และดําเนิ
ดงความคิดเหน็
ถซกัถามในเร่ือง

ถ้วน เพ่ือให้ผู้ ถื

านเวบ็ไซต์ของบ

าเทียมกนัและเป็

ชมุ หรือเสนอช่ือ

ยงตามวาระท่ีกํา
าเป็น เพ่ือให้ผู้

เอง ให้ผู้ ถือหุ้
แทนได้ และแจ้

ท่ีสําคญั เช่น ก
ด้ และในวาระ

อมลูภายในเป็น
ทกุคนและผู้บริห

สียทกุกลุม่ท่ีเก่ีย

ก่ ลกูค้า คู่ค้า 

ยและข้อกําหนด

 ดงันี ้

บริษัท

นินการประชมุอ
น และซกัถามอ
งท่ีเก่ียวข้องได้ 

อหุ้นสามารถต

บริษัท ช่องทา

ป็นธรรม คณะ

อกรรมการได้ล่

าหนดโดยไมเ่ป
ผู้ ถือหุ้นได้มีโอก

หุ้นสามารถมอบ
งรายช่ือกรรมก

การทํารายการที
ะการเลือกตัง้กร

นลายลกัษณ์อกั
หารท่ีมีหน้าท่ีรา

ยวข้องกบับริษัท

เจ้าหนี ้คูแ่ข่ง 

ดท่ีเก่ียวข้อง 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

อยา่งโปร่งใส โ
อยา่งทัว่ถงึ ซึ่

ตรวจสอบได้  

างของตลาดหลั

ะกรรมการบริษัท

ลว่งหน้าก่อนกา

ปล่ียนแปลงข้อม
กาสศกึษาข้อมลู

บฉนัทะให้บคุค
การอิสระดงักลา่

ท่ีเก่ียวโยงกนั 
รรมการ จะเปิด

กษร และไ
ายงานการถือค

ัท ไมว่า่จะเป็น

และหน่วยงาน

เพ่ือให้สทิธิของ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ดยระหวา่งการ
งกรรมการและ

ลกัทรัพย์ และ

ทจงึมีนโยบาย 

ารประชมุ  

มลูสําคญั หรือ
ลประกอบวาระ

ลใดบคุคลหนึง่
าวไว้ในหนงัสือ

การทํารายการ
ดโอกาสให้ผู้ ถือ

ได้แจ้งแนวทาง
ครองหลกัทรัพย์

นผู้ มีสว่นได้เสีย

อ่ืนๆ ตลอดจน

งผู้ มีสว่นได้เสีย
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การกาํกับ

ผู้ ถือหุ้น 

ลกูค้า 

พนกังาน 

คูค้่าและคู

คูแ่ข่งทาง

ชมุชนสงัค
และสิง่แว

 

เก่ียวข้อง 

จริง ครบถ้
การบญัชีซึ
เผยแพร่ต่

ก.ล.ต. เพ่ื

ละคนเข้า
56‐1) แล

A 

บดูแลกจิการ 

หมวดท่ี 3 บทบ

: 

: 

: 

คูส่ญัญา : 

การค้า : 

คม  
ดล้อม 

: 

หมวดท่ี 4 การ

บริษัทให้ความ
 และมีนโยบาย

1. เปิดเผยข้อ
ถ้วน เพียงพอ ท
ซึง่เป็นท่ียอมรับ
อสํานกังาน ก.

2. เปิดเผยข้อ
พ่ือให้ผู้ ถือหุ้น แล

3. เปิดเผยบ
ร่วมประชมุ แ
ละรายงานประจ

 

 

(ต่อ) 

บาทของผู้ มีสว่น

มุง่เน้นการป
การเงิน และข้

ให้ความสําค
เป็นธรรม รวม

ปฏิบติัตอ่พน
กําหนดนโยบ
พฒันาความ ้

ปฏิบติัตามเ ื
การดําเนินธุร

สง่เสริมนโย
การแข่งขนัท่ี ี

ให้ความสําค
ดําเนินธุรกิจอ
สิง่แวดล้อมอ

รเปิดเผยข้อมลูแ

มสําคญักบัข้อมู
ยเปิดเผยข้อมลูที

อมลูสารสนเทศ
ทนัเวลา โดยงบ
บโดยทัว่ไป แล
ล.ต. ตลาดหลกั

อมลูผ่านช่องท
ละผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

ทบาทและหน้า
และนโยบายกา
จําปี 

นได้เสีย (ตอ่) 

ปฏิบติัหน้าท่ีด้ว
ข้อมลูอ่ืนท่ีเก่ียว

คญัในการผลติ
มทัง้รักษาความ

นกังานทกุคนอ
บายการดแูลคว
รู้และความสาม

เง่ือนไขทางธุรกิ
รกิจ ตลอดจนป

บายการแข่งขนั
ดี  

คญัและรับผิดช
อยู่ตามโอกาส 
อยา่งเคร่งครัด แ

และความโปร่ง

มลูข่าวสารท่ีต้อ
ท่ีสําคญัของบริ

ศทางการเงินแล
บการเงินจะต้อง
ละผา่นความเห็
กัทรัพย์แหง่ปร

างตา่งๆ ได้แก
งอ่ืนๆ ได้ทราบข้

าท่ีของคณะกรร
รจ่ายคา่ตอบแท

ยความซ่ือสตัย์
วข้องตอ่ผู้ ถือหุ้น

 และจดัจําหน่า
มลบัของลกูค้า 

ยา่งเป็นธรรม โ
วามปลอดภยั แ
มารถของพนกัง

กิจตอ่คูส่ญัญาที
ปฏิบติัตามข้อกํ

นทางการค้าอย

ชอบต่อชมุชนแ
รวมทัง้ปฏิบติัต
และวางแนวทา

ใส 

งแจ้งแก่ตลาดห
ริษัทอยา่งถกูต้อ

ละข้อมลูอ่ืนๆ 
งผา่นการสอบท
หน็ชอบจากคณ
ะเทศไทย ผู้ ถือ

ก่ เวบ็ไซต์ของ
ข้อมลูของบริษัท

รมการและคณ
ทนกรรมการ 

ย์ และโปร่งใสใน
นอยา่งถกูต้อง 

ายผลติภณัฑ์แ
 โดยไมนํ่าไปเปิ

โดยมีการให้คา่
และสภาพแวดล้
งาน 

ท่ีได้ตกลงกนัไว้
าหนดของกฎห

ยา่งเสรี และเป็น

ละสงัคม โดยส
ตามกฎหมาย แ
างในการควบคมุ

หลกัทรัพย์ สํา
อง ครบถ้วน แล

ท่ีเก่ียวข้องกบัธ
ทานหรือตรวจท
ณะกรรมการตรว
หุ้น และหน่วยง

งบริษัท ตลาด
ัทอยา่งทัว่ถึง 

ณะกรรมการชดุย
และผู้บริหารไว้

บริษัท

นการเปิดเผยข้อ
 ครบถ้วน และท

ละการบริการที
ปดเผยหรือใช้ป

าตอบแทนและส
ล้อมในการทําง

้อยา่งเป็นธรรม
หมายและกฎระ

นธรรม โดยจะป

สนบัสนนุกิจกรร
และระเบียบข้อบ
มผลกระทบตอ่

านกังาน ก.ล.ต
ละโปร่งใส ดงันี ้

ธุรกิจ และผลป
ทานจากผู้สอบบ
วจสอบ และคณ
งานท่ีเก่ียวข้อง

หลกัทรัพย์แหง่

ยอ่ย รวมทัง้ข้อ
ว้ในแบบแสดงร

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

อมลูท่ีสําคญัทั ้
ทนัเวลา 

ท่ีมีคณุภาพภาย
ระโยชน์ในทาง

สวสัดิการท่ีเหม
าน รวมทัง้สนบั

ม และมีจรรยาบ
ะเบียบตา่งๆ ท่ีเ

ปฏิบติัภายใต้ก

รมตา่งๆ กบัชมุ
บงัคบัต่างๆ เก่ี
อสิง่แวดล้อมอย

ต. ผู้ ถือหุ้น แล
นี ้

ประกอบการตร
บญัชีวา่ถกูต้อง
ณะกรรมการบ ิ
ง 

งประเทศไทย 

อมลูจํานวนครัง้
รายการข้อมลูป

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ัง้ข้อมลูทาง

ยใต้เง่ือนไขท่ี
งมิชอบ 

มาะสม 
บสนนุการ

บรรณท่ีดีใน
เก่ียวข้อง 

รอบกติกา

มชนท่ีบริษัท
ยวกบั
ยา่งตอ่เน่ือง 

ละหน่วยงานท่ี

รงตอ่ความเป็น
งตามมาตรฐาน
ริษัท ก่อนการ

และสํานกังาน

งท่ีกรรมการแต่
ประจําปี (แบบ
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กิจกรรมใน

ทําหน้าท่ีติ

ตามกฎหม

มีคณุสมบั

บริษัทจดท

ประชมุผู้ ถื
กําหนด รว

 

การพิจาร

ข้อบงัคบัข
คณะกรรม

และการบ ิ

ภายใต้กร

A 

หมวดท่ี 4 การ

ในสว่นของงาน

นเร่ืองดงักลา่ว

ติดตอ่และให้ข้อ

หมวดท่ี 5 ควา

คณะกรรมการ

มาย วตัถปุระส

1. โครงสร้าง

1.1)  คณ

บติัเป็นอิสระตา

ทะเบียนต้องมีก

1.2)  บริ
ถือหุ้น จดัทํารา
วมทัง้สนบัสนนุ

2.     คณะกรร

2.1)  บริ
ณาเร่ืองตา่งๆ 

2.2)  ปร

3.  บทบาท ห

ในการกํา
ของบริษัท รวม
มการบริษัทด้วย

คณะกรรม

บริหารงานประจํ

รอบอํานาจท่ีได้

 

 

 

รเปิดเผยข้อมลูแ

นด้านนกัลงทนุ

ยงัมีไม่มากนกั

อมลูกบัผู้ ถือหุ้น

ามรับผิดชอบขอ

รบริษัทมีความรั

สงค์ ข้อบงัคบัข

งคณะกรรมการ

ณะกรรมการบริ

ามท่ีสํานกังาน 

กรรมการอิสระ

ริษัทได้แตง่ตัง้เล
ายงานการประ
นการทํางานขอ

รมการชดุยอ่ย  

ริษัทมีคณะกรร
เพ่ือให้สอดคล้อ

ระธานกรรมกา

หน้าท่ี และควา

กบัดแูลกิจการ
มทัง้มติของท่ีป
ย โดยมีรายละ

มการบริษัทได้พิ

จําวนัออกจากก

้รับมอบหมายจ

และความโปร่ง

สมัพนัธ์นัน้ 

 โดยบริษัทมีก

น นกัลงทนุสถา

องคณะกรรมกา

รับผิดชอบตอ่ผู้

องบริษัท และม

รบริษัท 

ริษัท มีจํานวนไ

ก.ล.ต. กําหนด

มากกวา่หรือเท

ลขานกุารบริษัท
ชมุคณะกรรมก
งคณะกรรมกา

รมการชดุยอ่ยอี
องกบัหลกัการก

รตรวจสอบเป็น

มรับผิดชอบขอ

ของบริษัท นอ
ระชมุผู้ ถือหุ้น 
เอียดดงัท่ีได้สรุ

พิจารณาแบง่อํา

กนัอยา่งชดัเจน

จากคณะกรรมก

ใส (ตอ่) 

บริษัทยงัไมไ่ด้

การมอบหมายใ

าบนั นกัวิเคราะ

าร 

ถือหุ้นเก่ียวกบั

มติท่ีประชมุผู้ ถื

ไมน้่อยกวา่ 5 ท

ดรวม 3 ทา่น ซึ

ทา่กบั 1 ใน 3 ข

ท เพ่ือทําหน้
การ รายงานก
ารบริษัทท่ีเก่ียวข

อีก 2 ชดุ ได้แก
กํากบัดแูลกิจก

นกรรมการอิสร

องคณะกรรมกา

อกเหนือจากกา
ท่ีประชมุผู้ ถือห

รปไว้ในหวัข้อ 9

านาจหน้าท่ีแล

น ในขณะท่ีกร

การบริษัท 

้ มีการจดัตัง้หน่

ให้ผู้ช่วยกรรมก

ะห์ รวมถงึหน่วย

การดําเนินธุรกิ

อหุ้น  

ทา่น มีวาระการ

ซึง่สอดคล้องกบั

ของจํานวนกรรม

น้าท่ีจดัการเร่ือง
ารประชมุผู้ ถือห
ข้องกบักฎหมา

ก่ คณะกรรมก
ารท่ีดี  

ะ เพ่ือความโป

าร 

ารดําเนินธุรกิจใ
หุ้นยงัได้กําหนด

9.2 

ะความรับผิดช

รรมการผู้จดัการ

บริษัท

นวยงานเฉพาะขึ

การผู้จดัการทํา

ยงานท่ีเก่ียวข้อ

กิจของบริษัท กา

รดํารงตําแหน่ง

บหลกัเกณฑ์ท่ีสํ

มการทัง้หมด  

การประชมุคณ
หุ้น ตลอดจนจั
าย และระเบียบ

ารตรวจสอบ แ

ร่งใสและเป็นอิ

ให้เป็นไปตามก
ดบทบาท หน้า

อบในการกําหน

รรับผิดชอบเก่ีย

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ขึน้มาเพ่ือรองรั

หน้าท่ีนกัลงทนุ

อง 

ารกํากบัดแูลกิ

งคราวละ 3 ปี ซึ

สํานกังาน ก.ล.

ณะกรรมการบริ
จดัเก็บเอกสารต
บข้อบงัคบัท่ีเก่ีย

และคณะกรรม

สระในการปฏิบ

กฎหมาย วตัถุ
าท่ี และความ

นดนโยบายกา

ยวกบัการบริหา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ับ เน่ืองจาก

นสมัพนัธ์ เพ่ือ

จการให้เป็นไป

ซึง่มีกรรมการท่ี

ต. ท่ีกําหนดให้

ษัท และการ
ตามท่ีกฎหมาย
ยวข้อง 

การบริหาร ใน

บติัหน้าท่ี 

ประสงค์ และ
รับผิดชอบของ

รกํากบัดแูล 

ารจดัการบริษัท
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จําเป็นแล
การสอบท

ได้รับวาระ
พิจารณาเ ื

คณะกรรม

 

1 น

2 น

3 น

4 น

5 น

6 น

7 น

8 น

หมายเหต:ุ 

การประเมิ
ปรับปรุงป

A 

หมวดท่ี 5 ควา

4.  การประชุ

1)  คณะ
ะเหมาะสม รว
ทานหรือตรวจส

2)  คณะ
ะการประชมุ 
เร่ืองท่ีต้องให้คว

3)  มีการ
มการบริษัท พร้

ในปี 2554 และ

ช่ือกรรมการ

นายเชิดเกียรติ มน

นายเกียรติกลุ มน

นายปัญชฤทธ์ิ มน

นายกิติเมธี มนต์เส

นายอกุฤษฏ์ จฑูะ

นายศรีภพ สารสา

นายสวิุทย์ มาไพศ

นายสเุวทย์ ธีรวชิร

/1มิได้รับการแต่

5.  การประเมิ

ภายหลงัจ
มินผลการปฏิบั
ประสทิธิภาพใน

ามรับผิดชอบขอ

มคณะกรรมกา

ะกรรมการบริษั
วมทัง้มีการกําห
สอบโดยผู้สอบบ

ะกรรมการบริษั
และเอกสารป
วามเห็นและกา

รจดบนัทกึการป
ร้อมให้คณะกรร

ะ 2555 มีรายล

ร ค

นต์เสรีนสุรณ์ 

นต์เสรีนสุรณ์ 

นต์เสรีนสุรณ์ 

สรีนสุรณ์ 

เตมีย์/1 

าส 

ศาลสิน 

รกลุ  

งตัง้เป็นกรรมการ

มินตนเองของค

จากบริษัทเป็นบ
ติังานด้วยตนเอ
นการทํางานของ

องคณะกรรมกา

าร 

ษัทต้องประชมุกั
หนดวาระประจํ
บญัชี เป็นต้น  

ษัทได้รับข้อมลูท่ี
ประกอบการประ
ารออกเสียงลงค

ประชมุเป็นลาย
รมการ และผู้ ท่ี

ละเอียดการเข้า

ปี 25

คณะกรรมการ 

บริษัท ก

4/4   

4/4   

4/4   

4/4   

4/4   

4/4 

3/4 

4/4 

รในท่ีประชมุสามญั

คณะกรรมการบ

บริษัทจดทะเบีย
องเป็นประจําทุ
งคณะกรรมกา

าร (ต่อ) 

กนัอยา่งน้อย 3
จําของแตล่ะครัง้

ท่ีเพียงพอ ครบถ้
ะชมุ ลว่งหน้
คะแนน 

ยลกัษณ์อกัษร 
เก่ียวข้องสามา

าร่วมประชมุขอ

54 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

ค

 

 

 

 

 

3/3 

2/3 

3/3 

ญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

บริษัท 

ยนในตลาดหลั
ทกุปี เพ่ือประเ
รในปีตอ่ๆ ไป 

3 เดือนตอ่ครัง้
ัง้ไว้อยา่งชดัเจน

ถ้วน และทนัเว
น้าก่อนการประ

 และจดั
ารถตรวจสอบได

งกรรมการแตล่
จาํนวนครัง้ที่เข้า

ปี 255

ณะกรรมการ 

บริษัท ก

4/4   

4/4   

4/4   

4/4   

4/4   

4/4 

4/4 

4/4 

1/2556 เม่ือวนั

กัทรัพย์แหง่ปร
เมินผลการปฏิบ

บริษัท

ง และมีการปร
น เช่น การพิจ

ลา โดยเลขานุ
ะชมุเป็นเวลาท่ีเ

เก็บรายงานกา
ด้ 

ละทา่น ดงันี ้
าร่วมประชุม 

55 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

ค

4/4 

4/4 

4/4 

นัท่ี 21 มีนาคม 

ะเทศไทย ค
บติังานในปีท่ีผา่

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ระชมุพิเศษเพิม่
จารณาอนมุติังบ

นการบริษัทจะดู
เพียงพอสําหรับ

ารประชมุท่ีผา่น

ปี 255

คณะกรรมการ 

บริษัท ก

7/7 

7/7 

7/7 

7/7 

1/7 

7/7 

7/7 

6/7 

2556 

คณะกรรมการบ
านมา และหา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

มเติมตามความ
บการเงินท่ีผา่น

แลให้กรรมการ
บการศกึษาและ

นการรับรองจาก

56 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

7/7 

7/7 

6/7 

บริษัทจะจดัให้มี
แนวทางในการ
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คา่ตอบแท
คํานงึถงึผ
ทา่น ท
คา่ตอบแท
ความรับผิ

ผู้ เก่ียวข้อ
อย่างต่อเน
บริษัทไทย

 

การดูแล

ดงันี ้

เปิดเผยหรื
ผลประโย

ผู้จดัการฝ่
บรรลนิุติภ
มาตรา 27

ระดบัผู้จดั
ในช่วง 
สาระสําคั

 

A 

 

6.   คา่ตอบแท

การกําหน
ทนกรรมการแล
ผลการดําเนินงา
ทัง้นีก้ารจ่ายคา่
ทนผู้บริหาร จะ
ผิดชอบ ผลการ

7.   การพฒัน

คณะกรรม
องในระบบการ
น่ือง ซึง่ปัจจบุนั
ย (Thai Institut

เร่ืองการใช้ข้อ

บริษัทมีนโยบา

1. ห้ามกรรม
รือแสวงหาผลป
ชน์ตอบแทนหรื

2. ให้ความรู้
ฝายขึน้ไปหรือเที
ภาวะ ตอ่สํานั
75 แหง่พระราช

3. บริษัทได้กํ
ดการฝ่ายขึน้ไป
1  เดือนก
ญั ซึง่มีผลตอ่ก

ทนกรรมการแล

นดคา่ตอบแทนก
ละผู้บริหารในระ
านของบริษัท 
าตอบแทนของก
ะเป็นไปตามหลั
ปฏิบติังานของ

นากรรมการและ

มการบริษัทมีน
กํากบัดแูลกิจก
นกรรมการของ
te of Directors

อมูลภายใน  

ายและวิธีการดู

มการ ผู้บริหาร
ประโยชน์แก่ตน
รือไมก็่ตาม 

รแก่กรรมการ 
ทียบเทา่ เก่ียว
นกังานคณะกรร
ชบญัญติัหลกัท

กําหนดให้กรรม
ปหรือเทียบเทา่ 
ก่อนท่ีบริษัทจะมี
การเปล่ียนแปล

ละผู้บริหาร  

กรรมการและผู้
ะดบัท่ีเหมาะสม
รวมถึงความ

กรรมการจะต้อ
ลกัการและนโยบ
งผู้บริหารแตล่ะ

ะผู้บริหาร  

โยบายสง่เสริม
การของบริษัท 
บริษัททกุท่านไ

s Association:

แลผู้บริหารและ

ร พนกังาน แ
นเองหรือเพ่ือปร

ผู้บริหาร รว
กบัหน้าท่ีท่ีต้อง
รมการกํากบัหลั
ทรัพย์และตลาด

มการ ผู้บริหา
และผู้ปฏิบติังา
มีการเผยแพร่ข้
งราคาหลกัทรัพ

 

ผู้บริหาร พิจ
ม โดยเปรีย
มเหมาะสมกบัห
องผา่นการพิจา
บายท่ีคณะกรร
ะทา่น รวมทัง้ผล

มและอํานวยคว
 เช่น กรรมการ
ได้ผ่านการอบร
: IOD) 

ะพนกังานในก

และลกูจ้างของ
ระโยชน์แก่บคุค

วมถงึผู้ ดํารงตํา
งจดัทําและสง่ร
ลกัทรัพย์และตล
ดหลกัทรัพย์ พ.

ร รวมถงึผู้ ดํา
านท่ีเก่ียวข้องจ
ข้อมลูเก่ียวกบัผ
พย์ จนกว่าบริษ

ารณาโดยคณะ
บเทียบอ้างอิงก
หน้าท่ีและความ
รณาอนมุติัจาก
รมการบริษัทกํา
ลการดําเนินงาน

ามสะดวกให้มี
ร กรรมการตรว
รมหลกัสตูรกรร

ารนําข้อมลูภาย

บริษัท นําควา
คลอ่ืนใด ไม่วา่โ

แหน่งระดบับริ
รายงานการถือห
ลาดหลกัทรัพย์
.ศ. 2535 

ารงตําแหน่งระด
ะต้องระงบัการ
ผลการดําเนินงา
ษัทจะได้เปิดเผย

บริษัท

ะกรรมการบริษั
กบัระดบัท่ีปฏิบั
มรับผิดชอบขอ
กท่ีประชมุผู้ ถือห
าหนดไว้ ซึง่จะพ
นของบริษัท  

การฝึกอบรมแ
จสอบ เพ่ือให้มี
รมการจากสมา

ยในของบริษัทไ

ามลบั และ/ห ื
โดยทางตรงหรื

หารในสายงาน
หลกัทรัพย์ของ
์ตามมาตรา  5

ดบับริหารในสา
รซือ้ และ/หรือ 
านและฐานะกา
ยข้อมลูภายใน

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ษัท ซึง่บริษัท
บติัอยูใ่นอตุสาห
งกรรมการและ
หุ้นของบริษัท 
พิจารณาจากภ

และการให้ความ
มีการปรับปรุงก
าคมสง่เสริมสถ

ไปใช้เพ่ือประโย

หรือข้อมลูภายใ
รอทางอ้อม แล

นบญัชีหรือการ
ตน คู่สมรส แ
59  และบทกํ

ายงานบญัชีหรื
การขายหลกัท
ารเงินหรือข้อมลู
ดงักลา่วตอ่สาธ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ทมีนโยบายจ่าย
หกรรม และ
ะผู้บริหารแตล่ะ

ในสว่นของ
ภาระหน้าท่ีและ

มรู้แก่กรรมการ
การปฏิบติังาน
ถาบนักรรมการ

ยชน์สว่นตน 

ในของบริษัทไป
ะไมว่า่จะได้รับ

เงินท่ีเป็นระดบั
และบตุรท่ียงัไม่
าหนดโทษตาม

รอการเงินท่ีเป็น
รัพย์ของบริษัท
ลข่าวสารท่ีเป็น
ธารณชนแล้ว 

6 
) 

 

ร 

ย
ะ
ะ
ง
ะ

ร 
น
ร

ป
บ

บ
ม่
ม

น
ท
น



 
 

SUTHA

การดูแล

ผู้จดัการฝ่
บตุรท่ียงัไ
และรายงา
และตลาด
สํานกังาน

 

แล้วแตก่ร

บุคลากร 

 

 

แบง่เป็นพ

ผู้บริหาร 

ฝ่ายเตา 

ฝ่ายโรงงา

ฝ่ายบญัชี

ฝ่ายการต

ฝ่ายสํานกั

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

เร่ืองการใช้ข้อ

4. บริษัทกําห
ฝายขึน้ไปหรือเที
ไมบ่รรลนิุติภาว
านทกุครัง้ตอ่สํ
ดหลกัทรัพย์กําห
น ก.ล.ต. 

กรรมการ ผู้บ ิ

รณี โดยการพิจ

 

จาํนวนบุคลา

จํานวนผู้บริหา

พนกังานประจํา

าน 

ชีและงบประมาณ

ตลาด 

กงาน 

ข้อพพิาทด้าน

- ไมมี่– 

อมูลภายใน (ต

หนดให้กรรมกา
ทียบเทา่ จดัทํา
วะถืออยู่ มายงั
านกังาน ก.ล.ต
หนด พ

ริหาร พนกังา

ารณาจากเจตน

กร 

รและพนกังาน

จํานวน 199คน

ฝ่าย 

 

รวม 

นแรงงาน 

ตอ่) 

าร ผู้บริหาร รว
าและนําสง่รายง
เลขานกุารบริษั
ต. เม่ือมีการซือ้
พร้อมทัง้จดัสง่สํ

น ผู้ ท่ีฝ่าฝืนนโ

นาของการกระ

น ณ วนัท่ี 31 

น และพนกังาน

วมถงึผู้ ดํารงตํา
งานการถือหลกั
ษัท โดยให้จดัทํ
อหรือขายหลกัท
สําเนารายงานนี ้

โยบายการใช้ข้

ทําและความร้า

ธนัวาคม 255

นรายวนัจํานวน

พนักงาน

(คน

1

1

แหน่งระดบับริ
กทรัพย์ของบริษ
ทําและนําสง่ภา
ทรัพย์ภายใน 3 
นีใ้ห้แก่เลขานกุา

อมลูภายในจะ

ายแรงของควา

56 บริษัทมีบคุ

น 111คน โดยแบ

นประจาํ  

น) 

6 

41 

115 

14 

6 

17 

199 

บริษัท

หารในสายงาน
ษัทซึง่บคุคลดงั
ยใน  30  วนัทํ
วนัทําการ ตาม
ารบริษัทในวนัเ

ต้องถกูลงโทษท

มผิดนัน้ๆ  

ลากรทัง้สิน้จําน

บง่ตามสายงาน

พนักงานรายวัน

(คน) 

 

65 

46 

- 

- 

- 

111 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

นบญัชีหรือการ
กลา่ว รวมถงึคู
ทําการภายหลงั
มท่ีพระราชบญั
เดียวกนักบัวนัที

ษทางวินยั และ

นวน 310 คน 

นได้ดงันี ้

ัน  

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

เงินท่ีเป็นระดบั
คู่สมรสและของ
เข้ารับตําแหน่ง

ญญติัหลกัทรัพย์
ท่ีสง่รายงานต่อ

ะ/หรือกฎหมาย

 (รวมผู้บริหาร

รวม  

(คน) 

6 

106 

161 

14 

6 

17 

310 

6 
) 

 

ร 

บ
ง
ง 
ย์
อ

ย

ร) 



 
 

SUTHA

 

เงินเดือน/

เงินสมทบ

(ไม่รวมผู้บ

กองทนุ ก

 

บริษัทจะส
บริษัท เพ่ื
และภายน
การคํานงึ
มอบหมาย

 

A 

ค่าตอบแทนพ

ลักษณ

/คา่จ้าง โบนสั คา่

บกองทนุสาํรองเลี ้

บริหาร) 

ทัง้นี ้บริษัทได้จ

รุงไทย จํากดั (

นโยบายในกา

บริษัทให้ความ
สามารถพฒันา
อเพิ่มประสทิธิ
นอกท่ีจําเป็นตอ่
ถงึการจดัการฝึ
ยได้อย่างถกูต้อ

พนักงาน 

ณะผลตอบแทน 

าล่วงเวลา เงินปร

ย้งชีพ และสวสัดิ

จดัตัง้กองทนุสํ

มหาชน) 

ารพัฒนาบุคล

มสําคญัในการพ
าได้อยา่งตอ่เน่ือ
ภาพในการทําง
อพนกังานโดยร
ฝึกอบรมให้เหม
องและมีประสทิ

ะกนัสงัคม  

การอ่ืนๆ  

ารองเลีย้งชีพเมื

ลากร 

พฒันาความรู้แ
อง จะต้องมีทีม
งาน และคณุภ
รวม และรายบุ
มาะสมกบังานใ
ทธิภาพ 

ปี 25

(ล้านบ

47

ม่ือวนัท่ี 20 มีน

และความสามา
มงานท่ีมีความรู้
าพของการให้บ
คุคลอยา่งสม่ํา
ในแตล่ะสายงา

554 

บาท) 

.81 

นาคม 2556 ภา

รถของบคุลาก
รู้ ความสามารถ
บริการ โดยได้จั
าเสมอ ในเร่ืองค
น  เพ่ือให้พ

บริษัท

ปี 2555 

(ล้านบาท) 

56.98 

ายใต้การจดักา

รของบริษัท 
ถ มีประสบการ
จดัให้มีการฝึกอ
ความรู้ทัว่ไป แ
นกังานสามารถ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

โครงสร้าง

ปี

(ล้า

ารของบริษัทหลั

เน่ืองจากบริษ
รณ์ท่ีช่วยสนบัส
อบรมโดยบคุคล
และเฉพาะสาย
ถปฏิบติังานตา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งการจดัการ

ป 2556 

านบาท) 

78.34 

ลกัทรัพย์จดัการ

ษัทเช่ือวา่การที
สนนุกิจการของ
ลทัง้จากภายใน
งานตา่งๆ ซึง่มี
ามหน้าท่ีท่ีได้รับ
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สรุปลักษ

บริษัทมีกา
ความสมัพ

บุค

บริษัท โอลโิ
จํากดั 

บริษัท 99 ไ

นายเกียรติก

นายกิติเมธี

นางมธรุส  

นายปัญชฤ

 

 

 

 

 

 

 

A 

ษณะความสัมพ

ารทํารายการระ
พนัธ์ได้ดงันี ้

คคลที่อาจมีความ

โอฟายน์ ออกานิก

ได-แคล จํากดั 

กลุ มนต์เสรีนสุรณ

  มนต์เสรีนสุรณ์ 

มนต์เสรีนสุรณ์ 

ทธ์ิ  มนต์เสรีนสุร

พันธ์ 

ะหวา่งกนักบับ ิ
 

มขัดแย้ง 

ก (ประเทศไทย) 

ณ์ 

รณ์ 

ริษัทท่ีข้องหรือ

- นายเกีย
กานิก (
ชําระแล้

- นายกิติ
ผู้จดักา
และถือ

- นางสาว
ชําระแล้
2555 

- นายปัญ
ตําแหน่

- ดํารงตํา
- เป็นผู้ ถือ

ทนุชําร

- ดํารงตํา
- เป็นผู้ ถือ

ทนุชําร

- เป็นคูส่
บริษัท 

- เป็นมาร

- ดํารงตํา
- เป็นผู้ ถือ

ชําระแล้

กบับคุคลท่ีอาจ

ยรติกลุ มนต์เสรีนุ
(ประเทศไทย) จํา
ล้วของบริษัท ณ วั
ติเมธี มนต์เสรีนสุร
าร บริษัท โอลิโอฟ
หุ้นร้อยละ 0.000
วนชุนาถ มนต์เสรี
ล้วของบริษัท โอลิ

ญชฤทธ์ิ มนต์เสรีน
น่งกรรมการผู้จดัก

าแหน่งกรรมการ 
อหุ้นของบริษัท โด
ะแล้วของบริษัท 

าแหน่งกรรมการบ
อหุ้นของบริษัท โด
ะแล้วของบริษัท 

มรสนายเกียรติกุ

รดานายกิติเมธี  แ

าแหน่งกรรมการ 
อหุ้นของบริษัท โด
ล้วของบริษัท 

จมีความขดัแย้ง

ลักษณืควา

นสุรณ์ ดํารงตําแห
กดั ในเดือนเมษา
วนัท่ี 30 เมษายน 
รณ์(บตุรนายเกียร
ายน์ ออกานิก (ป
01 ของทนุชําระแล้
รีนสุรณ์ (บตุรนาย
ลโิอฟายน์ ออกานิ

นสุรณ์ ถือหุ้นร้อย
ารและกรรมการ 

และกรรมการผู้จดั
ดยถือหุ้น จํานวน

บริษัท 
ดยถือหุ้น จํานวน

ล มนต์เสรีนสุรณ์ 

และนางสาวนชุน

และผู้ ช่วยกรรมก
ดยถือหุ้นจํานวน 

บริษัท

งทางผลประโย

มสัมพนัธ์ 

หน่งประธานกรรม
ายน 2556 และถือ
 2556 
รติกลุ) ดํารงตําแห
ประเทศไทย) จํากดั
ล้วของบริษัท ณ วั
ยเกียรติกลุ) ถือหุ้น
ก (ประเทศไทย) จ

ละ 99.98 จนถึงม
จนถึงวนัท่ี 28 กมุ

ดการบริษัท 
 149,493,400 หุ้น

 52,730,250 หุ้น

 ซึง่เป็นกรรมการแ

าถ มนต์เสรีนสุรณ

ารผู้จดัการบริษัท
1,500,010 หุ้น คิ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ยชน์ โดยสามาร

การ บริษัท โอลิโอ
อหุ้นร้อยละ 3.75 

หน่งกรรมการและ
ดั ตัง้แตเ่ดือน เมษ
วนัท่ี 30 เมษายน 
นร้อยละ 0.0001 
จํากดั ณ วนัท่ี 30

มกราคม 2556 แล
มภาพนัธ์ 2556 

น คิดเป็นร้อยละ 

น คิดเป็นร้อยละ 2

และกรรมการผู้จดั

ณ์ 

ท 
คิดเป็นร้อยละ 0.6

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

รถสรุปลกัษณ์

อฟายน์ ออ
 ของทนุ

ะกรรมการ
ษายน 2556 
 2555 
ของทนุ
0 เมษายน 

ละดํารง

 66.44 ของ

23.44 ของ

ดการของ

67 ของทนุ

6 
) 

 

น 



 
 

SUTHA

รายละเอี

ก) 

บคุคลท่ีอา

บริษัท โอลโิ
(ประเทศไท

บริษัท 99 ไ
(99-Dical) 

ข) 

บคุคลท่ีอา

นายเกียรติก

A 

อียดรายการระ

การซือ้-ขายสนิ

าจมีความขดัแย้ง

โอฟายน์ ออกานิก
ทย) จํากดั (OFT) 

ได-แคล จํากดั 
 

 
การคํา้ประกนั

าจมีความขดัแย้ง

กลุ มนต์เสรีนสุรณ

 

ะหว่างกัน 

นค้า และบริการ

 ลกัษณะราย

ก การซือ้สินค้า
บริษัทเข้าซือ้
เพ่ือซือ้มาขา
ตา่งประเทศ
(Sodium St
Finalux G 1
 
ซือ้สินค้า 
เจ้าหนีก้ารค้

การให้บริกา
บริษัทให้บริก
ให้แก่ 99-Di
 
รายได้ค่าบริ
ลกูค้าหนีก้า

เงินกู้  

 ลกัษณะราย

ณ์ นายเกียรติกุ
คํา้ประกนัเงิ
ซือ้/ลิสซ่ิงจา
ให้แก่บริษัท 
ผลตอบแทน
 
วงเงินคํา้ประ
วงเงินคํา้ประ

ร 

ยการ 

า 
อสนิค้าจาก OFT 
ายตอ่ให้กบัลกูค้า
 เช่น SSL 
earyLactylate), 
61 

า 

รบดแร่ 
การบดสินค้า
cal 

การ 
รค้า 

ยการ 

กลุ มนต์เสรีนสุรณ์
นกู้และวงเงินเช่า
กสถาบนัการเงิน
 โดยไม่มี
น 

ะกนัเงินกู้  
ะกนัเช่าซือ้/ลิสซ่ิง

มลูคา่รายก
ปี 2555 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.67 
0.01 

 
 
 
 

0.56 
0.03 

 

มลูคา่รายก
ปี 2555 

ณ์ 

 

 
 
 
 
 
 

799.60 
42.00 

การ (ล้านบาท) 
ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0.09 
-(1) 

การ (ล้านบาท) 
ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

679.60 
72.00 

บริษัท

คําจําเป็นและค
รายการ 

รายการดงักลา่ว
บริษัท ทัง้นี ้เน่ือ
ลกัษณะเฉพาะ
ท่ีจําหน่ายสินค้
 
 
 
โดยราคาท่ีบริษั
เดียวกบัท่ีบริษัท
อ่ืน 
รายการดงักลา่ว
บริษัท 
 
 
โดยราคาสินค้า
บวกกําไรซึง่เป็น
ประโยชน์ตอ่บริ
(1) ณ 28 ก.พ
จําหน่ายโอนหุ้น
กรรมการของบ

คําจําเป็นและค
รายการ 

นายเกียรติกลุ ม
สว่นตวัสําหรับเ ิ
สถาบนัการเงิน 
การคํา้ประกนัเงิ
บริษัท  นอกจาก
สถาบนัการเงิน
คณะกรรมการค
 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ความสมเหตสุมผล

วถือเป็นรายการป
องจากสินค้าดงักล
ะ ซึง่ในประเทศมีเพ
้าดงักลา่ว 

ษัทซือ้เป็นราคาท่ีอ
ท OFT จําหน่ายใ

วถือเป็นรายการป

าท่ีบริษัทให้บริการ
นราคาท่ีสมเหตสุม
ริษัท 
พ. 2556 ผู้บริหารท
นออกไป และลาอ
บริษัทท่ีเก่ียวข้องดั

ความสมเหตสุมผล

มนต์เสรีนสุรณ์ ได้
เงินกู้ ยืมกบัธนาค
น ซึง่เป็นไปตามเง่ือ
งินกู้ดงักลา่ว ก่อใ
กนี ้เพ่ือให้เป็นไป
นจงึมีความจําเป็น
คํา้ประกนัเงินกู้สว่

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

ลของ 

ปกติธรุกิจของ
ลา่วมี
พียงบริษัท OFT 

อยู่ในระดบั
ให้กบัลกูค้าราย

ปกติธรุกิจของ

รเป็นราคาต้นทนุ
มผลและเป็น

ท่านดงักล่าวได้
ออกจากการเป็น
ดงักลา่วแล้ว 

ลของ 

ด้เข้าคํา้ประกนั
ารพาณิชย์และ
อนไข 
ให้เกิดผลดีตอ่
ปตามเง่ือนไขของ
นท่ีต้องให้
วนนี ้

6 
) 

 

น 



 
 

SUTHA

ก) 

บคุคลท่ีอา

นางมธรุส   

นายกิติเมธี

A 

การคํา้ประกนั

าจมีความขดัแย้ง

 มนต์เสรีนสุรณ์ 

  มนต์เสรีนสุรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินกู้  (ตอ่) 

 ลกัษณะราย

นายมธรุส  ม
คํา้ประกนัเงิ
การเงินให้แก
ผลตอบแทน
 
วงเงินคํา้ประ
 

นายกิติเมธี  
คํา้ประกนัเงิ
การเงินให้แก
ผลตอบแทน
 
วงเงินคํา้ประ
 

ยการ 

มนต์เสรีนสุรณ์ 
นกู้จากสถาบนั
ก่บริษัท โดยไม่มี
น 

ะกนัเงินกู้  

 มนต์เสรีนสุรณ์ 
นกู้จากสถาบนั
ก่บริษัท โดยไม่มี
น 

ะกนัเงินกู้  

มลูคา่รายก
ปี 2555 

 
 
 
 
 

50.70 
 

 
 
 
 
 

720.00 
 

การ (ล้านบาท) 
ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10.00 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

660.00 
 

บริษัท

คําจําเป็นและค
รายการ 

นางมธรุส มนต์
สว่นตวัสําหรับเ ิ
เพ่ือให้เป็นไปตา
 
การคํา้ประกนัเงิ
บริษัท  นอกจาก
ธนาคาร จงึมีคว
คํา้ประกนัเงินกู้
 
นายกิติเมธี มน
สว่นตวัสําหรับเ ิ
เพ่ือให้เป็นไปตา
 
การคํา้ประกนัเงิ
บริษัท  นอกจาก
ธนาคาร จงึมีคว
คํา้ประกนัเงินกู้
 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ความสมเหตสุมผล

ต์เสรีนสุรณ์ ได้เข้า
เงินกู้ ยืมกบัธนาค
ามเง่ือนไขของธน

งินกู้ดงักลา่ว ก่อใ
กนี ้เพ่ือให้เป็นไป
วามจําเป็นท่ีต้องใ
กู้สว่นนี ้

นต์เสรีนสุรณ์ได้เข้า
เงินกู้ ยืมกบัธนาค
ามเง่ือนไขของธน

งินกู้ดงักลา่ว ก่อใ
กนี ้เพ่ือให้เป็นไป
วามจําเป็นท่ีต้องใ
กู้สว่นนี ้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

ลของ 

คํา้ประกนั
ารพาณิชย์
นาคาร 

ให้เกิดผลดีตอ่
ปตามเง่ือนไขของ
ให้คณะกรรมการ

าคํา้ประกนั
ารพาณิชย์
นาคาร 

ให้เกิดผลดีตอ่
ปตามเง่ือนไขของ
ให้คณะกรรมการ

6 
) 

 

น 

ร

ร



 
 

SUTHA

ข) 

บคุคลท่ีอา

นายกิติเมธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 
การเช่าสํานกัง

าจมีความขดัแย้ง

  มนต์เสรีนสุรณ์ 

งาน 

 ลกัษณะราย

สญัญาเช่าสํ
เม่ือวนัท่ี 30 พ
บริษัทเข้าทําส
กิติเมธี มนต์เ
สํานกังานจด
8/222 หมู่ 3 ถ
2 ตําบลบ้านใ
เกร็ด จงัหวดัน
สอยรวม 602
พืน้ท่ีจอดรถ 1
สญัญาเช่านีมี้
3 ปี เร่ิมตัง้แต
2555 และสิน้
มีนาคม 2558
82,800 บาท 
 
คา่เช่าสํานกั
 

ยการ 

สาํนกังาน 
พฤษภาคม 2555  
สญัญาเช่า กบันาย
สรีนสุรณ์ 
ทะเบียนตัง้อยู่เลขที
ถนนศรีสมาน ซอย 
ใหม่ อําเภอปาก
นนทบรีุ มีพืน้ท่ีใช้
 ตารางเมตร (รวม
12 ตารางเมตร)
มีกําหนดอายเุวลา 
ต่วนัท่ี 1เมษายน 
นสดุวนัท่ี 31  
8  คา่เช่าตอ่เดือน 
 

งาน 

มลูคา่รายก
ปี 2555 

ย

ท่ี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.75 
 

การ (ล้านบาท) 
ปี 2556 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.99 
 

บริษัท

คําจําเป็นและค
รายการ 

เน่ืองจากมีการค
สะดวกสามารถ
เดียวกนัซึง่ทําให
พนกังานทกุหน่
ประสิทธิภาพ อี
อยู่ในอตัราท่ีเห
พืน้ท่ีใช้สอยและ
 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ความสมเหตสุมผล

คมนาคมและเส้น
ถจดัสรรพืน้ท่ีใช้สอ
ห้การประสานงาน
น่วยงานเป็นไปอย่
อีกทัง้ คา่เช่าท่ีดินใ
หมาะสมเม่ือเปรียบ
ะราคาตลาดในพื ้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

ลของ 

นทางติดตอ่ท่ี
อยในบริเวณ
นระหวา่ง
างมี
ในพืน้ท่ีดงักลา่ว
บเทียบกนัในด้าน
น้ท่ีใกล้เคียง 

6 
) 

 

น 

น



 
 

SUTHA

ก) 

บคุคลท่ีอา

นายเกียรติก

บริษัท โอลโิ
(ประเทศไท

 

 

 

 

 

A 

การจําหน่ายสิ

าจมีความขดัแย้ง

กลุ มนต์เสรีนสุรณ

โอฟายน์ ออกานิก
ทย) จํากดั (OFT) 

นทรัพย์ 

 ลกัษณะราย

ณ์ การจําหน่าย
เม่ือวนัท่ี 28 
บริษัทจําหน่
ลองบีช คอน
ทะเบียนอาค
1/2548 เนือ้
174.60 ตาร
ชะอํา อําเภอ
เพชรบรีุ ให้แ
มนต์เสรีนสุรณ
ดงักล่าวมีมลู

 
เม่ือวนัท่ี 27 
บริษัทจําหน่
อาคารดิเอ็ม
เลขท่ี 93/99
135.17ตารา
เกียรติกลุ มน
ห้องชดุดงักล
ล้านบาท 
 

ก เม่ือวนัท่ี 31 กร

17 ตลุาคม 25

จําหน่ายยานพ

ให้แก่บริษัท โอ

(ประเทศไทย) 

ล้านบาท และ 
 

ยการ 

ยอาคารชดุ 
 ธนัวาคม2555  
นายห้องชดุ ชะอํา
นโดมิเนียม 2 
คารชดุเลขท่ี 
ท่ีประมาณ 
รางเมตร ตําบล
อชะอํา จงัหวดั
แก่นายเกียรติกลุ 
ณ์ โดยห้องชดุ
ค่า 8.03 ล้านบาท 

 มิถนุายน 2556
นายห้องชดุ  
โพริโอ เพลส 
เนือ้ท่ีประมาณ 
างเมตร ให้แก่นาย
นต์เสรีนสุรณ์ โดย
ลา่วมีมลูคา่ 16.3 

รกฏาคม 2556และ 

56  บริษัทได้มี

พาหนะ จํานวน 2 คนั

อลโิอฟายน์ ออกานิก 

จํากดัมลูค่า 1.75 

 1.82 ล้านบาท 

มลูคา่รายก
ปี 2555 

   

ย
ย
 

8.03 
 

น 

 

- 
 

การ (ล้านบาท) 
ปี 2556 

 
 

16.30 
 

 
 

3.57 
 

บริษัท

คําจําเป็นและค
รายการ 

เน่ืองจากห้องชุ
ก่อให้เกิดรายได้
ท่ีเหมาะสมเม่ือ
ประเมินของราค
ประเมินของผู้ป
มลูคา่เป็นวตัถปุ
 
 
1) ผู้ประเมิ

บริษัท โปรแอพ
หลกั และบริษัท
ความเห็นชอบจ
 

เน่ืองจากยานพ
ในการประกอบ
ราคารท่ีเหมาะส
ตลาด 
 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ความสมเหตสุมผล

ดดงักลา่วเป็นสิน
ด้และราคาขายดงั
อมีการเปรียบเทียบ
คาประเมินกรมท่ี ิ
ประเมินอิสระ 1) โด
ประสงค์เพ่ือสาธา

มินอิสระ คือ ผู้ประ
พไพรซลั จํากดั ซึง่
ัทประเมินมลูคา่ท
จากสํานกังาน กล

พาหนะดงักลา่วไม
บธรุกิจ ราคาขายด
สม เม่ือมีการเปรีย

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

ลของ 

นทรัพย์ท่ีไม่
งกลา่วเป็นราคา
บกบัราคา
ดิน และราคา
ดยการประเมิน
ารณะ 

ะเมินหลกัของ
งเป็นผู้ประเมิน
ทรัพย์สินท่ีได้รับ
ลต. 

ม่ได้เป็นสินทรัพย์
ดงักล่าวเป็น
ยบเทียบกบัราคา
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ความเหน็

ดําเนินธุรกิ
และ/หรือบ

ดําเนินกา
บริษัทจะด
ในตลาดห
ความเหน็

ดงักลา่วมี

 

มาตรการ

บคุคลหรือ

นโยบายไ

ประชุมผู้ ถื

สถานการ

กรณี และ

คณะกรรม

รายการนั ้

ราคาของ

อาจเกิดขึ

กฎหมาย 

A 

นของกรรมกา

รายการระหว
กิจการค้าปกติข
บริษัทท่ีไมเ่ก่ียว

สําหรับรายก
รขายสนิทรัพย์
ดําเนินการขอป
หลกัทรัพย์แหง่ป
นเก่ียวกบัความ

รายการระหว
มีความจําเป็น ส

รหรือขัน้ตอน

คณะกรรมกา

อนิติบคุคลท่ีอา

ด้ดงันี ้

ในการทําธุร

ถือหุ้น เว้นแต่เป

รณ์เดียวกนั ด้ว

ะเป็นข้อตกลงท

การเข้าทําร

มการตรวจสอบ

นัน้ๆโดยพิจารณ

บคุคลภายนอก

ขึน้บริษัทจะจัด

 เป็นต้น ท่ีมีคว

ารตรวจสอบเกี

วา่งกนัท่ีเกิดขึน้
ของบริษัท  โดย
วข้องกนั  เป็นไป

ารระหวา่งกนัที
์ท่ีไมเ่ก่ียวข้องกั
ปลดภาระคํา้ปร
ประเทศไทย  ทั ้
เหมาะสมของร

วา่งกนัดงักลา่ว
สมเหตสุมผลแล

การอนุมัตกิา

ารตรวจสอบได้

าจมีความขดัแ

รกรรมระหว่างบ

ป็นธุรกรรมเหล

วยอํานาจต่อรอ

ทางการค้าท่ีได้รั

รายการระหว่า

บจะเป็นผู้ให้คว

ณาเง่ือนไขต่างๆ

กหรือราคาตลา

ดให้มีบุคคลท่ีมี

ามเป็นอิสระจา

ก่ียวกับรายกา

นระหวา่งบริษัท
ยเป็นราคาและ
ปอยา่งสมเหตสุ

ท่ีไมใ่ช่รายการธุ
กบัการดําเนินธุ
ระกนัของกรรมก
ัง้นี ้หากมีการเ
รายการดงักลา่ว

ข้างต้น  คณะก
ละเป็นประโยช

รทาํรายการร

ด้มีมติกําหนดน

ย้งเป็นไปอย่าง

บริษัทกับกรรม

ล่านัน้มีข้อตกล

องทางการค้าท่ี

รับอนมุติัจากคณ

างกันของบริษั

ามเหน็เก่ียวกบั

ๆให้เป็นไปตาม

าดหากคณะกร

มีความรู้ความช

ากบริษัทและบุ

ารระหว่างกัน 

กบัผู้บริหารหรื
ะเง่ือนไขการค้า
สมผลและเป็นป

ธุรกิจปกติท่ีเกิด
รกิจออกไป  แล
การและผู้ เก่ียว
เข้าทํารายการร
ว 

กรรมการตรวจ
ชน์ตอ่บริษัท 

ระหว่างกัน 

นโยบาย และขัน้

งโปร่งใส และเพ

มการ ผู้บริหาร

ลงทางการค้าใน

ตนมีสถานะเป็

ณะกรรมการห ื

ษัทกับบุคคลท่ี

บความจําเป็นใ

มลกัษณะการดํ

รรมการตรวจสอ

ชํานาญพิเศษ

คคลท่ีอาจมีคว

 

อบคุคล/นิติบคุ
ตามปกติของธุ
ประโยชน์ต่อบริ

ดขึน้  ได้แก่ การ
ละการคํา้ประกั
ข้องจากสถาบั
ระหวา่งกนั บริษ

สอบได้พิจารณ

นตอนการทํารา

พ่ือเป็นการรักษ

ร หรือบุคคลท่ีมี

นลกัษณะท่ีบคุ

ปนกรรมการ ผู้บ

รือเป็นไปตามห

อาจมีความขั

ในการเข้าทํารา

ดําเนินธุรกิจปก

อบไม่มีความชํ

ษเช่นผู้ สอบบัญ

วามขดัแย้ง เป็น

บริษัท

คคลท่ีอาจมีควา
ธรกิจเช่นเดียวกั
ริษัท 

รจําหน่ายอาคา
กนัการกู้ ยืมของ
นัการเงินภายห
ษัทจะจดัให้คณ

ณาและมีความเห

ายการระหว่างก

ษาผลประโยชน

มีความเก่ียวข้อ

คคลทัว่ไปจะพึง

บริหาร หรือบคุ

หลกัการท่ีคณะ

ัดแย้งทางผลป

ยการและความ

ติในอตุสาหกร

านาญในการพิ

ญชีหรือผู้ประเมิ

นผู้ให้ความเหน็

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

ามขดัแย้ง  เป็น
กบัท่ีกําหนดให้ก

ารชดุ เน่ืองจาก
งบริษัทกบัสถาบ
หลงับริษัทเข้าเข้
ณะกรรมการตรว

หน็วา่ รายการ

กนั เพ่ือทําให้ร

น์ของบริษัท โด

อง จะต้องได้รั

งกระทํากบัคู่สั

คคลท่ีมีความเกี

ะกรรมการอนมุั

ประโยชน์มีส่ว

มเหมาะสมทาง

รรมและมีการเป

พิจารณารายกา

มินราคาทรัพย์

นเก่ียวกบัรายกา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

นไปตามการ
กบับคุคล  

บริษัท
บนัการเงิน
ข้าจดทะเบียน
วจสอบให้

ระหวา่งกนั

ายการระหว่าง

ดยสามารถสรุป

รับอนุมัติจากท่ี

ญัญาทัว่ไปใน

ก่ียวข้องแล้วแต่

ติัไว้แล้ว  

วนได้ส่วนเสีย

งด้านราคาของ

ปรียบเทียบกบั

ารระหว่างกนัท่ี

์สิน สํานักงาน

ารระหวา่งกนั 
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มาตรการ

ดงักล่าวเ

คณะกรรม

การเปิดเผ

คณะกรรม

คําสัง่หรือ

เก่ียวกับก

บริษัทยอ่ย

 

นโยบายห

และจะมีก
เช่นเดียวก
คณะกรรม
ความชําน
บญัชี หรือ
คณะกรรม
รายการดงั
บริษัท ได้

หลกัทรัพย
หลกัทรัพย
ได้มาหรือ
วิชาชีพบญั

A 

รหรือขัน้ตอน

พ่ือนําไปใช้ปร

มการ หรือผู้ ถือ

ผยรายการระห

มการบริษัทจะ

อข้อกําหนดของ

การเปิดเผยข้อ

ย รวมทัง้ปฏิบติั

 

หรือแนวโน้มก

บริษัทอาจมีก
การกําหนดนโย
กบัท่ีกําหนดให้
มการตรวจสอบ
นาญในการพิจา
อผู้ประเมินเก่ียว
มการตรวจสอบ
งักลา่วจะไมเ่ป็
คํานงึถงึประโย

รายการระหว
ย์และตลาดหลั
ย์แหง่ประเทศไ
จําหน่ายไปซึง่ท
ญชีและผู้สอบบ

 

 

 

การอนุมัตกิา

ระกอบการตดัสิ

อหุ้น ตามแต่กร

หว่างกันในหม

ะต้องดูแลให้ปฏิ

งคณะกรรมการ

มลูการทําราย

ติตามมาตรฐาน

การทาํรายกา

การทํารายการร
ยบายการเข้าทํา
กบับคุคล และ
บให้ความเหน็เกี
ารณารายการร
วกบัรายการระ
บนําเสนอตอ่ท่ีป
นการโยกย้าย 
ยชน์สงูสดุของผู้

วา่งกนัท่ีอาจเกิ
กัทรัพย์ ข้อบงัค
ทย รวมถงึการ
ทรัพย์สินท่ีสําคั
บญัชีรับอนญุาต

รทาํรายการร

สินของคณะกร

รณี โดยกรรมก

มายเหตุประกอ

ฏิบติัให้เป็นไป

รกํากบัตลาดทนุ

การท่ีเก่ียวโยง

นบญัชีท่ีกําหนด

รระหว่างกันใ

ระหว่างกนัในอ
ารายการระหวา่
/หรือ บริษัทท่ีไ
ก่ียวกบัความเห
ระหวา่งกนัท่ีเกิด
ะหวา่งกนัดงักล่
ประชมุคณะกรร
หรือถ่ายเทผลป
ผู้ ถือหุ้นทกุราย 

ดขึน้ในอนาคต
คบั ประกาศ คํา
ปฏิบติัตามข้อก
คญัของบริษัท ห
ตแหง่ประเทศไ

ระหว่างกัน (ต่อ

รรมการตรวจส

ารผู้ มีส่วนได้ส่

อบงบการเงินที

ตามกฎหมาย

น และตลาดหล

งกัน และการไ

ดโดยสภาวิชาชี

ในอนาคต 

อนาคตตามแตเ่
างกนัอยา่งชดัเ
ไมเ่ก่ียวข้องกนั 
หมาะสมของรา
ดขึน้  บริษัทจะ
าว  เพ่ือนําไปใ
รมการ หรือผู้ ถื
ประโยชน์ระหว่

ตนัน้ คณะกรรม
าสัง่ หรือข้อกํา
กําหนดเก่ียวกบั
หรือบริษัทยอ่ย 
ไทย  

อ) 

สอบ เพ่ือให้คณ

วนเสียจะไม่มีสิ

ท่ีตรวจสอบหรื

ว่าด้วยหลกัทรั

ลกัทรัพย์แห่งป

ได้มาหรือจําหน

ชีพบญัชีและผู้ส

เหน็สมควร  ซึง่
จน  โดยเป็นรา
  หากมีการเข้าท
ายการดงักลา่ว 
จดัให้มีบคุคลที
ใช้ประกอบการ
อหุ้น ตามแตก่
วา่งบริษัท หรือผ้

มการบริษัทจะต้
หนดของคณะก
บการเปิดเผยข้อ
 รวมทัง้ปฏิบติัต

บริษัท

ณะกรรมการตร

สิทธิออกเสียงใ

อสอบทานโดย

รัพย์และตลาดห

ประเทศไทยรวม

น่ายไปซึ่งทรัพย

สอบบญัชีรับอนุ

เป็นไปในลกัษ
าคาและเง่ือนไข
ทํารายการระห
  ในกรณีท่ีคณะ
ท่ีมีความรู้ ความ
ตดัสนิของคณะ
รณี  เพ่ือให้มีค
ผู้ ถือหุ้นของบริษ

ต้องปฏิบติัให้เป็
กรรมการกํากบั
อมลูการทําราย
ตามมาตรฐานบ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

รายการ

รวจสอบนําเสน

ในรายการดงัก

ยผู้ สอบบัญชีข

หลกัทรัพย์ข้อบ

มถึงการปฏิบติัต

ย์สินท่ีสําคัญข

นญุาตแหง่ประ

ษณ์การทําธุรกิจ
ขการค้าตามปก
หวา่งกนั บริษัทจ
ะกรรมการตรว
มชํานาญพิเศษ
ะกรรมการตรว
ความมัน่ใจวา่ก
ษัท แตเ่ป็นการ

ปนไปตามกฎหม
บตลาดทนุ และ
ยการท่ีเก่ียวโยง
บญัชีท่ีกําหนดโ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

รระหวา่งกนั

นอต่อท่ีประชุม

ล่าวอีกทัง้จะมี

ของบริษัท โดย

บงัคบัประกาศ

ตามข้อกําหนด

ของบริษัท หรือ

เทศไทย 

การค้าทัว่ไป
กติของธุรกิจ
จะจดัให้
จสอบไมมี่
ษ เช่น ผู้สอบ
จสอบ  เพ่ือให้
ารเข้าทํา
รทํารายการท่ี

มายวา่ด้วย
ะตลาด
งกนัและการ
โดยสภาพ
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ตามลําดบั
ขาวเป็นสิ
บริการมีก
เพิ่มกําลงั
 ใ
ล้านบาท 
ขัน้ต้นปรับ
ลดลงของ
หมดแล้วแ
หินปรับตวั
จากค่าเสื
Approac
 
74.23 ล้า
รายได้รวม

ฐานะทาง

บาท ตาม
ขยายกําลั
เน่ืองจากส
 หนี
บาท โด
การเงิน เพื
การเพิ่มขึน้

287.13 ล้

ให้กบัผู้ ถือ

 

 

A 

รายได้รวมของ
บ โดยรายได้สว่
นค้าหลกัท่ีทําร
การเติบโตอยา่ง
การผลติปนูขา
ในปี 2554 255
 ตามลําดบั คิด
บตวัสงูขึน้เน่ือ
งราคาขายปูนข
และการเปล่ียน
วัลดลงและต้น
ส่ือมราคาท่ีปรั
h) 
จากผลการดําเ
นบาท 111.97
มทัง้หมด ตามล

งการเงนิ 

สนิทรัพย์รวม ณ
มลําดบั ซึง่การ
ลงัการผลติ แล
สภาวะการแขง่
นีส้นิรวม ณ วนั
ยการเพิ่มขึน้ขอ
พ่ือใช้เป็นเงินทุ
น้ของสว่นของห
สว่นของผู้ ถือหุ้

ล้านบาท โดยส

อหุ้น 

คาํอธิ

บริษัท ในปี 25
วนใหญ่มาจาก
รายได้ให้กบับริ
งตอ่เน่ือง เทา่กบั
าวร้อนในปี 255
55 และปี 2556
ดเป็นอตัรากําไร
งจากสาเหตุห
ขาวเฉล่ีย รวม
นแปลงนโยบาย
นทนุวตัถดิุบลด
รับตัวสูงขึน้จาก

เนินงานท่ีกลา่ว
7 ล้านบาท และ
ลําดบั 

ณ วนัท่ี 31 ธนั
รเพิ่มขึน้ของสนิ
ละมาจากการเพิ
งขนัของธรุกิจ 
นัท่ี 31 ธนัวาค
องหนีส้นิรวม 
นหมนุเวียน แล
หนีส้นิตามสญั
หุ้น ณ วนัท่ี 31

สว่นของผู้ ถือหุ้น

ธิบายและก

554 2555 และ 
กการจําหน่ายภ
ษัท คิดเป็นสดั
บั 744.56 ล้าน

55และมีปริมาณ
6 บริษัทมีต้นทนุ
รขัน้ต้นเท่ากบัร้
ลกัคือ ในปี 25
ทัง้ค่าเส่ือมรา
ยการตดัค่าเส่ือ
ลงจากการลดล
กการเปล่ียนน

วมาข้างต้น ทํา
ะ 100.88 ล้านบ

นวาคม 2554 2
นทรัพย์รวม สว่
พิ่มขึน้ของลกูห

คม 2554 2555
สว่นใหญ่เน่ือง
ละเงินกู้ ยืมระย
ญาเช่าการเงิน
1 ธันวาคม 25

นเพิ่มขึน้จากกา

การวเิคราะ

 2556 เทา่กบั 
ภายในประเทศ 
ดสว่นมากกวา่ร้
นบาท 832.60ล้
ณการขายเพิ่มขึ
นขายและบริกา
ร้อยละ 32.64ร้
555 ต้นทนุถ่าน
คาลดลงจากส
อมราคาของเต
ลงของหินขนา
นโยบายการตั

ให้บริษัทมีกําไ
บาท ตามลําดบั

2555 และ เทา่ก
วนใหญ่มาจาก
นีก้ารค้าท่ีเพิ่มขึ

5 และ 2556เท่
งมาจากการเพิม่
ยะยาว เพ่ือการ
นสําหรับซือ้ยาน
554 2555 และ

ารเพิ่มทนุ และ

ะห์ผลการดํ

750.03 ล้านบา
คิดเป็นประมา
รอยละ 80 ของ
ล้านบาท และ 8
ขึน้ 
ารจํานวน 501.
รอยละ 37.89 แ
นหินท่ีปรับตวัล
ส่วนประกอบห
าเผา 1 เตาจาก
ดเลก็กว่ามาตร
ัดค่าเส่ือมราค

รสทุธิของบริษัท
บ คิดเป็นร้อยล

กบั 673.44 ล้า
กการลงทนุในสว่
ขึน้ตามยอดขา

ากบั 404.96ล้
มขึน้ของเงินเบิ
รก่อสร้างเตาเผา
นพาหนะ เพ่ือเพิ
ะ 2556 เทา่กบั

ะกําไรสะสมท่ีเพิ

บริษัท

าเนินงานแ

าท 837.80 ล้าน
าณร้อยละ 88-
งรายได้รวมทัง้ห
850.98 ล้านบา

55 ล้านบาท 5
และร้อยละ 38.
ลงตามราคาตล
ลกัของเตาเผา
ก 5 ปีเป็น 10 ปี
รฐานปกติท่ีนํา
าของส่วนประ

ท ในปี 2554 
ะ 9.90ร้อยละ 

านบาท 751.57
วนของท่ีดิน อ
ยและการปรับ

้านบาท408.21
กเกินบญัชีและ
าหินปนูใหม ่แล
พิ่มประสทิธิภาพ
บ 268.48 ล้าน

พิ่มขึน้ โดยมีส่

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

และฐานะท

นบาท และ 85
-90 ของรายได้
หมด รายได้จา
าท ตามลําดบั 

517.11ล้านบาท
.60ตามลําดบั 
ลาดโลกในอตัร
าหินปูนบางเตา
ปี และในปี 25
ามาใช้ได้แม้ว่าจ
ะกอบของเตา

2555 และปี 2
13.34และร้อย

7 ล้านบาท และ
อาคาร และอปุ
เครดิตเทอมขอ

1ล้านบาท และ
ะเงินกู้ ยืมระยะส
ละอปุกรณ์ท่ีเก่ี
พการขนสง่  
นบาท 343.35

วนท่ีลดลงจาก

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ทางการเงนิ

57.14 ล้านบาท
ทัง้หมด ซึง่ปนู
ากการขายและ
เน่ืองจากมีการ

ท และ 522.49
โดยอตัรากําไร
ราท่ีสงูกว่าการ
ามีตดัค่าเส่ือม
56 ต้นทนุถ่าน
จะมีผลกระทบ
 (Component

2556 มีจํานวน
ละ 11.77 ของ

ะ 792.55 ล้าน
ปกรณ์ เพ่ือการ
องลกูหนีก้ารค้า

ะ 505.42 ล้าน
สัน้จากสถาบนั
ยวข้อง รวมทัง้

ล้านบาท และ

การจ่ายปันผล
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รายงานขอ

เสนอตอ่ผู้

(เดิมช่ือ “บ

ข้าพเจ้าได้
ธนัวาคม 
เดียวกนั ร

ความรับผิ

ผู้บริหารเป็
การเงินแล
การแสดง

ความรับผิ

ข้าพเจ้าเป็
ตรวจสอบ
ปฏิบติังาน
เป็นสาระส

การตรวจส
ในงบการ
ข้อมลูท่ีขดั
เส่ียงดงักล
ควรของกิ
ประสทิธิผ
ผู้บริหารใช
การเงินโด

ข้าพเจ้าเชื
ข้าพเจ้า 

ความเหน็

ข้าพเจ้าเห็
ปีสิน้สดุวนั
การเงิน   

A 

องผู้สอบบญัชีรั

ผู้ ถือหุ้นของบริษั

บริษัท สธุากญั

ด้ตรวจสอบงบก
2556 งบกําไรข
รวมถงึหมายเห

ผิดชอบของผู้บริ

ป็นผู้ รับผิดชอบ
ละรับผิดชอบเกี
ข้อมลูท่ีขดัตอ่ข้

ผิดชอบของผู้สอ

ป็นผู้ รับผิดชอบ
บตามมาตรฐาน
นตรวจสอบเพ่ือ
สําคญัหรือไม ่

สอบรวมถงึการ
เงิน วิธีการตรว
ดตอ่ข้อเทจ็จริง
ลา่ว ผู้สอบบญั
จการ เพ่ือออก
ผลของการควบ
ช้และความสม
ดยรวม   

ช่ือวา่หลกัฐานก

น 

หน็วา่งบการเงิน
นัเดียวกนัของบ

รับอนญุาต 

ษัท สธุากญัจน์ 

ญจน์ จํากดั”) 

การเงินของบริษ
ขาดทนุเบด็เสร็จ
ตสุรุปนโยบาย

ริหารตอ่งบการ

บในการจดัทําแ
ก่ียวกบัการควบ
ข้อเทจ็จริงอนัเป็

อบบญัชี 

ในการแสดงคว
นการสอบบญัชี
อให้ได้ความเช่ือ

รใช้วิธีการตรวจ
วจสอบท่ีเลือกใช
อนัเป็นสาระสํา

ญชีพิจารณาการ
แบบวิธีการตรว
บคมุภายในของ
เหตสุมผลของป

การสอบบญัชีที

นข้างต้นนีแ้สดง
บริษัท สธุากญัจ

 จํากดั (มหาชน

ษัท สธุากญัจน์
จ งบแสดงการ
การบญัชีท่ีสําค

รเงิน 

ละการนําเสนอ
บคมุภายในท่ีผู้บ
ป็นสาระสําคญัไ

วามเห็นต่องบก
ช ซึง่กําหนดให้ข้
อมัน่อยา่งสมเห

จสอบเพ่ือให้ได้
ช้ขึน้อยูก่บัดลุย
าคญัของงบกา
รควบคมุภายใน
วจสอบท่ีเหมาะ
กิจการ  การตร
ประมาณการท

ท่ีข้าพเจ้าได้รับเ

งฐานะการเงิน 
จน์ จํากดั (มหา

น) 

น์ จํากดั (มหาชน
รเปล่ียนแปลงส่
คญัและหมายเ

องบการเงินเหล
บริหารพิจารณ
ไมว่า่จะเกิดจา

การเงินดงักลา่ว
ข้าพเจ้าปฏิบติัต
หตสุมผลว่า งบ

ด้มาซึง่หลกัฐาน
ยพินิจของผู้สอบ
ารเงินไมว่า่จะเกิ
นท่ีเก่ียวข้องกบั
ะสมกบัสถานก
รวจสอบรวมถงึ
ทางบญัชีท่ีจดัทํ

เพียงพอและเห

 ณ วนัท่ี 31 ธนั
าชน) โดยถกูต้อ

น) ซึง่ประกอบด
วนของผู้ ถือหุ้น
หตเุร่ืองอ่ืน ๆ 

ลา่นีโ้ดยถกูต้อง
าวา่จําเป็นเพ่ือ
กการทจุริตหรือ

วจากผลการตร
ตามข้อกําหนด
บการเงินปราศจ

นการสอบบญัชี
บบญัชี ซึง่รวมถึ
กิดจากการทจุริ
บการจดัทําและ
การณ์ แตไ่มใ่ช่เ
งการประเมินคว
าขึน้โดยผู้บริห

มาะสมเพ่ือใช้เ

นวาคม 2556 ผ
องตามท่ีควรใน

บริษัท

ด้วย งบแสดงฐ
น และงบกระแส

ตามท่ีควรตาม
ให้สามารถจดัท
อข้อผิดพลาด 

วจสอบของข้าพ
ด้านจรรยาบรร
จากการแสดงข้อ

เก่ียวกบัจํานวน
ถงึการประเมิน
รตหรือข้อผิดพล
การนําเสนองบ
เพ่ือวตัถปุระสง
วามเหมาะสมข
าร รวมทัง้การป

เป็นเกณฑ์ในกา

ลการดําเนินงา
นสาระสําคญัตา

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ฐานะการเงิน ณ
ส  เงินสด สําหรั

มมาตรฐานการ
ทํา งบการเงินที

พเจ้า ข้าพเจ้าไ
รณ รวมถงึวางแ
อมลูท่ีขดัตอ่ข้อ

นเงินและ  การ
นความเส่ียงจาก
ลาด ในการประ
บการเงินโดยถกู
งค์ในการแสดงค
ของนโยบายกา
ประเมินการนํา

ารแสดงความเ

านและกระแสเงิ
ามมาตรฐานกา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งบการเงิน

ณ วนัท่ี 31 
รับปีสิน้สดุวนั

รายงานทาง
ท่ีปราศจาก

ได้ปฏิบติังาน
แผนและ
อเทจ็จริงอนั

เปิดเผยข้อมลู
กการแสดง
ะเมินความ
กต้องตามท่ี
ความเหน็ตอ่
ารบญัชีท่ี
เสนองบ

ห็นของ

งินสด สําหรับ
ารรายงานทาง
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ข้อมลูและ

ข้าพเจ้าขอ
การบญัชี 
แสดงเป็น
แสดงฐาน
นํามาถือป

เร่ืองอ่ืน 

งบการเงิน
ธนัวาคม 
โดยผู้สอบ
กมุภาพนัธ

 

 

 

นงลกัษณ์

ผู้สอบบญั

บริษัท สํา

(เดิมช่ือ “บ

กรุงเทพฯ:

 

 

 

 

 

A 

ะเหตกุารณ์ท่ีเน้

อให้สงัเกตหมา
 ฉบบัท่ี 12 เร่ือ
นข้อมลูเปรียบเที
นะการเงิน ณ วนั
ปฏิบติัใหมด้่วย

นของบริษัท สธุ
2554 (ซึง่นํามา
บบญัชีอ่ืน ซึง่แส
ธ์ 2555 ตามลํา

ณ์ พุม่น้อย 

ญชีรับอนญุาต เ

นกังาน อีวาย 

บริษัท สํานกังา

: 27 กมุภาพนัธ

น้น 

ายเหตปุระกอบ
งภาษีเงินได้ ม
ทียบ เพ่ือสะท้อ
นัท่ี 1 มกราคม
เช่นกนั ทัง้นี ้ข้า

ธากญัจน์ จํากดั
าใช้เพ่ือจดัทําง
สดงความเหน็ไ
าดบั 

เลขทะเบียน 41

จํากดั 

าน เอินส์ทแอน

ธ์ 2557 

บงบการเงินข้อ 
าถือปฏิบติั บริษ
อนรายการปรับป
 2555 เพ่ือเป็น
าพเจ้ามิได้แสด

ด (มหาชน) สําห
บแสดงฐานะก
ว้อยา่งไมมี่เง่ือ

72 

ด์ ยงั จํากดั”) 

4 เก่ียวกบัการ
ษัทฯได้ปรับย้อ
ปรุงจากการเป
นข้อมลูเปรียบเที
ดงความเห็นอย่

หรับปีสิน้สดุวนั
การเงิน ณ วนัท่ี 
นไขตามรายงา

เปล่ียนแปลงนโ
นหลงังบการเงิ
ล่ียนแปลงนโย
ทียบ โดยใช้นโย
างมีเง่ือนไข     

นท่ี 31 ธนัวาคม
 1 มกราคม 25
านลงวนัท่ี 1 กมุ

บริษัท

โยบายการบญั
งินสําหรับปีสิน้ส
บายการบญัชีด
ยบายการบญัชี
       ตอ่กรณีนี ้

 2555 (ก่อนปรั
555 ตามท่ีกลา่ว
มภาพนัธ์ 2556

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ญชี เน่ืองจากกา
สดุวนัท่ี 31 ธนั
ดงักลา่ว และนํ
ชีเก่ียวกบัภาษีเ ิ
แ้ตอ่ยา่งใด 

รับปรุงใหม)่ แล
วในวรรคก่อน)

6            และ วั

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งบการเงิน

รนํามาตรฐาน
วาคม 2555 ท่ี
าเสนองบ
งินได้ท่ีได้

ละ 31 
 ตรวจสอบ
วนัท่ี 3 
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บริษทั สุธา

(เดิมช่ือ "บ

งบแสดงฐ

ณ วันที ่31

สินทรัพย์

สินทรัพย์ห

เงินสดและ

ลูกหน้ีการ

สินคา้คงเห

สินทรัพย์ห

รวมสินทรั

สินทรัพย์ไ

เงินฝากธน

อสังหาริมท

ท่ีดิน อาคา

สินทรัพย์ภ

สินทรัพย์ไ

รวมสินทรั

รวมสินทรั

หมายเหตุป

A 

ากัญจน์ จํากัด (ม

บริษทั สุธากัญจน์

านะการเงิน

1 ธันวาคม 2556

หมุนเวียน

ะรายการเทียบเทา่

คา้และลูกหน้ีอ่ืน

หลือ 

หมนุเวยีนอ่ืน

รัพย์หมุนเวียน

ไม่หมุนเวียน

นาคารท่ีมภีาระคํ้า

ทรัพย์เพื่อการลง

ารและอุปกรณ์ 

ภาษีเงินไดร้อการ

ไมห่มนุเวยีนอ่ืน

รัพย์ไม่หมุนเวียน

รัพย์

ประกอบงบการเงิ

มหาชน)

น์ จํากัด")

าเงินสด

น

าประกนั

ทุน

รตดับญัชี

น

งินเป็นสว่นหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 3

9   

10   

11   

 

  

  

12  

13   

4, 22   

 

  

  

31 ธันวาคม 2556

110,335,837         

142,766,467         

80,645,819           

5,254,218              

339,002,341         

-                              

8,084,001              

440,302,733         

623,613                 

4,535,904              

453,546,251         

792,548,592         

บริษัท

6 31 ธันวาค

(ปรับปรุ

7 62,8            

7 143,7          

9 66,8            

8 2,0              

275,5          

-                   

8,0              

3 465,7          

3 1,3              

4 7                  

476,0          

2 751,5          

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

งบแสดงฐา

คม 2555 1 

งใหม)่

833,030     

731,977      

886,904     

071,878     

523,789      

-              

084,001     

790,933

379,726

787,376      

042,036      

565,825      

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

านะการเงิน

(หนว่ย: บาท)

 มกราคม 2555

32,300,305         

106,965,932      

95,234,615         

4,892,032           

239,392,884      

415,523

8,084,001           

425,301,746

1,157,010

242,346              

435,200,626      

674,593,510      
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บริษทั สุธา

(เดิมช่ือ "บ

งบแสดงฐ

หนี้สินและ

หนี้สินหมุ

เงินกูยื้มระ

เจา้หน้ีการ

เงินรับลว่ง

เงินกูยื้มระ

หน้ีสินตาม

ภาษีเงินได้

หน้ีสินหมุ

รวมหนี้สิน

หนี้สินไม่ห

เงินกูยื้มระ

   ภายในห

หน้ีสินตาม

   กาํหนดช

สํารองผลป

รวมหนี้สิน

รวมหนี้สิน

ส่วนของผู้

ทุนเรือนหุ้

   ทุนจดทะ

     หุ้นสามั

        (31 ธัน

         มลูคา่

   ทุนท่ีออก

     หุ้นสามั

        (31 ธัน

         มลูคา่

กาํไรสะสม

   จดัสรรแล

   ยงัไมไ่ดจ้ั

รวมส่วนข

รวมหนี้สิน

หมายเหตุป

A 

ากัญจน์ จํากัด (ม

บริษทั สุธากัญจน์

านะการเงิน (ต่อ)

ะส่วนของผู้ถือหุ้

มุนเวียน

ะยะส้ันจากสถาบั

รคา้และเจา้หน้ีอ่ืน

งหน้าจากลูกคา้

ะยะยาวท่ีถึงกาํหน

มสัญญาเชา่การเงิ

ดค้า้งจา่ย

มนุเวยีนอ่ืน

นหมุนเวียน

หมุนเวียน

ะยะยาว - สุทธิจาก

หน่ึงปี

มสัญญาเชา่การเงิ

ชาํระภายในหน่ึง ี

ประโยชน์ระยะย

นไม่หมุนเวียน

น

ผู้ถือหุ้น

ห้น

ะเบียน 

มญั 300,000,000 ห

นวาคม 2555: หุน้

หุ้นละ 5 บาท)

กและชาํระแลว้

มญั 225,000,000 ห

นวาคม 2555: หุน้

หุ้นละ 5 บาท)

ม

ลว้ - สํารองตามก

จดัสรร

ของผู้ถือหุ้น

นและส่วนของผู้

ประกอบงบการเงิ

มหาชน)

น์ จํากัด")

)

หุ้น

นัการเงิน

น

นดชาํระภายในห

งินท่ีถึงกาํหนดชาํ

กสว่นท่ีถึงกาํหน

งิน - สุทธิจากสว่น

ปี

าวของพนักงาน

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

นสามญั 45,000,0

หุ้น มลูคา่หุ้นละ 

นสามญั 45,000,0

กฎหมาย

ถือหุ้น

งินเป็นสว่นหน่ึง

หน่ึงปี

าระภายในหน่ึงปี

ดชาํระ

นท่ีถึง

1 บาท

00 หุ้น 

1 บาท

00 หุ้น 

ของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 3

14

15   

  

16   

ปี 17   

 

 

  

16   

17   

18  

  

  

19

  

  

20   

  

  

  
  

31 ธันวาคม 2556

239,704,16

58,857,502           

22,849,658           

33,814,604           

18,917,713           

2,751,750              

9,149,266              

386,044,662         

83,038,822           

29,727,453           

6,609,929              

119,376,204         

505,420,866         

300,000,000         

225,000,000         

19,055,662           

43,072,064           

287,127,726         

792,548,592         
-                              

บริษัท

6 31 ธันวาค

(ปรับปรุ

9 134

2 42,6            

8                   

4 49,6            

3 15,6            

0 5,5              

6 3,0              

2 250,9          

2 123,3          

3 27,4            

9 6,4              

4 157,2          

6 408,2          

0 225,0          

0 225,0          

2 12,1            

4 106,2          

6 343,3          

2 751,5          
-                   

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

งบแสดงฐา

คม 2555 1 

งใหม)่

,337,002

664,967

-                  

661,325

680,574

581,257

019,351

944,476      

363,337

490,248

416,577

270,162      

214,638      

000,000      

000,000

111,946     

239,241

351,187      

565,825      
-                   

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

านะการเงิน

(หนว่ย: บาท)

 มกราคม 2555

120,531,863

49,798,698

-                            

55,583,011

6,595,635

6,784,477

1,409,853

240,703,537      

147,012,087

12,095,223

5,150,299

164,257,609      

404,961,146      

225,000,000      

225,000,000

6,624,328           

38,008,036

269,632,364      

674,593,510      
-                           

6 
) 

 

น 

 



 
 

SUTHA

 

บริษทั สุ

(เดิมช่ือ 

งบกําไรข

สําหรับปี

กําไรขาด

รายได้

รายไดจ้า

กาํไรจาก

รายไดอ่ื้น

รวมรายไ

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนข

คา่ใชจ้า่ย

คา่ใชจ้า่ย

รวมค่าใช

กําไรก่อน

คา่ใชจ้า่ย

กําไรก่อน

คา่ใชจ้า่ย

กําไรสําห

กําไรขาด

ผลกาํไรจ

ผลกระท

กําไรขาด

กําไรขาด

กําไรต่อห

กาํไรตอ่ห

จาํนวนหุ้

หมายเห

A 

สธากัญจน์ จํากั

 "บริษทั สุธากั

ขาดทนุเบ็ดเส

ปีส้ินสุดวันที ่3

ดทนุ:

ากการขายและ

กอตัราแลกเปลี

น 

ได้

ย

ายและบริการ

ยในการขาย

ยในการบริหา

ช้จ่าย

นค่าใช้จ่ายทา

ยทางการเงิน

นค่าใช้จ่ายภา

ยภาษีเงินได้

หรับปี

ดทนุเบ็ดเสร็จ

จากการประม

ทบของภาษีเงิน

ดทนุเบ็ดเสร็จ

ดทนุเบ็ดเสร็จ

หุ้น

หุ้นขั้นพื้นฐาน

หุน้สามญัถวัเฉ

ตุประกอบงบ

กัด (มหาชน)

กัญจน์ จํากัด"

สร็จ

31 ธันวาคม 2

ะบริการ

ล่ียน

ร

าร

งการเงินและ

ษเีงินได้

จอ่ืน:

าณการตามหล

นได้

จอ่ืนสําหรับปี

จรวมสําหรับปี

น

ฉล่ียถว่งนํ้ าหนั

การเงินเป็นส่

")

2556 

ค่าใช้จ่ายภาษี

ลกัคณิตศาสตร

ปี

นกั (หุ้น)

สว่นหน่ึงของง

ษเีงินได้

ร์ประกนัภยั

งบการเงินน้ี

หมายเหตุ

4, 22

4

24

บริษัท

งบ

2556

850,979,     

1,313,          

4,847,          

857,141,     

522,489,     

107,898,     

91,681,        

722,069,     

135,071,     

(26,220,      

108,851,     

(7,970,        

100,880,     

430,             

(34,              

396,             

101,276,     

0                    

225,000,     

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

บกําไรขาดท

(

(ปรั

,903 8     

,683       

,568       

,154 8     

,996 5     

,238       

,418       

,652 6     

,502 1     

,432) (      

,070 1     

,818) (      

,252 1     

,659       

,372)       

,287       

,539 1     

0.45       

,000 2     

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ทนุเบด็เสร็จ

(หนว่ย: บาท)

2555

รับปรุงใหม)่

832,603,219

820,060        

4,371,949     

837,795,228

517,113,218

89,402,939   

84,861,315   

691,377,472

146,417,756

(23,358,336) 

123,059,420

(11,090,598) 

111,968,822

-                      

-                      

-                      

111,968,822

0.50               

225,000,000

6 
) 

 

จ 

 



 
 

SUTHA

บริษทั สุ

(เดิมช่ือ 

งบกระแ

สําหรับปี

กระแสเงิ
กาํไรกอ่น
รายการป
   จากกจิ
   คา่เผ่ือห
   คา่เส่ือม
   กาํไรจา
   ขาดทุน
   การเปลี
   คา่ใชจ้
กาํไรจาก
   และหนี
สินทรัพ

   ลูกหน้ี
   สินคา้ค
   สินทรัพ
   สินทรัพ
หน้ีสินดํ
   เจา้หน้ี
   เงินรับ
   หน้ีสิน
เงินสดจ
   จา่ยภาษี

เงินสดสุ

หมายเห

A 

สธากัญจน์ จํากั

 "บริษทั สุธากั

แสเงินสด

ปีส้ินสุดวันที ่3

งนิสดจากกิจก
นคา่ใชจ้า่ยภา
ปรับกระทบกาํ
กรรมดาํเนินง
หน้ีสงสัยจะสู
มราคา
ากการจาํหนา่
นจากอตัราแลก
ล่ียนแปลงในส
จา่ยดอกเบ้ีย
กการดาํเนินงา
น้ีสินดาํเนินงา
ย์ดาํเนินงาน (

การคา้และลูก
คงเหลือ 
พย์หมนุเวยีนอ
พย์ไมห่มนุเวยี
ดาํเนินงานเพิม่
้ การคา้และเจา้
บลว่งหน้าจากลู
นหมนุเวยีนอ่ืน
ากกจิกรรมดาํ
ษีเงินได้

สุทธิจากกิจกร

ตุประกอบงบ

กัด (มหาชน)

กัญจน์ จํากัด"

31 ธันวาคม 2

กรรมดําเนินง
าษีเงินได้
าไรกอ่นภาษีเป็
งาน
สญ

ยอาคารและอุ
กเปล่ียนท่ียงัไ
สํารองผลประ

านกอ่นการเป
าน
(เพิ่มข้ึน) ลดล

กหน้ีอ่ืน

อ่ืน
ยนอ่ืน
มข้ึน (ลดลง)
าหน้ีอ่ืน
ลูกคา้
น 
เนินงาน

รมดําเนินงาน

การเงินเป็นส่

")

2556 

งาน

ป็นเงินสดรับ 

อุปกรณ์
ไมเ่กดิข้ึนจริง
ะโยชน์ระยะย

ล่ียนแปลงใน

ลง

น

สว่นหน่ึงของง

 (จา่ย) 

ยาวของพนักงา

นสินทรัพย์

งบการเงินน้ี

าน

บริษัท

2556

108,851,     

1,203,          
85,887,        
(2,274,        

165,             
624,             

26,220,        

220,676,     

(238,            

(13,758,      
(3,182,        

(342,            

13,996,        
22,849,        

6,129,          
246,131,     
(10,078,      
236,052,     

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

งบกร

(

,070 1     

,560       
,207       
,787)       
,021       
,011       
,432       

,514 2     

,051) (      

,915)       
,340)       
,000)       

,720       
,658       
,915       
,501 2     
,584) (      
,917 1     

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ระแสเงินสด

(หนว่ย: บาท)
2555

123,059,420

-                      
66,013,981   
(2,378,222)   

-                      
1,266,278     

23,358,336   

211,319,793

(36,766,044) 

28,347,710   
2,820,154     

-                      

(6,203,639)   
-                      

1,609,498     
201,127,472
(12,516,534) 
188,610,938

6 
) 

 

ด 

 



 
 

SUTHA

 

 

บริษทั สุ

(เดิมช่ือ 

งบกระแ

สําหรับปี

กระแสเงิ

เงินฝากธ

เงินสดจ ่

เงินมดัจาํ

เงินสดรั

เงินสดสุ

กระแสเงิ

เงินกูยื้มร

ชาํระคืน

ชาํระคืน

เงินปันผ

จา่ยดอกเ

เงินสดสุ

เงินสดแ

เงินสดแ

เงินสดแ

ข้อมูลกร

รายการที

   ซ้ือยาน

   เจา้หน้ี

   ผลกาํไ

หมายเห

A 

สธากัญจน์ จํากั

 "บริษทั สุธากั

แสเงินสด (ต่อ

ปีส้ินสุดวันที ่3

งินสดจากกิจก

ธนาคารท่ีมภีา

า่ยซ้ืออาคารแ

าซ้ือเคร่ืองจกัร

ับจากการจาํห

สุทธิใช้ไปในกิจ

งินสดจากกิจก

ระยะส้ันจากส

นเงินกูยื้มระยะ

นหน้ีสินตามสั

ผลจา่ย

เบ้ีย

สุทธิใช้ไปในกิจ

และรายการเทยี

และรายการเทีย

และรายการเทยี

ระแสเงินสดเปิ

ท่ีมใิชเ่งินสด

นพาหนะตามส

้ คา่ซ้ือสินทรัพ

ไรจากการประ

ตุประกอบงบ

กัด (มหาชน)

กัญจน์ จํากัด"

)

31 ธันวาคม 2

กรรมลงทนุ

าระคํ้าประกนั

ละอุปกรณ์

รเพิ่มข้ึน

นา่ยอาคารแล

จกรรมลงทนุ

กรรมจัดหาเงิ

สถาบนัการเงิน

ะยาว

ัญญาเชา่การเ ิ

จกรรมจัดหาเ

ยบเท่าเงินสด

ยบเทา่เงินสด 

ยบเท่าเงินสด

ปิดเผยเพิม่เติ

สัญญาเชา่การ

พย์

มาณการตามห

การเงินเป็นส่

")

2556 

ลดลง 

ละอุปกรณ์

น

นเพิ่มข้ึน

งิน

เงิน

ดเพิม่ขึ้นสุทธิ

 ณ วนัตน้ปี

ด ณ วันปลายปี

ม

รเงิน

หลกัคณิตศาส

สว่นหน่ึงของง

ปี

ตร์ประกนัภยั

งบการเงินน้ี

บริษัท

2556

                     

(54,090,      

(3,406,        

20,502,        

(36,993,      

105,367,     

(56,171,      

(20,541,      

(157,500,    

(22,710,      

(151,556,    

47,502,        

62,833,        

110,335,     

                     

22,858,        

1,678

430

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

งบกร

(

-             

,037) (      

,528)       

,735       

,830) (      

,167       

,236) (      

,325)       

,000) (      

,886) (      

,280) (      

,807       

,030       

,837       

-             

,318       

8,599       

0,659       

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ระแสเงินสด

หนว่ย: บาท)

2555

415,523        

(81,253,817) 

(545,030)       

8,026,605     

(73,356,719) 

13,805,139   

(29,570,437) 

(6,417,769)   

(38,250,000) 

(24,288,427) 

(84,721,494) 

30,532,725   

32,300,305   

62,833,030   

-                      

30,897,735   

-                      

-                      

6 
) 

 

ด 
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บริษัท สุ
(เดมิช่ือ “
หมายเหต
สาํหรับปี

1. ข้อ

บริ
บริ
คร
ตา
เก ็

2. เก

งบ
แส
คว

 งบ
จา

 งบ

3. มา

 มา

 ก.

A 

ธากัญจน์ จาํก
“บริษัท สุธากั
ตุประกอบงบก
ปสิน้สุดวันที่ 3

อมูลทั่วไป 

ริษัท สธุากญัจน
ริษัทมหาชนเม่ือ
รอบครัวมนต์เส
ามท่ีจดทะเบียน
ร็ด จงัหวดันนท

กณฑ์ในการจัด

บการเงินนีจ้ดัทํ
สดงรายการในง
วามในพระราชบ

บการเงินฉบบัภ
ากงบการเงินฉบ

บการเงินนีไ้ด้จดั

าตรฐานการบั

าตรฐานการบญั

 มาตรฐานกา

มาตรฐานการ

ฉบบัท่ี 12

ฉบบัท่ี 20

ฉบบัท่ี 2

 

 

 

 

 

 

กัด (มหาชน) 
ัญจน์ จาํกัด”)
การเงนิ 
1 ธันวาคม 25

น์ จํากดั (มหาช
อวนัท่ี 27 มีนา
สรีนสุรณ์ และดํ
นของบริษัทฯซึง่
ทบรีุ บริษัทฯ มีส

ดทาํงบการเงนิ

าขึน้ตามมาตร
งบการเงินตาม
บญัญติัการบญั

ภาษาไทยเป็นง
บบัภาษาไทยนี ้

ดทําขึน้โดยใช้เก

บัญชีใหม่ 

ญชีท่ีเร่ิมมีผลบงั

ารบัญชีที่เร่ิมมี

รบญัชี 
2  

0 (ปรับปรุง 25

1 (ปรับปรุง 25

) 

556 

ชน) (“บริษัทฯ”)
าคม 2556 บ ิ
ดําเนินธุรกิจหลั
งเป็นสํานกังาน
สํานกังานสาขา

น 

รฐานการรายงา
มข้อกําหนดในป
ญชี พ.ศ. 2543 

บการเงินฉบบัที
 ้

กณฑ์ราคาทนุเ

งคบัในปีบญัชีปั

มีผลบังคับในปี

 
ภาษี

52) การ

ค

52) ผลก

) (เดิมช่ือ บริษั
บริษัทฯจดัตัง้แล
ลกัในการผลิตแ
นใหญ่อยู่ท่ี 8/2
า 3 แหง่ ในจงัห

านทางการเงินที
ประกาศกรมพั
 

ท่ีบริษัทฯใช้เป็น

เดิมเว้นแตจ่ะได้

ปัจจบุนัและท่ีจ

ปีบัญชีปัจจุบัน

ษีเงินได้ 
รบัญชีสําหรับเ

ความช่วยเหลือจ

กระทบจากการ

ษัท สธุากญัจน์ จ
ละมีภมิูลําเนา 
และจําหน่ายผลิ
22 หมู่ 3 ถนนศ
หวดัสระบรีุ 2 แ

ท่ีกําหนดในพร
ฒันาธุรกิจการ

นทางการตามก

ด้เปิดเผยเป็นอย

ะมีผลบงัคบัใน

น 

เงินอุดหนุนจา

จากรัฐบาล 
รเปล่ียนแปลงข

บริษัท

หมายเ

จํากดั) บริษัทฯ
   ในประเทศไท
ลิตภณัฑ์เคมีภณั
ศรีสมาน ซอย 
แหง่และจงัหวดั

ะราชบญัญัติวิ
รค้าลงวนัท่ี 28 

กฎหมาย งบกา

ยา่งอ่ืนในนโยบ

นอนาคตมีรายล

กรัฐบาล และ

องอตัราแลกเป

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

เหตปุระกอบ

ฯได้จดทะเบียน
ทยโดยมีผู้ ถือหุ้
ณฑ์ท่ีใช้ในอตุส
2 ตําบลบ้านให
ดลพบรีุ 1 แหง่ 

ชาชีพบญัชี พ.
8 กนัยายน 25

ารเงินฉบบัภาษ

บายการบญัชี 

ละเอียดดงันี ้

ะการเปิดเผยข้

ปล่ียนเงินตราต่

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

บงบการเงิน

นแปรสภาพเป็น
หุ้นใหญ่คือกลุม่
สาหกรรม ท่ีอยู่
หม่ อําเภอปาก

ศ. 2547 โดย
554 ออกตาม

ษาองักฤษแปล

อมูลเก่ียวกับ

างประเทศ 
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มา
ไม

มา

มา
แส
บญั
กา
ภา
ปร

 ข. 

 

A 

 

มาตรฐานการ

ฉบบัท่ี 8 
การตีความมา

ฉบบัท่ี 10

ฉบบัท่ี 2

ฉบบัท่ี 25

แนวปฏิบติัทา

าตรฐานการบญั
มมี่ผลกระทบอย

าตรฐานการบั

าตรฐานฉบบันี ้
สดงในงบแสดง
ญชีตามหลกัเก
ารเงินของปีก่อน
าษีเงินได้รอกา
ระกอบงบการเงิ

 มาตรฐานกา

มาตรฐานการ

ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 7
ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1
 
 
 
 
ฉบบัท่ี 1

รรายงานทางกา

 
าตรฐานการบญั

0 

1 

5 

างบญัชีเก่ียวกบั

ญชี มาตรฐานก
ยา่งเป็นสาระสํา

บัญชีฉบับที่ 12

กํ้าหนดให้กิจก
งฐานะการเงินก
กณฑ์ท่ีกําหนด 
นท่ีแสดงเป็นข้
ารตดับญัชีมาโ
งินข้อ 4 

ารบัญชีที่จะมีผ

รบญัชี 
 (ปรับปรุง 255

7 (ปรับปรุง 255
2 (ปรับปรุง 25
7 (ปรับปรุง 25
8 (ปรับปรุง 25

9 (ปรับปรุง 25

ารเงิน 
สว่น

ญชี  
ควา

กั

ภาษี

รา

ภาษี

หุ้

บการโอนและก

การรายงานทาง
าคญัตอ่งบการ

2 เร่ือง ภาษีเงิ

การระบผุลแตก
กบัฐานภาษี แ
 บริษัทฯได้เปลี
อมลูเปรียบเทีย
ดยตลอด ผลส

ผลบังคับในอน

 

55) การ
55) งบก
555) ภาษี
555) สญั
555) ราย

 

555) ผลป

นงานดําเนินงาน

ามช่วยเหลือจา

กบักิจกรรมดําเนิ

ษีเงินได้ - การไ

าคาท่ีตีราคาให

ษีเงินได้ - การ

หุ้น 
การรับโอนสนิท

งการเงิน การตี
รเงินนี ้ยกเว้นม

งนิได้  

กต่างชัว่คราวท่ี
และรับรู้ผลกระ
ล่ียนแปลงนโยบ
ยบเสมือนหนึ่ง
สะสมจากการเ

นาคต 

รนําเสนองบการ
กระแสเงินสด 
ษีเงินได้ 
ญาเช่า 
ได้ 

ประโยชน์ของพ

น 

กรัฐบาล - กรณ

นินงาน 
ได้รับประโยชน์

หม ่
รเปล่ียนแปลงส

รัพย์ทางการเงิ

ตีความมาตรฐา
าตรฐานการบญั

เกิดจากความแ
ทบทางภาษีเป็
บายการบญัชีดั
ว่าบริษัทฯรับรู้
เปล่ียนแปลงนโ

รเงิน 

พนกังาน 

บริษัท

ณีท่ีไม่มีความเกี

น์จากสินทรัพย์ท

ถานภาพทางภ

น 

านการบญัชีแล
ญชีดงัตอ่ไปนี ้

แตกต่างระหว่า
ปนสินทรัพย์หรือ
ดงักล่าวในงวด
ผลกระทบทาง
โยบายบญัชีดงั

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

เก่ียวข้องอย่างเ

์ท่ีไม่ได้คิด      

ภาษีของกิจการ

ะแนวปฏิบติัทา

างมลูค่าสินทรัพ
อหนีส้ินภาษีเงิ
ปัจจบุนัและป
งภาษีเป็นสินทรั
งักล่าวแสดงอ

วนัที

1 ม
1 ม
1 ม
1 ม
1 ม

1 ม

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

เฉพาะเจาะจง

       ค่าเส่ือม

รหรือของผู้ ถือ

างบญัชีข้างต้น

พย์และหนีส้ินท่ี
งินได้รอการตดั
รับย้อนหลงังบ
รัพย์หรือหนีส้ิน
ยู่ในหมายเหตุ

ท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

 
กราคม 2557 
กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

 

กราคม 2557 
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A 

ฉบบัท่ี 2

ฉบบัท่ี 2

ฉบบัท่ี 2
ฉบบัท่ี 3
ฉบบัท่ี 3
ฉบบัท่ี 3
ฉบบัท่ี 3

มาตรฐานกา

ฉบบัท่ี 2
ฉบบัท่ี 3
ฉบบัท่ี 4
ฉบบัท่ี 5

ฉบบัท่ี 8
การตีความม

ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 2

ฉบบัท่ี 2
ฉบบัท่ี 3

การตีความม

ฉบบัท่ี 1

ฉบบัท่ี 4

ฉบบัท่ี 5

ฉบบัท่ี 7

1 (ปรับปรุง 25

4 (ปรับปรุง 25

8 (ปรับปรุง 25
1 (ปรับปรุง 25
4 (ปรับปรุง 25
6 (ปรับปรุง 25
8 (ปรับปรุง 25
รรายงานทางก

 (ปรับปรุง 255
 (ปรับปรุง 255

4 
5 (ปรับปรุง 255

8 (ปรับปรุง 255
าตรฐานการบญั

5 
7 

9 
2 
าตรฐานการรา

 

4 

5 

7 

 
555) ผล

แ
555) การ

เกี
555) เงินล
555) สว่น
555) งบก
555) การ
555) สนิท
การเงิน 
55) การ
55) การ

สญั
55) สินท

ดํ
55) สว่น
ญัชี  

สญั
การ
ก

การ
สนิท

ายงานทางการเ

การ
ก

การ
ห ื

สิทธิ
แ

 
 
 
การ
ท่ี

ก ร ะทบจาก
แลกเปล่ียนเงินต
รเปิดเผยข้อมู
ก่ียวข้องกนั 
ลงทนุในบริษัท
นได้เสียในการร่
การเงินระหวา่ง
รด้อยคา่ของสนิ
ทรัพย์ไมมี่ตวัตน

รจ่ายโดยใช้หุ้นเ
รรวมธุรกิจ 
ญาประกนัภยั 
ทรัพย์ไม่หมุน
ดําเนินงานท่ียก
นงานดําเนินงาน

ญาเช่าดําเนินง
รประเมินเนือ้หา
กฎหมาย 
รเปิดเผยข้อมลูข
ทรัพย์ไมมี่ตวัตน
เงิน 
รเปล่ียนแปลงใ
การบรูณะ และห
รประเมินว่าข้อ
หรือไม ่
ธิในสว่นได้เสียจ
และการปรับปรุง

รปรับปรุงย้อนห
ท่ี  29 เ ร่ือง  กา

กา ร เ ป ล่ี ยน
ตราตา่งประเทศ
มูลเ ก่ียวกับบุค

ร่วม 
รวมค้า 
กาล 
นทรัพย์ 
น 

เป็นเกณฑ์ 

 
นเวียนท่ีถือไว้
เลกิ 
น 

งาน - สิง่จงูใจที
าสญัญาเช่าท่ีทํ

ของข้อตกลงสมั
น - ต้นทนุเวบ็ไ

ในหนีส้ินท่ีเกิด
หนีส้นิท่ีมีลกัษณ
อตกลงประกอ

จากกองทนุกา
งสภาพแวดล้อ

ลงัภายใต้มาตร
รรายงานทาง

บริษัท

แปลง ขอ ง อั
ศ 
คคลหรือกิจก

ว้เ พ่ือขายและ

ท่ีให้แก่ผู้ เช่า 
าขึน้ตามรูปแบ

มปทานบริการ 
ซต์ 

ขึน้จากการรือ้
ณะคล้ายคลงึกั
อบด้วยสัญญา

รรือ้ถอน การบู
ม 

รฐานการบญัชี 
งการเงินในส

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

วนัที

ั ต ร า 1 ม

การท่ี 1 ม

1 ม
1 ม
1 ม
1 ม
1 ม

1 ม
1 ม
1 ม

ะการ 1 ม

1 ม

1 ม
บบ 1 ม

 1 ม
1 ม

อถอน 
กนั 

1 ม

าเช่า 1 ม

บรูณะ 1 ม

 ฉบบั
ภาพ

1 ม

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
ท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

 
กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2559 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

 
กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

 
กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 
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ฝ่า
กา
ปฏิ

4.  ผล

ใน
3 
นโ

จํา

งบ
สนิ
กํา

 

A 

ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1
ฉบบัท่ี 1

ายบริหารของบ
ารตีความมาตร
ฏิบติั  

ลสะสมจากกา

นระหวา่งปีปัจจุ
เน่ืองจากบริษัท
โยบายการบญัชี

านวนเงินของรา

บแสดงฐานะกา
นทรัพย์ภาษีเงิน
าไรสะสมท่ียงัไม

0 
2 
3 
7 
8 

บริษัทฯเช่ือว่าม
รฐานการรายงา

ารเปล่ียนแปล

บนับริษัทฯได้เป
ัทฯนํามาตรฐา
ชีดงักลา่วแสดง

ายการปรับปรุง

 
ารเงนิ  
นได้รอการตดับญั
มไ่ด้จดัสรรเพิ่มขึ

 
เศ

งบก
ข้อต
โปร
การ
การ

าตรฐานการบญั
านทางการเงินข้

ลงนโยบายการ

ปล่ียนแปลงนโ
นการบญัชี ฉบ
งเป็นรายการแย

ท่ีมีผลกระทบต

ญชีเพิ่มขึน้ 
ขึน้ 
 

ศรษฐกิจท่ีมีภาว
การเงินระหวา่ง
ตกลงสมัปทานบ
แกรมสทิธิพิเศษ
รจ่ายสนิทรัพย์ที
รโอนสนิทรัพย์จ

ญชี มาตรฐานก
ข้างต้นจะไม่มีผ

รบัญชีเน่ืองจา

โยบายการบญัชี
บบัท่ี 12 เร่ือ
ยกตา่งหากใน 

ตอ่รายการในงบ

ณ
31 ธนัว

วะเงินเฟ้อรุนแร
กาลและการด้อ
บริการ 
ษแก่ลกูค้า 
ท่ีไมใ่ช่เงินสดให้
จากลกูค้า 

การรายงานทาง
ผลกระทบอย่าง

ากการนํามาต

ชีท่ีสําคญัตามที
ง ภาษีเงินได้ม
  งบแสดงการเ

บแสดงฐานะกา

ณ วนัท่ี             
าคม 2556 

 
624 
624 

บริษัท

ง 
อยคา่ 

ห้เจ้าของ 

งการเงิน การตี
งเป็นสาระสําคั

ตรฐานการบัญ

ท่ีกลา่วไว้ในหม
มาถือปฏิบติั ผล
เปล่ียนแปลงสว่

ารเงินและงบกํา

ณ วนัที
31 ธนัวาคม

 
1,37
1,37

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

วนัที

1 ม
1 ม
1 ม
1 ม
1 ม

ความมาตรฐาน
คญัต่องบการเงิ

ญชีใหม่มาถือป

มายเหตปุระกอบ
ลสะสมของกา
วนของผู้ ถือหุ้น 

าไรขาดทนุเบด็

ท่ี             
ม 2555 1 

79 
79 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
ท่ีมีผลบงัคบัใช้ 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

กราคม 2557 

นการบญัชีและ
นเม่ือนํามาถือ

ปฏบัิต ิ

บงบการเงินข้อ
รเปล่ียนแปลง
  

ดเสร็จ มีดงันี ้ 

 (หน่วย:พนับาท
ณ วนัท่ี       

มกราคม 2555
 
1,157 
1,157 

6 
) 

 

 

ะ
อ

อ 
ง

ท) 
      
5 



 
 

SUTHA

 
 

งบ
กาํ
ภา
กํา
กํา
กาํ
ผล
กํา

5. กา

ใน
อปุ
สนิ
ได้

ใน
สํา

ผล
กํา

 

งบ
ท่ีดิ
กํา

 
 

A 

บกาํไรขาดทุน
าไรหรือขาดทุ
าษีเงินได้เพิ่มขึน้
าไรสําหรับปีเพิม่
าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้
าไรขาดทุนเบด็
ลกําไรจากการป
าไรขาดทนุเบด็เ

ารเปล่ียนแปล

นไตรมาสท่ี 2 ข
ปกรณ์หลกัสว่น
นทรัพย์ดงักลา่ว
ด้รับจากการใช้ง

นการเปล่ียนแป
าหรับปีสิน้สดุวนั

ลกระทบจากกา
าไรขาดทนุเบด็เ

บแสดงฐานะกา
ดิน อาคารและอ
าไรสะสมท่ียงัไม

เบด็เสร็จ 
น: 
น้ (ลดลง) 
มขึน้(ลดลง) 
นฐานเพิ่มขึน้ (ล
ดเสร็จอ่ืน: 
ประมาณการตา
เสร็จอ่ืนลดลง 

ลงประมาณกา

องปี 2556 บริ
นหนึ่งจากเดิม 
วมีความเหมาะ
งานสนิทรัพย์ดงั

ลงประมาณกา
นัท่ี 31 ธนัวาคม

ารเปล่ียนแปลง
เสร็จสําหรับปีสิ

ารเงนิ  
อปุกรณ์ลดลง 
มไ่ด้จดัสรรลดลง

ลดลง) (บาท) 

มหลกัคณิตศาส

ารทางบัญชี 

ษัทฯได้เปล่ียน
10 ปี เป็น 5 ปี
ะสมย่ิงขึน้เพรา
งกลา่ว 

ารดงักลา่ว บริษ
ม 2555 

งประมาณการ
สิน้สดุวนัเดียวกั

 

ง 

 

สตร์ประกนัภยัล

นแปลงประมาณ
ปี ซึง่ผู้บริหารข
ะอายกุารให้ปร

ษัทฯได้ใช้วิธีเป

ดงักล่าวท่ีมีต่อ
กนั มีดงันี ้

ลดลง 

ณการอายกุารใ
องบริษัทฯเช่ือว
ระโยชน์ดงักลา่

ล่ียนทนัทีเป็นต้

องบแสดงฐานะ

บริษัท

สํ
3
255

 
 

(0.0

ให้ประโยชน์ขอ
ว่าการเปล่ียนแ
วสอดคล้องกบั

ต้นไปจึงไม่มีกา

ะการเงิน ณ วนั

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

 (หน่วย

าหรับปีสิน้สดุวั
31 ธนัวาคม 25
56 
 
 
688 

(688) 
0031) 

 
(34) 
(34) 

อง            กลุม่
แปลงอายกุารให
บประโยชน์ท่ีบริ

ารปรับปรุงย้อน

นท่ี 31 ธันวาค

 (หน่วย
ณ วนั

31 ธนัวาค
 

4,83
4,83

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ย:พนับาท) 

วนัท่ี  
556 
2555 

 
 

(222) 
222 

0.0010 
 
- 
- 

มเคร่ืองจกัรและ
ห้ประโยชน์ของ
ริษัทฯคาดว่าจะ

นหลงังบการเงิน

ม2556 และงบ

ย:พนับาท) 
นท่ี              
ม 2556 

38 
38 
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งบ

กาํ
คา่
กํา
กํา

6. นโ

6.1 กา

ขา

รา
ให้
สง่

รา

รา

ดอ

ดอ

6.2 เงิ

เงิน
ถงึ

6.3 ลูก

ลูก
โด
วิเค

 

A 

บกาํไรขาดทุน

าไรหรือขาดทุ
าเส่ือมราคาเพิ่ม
าไรสําหรับปีลด
าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้

โยบายการบัญ

ารรับรู้รายได้ 

ายสินคา้ 

ยได้จากการข
ห้กบัผู้ ซือ้แล้ว ร
งมอบหลงัจากห

ายไดค่้าบริการ 

ยได้คา่บริการรั

อกเบีย้รบั 

อกเบีย้รับถือเป็

นสดและรายก

นสดและรายก
งกําหนดจ่ายคืน

กหนีก้ารค้า 

กหนีก้ารค้าแส
ดยประมาณท่ีอ
คราะห์อายหุนี ้

เบด็เสร็จ  

น: 
มขึน้ 
ลง 
นฐานลดลง (บา

ญชีที่สาํคัญ 

ายสินค้ารับรู้เมื
ายได้จากการข
หกัสว่นลดแล้ว 

 

รับรู้เม่ือได้ให้บริ

นรายได้ตามเก

การเทียบเท่า

ารเทียบเท่าเงิน
นภายในระยะเว

สดงมูลค่าตาม
าจเกิดขึน้จากก
 ้ 

ท) 

ม่ือบริษัทฯได้โอ
ขายแสดงมลูค่า
 

ริการแล้วโดยพิ

กณฑ์คงค้างโดย

เงนิสด 

นสด หมายถึง 
วลาไมเ่กิน 3 เดื

จํานวนมูลค่าส
การเก็บเงินจาก

 

อนความเส่ียงแ
าตามราคาในใ

พิจารณาถงึขัน้ค

ยคํานงึถงึอตัรา

 เงินสดและเงิน
ดือนนบัจากวนั

สุทธิท่ีจะได้รับ
กลกูหนีไ้ม่ได้ ซึ

และผลตอบแท
ใบกํากบัสินค้าโ

ความสําเร็จของ

าผลตอบแทนท่ี

นฝากธนาคาร 
นท่ีได้มาและไมมี่

บ บริษัทฯบันทึ
ซึง่โดยทัว่ไปพิจ

บริษัท
 

 

 

 

 

 

 

ทนท่ีมีนยัสําคญั
โดยไม่รวมภาษี

งงาน  

แท้จริง 

และเงินลงทนุร
มีข้อจํากดัในกา

กค่าเผ่ือหนีส้ง
ารณาจากประ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

 (หน่วย
สําหรับ
สิน้สดุวั

31 ธนัวาคม

4,83
4,83

0.021

ญของความเป็น
ษีมลูค่าเพิ่ม สํา

ระยะสัน้ท่ีมีสภ
ารเบิกใช้ 

งสัยจะสูญสําห
ะสบการณ์การเ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
ย:พนับาท) 
บปี 
นัท่ี  
ม 2556 

 
 
38 
38 
15 

นเจ้าของสินค้า
าหรับสินค้าท่ีได้

าพคล่องสงู ซึ่ง

หรับผลขาดทุน
เก็บเงินและการ
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6.4 สนิ

สิน
กว

วตั
ถือ

6.5 อส

บริ
บริ

ค่า
โด

บริ
ขา

6.6 ที่ดิ

ท่ีดิ
คา่

คา่

 
 
 
 

คา่

ไม่

 

 

 

 

 

A 

นค้าคงเหลือ 

นค้าสําเร็จรูปแ
วา่ ราคาทนุดงัก

ตถดิุบและวสัดุ
อเป็นสว่นหนึง่ข

สังหาริมทรัพย์

ริษัทฯบันทึกมลู
ริษัทฯจะบนัทกึ

าเส่ือมราคาขอ
ยประมาณ 5 ปี

ริษัทฯรับรู้ผลตา่
าดทนุในงวดท่ีตั

ดนิ อาคารแล

ดินแสดงมลูค่า
าของสนิทรัพย์ 

าเส่ือมราคาของ

 อาคาร
 เคร่ืองจ
 เคร่ืองใ
 ยานพ

าเส่ือมราคารวม

มมี่การคิดคา่เส่ือ

และสินค้าระหว่
กลา่วหมายถงึต้

สิน้เปลืองแสด
ของต้นทนุการผ

ย์เพ่ือการลงทุ

ลค่าเร่ิมแรกขอ
อสงัหาริมทรัพ

องอสังหาริมท
ปี คา่เส่ือมราคา

างระหวา่งจํานว
ตดัรายการอสงัห

ละอุปกรณ์ แล

ตามราคาทนุ อ
(ถ้ามี)  

งอาคารและอปุ

รและสว่นปรับป
จกัรและอปุกรณ
ใช้สํานกังาน 
าหนะ 

มอยูใ่นการคําน

อมราคาสําหรับ

างผลิตแสดงมู
ต้นทนุในการผลิ

งมลูค่าตามรา
ผลติเม่ือมีการเบิ

น 

องอสงัหาริมทรั
ย์เพ่ือการลงทนุ

ทรัพย์เพ่ือการ
าของอสงัหาริม

วนเงินท่ีได้รับสุ
หาริมทรัพย์เพ่ือ

ะค่าเส่ือมราค

อาคารและอปุก

ปกรณ์คํานวณจ

ปรุงอาคาร 
ณ์ 

นวณผลการดําเ

บท่ีดินและสนิท

มลูค่าตามราคา
ลติทัง้หมดรวมท

คาทนุถวัเฉล่ีย
บิกใช้ 

รัพย์เพ่ือการลง
นด้วยราคาทนุห

รลงทุนคํานวณ
มทรัพย์เพ่ือการล

ทุธิจากการจําห
อการลงทนุออก

คา 

กรณ์แสดงมลูค

จากราคาทนุโด

เนินงาน 

ทรัพย์ระหวา่งติด

าทนุถวัเฉลี่ยหรื
ทัง้คา่โสหุ้ยโรงง

หรือมลูค่าสทุธิ

งทุนในราคาทุ
หกัคา่เส่ือมราค

ณจากราคาทุน
ลงทนุรวมอยูใ่น

หน่ายกบัมลูคา่
กจากบญัชี 

ค่าตามราคาทนุ

ยวิธีเส้นตรงตา

 5 - 20  ปี
 5 - 10  ปี
 5  ปี
 5  ปี

ดตัง้และก่อสร้า

บริษัท

รือมลูค่าสทุธิท่ี
งานด้วย 

ธิท่ีจะได้รับแล้ว

นซึ่งรวมต้นทุน
าสะสมและคา่

นโดยวิธีเส้นตร
นการคํานวณผ

าตามบญัชีของ ิ

นหกัค่าเส่ือมรา

ามอายกุารให้ป

ป 
ป 
ป 
ป 

าง 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

จะได้รับแล้วแ

วแต่ราคาใดจะ

นการทํารายกา
าเผ่ือการด้อยคา่

รงตามอายุกา
ลการดําเนินงา

สินทรัพย์ในสว่

าคาสะสม และ

ประโยชน์โดยปร

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ต่ราคาใดจะต่ํา

ะต่ํากว่า และจะ

าร หลงัจากนัน้
า (ถ้ามี) 

ารให้ประโยชน
าน 

วนของกําไรหรือ

ค่าเผ่ือการด้อย

ระมาณดงันี ้
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บริษัทฯตดั

อนาคตจา

หรือขาดทุ

6.7 ต้น

ต้น
ให้
มุ่ง
ต้น

6.8 รา

บคุ
ไม่

นอ
ทา
อํา

6.9 สัญ

สญั
กา
ขอ
จะ
สนิ

สญั
ถือ
ตา

6.10 เงิ

บริ

รา
เป็
รา

 

 

A 

ดรายการอาคา

ากการใช้หรือก

ทนุเม่ือบริษัทฯต

นทุนการกู้ยืม 

นทนุการกู้ ยืมขอ
ห้พร้อมใช้หรือข
งประสงค์  ส่วน
นทนุอ่ืนท่ีเกิดขึน้

ายการธุรกจิกับ

คคลหรือกิจการ
มว่า่จะเป็นโดยท

อกจากนีบุ้คคล
างอ้อมซึ่งทําให้
านาจในการวาง

ญญาเช่าระยะ

ญญาเช่าอปุกร
ารเงิน สญัญาเ
องจํานวนเงินท่ี
ะบันทึกเป็นหนี
นทรัพย์ท่ีได้มาต

ญญาเช่าท่ีดินอ
อเป็นสญัญาเช่
ามวิธีเส้นตรงตล

นตราต่างประ

ริษัทฯแสดงงบก

ยการท่ีเป็นเงิน
ปนตวัเงินซึ่งอยู่
ยงาน 

ารและอปุกรณ์อ

ารจําหน่ายสนิท

ตดัรายการสนิท

 

องเงินกู้ ท่ีใช้ใน
ขาย ได้ถกูนําไป
นต้นทุนการกู้ ยื
น้จากการกู้ ยืมน

ับบุคคลหรือกิ

รท่ีเก่ียวข้องกนั
ทางตรงหรือทา

ลหรือกิจการท่ี
ห้มีอิทธิพลอย่า
งแผนและควบค

ะยาว 

รณ์ท่ีความเส่ียง
เช่าการเงินจะบ
ต้องจ่ายตามสญั
นีส้ินระยะยาว
ตามสญัญาเช่า

อาคารและอปุก
าดําเนินงาน จํา
ลอดอายขุองสญั

ะเทศ 

การเงินเป็นสกลุ

นตราต่างประเท
ูในสกุลเงินตร

ออกจากบญัชี เ

ทรัพย์ รายการ

ทรัพย์นัน้ออกจา

การได้มา การก
ปรวมเป็นราคาท
ยืมอ่ืนถือเป็นค่
นัน้ 

กจิการที่เก่ียวข

นกบับริษัทฯ หม
งอ้อมหรืออยูภ่

เก่ียวข้องกันยั
างเป็นสาระสํา
คมุการดําเนินง

งและผลตอบแท
บนัทึกเป็นรายจ
ญัญาเช่าแล้วแ
 ส่วนดอกเบีย้
าการเงินจะคิดค

กรณ์ท่ีความเส่ีย
านวนเงินท่ีจ่าย
ญัญาเช่า 

ลเงินบาท ซึง่เป็

ทศแปลงค่าเป็น
าต่างประเทศไ

เม่ือจําหน่ายสนิ

ผลกําไรหรือขา

ากบญัชี 

ก่อสร้าง หรือก
ทนุของสินทรัพ
าใช้จ่ายในงวด

ข้องกัน 

มายถงึ บคุคลห ื
ายใต้การควบค

ยังหมายรวมถึง
าคัญต่อบริษัท
งานของบริษัทฯ

ทนของความเป็
จ่ายฝ่ายทนุด้ว
แตม่ลูคา่ใดจะตํ
ยจ่ายจะบันทึก
คา่เส่ือมราคาต

ยงและผลตอบ
ยตามสญัญาเช่

ป็นสกลุเงินท่ีใช้ใ

นเงินบาทโดยใช
ได้แปลงค่าเป็น

นทรัพย์หรือคาด

าดทนุจากการจํ

ารผลิตสินทรัพ
พย์จนกว่าสินทร
ดท่ีเกิดรายการ

รือกิจการท่ีมีอํา
คมุเดียวกนักบับ

งบริษัทร่วมแล
ฯ ผู้บริหารสํา
ฯ 

ป็นเจ้าของสว่น
ยมลูค่ายติุธรร
ต่ํากวา่ ภาระผกู
กในส่วนของกํ
ลอดอายกุารใช้

แทนของความ
ช่าดําเนินงานรับ

ในการดําเนินง

ช้อตัราแลกเปลี
นเงินบาทโดยใ

บริษัท

ดวา่จะไมไ่ด้รับ

จําหน่ายสนิทรัพ

พย์ท่ีต้องใช้ระย
รัพย์นัน้จะอยู่ใน
ร ต้นทุนการกู้ ยื

านาจควบคมุบ ิ
บริษัทฯ 

ละบุคคลท่ีมีสิท
คัญ กรรมการ

นใหญ่ได้โอนไป
รมของสินทรัพย
กพนัตามสญัญ
าไรหรือขาดทุ
ช้งานของสนิทรั

เป็นเจ้าของสว่
บรู้เป็นค่าใช้จ่า

านของบริษัทฯ 

ล่ียนณวนัท่ีเกิด
ใช้อตัราแลกเป

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

บประโยชน์เชิงเศ

พย์จะรับรู้ในสว่

ะเวลานานในก
ในสภาพพร้อมที
ยืมประกอบด้ว

บริษัทฯ หรือถกู

ทธิออกเสียงโด
รหรือพนักงานข

ปให้กบัผู้ เช่าถือ
ย์ท่ีเช่าหรือมลู

ญาเช่าหกัค่าใช้จ
ทุนตลอดอายุข
รัพย์ท่ีเช่า  

วนใหญ่ไม่ได้โอ
ยในสว่นของกํ

 

ดรายการสินทรัพ
ปล่ียนณวันสิน้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ศรษฐกิจใน

วนของกําไร

การแปลงสภาพ
ท่ีจะใช้ได้ตามที
วยดอกเบีย้และ

บริษัทฯควบคมุ

ดยทางตรงหรือ
ของบริษัทฯท่ีมี

เป็นสญัญาเช่า
ค่าปัจจุบนัสทุธิ
จ่ายทางการเงิน
ของสัญญาเช่า

นไปให้กบัผู้ เช่า
าไรหรือขาดทนุ

พย์และหนีส้ินที
รอบระยะเวลา
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กํา

6.11 กา

ทกุ
บ่ง
มลู
ขา

บริ

6.12 ผล

ผล

บริ

ผล

โค

บริ
จ่า
สม

โค

บริ
ชด

บริ
กา
คณ

ผล
งา

 

 

 

 

 

A 

าไรและขาดทนุ

ารด้อยค่าของ

กวนัสิน้รอบระย
งชีว้่าสินทรัพย์ด
ลค่าต่ํากว่ามลู
ายของสนิทรัพย์

ริษัทฯจะรับรู้รา

ลประโยชน์ขอ

ลประโยชน์ระ

ริษัทฯรับรู้ เงินเดื

ลประโยชน์หล

ครงการสมทบเงิ

ริษัทฯและพนกั
ายสมทบให้เป็น
มทบกองทนุสํา

ครงการผลประโ

ริษัทฯมีภาระสํ
ดเชยดงักลา่วเป็

ริษัทฯคํานวณห
ารไว้  (Project
ณิตศาสตร์ประ

ลกําไรหรือขาด
นของพนกังาน

ท่ีเกิดจากการเป

งสนิทรัพย์ 

ยะเวลารายงาน
ดงักล่าวอาจด้อ
ค่าตามบญัชีข
ย์หรือมลูคา่จาก

ยการขาดทนุจ

องพนักงาน 

ะยะส้ันของพนั

ดือน คา่จ้าง โบ

ลังออกจากงาน

งิน 

กงานได้ร่วมกนั
นรายเดือน สินท
รองเลีย้งชีพบนั

โยชน์หลงัออกจ

าหรับเงินชดเช
ป็นโครงการผลป

หนีส้ินตามโครง
tedUnitCreditM
กนัภยั  

ทนุจากการปร
นจะรับรู้ทนัทีใน

ปล่ียนแปลงใน

น บริษัทฯจะทํา
อยค่า บริษัทฯรั
องสินทรัพย์นัน้
กการใช้สนิทรัพ

ากการด้อยคา่ใ

นักงาน 

บนสัและเงินสม

นของพนักงาน

จดัตัง้กองทนุสํ
ทรัพย์ของกองท
นทกึเป็นคา่ใช้จ่

จากงาน  

ชยท่ีต้องจ่ายให้
ประโยชน์หลงัอ

งการผลประโย
Method) โดย

ระมาณการตาม
นกําไรขาดทนุเบ็

นอตัราแลกเปล่ีย

การประเมินกา
รับรู้ขาดทนุจาก
น ทัง้นีม้ลูค่าท่ีค
พย์แล้วแตร่าคาใ

ในสว่นของกําไ

มทบกองทนุประ

น  

สํารองเลีย้งชีพ 
ทนุสํารองเลีย้ง
จ่ายในปีท่ีเกิดรา

ห้แก่พนกังานเมื
ออกจากงานสํา

ชน์หลงัออกจา
ผู้ เ ช่ียวชาญอิ

มหลกัคณิตศา
บด็เสร็จอ่ืน 

ยนได้รวมอยูใ่น

ารด้อยคา่ของท่ี
กการด้อยค่าเมื
คาดว่าจะได้รับ
ใดจะสงูกวา่  

ไรหรือขาดทนุ  

ะกนัสงัคมเป็นค

 ซึ่งประกอบด้ว
งชีพได้แยกออก
ายการ 

ม่ือออกจากงาน
าหรับพนกังาน 

ากงานของพนกั
สระได้ทํากา

สตร์ประกนัภยั

บริษัท

นการคํานวณผล

ดิน อาคารและ
ม่ือมลูค่าท่ีคาด
บคืนหมายถึงมู

คา่ใช้จ่ายเม่ือเกิ

วยเงินท่ีพนกังา
กจากสินทรัพย์ข

นตามกฎหมาย
 

กงานโดยใช้วิธี
รประเมินภาร

ย สําหรับโครงก

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ลการดําเนินงา

ะอปุกรณ์ของบ ิ
ดว่าจะได้รับคืน
มลูค่ายติุธรรมหั

กิดรายการ 

านจ่ายสะสมแล
์ของบริษัทฯ เงิ

ยแรงงาน ซึ่งบ ิ

ธคิดลดแต่ละหน
ระผูกพันดังก

การผลประโยช

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

น 

บริษัทฯหากมีข้อ
นของสินทรัพย์มี
หกัต้นทนุในการ

ละเงินท่ีบริษัทฯ
นท่ีบริษัทฯจ่าย

ริษัทฯถือว่าเงิน

น่วยท่ีประมาณ
ล่าวตามหลัก

ชน์หลงัออกจาก
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หนี
โค
คณ

6.13 ปร

บริ
คว
สา

6.14 ภา

ภา

ภา

บริ
ทา

ภา

บริ
สิน้
รอ

บริ
ได้
กํา

บริ
ปรั
สนิ

บริ
บนั

 

A 

นีส้ินของโครงก
ครงการผลประโ
ณิตศาสตร์ประ

ระมาณการหนี

ริษัทฯจะบนัทกึ
วามเป็นไปได้ค่
ามารถประมาณ

าษีเงนิได้ 

าษีเงินได้ประกอ

าษีเงนิได้ปัจจุ

ริษัทฯบนัทึกภา
างภาษีตามหลกั

าษีเงนิได้รอกา

ริษัทฯบนัทกึภา
นรอบระยะเวลา
อบระยะเวลารา

ริษัทฯรับรู้หนีส้นิ
ด้รอการตดับญั
าไรทางภาษีในอ

ริษัทฯจะทบทว
รับลดมลูค่าตา
นทรัพย์ภาษีเงิน

ริษัทฯจะบนัทึก
นทกึโดยตรงไป

การผลประโย
โยชน์ หกัด้วย 
กนัภยัท่ียงัไมไ่ด

นีส้นิ 

กประมาณการห
อนข้างแน่นอน
ณมลูคา่ภาระผกู

อบด้วยภาษีเงิน

บัน 

าษีเงินได้ปัจจบุั
กัเกณฑ์ท่ีกําหน

ารตัดบัญชี 

าษีเงินได้รอการ
ารายงานกบัฐา
ายงาน  

นภาษีเงินได้รอ
ชีสําหรับผลแต
อนาคตเพียงพอ

นมลูค่าตามบั
ามบญัชีดงักล่า
นได้รอการตดับั

กภาษีเงินได้รอ
ยงัสว่นของผู้ ถื

ชน์หลังออกจา
ต้นทนุบริการใ
ด้รับรู้ 

หนีส้ินไว้ในบญั
นว่าบริษัทฯจะเ
กพนันัน้ได้อยา่

นได้ปัจจบุนัแล

บนัตามจํานวนที
นดในกฎหมายภ

รตดับญัชีของผ
านภาษีของสินท

การตดับญัชีขอ
ตกต่างชั่วคราว
อท่ีจะใช้ประโย

ญัชีของสินทรัพ
าวหากมีความ
ญัชีทัง้หมดหรือ

การตดับญัชีโด
อหุ้น  

 

ากงานของพนั
ในอดีตท่ียงัไม่ไ

ญชีเม่ือภาระผกู
เสียทรัพยากรเชิ
งน่าเช่ือถือ  

ะภาษีเงินได้รอ

ท่ีคาดว่าจะจ่าย
ภาษีอากร 

ผลแตกต่างชัว่ค
ทรัพย์และหนีส้ิ

องผลแตกต่างช
วท่ีใช้หกัภาษี ใ
ยชน์จากผลแตก

พย์ภาษีเงินได้ร
เป็นไปได้ค่อน
อบางสว่นมาใช้

ดยตรงไปยงัส่ว

นักงานประกอ
ได้รับรู้ และผลก

พนัซึง่เป็นผลม
ชิงเศรษฐกิจไป

อการตดับญัชี 

ยให้กบัหน่วยง

คราวระหว่างรา
สนิท่ีเก่ียวข้องนั ้

ชัว่คราวท่ีต้องเ
ในจํานวนเท่าที
กตา่งชัว่คราวท่ีใ

รอการตดับญัชี
ข้างแน่ว่าบริษั
ช้ประโยชน์ 

วนของผู้ ถือหุ้น

บริษัท

บด้วย มูลค่าป
กําไรขาดทนุจา

าจากเหตกุารณ
ปเพ่ือปลดเปลือ้

านจดัเก็บภาษี

าคาตามบญัชีข
นัน้ โดยใช้อตัรา

สียภาษีทกุราย
ท่ีมีความเป็นไป
ใช้หกัภาษีนัน้ 

ชีทกุสิน้รอบระย
ษัทฯจะไม่มีกําไ

นหากภาษีท่ีเกิด

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปัจจุบันของภา
ากการประมาณ

ณ์ในอดีตได้เกิด
องภาระผกูพนัน

ษีของรัฐ โดยคํา

ของสินทรัพย์แล
ภาษีท่ีมีผลบงั

ยการ แต่รับรู้สนิ
ปได้ค่อนข้างแน

ยะเวลารายงาน
ไรทางภาษีเพีย

ดขึน้เก่ียวข้องก

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

าระผูกพันตาม
ณการตามหลกั

ดขึน้แล้ว และมี
นัน้ และบริษัทฯ

านวณจากกําไร

ละหนีส้ิน ณ วนั
คบัใช้ ณ วนัสิน้

นทรัพย์ภาษีเงิน
น่ท่ีบริษัทฯจะมี

นและจะทําการ
ยงพอต่อการนํา

กับรายการท่ีได้
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7. กา

ใน
ใน
งบ
กา

สัญ

ใน
ดลุ
ผล

ค่า

ใน
คา
เศ

มูล

ใน
ขา
แล
คํา

อส

ใน
ปร
มลู

นอ
ขา
บริ

 

A 

ารใช้ดุลยพนิิจ

นการจดัทํางบก
นเร่ืองท่ีมีความไ
บการเงินและตอ่
ารไว้ การใช้ดลุย

ญญาเช่า  

นการพิจารณาป
ลยพินิจในการป
ลประโยชน์ในสิ

าเผ่ือหนีส้งสัย

นการประมาณค
าดว่าจะเกิดขึน้
รษฐกิจท่ีเป็นอ

ลค่ายุตธิรรมข

นการประเมินมู
ายคล่อง ฝ่ายบ ิ
ละแบบจําลองก
านงึถงึสภาพคล

สังหาริมทรัพย์

นการคํานวณค
ระโยชน์และมลู
ลคา่คงเหลือให

อกจากนีฝ่้ายบ ิ
าดทุนจากการด
ริหารจําเป็นต้อง

จและประมาณ

การเงินตามมาต
ไม่แน่นอนเสมอ
อข้อมลูท่ีแสดง
ยพินิจและการป

ประเภทของสญั
ประเมินเง่ือนไข
นทรัพย์ท่ีเช่าดงั

ยจะสูญของลูก

ค่าเผ่ือหนีส้งสยั
นจากลกูหนีแ้ต่
ยูใ่นขณะนัน้ เป็

ของเคร่ืองมือท

ลค่ายติุธรรมขอ
บริหารต้องใช้ดลุ
การประเมินมลู
ลอ่ง ข้อมลูควา

ย์เพ่ือการลงทุ

ค่าเส่ือมราคาข
ลค่าคงเหลือเม่ือ
มห่ากมีการเปลี

ริหารจําเป็นต้อ
ด้อยค่าหากคา
งใช้ดลุยพินิจท่ี

ณการทางบัญชี

ตรฐานการราย
อ การใช้ดลุยพิ
งในหมายเหตปุ
ประมาณการท่ี

ญญาเช่าว่าเป็น
ขและรายละเอี
งักลา่วแล้วหรือ

กหนี ้

ยัจะสญูของลกู
ละราย โดยคํา
ป็นต้น 

ทางการเงนิ 

องเคร่ืองมือทา
ลยพินิจในการ
ลค่า ซึง่ตวัแปรที
มสมัพนัธ์ และ

น 

ของอสังหาริมท
อเลิกใช้งานขอ
ล่ียนแปลงเกิดขึ

องสอบทานกา
าดว่ามลูค่าท่ีค
เก่ียวข้องกบักา

 

ชีที่สาํคัญ 

ยงานทางการเงิ
พินิจและการปร
ประกอบงบการ
ท่ีสําคญัมีดงันี ้

นสญัญาเช่าดํา
อียดของสญัญา
อไม ่

กหนี ้ฝ่ายบริหา
านึงถึงประสบก

างการเงินท่ีไมมี่
ประมาณมลูค่
ท่ีใช้ในแบบจําล
ะการเปล่ียนแปล

ทรัพย์เพ่ือการล
งอสงัหาริมทรัพ
ขึน้ 

ารด้อยค่าของอ
คาดว่าจะได้รับ
ารคาดการณ์รา

น ฝ่ายบริหารจํ
ระมาณการดงัก
รเงิน ผลท่ีเกิดขึ ้

เนินงานหรือสญั
าเพ่ือพิจารณา

ารจําเป็นต้องใ
การณ์การเก็บเ

มีการซือ้ขายใน
ายติุธรรมของเ
ลองได้มาจากก
ลงของมลูคา่ขอ

ลงทุนฝ่ายบริห
พย์เพ่ือการลงท

อสงัหาริมทรัพย
คืนต่ํากว่ามูลค
ายได้และคา่ใช้จ

บริษัท

จําเป็นต้องใช้ดุ
กล่าวนีส้ง่ผลกร
น้จริงอาจแตก

ญญาเช่าทางก
ว่าบริษัทฯได้โอ

ช้ดลุยพินิจในก
เงินในอดีต อา

ตลาดและไม่ส
เคร่ืองมือทางก
การเทียบเคียงก
องเคร่ืองมือทาง

หารจําเป็นต้อง
ทนุและต้องทบ

ย์เพ่ือการลงทนุ
ค่าตามบัญชีข
จ่ายในอนาคตซึ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ลยพินิจและกา
ระทบต่อจํานว
ต่างไปจากจําน

การเงิน          ฝ่
อนหรือรับโอน

การประมาณก
ยุของหนีท่ี้คงค้

สามารถหาราคา
การเงินดงักล่าว
กบัตวัแปรท่ีมีอ
งการเงินในระย

งทําการประม
ทวนอายกุารให

นในแต่ละช่วงเ
องสินทรัพย์นัน้
ซึง่เก่ียวเน่ืองกบั

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ารประมาณการ
นเงินท่ีแสดงใน
นวนท่ีประมาณ

ฝายบริหารได้ใช้
ความเส่ียงและ

การผลขาดทนุที
ค้างและสภาวะ

าได้ในตลาดซือ้
ว โดยใช้เทคนิค
อยู่ในตลาด โดย
ยะยาว 

าณอายุการให้
ห้ประโยชน์และ

เวลาและบนัทึก
ัน้ ในการนีฝ่้าย
บสนิทรัพย์นัน้ 
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ที่ดิ

ใน
มลู
กา

นอ
จา
จํา

สนิ

บริ
แน
จํา
ถงึ

ผล

หนี
อา
อตั

8. รา

ใน
เง่ือ
ตา

 

รา
คา่
ซือ้
ขา
รา
คา่
ขา

 

A 

ดนิ อาคารแล

นการคํานวณค่
ลคา่คงเหลือเม่ือ
ารเปล่ียนแปลง

อกจากนีฝ่้ายบ ิ
ากการด้อยค่าห
าเป็นต้องใช้ดลุย

นทรัพย์ภาษีเงิ

ริษัทฯจะรับรู้สนิ
น่ว่าบริษัทฯจะ
าเป็นต้องประม
งจํานวนกําไรทา

ลประโยชน์หลั

นีส้ินตามโครงก
าศยัข้อสมมติฐ
ตราการเปล่ียน

ายการธุรกจิกับ

นระหว่างปี บริ
อนไขทางการค
ามปกติธุรกิจ โด

ยการธรุกิจบริษัท
าบริการรับ 
อสินค้าสําเร็จรูป 
ายยานพาหนะ 
ยการธรุกิจบคุคล
าเช่าจ่าย 
ายอาคารชดุ 

ะอุปกรณ์และ

าเส่ือมราคาขอ
อเลกิใช้งานขอ
เกิดขึน้ 

ริหารจําเป็นต้อ
หากคาดว่ามลู
ยพินิจท่ีเก่ียวข้อ

งนิได้รอการตั

นทรัพย์ภาษีเงิน
มีกําไรทางภาษี
มาณการว่าบริษ
างภาษีท่ีคาดว่

ลังออกจากงาน

การผลประโยช
ฐานต่าง ๆในกา
แปลงในจํานวน

ับกจิการที่เก่ีย

ษัทฯมีรายการ
ค้าและเกณฑ์ต
ดยสามารถสรุป

 

ทท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 
 

ลท่ีเก่ียวข้องกนั 
 
 

ะค่าเส่ือมราคา

องอาคารและอุ
งอาคารและอปุ

องสอบทานการ
ลค่าท่ีคาดว่าจ
องกบัการคาดก

ัดบัญชี 

นได้รอการตดับั
ษีในอนาคตเพี
ษัทฯควรรับรู้จํา
าจะเกิดในอนา

นของพนักงาน

ชน์หลงัออกจาก
ารประมาณกา
นพนกังาน เป็น

ยวข้องกัน 

รธุรกิจท่ีสําคัญ
ตามท่ีตกลงกนั
ปได้ดงันี ้

 

 
 
 

 
 

า 

อปุกรณ์ ฝ่ายบริ
ปกรณ์ และต้อง

รด้อยค่าของท่ีดิ
ะได้รับคืนต่ําก
การณ์รายได้แล

บญัชีสําหรับผล
พียงพอท่ีจะใช้ป
านวนสินทรัพย์
าคตในแตล่ะชว่

นตามโครงกา

กงานของพนกั
รนัน้ เช่น อตัรา
นต้น 

ญกับบุคคลหรือ
นระหว่างบริษัท

2556 

0.1 
- 
3.6 

1.0 
16.3 

ริหารจําเป็นต้อ
งทบทวนอายกุ

ดิน อาคารและ
กว่ามูลค่าตาม
ละคา่ใช้จ่ายใน

ลแตกต่างชัว่คร
ประโยชน์จากผ
์ภาษีเงินได้รอก
วงเวลา 

ารผลประโยชน

งาน ประมาณ
าคิดลด อตัราก

อกิจการท่ีเก่ียว
ทฯและบุคคลห

2555 

0.5 ต้น
8.7 ต้น
- รา

0.8 อตั
8.0  รา

บริษัท

องทําการประม
ารให้ประโยชน์

อปุกรณ์ในแตล่
บัญชีของสินท
อนาคตซึง่เก่ียว

าวท่ีใช้หกัภาษี
ผลแตกต่างชั่ว
การตดับญัชีเป็

น์  

ณขึน้ตามหลกัคณ
การขึน้เงินเดือน

วข้องกัน รายก
หรือกิจการท่ีเกี

นโยบาย

นทนุบวกกําไรสว่น
นทนุบวกกําไรสว่น
าคาตามท่ีตกลงร่ว

ตราตามท่ีระบใุนส
าคาตามท่ีตกลงร่ว
ของกรมท่ีดิน 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

มาณอายกุารให้
น์และมลูค่าคงเ

ละช่วงเวลาแล
ทรัพย์นัน้ ในกา
วเน่ืองกบัสนิทรั

ษเม่ือมีความเป็น
คราวนัน้ ในกา
นจํานวนเท่าใด

ณิตศาสตร์ประ
นในอนาคต อตั

การธุรกิจดังกล
ก่ียวข้องกันเหล

 (

ยการกําหนดราคา

นเพ่ิมในอตัราร้อย
นเพ่ิมในอตัราร้อย
วมกนั 

สญัญา 
วมกนัซึง่สงูกวา่รา

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ห้ประโยชน์และ
เหลือใหม่หากมี

ะบนัทกึขาดทนุ
ารนีฝ่้ายบริหาร
รัพย์นัน้ 

นไปได้ค่อนข้าง
ารนีฝ่้ายบริหาร
ด โดยพิจารณา

ะกนัภยั ซึ่งต้อง
ตรามรณะ และ

ล่าวเป็นไปตาม
ล่านัน้ซึ่งเป็นไป

หน่วย: ล้านบาท)

า 

ยละ 16 
ยละ 3 

าคาประเมิน

6 
) 

 

ะ
มี

น
ร

ง
ร
า

ง
ะ

ม
ป

) 
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ยอ

 

ลูก
   

รว

เจ้
   

รว

ค่า

ใน
ผู้บ

 

ผล
ผล

รว

ภา

 กร
เงิน
คิด

9. เงิ

 

เงิน
เงิน
เงิน

รว

ณ
0.6

 

A 

อดคงค้างระหว่

กหนีก้ารค้า - 
บริษัทท่ีเก่ียวข้อ

วมลกูหนีก้ารค้า

จ้าหนีก้ารค้า -
บริษัทท่ีเก่ียวข้อ

วมเจ้าหนีก้ารค้า

าตอบแทนกรร

นระหว่างปีสิน้สุ
บริหาร ดงัตอ่ไป

ลประโยชน์ระย
ลประโยชน์เม่ือ

วม 

าระคํา้ประกัน

รรมการของบริ
นกู้ ยืมระยะสัน้
ดคา่ธรรมเนียม

นสดและรายก

นสด 
นฝากออมทรัพ
นฝากกระแสรา

วม 

 วนัท่ี 31 ธันวา
625ตอ่ปี) 

างบริษัทฯและ ิ

กจิการที่เก่ียว
องกนั 

า - กิจการท่ีเก่ีย

 กจิการที่เก่ีย
องกนั 

า - กิจการท่ีเก่ีย

รมการและผู้บ

สดุวนัท่ี 31 ธัน
ปนี ้

ะสัน้ 

เลกิจ้าง 

นโดยบุคคลที่เกี

ษัทฯสองท่านแ
นและเงินกู้ ยืมระ
การคํา้ประกนั)

การเทียบเท่า

พย์ 
ายวนั 

าคม 2556 เงิน

กิจการท่ีเก่ียวข้

วข้องกัน (หมา

ยวข้องกนั 

วข้องกัน (หม

ยวข้องกนั 

บริหาร 

วาคม 2556 แ

ก่ียวข้องกัน 

และบคุคลท่ีเก่ีย
ะยะยาวจากธน
) 

เงนิสด  

ฝากออมทรัพย์

ข้องกนั ณ วนัท่ี

ายเหตุ 10) 

มายเหตุ 15) 

และ 2555 บริษ

ยวข้องกบักรรม
นาคารตามท่ีกล

ย์มีอตัราดอกเบี

 31 ธนัวาคม 2

ษัทฯมีค่าใช้จ่าย

มการของบริษัท
ล่าวไว้ในหมาย

บีย้ระหว่างร้อยล

บริษัท

2556 และ 2555

2556 
 
- 

- 

 
- 

- 

ยผลประโยชน์พ

2556 

9,376 
1,607 

10,983 

ทฯคํา้ประกนัวง
ยเหตปุระกอบง

2556 

192 
103,646 

6,498 

110,336 

ละ 0.1 ถึง 0.5 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

5 มีรายละเอีย

(ห
2555

พนกังานท่ีให้แ

(ห
2555

9,

9,

งเงินสินเช่ือ เงิน
งบการเงินข้อ 2

(ห

255

52

10

62

 ต่อปี (2555: ร้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ดดงันี ้

หน่วย: พนับาท)
5 

 
35 

35 

 
9 

9 

ก่กรรมการและ

หน่วย: พนับาท)
5 

080 
535 

615 

นเบิกเกินบญัชี
28.6 (ไม่มีการ

หน่วย: พนับาท)

5 

80 
2,337 

0,416 

2,833 

ร้อยละ 0.1 ถึง

6 
) 

 

) 

ะ

) 

ชี 
ร

) 

ง 
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10. ลูก

 
 

ลกู
อา
ยงั

รว

ลกู

อา
ยงั
ค้า

 
 
 

 

รว

หกั

ลกู

รว

ลกู
เงิน

รว

รว

11. สนิ

 

สนิ
งา
วตั

วสั

รว

 

A 

กหนีก้ารค้าแล

กหนีก้ารค้า - กิ
ายหุนีค้งค้างนบั
งไมถ่งึกําหนดชํ

วมลกูหนีก้ารค้า

กหนีก้ารค้า - กิ

ายหุนีค้งค้างนบั
งไมถ่งึกําหนดชํ
างชําระ 

   1 - 90 วนั 
   91 - 180 วนั
   181 - 365 วั

มากกวา่ 365 ว

วม 

ก: คา่เผ่ือหนีส้ง

กหนีก้ารค้า - กิ

วมลกูหนีก้ารค้า

กหนีอ่ื้น 
นทดรองจ่าย 

วมลกูหนีอ่ื้น 

วมลกูหนีก้ารค้า

นค้าคงเหลือ 

นค้าสําเร็จรูป 
านระหวา่งทํา 
ตถดิุบ 

สดสุิน้เปลือง 

วม 

ละลูกหนีอ่ื้น  

กิจการท่ีเก่ียวข้อ
บจากวนัท่ีถงึกํา
ชําระ 

า - กิจการท่ีเก่ีย

กิจการท่ีไมเ่ก่ียว

บจากวนัท่ีถงึกํา
ชําระ 

น 
นั 

วนั 

งสยัจะสญู 

กิจการท่ีไมเ่ก่ียว

า - สทุธิ 

าและลกูหนีอ่ื้น 

องกนั (หมายเห
าหนดชําระ 

ยวข้องกนั 

วข้องกนั 

าหนดชําระ 

วข้องกนั, สทุธิ 

 - สทุธิ 

หต ุ8) 

บริษัท

 

2556 

 
 

- 

- 

 

 
107,324 

 

34,359 
874 

- 

1,363 

143,920 

(1,378) 

142,542 

142,542 

 

224 

224 

142,766 

2556 

7,213 
6,339 

43,988 

23,105 

80,645 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

(หน่วย: 

255

106

35
1

143

143

143

143

(ห

255

1

12

52

66

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

 พนับาท) 

5 

 
 

35 

35 

 

 
6,093 

 

5,401 
1,658 

- 

175 

3,327 

(175) 

3,152 

3,187 

 

545 

545 

3,732 

หน่วย: พนับาท)

5 

1,781 
- 

2,299 

2,807 

6,887 

6 
) 

 

) 
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12. อส

 อส
ธนั

 

 

รา
หกั

มลู

มลู

 

ท่ีดิ
ท่ีดิ

รว

มลู

มลู

มลู
(In
อตั

บริ
จํา
งบ

บริ
ท่ีดิ

 

A 

สังหาริมทรัพย์

สงัหาริมทรัพย์
นวาคม 2556 แ

คาทนุ 
ก: คา่เสื่อมราคาส

ลคา่สทุธิตามบญัชี

ลคา่ยติุธรรมขอ

ดิน 
ดินและอาคารโ

วม 

ลคา่ยติุธรรมขอ

ลคา่ยติุธรรมขอ

ลค่ายติุธรรมขอ
ncomeApproa
ตราพืน้ท่ีวา่งระ

ริษัทฯได้นําอสงั
านองเพ่ือคํา้ปร
บการเงินข้อ 28

ริษัทฯมีท่ีดินมลู
ดินแปลงดงักลา่

ย์เพ่ือการลงทุ

์เพ่ือการลงทุน
และ 2555 ดงันี ้

สะสม 

ชี - สทุธิ 

องอสงัหาริมทรัพ

โกดงัให้เช่า 

องอสงัหาริมทรัพ

องท่ีดินเปลา่ปร

องท่ีดินและอาค
ach) ข้อสมมติฐ
ยะยาว และอตั

งหาริมทรัพย์เพื
ะกนัเงินกู้ ยืมระ
.6 

ลค่าตามบญัชี 
าว 

น 

ของบริษัทฯได้
 ้

ท่ีดิน 

8,084 
- 

8,084 

ัพย์เพ่ือการลงท

ัพย์เพ่ือการลงท

ระเมินโดยผู้ประ

คารโกดงัให้เช่า
ฐานหลกัท่ีใช้ใน
ตราการเติบโตร

พ่ือการลงทนุซึง่
ะยะยาวและวง

2 ล้านบาท (25

 

ด้แก่ ท่ีดินและสิ

2556 

อาคาร 

1,000 
(1,000) 

- 

ทนุ ณ วนัท่ี 31 

ทนุประเมินโดย

ะเมินราคาอิสระ

าประเมินโดยฝ่
นการประเมินรา
ระยะยาวของคา่

งมีมลูค่าตามบญั
งเงินสินเช่ือต่าง

555: 2 ล้านบา

สิ่งปลกูสร้างบน

รวม 

9,084 
(1,000) 

8,084 

 ธนัวาคม 2556

ยผู้ประเมินราคา

ะโดยใช้เกณฑ์ร

ายบริหารของบ
าคาดงักลา่วปร
าเช่า  

ญัชีจํานวนเงิน
งๆ ท่ีได้รับจากธ

าท) โดย ณ ปัจ

บริษัท

นท่ีดินนัน้ ซึ่งมี

ท่ีดิน 

8,084 
- 

8,084 

6 และ 2555 แส

2556 

17,936 

13,372 

31,308 

าอิสระและฝ่าย

ราคาตลาด 

บริษัทฯ โดยใช้เ
ระกอบด้วย อตั

 8.1 ล้านบาท 
ธนาคารตามท่ีก

จจบุนั บริษัทฯยั

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

มีมูลค่าตามบญั

 
2555 

อาคาร 

1,000 
(1,000) 

- 

สดงได้ดงันี ้

(ห

255

17

13

31

ยบริหารของบริษ

เกณฑ์วิธีพิจาร
ตราผลตอบแทน

 (2555: 8.1 ล้
กลา่วไว้ในหมา

ยงัไม่มีแผนท่ีจะ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ญชี ณ วนัท่ี 31

 (หน่วย: พนับาท)

รวม 

9,084 
(1,000) 

8,084 

หน่วย: พนับาท)

5 

7,936 

3,372 

1,308 

ษัทฯ  

รณาจากรายได้
น อตัราเงินเฟ้อ

านบาท) ไปจด
ายเหตปุระกอบ

ะดําเนินการกบั

6 
) 

 

 

) 

) 

ด้ 
อ 

ด
บ

บ
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13. ที่ดิ

 

ราคาทุน 
ณ วนัท่ี 1 มกร
โอนออกไปอสงั
ลงทนุ 

ณ วนัท่ี 1 มกร
   - ปรับปรุงให
ซือ้เพ่ิม 
จําหน่าย 
โอนเข้า (ออก) 
ณ วนัท่ี 31 ธนั
ซือ้เพ่ิม 
จําหน่าย 
โอนเข้า (ออก) 
ณ วนัท่ี 31 ธนั

ค่าเส่ือมราคา
ณ วนัท่ี 1 มกร
โอนออกไปอสงั
ลงทนุ 

ณ วนัท่ี 1 มกร
   - ปรับปรุงให
คา่เส่ือมราคาสํ
คา่เส่ือมราคาสํ
ณ วนัท่ี 31 ธนั
คา่เส่ือมราคาสํ
คา่เส่ือมราคาสํ
ณ วนัท่ี 31 ธนั
มูลค่าสุทธิตา
ณ วนัท่ี 1 มกร
   - หลงัปรับปร

ณ วนัท่ี 31 ธนั

ณ วนัท่ี 31 ธนั

ค่าเส่ือมราคา
 2555 (49.0 ล้า

 2556 (65.5 ล้า

 

A 

ดนิ อาคารแล

 
 

ราคม 2555 
งัหาริมทรัพย์เพ่ือก

ราคม 2555 
หม่ 

 
นวาคม 2555 

 
นวาคม 2556 

าสะสม 
ราคม 2555 
งัหาริมทรัพย์เพ่ือก

ราคม 2555 
หม่ 
สําหรับปี 
สําหรับสว่นท่ีจําห
นวาคม 2555 
สําหรับปี 
สําหรับสว่นท่ีจําห
นวาคม 2556 
มบญัชี 
ราคม 2555 
รุง 

นวาคม 2555 

นวาคม 2556 

าสาํหรับปี 
านบาท รวมอยู่ใน

านบาท รวมอยู่ใน

ละอุปกรณ์ 

ท่ีดิน
 
67,7

การ
(8,0

59,7

59,7

59,7

การ

น่าย 

น่าย 

59,7

59,7

59,7

นต้นทนุการผลิต ส

นต้นทนุการผลิต ส

น 

อาคารแ
สว่นปรับ
อาคา

 
99 93,3

 
84) (1,0

 
15 92,3

- 5,8
- (8,6
- 7,6
15 97,3

- 2,0
- (19,0
- 12,0
15 92,3

 
- 32,4
 

- (1,0
 

- 31,4
- 13,7
- (2,9
- 42,2
- 12,9
- (3,2
- 52,0
 
 
15 60,9

15 55,1

15 40,3

สว่นท่ีเหลือรวมอย

สว่นท่ีเหลือรวมอย

และ    
บปรุง
าร 

เคร่ืองจั
และอปุก

 
391 486,1

 
000) 

 
391 486,1
852 20,2
610) 
680 121,7
313 628,1
025 5,1
070) (1
053 19,3
321 652,5

 
438 310,2

 
000) 

 
438 310,2
737 37,3
962) 
213 347,6
998 51,9
206) (1
005 399,4

 
 

953 175,8

00 280,5

316 253,1

ยู่ในคา่ใช้จ่ายในก

ยู่ในคา่ใช้จ่ายในก

 
 

จกัร
กรณ์ 

เคร่ืองใ
สํานกัง

 
64 4,7

 
- 
 
64 4,7
274 1,2

- 
757 

95 6,0
58 1,5
54) 
388 
587 7,5

 
295 3,0

 
- 
 

295 3,0
327 8

- 
622 3,8
947 9
54) 

415 4,7
 
 

869 1,6

573 2,1

72 2,7

 
การขายและบริหา

การขายและบริหา

บริษัท

 
 

ใช้
าน ยานพาห

 
743 99,4

 
- 
 

743 99,4
294 41,4

- 
- 8,3

037 149,1
528 29,3

- (5,1
- 

565 173,3
 

060 74,0
 

- 
 

060 74,0
807 14,1

- 
867 88,2
902 20,0

- (2,8
769 105,4

 
 

683 25,3

70 60,9

796 67,9

 
าร) 

าร) 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

หนะ 

สินทรัพ
ระหวา่งติ
และก่อส

 
430 101,7

 
- 
 

430 101,7
445 43,2

- 
312 (137,7
187 7,2
378 40,5
183) 

- (31,4
382 16,3

 
072 

 
- 
 

072 
143 

- 
215 
041 
821) 
435 

 
 

358 101,7

972 7,2

947 16,3

 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนั

พย์
ติดตัง้
สร้าง รวม

 
724 853,2

 
- (9,0
 

724 844,1
286 112,1

- (8,6
749) 
261 947,7
537 78,6

- (24,4
441) 
357 1,001,9

 
- 419,8
 

- (1,0
 

- 418,8
- 66,0
- (2,9
- 481,9
- 85,8
- (6,1
- 561,6
 
 

724 425,3

261 465,7

357 440,3

 
66,0

85,8

6 
) 

 

บาท) 
 

ม 

251 
 

084) 
 

167 
151 
610) 

- 
708 
626 
407) 

- 
927 

 
865 

 
000) 

 
865 
014 
962) 
917 
888 
181) 
624 

 
 

302 

791 

303 

 
014 

888 
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ใน

ณ
ตา

ณ
ตา
บา

 บริ
23
จา

14. เงิ

 

ตัว๋
เจ้า

รวม

 เงิน
บริ

15.  เจ้

เจ้า
เจ้า
เจ้า
เจ้า
เงิน
ดอ
คา่
รวม

 

 

A 

นระหวา่งปี 255

 วนัท่ี 31 ธันว
ามบญัชีเป็นจํา

 วนัท่ี 31 ธันวา
ามบญัชีก่อนหกั
าท) 

ริษัทฯได้จดจําน
39.5 ล้านบาท 
ากธนาคารตาม

นกู้ยืมระยะสัน้

 

วสญัญาใช้เงิน 
าหนีท้รัสต์รีซีท

ม 

นกู้ ยืมระยะสัน้
ริษัทฯและกรรม

จ้าหนีก้ารค้าแล

าหนีก้ารค้า - กิ
าหนีก้ารค้า - กิ
าหนีอ่ื้น - กิจกา
าหนีค้า่ซือ้สนิท
นทดรอง 
อกเบีย้ค้างจ่าย 
ใช้จ่ายค้างจ่าย
ม 

55 บริษัทฯได้รว

วาคม 2556 บริ
นวนเงิน 50.9 

าคม 2556 บริษ
กัค่าเส่ือมราคา

นองท่ีดินพร้อม
 (2555:294.3 
มท่ีกลา่วไว้ในหม

ัน้จากสถาบัน

 
 

นจากสถาบนักา
มการของบริษัท

ละเจ้าหนีอ่ื้น 

จการท่ีเก่ียวข้อ
จการท่ีไมเ่ก่ียว
ารท่ีไมเ่ก่ียวข้อง
รัพย์ 

 
ย 

วมต้นทนุการกู้ ยื

ริษัทฯมียอดคง
ล้านบาท (255

ษัทฯมีอาคารแล
าสะสมของสินท

มสิ่งปลกูสร้างบ
ล้านบาท) ไว้กั
มายเหตปุระกอ

การเงนิ 

อตัราดอ

2556 

7.375 
7.375 

ารเงินคํา้ประกั
ทฯสองทา่นตาม

 
องกนั (หมายเห
วข้องกนั 
งกนั 

ยืมเข้าเป็นราคา

งเหลือของยาน
55:44.8 ล้านบา

ละอปุกรณ์จําน
ทรัพย์ดงักล่าวมี

บางส่วนบนท่ีดิ
กบัธนาคารเพ่ือ
อบงบการเงินข้อ

อกเบีย้ (ร้อยละ

2

7.37
7.37

กนัโดยการจดจํ
มท่ีกลา่วไว้ในห

หต ุ8) 

าทนุของเคร่ือง

พาหนะซึง่ได้ม
าท) 

นวนหนึ่งซึง่ตดัค
มีจํานวนเงินปร

ดินนัน้และเคร่ือ
อเป็นหลกัประก
อ 28.6 

ะตอ่ปี) 

2555 

75 - 7.5 
75 - 7.5 

จํานองท่ีดินพร้อ
มายเหตปุระกอ

บริษัท

จกัรและอปุกรณ

าภายใต้สญัญ

ค่าเส่ือมราคาห
ระมาณ373.4 

องจกัรซึ่งมีมลู
กันเงินกู้ ยืมและ

2556 

220,000
19,704

239,704

อมสิ่งปลกูสร้าง
อบงบการเงินข้อ

2556 

30,838
7,742
4,192
593
570

14,923
58,858

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ณ์จํานวน 0.3 ล

ญาเช่าการเงินโด

หมดแล้วแต่ยงัใ
ล้านบาท (25

ค่าสทุธิตามบญั
ะวงเงินสินเช่ือ

(ห

 
25

0 8
4 5

4 13

งบางส่วนและ
อ 28.6 

(ห

25
- 
8 
2 
2 
3 
0 
3 
8 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ล้านบาท 

ดยมีมลูค่าสทุธิ

ใช้งานอยู่มลูค่า
55:335.4 ล้าน

ญชีจํานวนเงิน
อต่าง ๆ ท่ีได้รับ

หน่วย: พนับาท)

55 

80,000 
54,337 

34,337 

เคร่ืองจกัรของ

หน่วย: พนับาท)

55 
9 

14,909 
8,996 
2,513 
552 
218 

15,468 
42,665 

6 
) 

 

ธิ

า
น

น 
บ

) 

ง

) 
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16. เงิ

เงิ

รว
หกั

เงิน

กา

ยอ

หกั

ยอ

 

 

A 

นกู้ยืมระยะยา

  อั
งินกู้    (

1  ปีท่ี 1
ปีท่ี 2 
ปีท่ี 3 

2  MLR 

3  MLR 

4  ปีท่ี 1 
ปีท่ี 3 

5  ปีท่ี 1 
ปีท่ี 3 

6  MLR 

7  MLR 

   

ม 
ก: สว่นท่ีถึงกําหน

นกู้ ยืมระยะยาว - 

ารเปล่ียนแปลง

อดคงเหลือ ณ 

กั: ชําระคืนเงิน

อดคงเหลือ ณ 

าว 

อตัราดอกเบีย้ 
(ร้อยละตอ่ปี) 

MLR - 1.5 /  
 MLR - 0.75 /  
 เป็นต้นไป MLR 
 + 0.5 

  

 - 2 MLR - 1 /  
 เป็นต้นไป MLR 

 - 2 MLR - 1 /  
 เป็นต้นไป MLR 

 

 

ดชําระภายในหนึ่

 สทุธิจากสว่นท่ีถึ

ของบญัชีเงินกู้

วนัท่ี 1 มกราค

นกู้  

วนัท่ี 31 ธนัวา

ชําระคืนเงินต้
ไม่ต่ํากวา่ 3
2554 

ชําระคืนเงินต้
ไม่ต่ํากวา่ 6
2551 

ชําระคืนเงินต้
ละไม่ต่ํากว่
2552  

ชําระคืนเงินต้
ละไม่ต่ํากว่
เมษายน 25

ชําระคืนเงินต้
ไม่ต่ํากวา่ 1
2555 

ชําระคืนเงินต้
ไม่ต่ํากวา่ 5
2553  

ชําระคืนเงินต้
ไม่ต่ํากวา่ 1

 มีนาคม 25

นึง่ปี 

งกําหนดชําระภา

ู้ ยืมระยะยาวสํา

ม 2556 

คม 2556 

 
การชําระ

นพร้อมดอกเบีย้เ
354,000 บาท เร่ิม

นพร้อมดอกเบีย้เ
650,000 บาท เร่ิม

นพร้อมดอกเบีย้เ
วา่ 210,000 บาท 

นไม่รวมดอกเบีย้
วา่ 1,250,000 บา
555 
นไม่รวมดอกเบีย้
1,250,000 บาท เ ิ

นไม่รวมดอกเบีย้
560,000 บาท เร่ิม

นพร้อมดอกเบีย้เ
160,000 บาท เร่ิม
553  

ยในหนึง่ปี 

าหรับปีสิน้สดุวั

ะคืน 

เป็นงวดทกุเดือน 
มตัง้แต่เดือนธนัวา

เป็นงวดทกุเดือน 
มตัง้แต่เดือนมกรา

เป็นงวดทกุเดือน  
 เร่ิมตัง้แตเ่ดือนกนั

เป็นงวดทกุเดือน 
ท เร่ิมตัง้แตเ่ดือน

เป็นงวดทกุเดือน 
เร่ิมตัง้แตเ่ดือนเมษ

เป็นงวดทกุเดือน
มตัง้แต่เดือนกมุภ

เป็นงวดทกุเดือน 
มตัง้แต่เดือน 

วนัท่ี 31 ธนัวาค

บริษัท

2

เดือนละ
าคม 

เดือนละ
าคม 

   เดือน
นยายน 

 เดือน

 เดือนละ
ษายน 

เดือนละ
าพนัธ์ 

เดือนละ

คม 2556 มีราย

 

 

 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

 
2556 

18,542 

- 

811 

48,750 

48,750 

- 

- 

 

116,853 
(33,814) 

83,039 

ละเอียดดงันี ้

(ห

17

(5

11

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

(หน่วย: พนับ

 
2555 

21,469 

7,374 

3,178 

63,750 

63,750 

6,580 

6,923 

 

173,024 
(49,661) 

123,363 

หน่วย: พนับาท

73,024 

56,171) 

6,853 

6 
) 

 

บาท) 

) 
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เงิน
ขอ

17. หนี

 
 

หนี
หกั

รว
หกั

หนี

บริ
ชํา
มีสิ
ใน

บริ

ผล
ดอ

มลู

 

ผล
ดอ

มลู

 

A 

นกู้ ยืมเงินระยะ
องบริษัทฯกรรม

นีส้นิตามสัญญ

นีส้นิตามสญัญ
ก : ดอกเบีย้รอก

ม 
ก : สว่นท่ีถงึกํา

นีส้นิตามสญัญ
หนึง่ปี 

ริษัทฯได้ทําสญั
าระคา่เช่าเป็นร
สทิธิในการเลือก
นสญัญาดงักลา่

ริษัทฯมีภาระผกู

ลรวมของจํานวนเ ิ
อกเบีย้ตามสญัญา

ลคา่ปัจจบุนัของจํ

ลรวมของจํานวนเ ิ
อกเบีย้ตามสญัญา

ลคา่ปัจจบุนัของจํ

ะยาวจากธนาค
มการของบริษัท

ญาเช่าการเงนิ

ญาเช่าการเงิน 
การตดัจําหน่าย

หนดชําระภาย

ญาเช่าการเงิน-สุ

ญญาเช่าการเงิน
รายเดือน อายขุ
กท่ีจะซือ้ทรัพย์
าว 

กพนัท่ีจะต้องจ่

 
 

 

งินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่า
าเช่าซือ้/เช่าการเงิ

านวนเงินขัน้ต่ําท่ี

 
 

 

งินขัน้ต่ําท่ีต้องจ่า
าเช่าซือ้/เช่าการเงิ

านวนเงินขัน้ต่ําท่ี

คารคํา้ประกนัโ
ฯสองทา่นและ

น 

ย 

ในหนึง่ปี 

สทุธิจากสว่นท่ีถึ

นกบับริษัทลีสซิ
ของสญัญามีระ
์สนิตามสญัญา

ายคา่เช่าขัน้ต่ํา

ายทัง้สิน้ตามสญัญ
งินรอการตดับญัชี

ต้องจ่ายทัง้สิน้ตา

ายทัง้สิน้ตามสญัญ
งินรอการตดับญัชี

ต้องจ่ายทัง้สิน้ตา

 

ดยการจดจําน
ะบคุคลท่ีเก่ียวข้

ถงึกําหนดชําระ

ซิ่งเพ่ือเช่ายาน
ยะเวลาโดยเฉลี
าเช่า และบริษัท

าตามสญัญาเช่

ญาเช่า 
ชี                        

ามสญัญาเช่า 

ญาเช่า 
ชี                        

ามสญัญาเช่า 

นองท่ีดินพร้อมสิ
องกนักบักรรม

ะภายใน

นพาหนะใช้ในก
ล่ีย 4 ปี ภายใต้
ทฯจะต้องปฏิบั

ช่าการเงินดงันี ้ 

ไม่เกิน 1 ปี 

21,387
  (2,469

18,918

ไม่เกิน 1 ปี 

17,572
  (1,891

15,681

บริษัท

สิ่งปลกูสร้างบา
การของบริษัทฯ

2556 

52,90
(4,25

48,64
(18,91

29,72

การดําเนินงาน
ต้เง่ือนไขของสญั
ติัตามเง่ือนไขแ

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา

 1 - 4 ปี

7 31,5
9) (1,7

8 29,7

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา

 1 - 4 ปี

2 28
) (1

 27

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

างส่วนของบริษั
ฯ 

(หน่วย: 

03 
58) 

45 
8) (

27 

นของกิจการโดย
ญญาดงักลา่วข้
และข้อจํากดัตา่

(หน่วย: 
าคม 2556 

ปี รว

516 5
789) (

727 4

(หน่วย: 
าคม 2555 

ปี รว

8,945 
,455) 

7,490 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ษัทฯ เคร่ืองจกัร

 พนับาท) 
2555 

46,517 
(3,346) 

43,171 
(15,681) 

27,490 

ยมีกําหนดการ
ข้างต้น บริษัทฯ
างๆท่ีกําหนดไว้

พนับาท) 

วม 

52,903 
(4,258) 

48,645 

พนับาท) 

วม 

46,517 
(3,346) 

43,171 

6 
) 

 

ร

ร
ฯ
ว้



 
 

SUTHA

 

18. สาํ

จํา
25

 

สาํ

ต้น
ต้น
ผล
กํา
สาํ

ค่า
ธนั

 

ต้น
ต้น
รว

คา่
กํา

ผล
จา

  
 

A 

ารองผลประโย

านวนเงินสํารอง
556 และ 2555 

ารองผลประโย

นทนุบริการในปั
นทนุดอกเบีย้ 
ลประโยชน์ท่ีจา่
าไรจากการประ
ารองผลประโย

าใช้จ่ายเก่ียวกั
นวาคม 2556 แ

นทนุบริการในปั
นทนุดอกเบีย้ 
วมค่าใช้จ่ายที่

าใช้จ่ายดงักลา่
าไรหรือขาดทนุ

ลกําไรจากการป
ากผลกระทบภา

ยชน์ระยะยาว

งผลประโยชน์ร
 แสดงได้ดงันี ้

ยชน์ระยะยาว

ปัจจบุนั  

ายในระหวา่งปี 
ะมาณการตามห
ยชน์ระยะยาว

กับผลประโยชน
และ 2555 แสด

ปัจจบุนั  

รับรู้ในส่วนขอ

วรับรู้ในคา่ใช้จ่
น 

ประมาณการต
าษีเงินได้) ณ วั

วของพนักงาน

ระยะยาวของพ

ของพนักงาน

 
หลกัคณิตศาสต
ของพนักงาน

น์ระยะยาวขอ
งได้ดงันี ้ 

องกาํไรหรือข

ายในการบริหา

ามหลกัคณิตศ
นัท่ี 31 ธนัวาค

 

น 

พนกังานซึง่เป็น

นต้นปี 

ตร์ประกนัภยั 
นปลายปี 

งพนักงานรวม

าดทุน 

ารในสว่นของ 

ศาสตร์ประกนัภั
คม 2556 มีจําน

นเงินชดเชยพนกั

มอยู่ในส่วนขอ

ภยัสะสมของบริ
นวนประมาณ 0

บริษัท

กงานเม่ือออกจ

2556

6,4
1,

(
(4

6,

งกําไรหรือขาด

2556

1,

1,

1,

ริษัทฯท่ีรับรู้ในกํ
.34 ล้านบาท  

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

จากงานณ วนัที

(หน
6 2

417 
355 
206 

(937) 
(431) 

610 

ดทุนสําหรับปี

(หน
6 2

355 
206 

561 

561 

กําไรขาดทนุเบ็
 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ท่ี 31 ธันวาคม

น่วย: พนับาท) 
555 

5,150 
1,093 
174 

- 
- 

6,417 

สิน้สุดวันท่ี 31

น่วย: พนับาท) 
555 

1,093 
174 

1,267 

1,267 

ดเสร็จอ่ืน(สทุธิ

6 
) 

 

ม 

 

 

 

ธิ
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สม

 

 
อตั
อตั
อตั

จํา
ปัจ

 

19. ทุน

เม่ื
จด
สา
หุ้น
ทะ
มีน
เม่ื

20. สาํ

ภา
ปร
จน
จ่า

 

 

A 

มมติฐานท่ีสําคั

ตราคิดลด 
ตราการขึน้เงินเ
ตราการเปล่ียน

านวนเงินภาระ
จจบุนัและสองปี

นจดทะเบียน 

อวนัท่ี 21 มีนา
ดทะเบียนจากเ
ามญั 300 ล้าน
นละ 1 บาท ซึ่ง
ะเบียนหุ้นสามญั
นาคม 2556 บ ิ
อได้รับอนญุาต

ารองตามกฎห

ายใต้บทบญัญั
ระจําปีส่วนหนึ่
นกวา่ทนุสํารอง
ายเงินปันผลได้

ญัในการประม

เดือนในอนาคต
แปลงในจํานวน

ะผูกพันตามโค
ปีย้อนหลงัแสด

ปี 2556 
ปี 2555 
ปี 2554 

 

าคม 2556 ท่ีปร
เดิม 225 ล้านบ
หุ้น มลูคา่ท่ีตรา
งส่งผลให้บริษัท
ญัเพิ่มทนุจํานว
ริษัทฯ      จะจั
ตจากคณะกรรม

หมาย 

ญัติของมาตรา 1
งไว้เป็นทนุสําร
งนีจ้ะมีจํานวนไ
 

มาณการตามหล

ต 
นพนกังาน(ขึน้ก

รงการผลประ
ดงได้ดงันี ้

ระชมุสามญัผู้ ถื
บาท (หุ้นสามญั
าไว้หุ้นละ 1 บา
ทฯมีหุ้นสามญัที
วน    75 ล้า
ดัสรรหุ้นสามญั
มการกํากบัหลกั

116 แห่งพระร
รองไม่น้อยกว่า
ไมน้่อยกวา่ร้อย

ลกัคณิตศาสตร์

กบัช่วงอาย)ุ 

ะโยชน์และภาร

จําน
โค

อหุ้นของบริษัท
ญ 45 ล้านหุ้น 
าท) โดยทําการ
ท่ีออกจําหน่าย
านหุ้น มลูค่าท่ี
ญเพิ่มทนุจํานว
กัทรัพย์และตล

ราชบญัญัติบริ
าร้อยละ 5 ของ
ยละ 10 ของทนุ

ร์ประกนัภยั ณ 

ระผูกพันท่ีถูกป

นวนภาระผกูพั
ครงการผลประโ

6,610
6,417
5,150

ทฯมีมติให้บริษัท
มลูค่าท่ีตราไว้ห
รลดมลูคา่หุ้นขอ
ยแล้วทัง้สิน้จาก
ตราไว้หุ้นละ 1
วน 75 ล้านหุ้นด
ลาดหลกัทรัพย์ 

ษัทมหาชนจําก
งกําไรสทุธิประจ
นจดทะเบียน สํา

บริษัท

 วนัประเมินสรุป

2556

(ร้อยละต่
3.9

0

ปรับปรุงจากผล

นัตาม
โยชน์ 

จําน
ป

0 
7 
0 

ทฯแปรสภาพเป็
หุ้นละ      5 บ
องบริษัทฯท่ีตรา
ก 45 ล้านหุ้น 
 บาท กบักระท
ดงักล่าวเพ่ือเส

กดั พ.ศ. 2535 
จําปีหกัด้วยยอ
ารองตามกฎหม

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ปได้ดงันี ้

6 2

ตอ่ปี) (ร้อยล
9144 
5.0 

0 - 26 

ลของประสบก

(ห

นวนภาระผกูพั
ปรับปรุงจากผล
ประสบการณ

(1,036

ป็นบริษัทมหาช
บาท) เป็น 300
าไว้จากเดิมหุ้น
 เป็น 225 ล้
ทรวงพาณิชย์แ
นอขายให้แก่ป

 บริษัทฯต้องจดั
อดขาดทนุสะส
มายดงักลา่วไม

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

555 

ละตอ่ปี) 
4.0423 
5.0 

0 - 29 

การณ์สําหรับปี

หน่วย: พนับาท)

นัท่ีถกู
ลของ
ณ์ 

) 
- 
- 

ชน และเพิ่มทนุ
0 ล้านบาท (หุ้น
นละ 5 บาทเป็น
ล้านหุ้น และจด
ล้วเม่ือวนัท่ี 27
ประชาชนทัว่ไป

ดสรรกําไรสทุธิ
มยกมา (ถ้ามี)
ม่สามารถนําไป

6 
) 

 

ป

) 

น
น
น
ด
7 
ป

ธิ
) 
ป
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21. ค่า

รา

 

กา
ซือ้
วตั
เงิ
ค่
ค่

22. ภา

ภา
กล

คา่

 

 

ภ
ภ

ภ
ภ

ผล

ค่
 

 

 

 

A 

าใช้จ่ายตามลั

ายการคา่ใช้จ่าย

ารเปล่ียนแปลง
อ้สนิค้าสําเร็จรู
ตัถดิุบและวสัดุ
งินเดือนและคา่
าเส่ือมราคา  
าขนสง่  

าษีเงนิได้ 

าษีเงินได้นิติบคุ
ลา่วไว้ในหมาย

าใช้จ่ายภาษีเงิน

าษีเงนิได้ปัจจุ
าษีเงินได้นิติบุ

าษีเงนิได้รอก
าษีเงินได้รอกา
กลบัรายการผ
ลกระทบตอ่ภา
ภาษี 

าใช้จ่ายภาษีเ ิ

ักษณะ 

ยแบง่ตามลกัษ

งในสนิค้าสําเร็จ
รป 
ดสุิน้เปลืองใช้ไป
แรงและผลประ

คคลคํานวณขึน้
เหตปุระกอบงบ

นได้สําหรับปีสิน้

จุบัน: 
คคลสําหรับปี 

การตัดบัญชี: 
รตดับญัชีจากก
ผลแตกตา่งชัว่ค
าษีเงินได้รอการ

เงนิได้ที่แสดงอ

ณะประกอบด้ว

จรูปและงานระ

ป 
ะโยชน์อ่ืนของพ

น้จากกําไรก่อน
บการเงินข้อ 23

น้สดุวนัท่ี 31 ธั

การเกิดผลแตก
คราว 
รตดับญัชีจากก

อยู่ในงบกาํไร

วยรายการคา่ใช

ะหวา่งทํา 

พนกังาน 

นภาษีเงินได้สํา
3) คณูด้วยอตัร

ธนัวาคม 2556 

กต่างชัว่คราวแล

ารเปล่ียนแปลง

รขาดทุนเบด็เส

ช้จ่ายท่ีสําคญัด

าหรับปีของกิจ
าภาษี 

และ 2555 สรุป

ละการ

งอตัรา

สร็จ 

บริษัท

ดงัตอ่ไปนี ้

2556 

(11,772) 
11,404 
298,183 
63,207 
85,888 
76,694 

การท่ีไม่ได้รับก

ปได้ดงันี ้

2556 

 
 

7,249 

722 

- 

7,971 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

(หน
255

6
34
371

47
66
63

การส่งเสริมกา

(หน
255

(ปรับปรุ

11
 

11

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

น่วย: พนับาท) 
55 

6,114 
4,433 
1,897 
7,455 
6,014 
3,735 

ารลงทุน(ตามท่ี

น่วย: พนับาท) 
55 

งใหม)่ 
 

1,313 
 

(260) 

38 

,091 

6 
) 

 

 

ท่ี
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จํา
25

 

 
ภา

รา
สิน้

 
 

 

กํา
 
อตั
กํา
ผล
   อ
ผล
กา
คา่
   ค

อ่ืน

คา่

ส่ว
ดงั

 

 
สนิ
คา่
สํา
อ่ืน

รว

A 

านวนภาษีเงินไ
556 และ 2555

าษีเงินได้รอกา
ตามหลกัคณิต

ายการกระทบย
นสดุวนัท่ี 31 ธนั

าไรทางบญัชีก่อ

ตราภาษีเงินได้นิ
าไรทางบญัชีก่อ
ลกระทบตอ่ภาษี
อตัราภาษี 
ลกระทบทางภา
ารสง่เสริมการล
าใช้จ่ายต้องห้า
คา่ใช้จ่ายท่ีไมรั่

น ๆ 

าใช้จ่ายภาษีเงิน

วนประกอบขอ
งตอ่ไปนี ้

   

นทรัพย์ภาษีเงิ
าเผ่ือหนีส้งสยัจ
ารองผลประโยช
นๆ  

ม 

ได้ท่ีเก่ียวข้องกบั
 สรุปได้ดงันี ้

ารตัดบัญชีท่ีเก่ี
ตศาสตร์ประกนั

ยอดจํานวนเงิน
นวาคม 2556 แ

อนภาษีเงินได้นิ

นิติบคุคล 
อนภาษีเงินได้นิ
ษีเงินได้รอการต

าษีสําหรับ: 
ลงทนุ(หมายเหต
ม 
รับรู้สนิทรัพย์ภา

นได้ท่ีแสดงอยูใ่

องสินทรัพย์ภาษ

งนิได้รอการตั
จะสญู 
ชน์ระยะยาวขอ

บสว่นประกอบ
  

ยวข้องกับกําไ
นภยั 

นระหว่างค่าใช้จ
และ 2555 สาม

นิติบคุคล 

นิติบคุคลคณูอตั
ตดับญัชีจากกา

ต ุ23) 

าษีเงินได้รอตดับ

ในงบกําไรขาดท

ษีเงินได้รอการ

ดับัญชี 

องพนกังาน 

บแต่ละสว่นของ
 

ไรจากการประ

จ่ายภาษีเงินได
มารถแสดงได้ดงั

ตราภาษี 
ารเปล่ียนแปลง

บญัชี 

ทนุเบด็เสร็จ 

รตัดบัญชี ณ วั

งกําไรขาดทนุเบ็
  

ะมาณการ

ด้กบัผลคูณขอ
งันี ้

ง 

 

วันท่ี 31 ธันวาค

 

บริษัท

บ็ดเสร็จอ่ืนสําห
 

2556 

 
(34)

งกําไรทางบญั

2556 

 
108,851 

 
20%

21,770 
 

- 

(16,132) 
1,460 

991 
(118) 

7,971 

คม 2556 และ 

2556 

 

96 
528 

- 

624 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

หรับปีสิน้สดุวนั
  (หน

25

 (ปรับปร

) 

ญชีกบัอตัราภาษี

(หน่วย: 

255

(ปรับปรุง
12

% 
28

 
(17

11

 2555 ประกอ

(ห

255

 (ปรับปรุง

1

1

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ท่ี 31 ธันวาคม
น่วย: พนับาท) 

555 

รุงใหม)่ 
 

- 

ษีท่ีใช้สําหรับปี

พนับาท) 

55 

งใหม)่ 
23,059 

 
23% 

8,304 
 
38 

7,216) 
90 

- 
(125) 

1,091 

บด้วยรายการ

หน่วย: พนับาท)

55 

งใหม)่ 
 

- 
1,283 

96 

1,379 

6 
) 

 

ม 

ป

ร
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ใน
ใน
อตั
ผล

23. กา

บริ
สง่
14
ยก
จํา
กํา
กิจ

รา
สรุ

 

 

รา

รว

 

 

A 

นเดือนตลุาคม 
นปี 2555 และเป
ตราภาษีเงินได้
ลกระทบของกา

ารส่งเสริมการ

ริษัทฯได้รับสิท
งเสริมเลขท่ี 22
426(2)/2554 ทั ้
กเว้นอากรขาเข
าเป็นท่ีต้องนําเ
าไรสทุธิท่ีได้จา
จการนัน้ 

ายได้ของบริษัท
รุปได้ดงัตอ่ไปนี ้

ยได้จากการขาย 

รายได้จากการขา

รายได้จากการสง่

กําไรจากอตัราแล

รายได้อ่ืน 

มรายได้ 

2554 คณะรัฐม
ป็นร้อยละ 20 
ด้นิติบุคคลเพ่ือใ
ารเปล่ียนแปลง

รลงทุน 

ทธิพิเศษทางภา
236(2)/2550 แล
ทัง้นีบ้ตัรสง่เสริม
ข้าสําหรับเคร่ือ
ข้ามาจากต่างป
กการประกอบ

ทฯสําหรับปีจําแ
นี ้

 

ายในประเทศ 

งออก 

ลกเปล่ียน 

มนตรีได้มีมติใ
ตัง้แต่ปี 2556 
ให้เป็นไปตามม
อตัราภาษีดงัก

าษีจากคณะก
ละสําหรับการผ
มดงักลา่วได้กํา
องจักรท่ีนําเข้า
ประเทศเพ่ือใช้
บกิจการท่ีได้รับ

แนกตามกิจการ

กิจการท่ีได้รั

2556 

 

459,288 

52,098 

745 

2,896 

515,027 

 

ให้ปรับลดอตัรา
เป็นต้นไป และ
มติคณะรัฐมน
ลา่วในการคําน

รรมการส่งเสริ
ผลิตแคลเซียม
าหนดเง่ือนไขบ
ามาใช้ในการผ
ช้ในการผลิตเพ่ือ
บการส่งเสริมเป็

รท่ีได้รับการสง่

รับการสง่เสริม 

2555 

 

 410,560 

 34,528 

 400 

 1,087 

 446,575 

าภาษีเงินได้นิติ
ะในเดือนธันวา
ตรีดงักล่าวสํา
นวณภาษีเงินได้

ริมการลงทุนสํา
ออกไซด์และแ
างประการและ
ผลิต การได้รับย
อการส่งออก แ
ป็นระยะเวลา 8

เสริมการลงทนุ

กิจการท่ีไม่ได้รั

2556 

 

309,216 

30,378 

569 

1,951 

342,114 

บริษัท

ติบคุคลจากอตัร
คม 2554 ได้มีพ
หรับปี 2555 
ด้รอการตดับญั ี

าหรับการผลิต
แคลเซียมไฮดรอ
ะกําหนดสิทธิพิ
ยกเว้นอากรขา
และได้รับยกเว้น
8 ปีนบัแต่วนัท่ีเ ิ

นและไม่ได้รับก

รับการสง่เสริม 

2555 

  

349,121 

38,394 

420 

3,285 

391,220 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ราร้อยละ 30 เ
พระราชกฤษฎี
- 2557 บริษ
ชีตามท่ีแสดงไ

ตแคลเซียมออก
อกไซด์ตามบตั
พิเศษท่ีสําคญั ไ
าเข้าสําหรับวตั
นภาษีเงินได้นิติ
เร่ิมมีรายได้จา

การสง่เสริมการ

(หนว่

 

รวม 

2556 

  

768,504 

82,476 

1,314 

4,847 

857,141 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

เป็น ร้อยละ 23
กาประกาศลด
ษัทฯได้สะท้อน
ว้ข้างต้นแล้ว 

กไซด์ตามบัตร
รส่งเสริมเลขท่ี
ได้แก่ การได้รับ
ตถุดิบและวสัดุ
ติบคุคลสําหรับ
กการประกอบ

รลงทนุสามารถ

วย: พนับาท) 

 

2555 

759,681 

72,922 

820 

4,372 

837,795 
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24. กาํ

กํา
ขอ
จํา
กล
เส

25. ข้อ

ข้อ
ดํา
ปร

เพ่ื
บริ

 

 

ผู้ มี
เก่ี
พิจ
หรื

 

A 

าไรต่อหุ้น 

าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้
องหุ้นสามัญท่ีอ
านวนหุ้นสามญั
ล่าวไว้ในหมาย
นอรายงาน (ป

อมูลทางการเงิ

อมูลส่วนงานดํ
าเนินงานได้รับ
ระเมินผลการดํ

พ่ือวตัถปุระสงค์
ริษัทฯมีสว่นงาน

ส่วนงานผ
ผลติภณัฑ
ส่วนงาน
เคร่ืองจกัร

มีอํานาจตดัสนิใ
ยวกบัการจัดส
จารณาจากกําไ
รือขาดทนุจากก

นฐานคํานวณโ
ออกในระหว่าง
ญท่ีเกิดจากการ
ยเหตปุระกอบง
รับปรุงจํานวนห

งนิจาํแนกตาม

ดําเนินงานท่ีนํา
บและสอบทาน
าเนินงานของส

ค์ในการบริหารง
นท่ีรายงานทัง้สิ

ผลิตและจําหน
ฑ์แคลเซียมออก
จําหน่าย ประ
รอปุกรณ์สําหรั

ใจสงูสดุสอบท
สรรทรัพยากรแ
ไรหรือขาดทนุจ
การดําเนินงาน

ดยหารกําไรสํา
งปี โดยได้ปรับ
รเปล่ียนแปลงมู
งบการเงินข้อ 1
หุ้นสามญัท่ีใช้คํ

มส่วนงาน 

าเสนอนีส้อดค
นอย่างสม่ําเส
สว่นงาน 

งานบริษัทฯจดั
สิน้ 2 สว่นงาน ด

น่ายผลิตภัณฑ์
กไซด์แคลเซียม
ะกอบและติดตั
ับเตาเผาปนูขา

านผลการดําเนิ
และการประเมิน
จากการดําเนินง
และสนิทรัพย์รว

 

าหรับปี (ไม่รวม
บจํานวนหุ้นสา
มลูค่าหุ้นท่ีตราไ
19) โดยถือเสมื
คํานวณกําไรตอ่

ล้องกับรายงา
มอเพ่ือใช้ในก

ดโครงสร้างองค์
ดงันี ้ 

์เคมีภัณฑ์ท่ีใช้
มไฮดรอกไซด์แล
ตัง้เคร่ืองจักรอุ
าว รวมถงึการค

นินงานของแตล่
นผลการปฏิบติั
งานและสนิทรัพ
วมในงบการเงิน

กําไรขาดทนุเบ็
มัญท่ีถือโดยบุ
ไว้จากมลูค่าหุ้น
มือนว่าการแตก
อหุ้นของปี 255

นภายในของบ
การตัดสินใจใน

ค์กรเป็นหน่วยธุ

ช้ในอุตสาหกรร
ละผลิตภณัฑ์ท่ี
อุปกรณ์ เป็นส่
ควบคมุให้คําปรึ

ละหน่วยธุรกิจแ
ติงาน บริษัทฯป
พย์รวมซึง่วดัมลู
น 

บริษัท

บ็ดเสร็จอ่ืน) ด้ว
บุคคลภายนอก
นละ 5 บาทเป็น
กหุ้นได้เกิดขึน้ตั
5 ท่ีแสดงเปรีย

บริษัทฯท่ีผู้ มีอํา
นการจัดสรรท

ธุรกิจตามประเภ

รม เป็นส่วนงา
เก่ียวข้องอ่ืนๆ 
วนงานท่ีจําหน
รึกษา เพ่ือให้กา

แยกจากกนัเพ่ือ
ประเมินผลการ
ลคา่โดยใช้เกณ

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

วยจํานวนถวัเฉ
กตามสดัส่วนท่ี
นมลูค่าหุ้นละ 
ตัง้แต่วนัเร่ิมต้น
บเทียบ) 

านาจตัดสินใจ
รัพยากรให้กับ

ภทของผลิตภณั

นท่ีทําการผลิต

น่ายชิน้ส่วนโค
ารติดตัง้เคร่ืองจ

อวตัถปุระสงค์ใ
รปฏิบติังานขอ

ณฑ์เดียวกบัท่ีใช้

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ล่ียถ่วงนํา้หนกั
ท่ีเปล่ียนไปของ
 1 บาท (ตามท่ี
นของงวดแรกท่ี

สงูสุดด้านการ
บส่วนงานและ

ณฑ์และบริการ

ตและจําหน่าย

ครงสร้าง และ
จกัรสําเร็จ 

ในการตดัสินใจ
องส่วนงานโดย
ช้ในการวดักําไร
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ข้อ
ดงั

 

 

 

รา

ดอ

ดอ

คา่

คา่

กาํ

สนิ

กา

บริ
ถือ

ข้อ

ใน
แล

 

A 

อมูลรายได้ กํา
งตอ่ไปนี ้

ยได้จากการขาย 

อกเบีย้รับ 

อกเบีย้จ่าย 

าเสื่อมราคา 

าใช้จ่ายภาษีเงินได

าไรสุทธิของส่วน

นทรัพย์รวมของ

ารเพ่ิมขึน้ของสินท

หมนุเวียน ท่ีไม่รว

ทางการเงิน สินท

รอตดับญัชีและสิ

ผลประโยชน์หลงั

ริษัทฯดําเนินธุร
อเป็นการรายงา

อมลูเก่ียวกบัลกู

นปี 2556 และ 2
ละ 83.9 ล้านบ

ไร และสินทรัพ

 

ด้ 

นงาน 

ส่วนงาน 

ทรัพย์ไม่

วมเคร่ืองมือ

ทรัพย์ภาษีเงินได้

สนิทรัพย์

งออกจากงาน  

รกิจหลกัในเขต
านตามเขตภมิูศ

กค้ารายใหญ่ 

2555 บริษัทฯ มี
าท ตามลําดบั 

พย์รวมของส่ว

 

สว่นงานผลิ

ผลิตภณัฑ์เค

อตุสา

2556 

850,312 

362 

(26,220) 

(85,888) 

(7,882) 

100,523 

786,501 

54,090 

ตภมิูศาสตร์เดีย
ศาสตร์แล้ว 

มีรายได้จากลกู
 ซึง่มาจากสว่น

 

นงานของบริษั

  

ตและจําหน่าย

คมีภณัฑ์ท่ีใช้ใน

าหกรรม 

2555 

 832,603 

 373 

 (23,358) 

 (66,014) 

 (11,091) 

 111,969 

 751,566 

 81,254 

ยว คือประเทศไ

กค้ารายใหญ่จํา
นงานผลติและจํ

ษัทฯสําหรับปีสิ ้

 

 

สว่นงานจําหน

และติดตัง้เคร่ือ

2556 

668 

- 

- 

- 

(89) 

357 

6,048 

- 

ไทย ดงันัน้ราย

านวนหนึ่งราย เ
าหน่ายผลติภณั

บริษัท

น้สุดวนัท่ี 31 ธ

 

 

น่าย ประกอบ

องจกัรอปุกรณ์ 

2555 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ได้และสินทรัพ

เป็นจํานวนเงิน
ณฑ์เคมีภณัฑ์ท่ี

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ธันวาคม 2556

(หน่ว

 

 

 

รวม 

2556 

850,980 

362 

(26,220) 

(85,888) 

(7,971) 

100,880 

792,549 

54,090 

พย์ท่ีแสดงอยู่ใน

นรวมประมาณ 
ท่ีใช้ในอตุสาหก

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

6 และ 2555 มี

ย: พนับาท) 

 

2555 

832,603 

373 

(23,358) 

(66,014) 

(11,091) 

111,969 

751,566 

81,254 

นงบการเงิน จึง

85.6 ล้านบาท
รรม  
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26. กอ

บริ
25
เลี ้
เม่ื
กอ

27. เงิ

 

เงิน

เ งิ

เ งิ

รว

 

เงิน

เ งิ

เ งิ

รว

 

A 

องทุนสาํรองเลี

ริษัทฯและพนกั
530 โดยบริษัท
ย้งชีพนีบ้ริหาร
ม่ือพนักงานนัน้
องทนุเป็นจํานว

นปันผล 

 
เงินปันผ

นปันผลประจําปี 

น ปั น ผ ล ร ะ ห
ประกาศจ่ายจ
ดําเนินงานของง
มกราคม 2555 
มีนาคม 2555 
น ปั น ผ ล ร ะ ห
ประกาศจ่ายจ
ดําเนินงานของง
เมษายน 2555 
มิถนุายน 2555 
มเงินปันผลสําหรั

นปันผลประจําปี 

น ปั น ผ ล ร ะ ห
ประกาศจ่ายจ
ดําเนินงานของง
มกราคม 2556 
มีนาคม 2556 
น ปั น ผ ล ร ะ ห
ประกาศจ่ายจ
ดําเนินงานของง
เมษายน 2556 
มิถนุายน 2556 
มเงินปันผลสําหรั

ลีย้งชีพ 

งานบริษัทฯได้
ทฯและพนกังาน
รโดยกองทนุสํา
นออกจากงานต
วนเงิน 0.3 ล้าน

ผล 

2554 ที

ว่ า ง ก า ล 
ากผลการ
งวดวันท่ี 1 
ถึงวนัท่ี 31 

ที

ว่ า ง ก า ล 
ากผลการ
งวดวันท่ี 1 
ถึงวนัท่ี 30 

ที

รับปี 2555 

 

2555 ที

ว่ า ง ก า ล 
ากผลการ
งวดวันท่ี 1 
ถึงวนัท่ี 31 

ที

ว่ า ง ก า ล 
ากผลการ
งวดวันท่ี 1 
ถึงวนัท่ี 30 

ที

รับปี 2556 

ร่วมกนัจดัตัง้ก
นจะจ่ายสมทบ
ารองเลีย้งชีพ ก
ตามระเบียบว่
นบาท (2555: - 

 
อนมุติั

 

ท่ีประชุมสามัญผู้
30 มีนาคม 255

ท่ีประชุมคณะกร
ครัง้ท่ี 2/2555เ
พฤษภาคม 255

ท่ีประชุมคณะกร
ครัง้ท่ี 3/2555เ
สิงหาคม 2555 

ท่ีประชุมสามัญผู้
21 มีนาคม 255

ท่ีประชุมคณะกร
ครัง้ท่ี 5/2556  
มิถนุายน 2556

ท่ีประชุมคณะกร
ครัง้ท่ี 6/2556เ
สิงหาคม 2556 

องทนุสํารองเลี
เข้ากองทนุเป็น
กรุงไทย มาสเต
าด้วยกองทุนข
 ล้านบาท) 

 
ติัโดย 

 

ผู้ ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 
55 
รรมการบริษัทฯ
ม่ือวันท่ี 29 
55 

รรมการบริษัทฯ
ม่ือวันท่ี 14 
 

ผู้ ถือหุ้นเม่ือวันท่ี 
56 
รรมการบริษัทฯ
     เม่ือวนัท่ี 25 
6 

รรมการบริษัทฯ
ม่ือวันท่ี 13
 

ลีย้งชีพขึน้ตามพ
นรายเดือนในอั
ตอร์ พลูฟันด์ซึ่ง
ของบริษัทฯใน

 
เงินปันผล

(ล้านบ

13.50
 
13.50

 
 
 
11.25

 
 
 
 

38.25

 
45.00

 
45.00

 
 
 
 
67.50

 
 
 
 

157.50

บริษัท

พระราชบญัญัติ
ตัราร้อยละ 2 
จดทะเบียนแล้
นระหว่างปี 255

จ่าย จําน

บาท) (ล้า

0 

0 
 

4
 
 

5 4

5 

0 

0 2

0 2

0 
 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ัติกองทนุสํารอ
 ของเงินเดือน 
ล้ว และจะจ่ายใ
56 บริษัทฯได้จ

 
นวนหุ้น 

เงินป

านหุ้น) 

45 

45 

45 
 
 

 

  
45 

225 

225 

 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งเลีย้งชีพ พ.ศ.
 กองทนุสํารอง
ให้แก่พนกังาน
จ่ายเงินสมทบ

ปันผลจ่ายตอ่
หุ้น 

(บาท) 

0.30 
 

0.30 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 

 

1.00 
 

0.20 
 
 
 
 

0.30 
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28. ภา

28.1 ภา

 ก)

 ข) 

 ค)

28.2 ภา

ณ
ตา่

28.3 ภา

บริ
บริ

บริ

28.4 สัญ

เม่ื
จ่า

 

 

 

A 

าระผูกพันและ

าระผูกพันเก่ีย

 ณ วันท่ี 31 
เคร่ืองจกัรแล

 เม่ือวนัท่ี 26
ขาวในประเ
เป็นจํานวนเ ิ

 เม่ือวนัท่ี 14
Lime Indo
ละ 99 ของท

าระผูกพันเก่ีย

ณ วนัท่ี 31 ธันว
างประเทศแหง่ห

าระผูกพันเก่ีย

ริษัทฯได้เข้าทํา
ริการท่ีเก่ียวข้อง

ริษัทฯ มีจํานวน

 
 

 
จ่าย

ญญาแต่งตัง้ที่

มอวนัท่ี 21 มกร
ายคา่ธรรมเนียม

ะหนีส้นิที่อาจ

ยวกับรายจ่ายฝ

 ธันวาคม 255
ละอปุกรณ์จําน

6 พฤศจิกายน 2
ทศอินโดนีเซียใ
เงิน 7.1 พนัล้าน

4 พฤศจิกายน 2
nesia จดทะเบี
ทนุจดทะเบียน 

ยวกับการจัดซื ้

าคม 2556 
หนึง่ตามปริมา

ยวกับสัญญาเช

าสญัญาเช่าดํา
งกบัการจ้างท่ีป

นเงินขัน้ต่ําท่ีต้อ

ยชําระ 
ภายใน 1 ปี 
มากกวา่ 1 ปี

ที่ปรึกษาทางก

ราคม 2554 บริ
มในอตัราและเงื

เกดิขึน้ 

ฝ่ายทุน 

56 บริษัทฯมีภา
นวนเงิน 6.6 ล้า

2556 บริษัทฯไ
ในสดัส่วนการล
นรูเปียอินโดนีเซี

2556 ท่ีประชมุ
บียนในประเทศ
มลูคา่การลงทนุ

ซอ้วัสดุสิน้เปลื

บริษัทฯมีภาระ
ณและราคาท่ีร

ช่าดาํเนินงาน

าเนินงานท่ีเก่ีย
ปรึกษา อายขุอง

งจ่ายในอนาคต

ป แตไ่มเ่กิน 3 ปี

ารเงนิ 

ริษัทฯมีภาระผกู
ง่ือนไขท่ีระบไุว้

าระผูกพันราย
านบาท (2555:

ได้ทําสญัญาเพื
ลงทนุร้อยละ 1
ซีย 

มคณะกรรมการ
ศอินโดนีเซีย เพื
นโดยบริษัทฯป

ลือง 

ะผูกพันเก่ียวกั
ระบใุนสญัญา 

นและบริการ 

ยวข้องกับการเ
งสญัญามีระยะ

ตทัง้สิน้ภายใต้

ป 

กพนัตามสญัญ
ว้ในสญัญา 

ยจ่ายฝ่ายทุนเกี
1.6 ล้านบาท) 

พ่ือร่วมลงทนุใน
10 ของทนุจดท

รบริษัทฯครัง้ท่ี 
พ่ือขยายฐานตล
ประมาณ 0.8 ล้

ับการจัดซือ้วสั

เช่าท่ีดิน อาคา
ะเวลาตัง้แต ่1 

สญัญาเช่าดําเ

ณ วนัที

2556 
 
2.67 
0.25 

ญาแต่งตัง้ท่ีปรึก

บริษัท

ก่ียวกับการก่อ

นบริษัทท่ีจดัตัง้
ทะเบียน โดยมลู

 7/2556 มีมติอ
ลาดและการลง
านเหรียญสหรัฐ

สดุสิน้เปลืองเพื

รสํานักงานแล
ถงึ 3 ปี 

นินงานท่ีบอกเลิ

(หน่วย: ล้
ท่ี 31 ธนัวาคม 

255
 

0.7
2.2

กษาทางการเงิน

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

อสร้างอาคารโ

ขึน้ใหม่ เพ่ือทํา
ลค่าการลงทนุข

อนมุติัการจดัตัง้
งทนุ ในสดัสว่น
รัฐอเมริกา 

พ่ือใช้ในการผลิ

ละห้องพักอาศั

ลิกไมไ่ด้ ดงันี ้

ล้านบาท) 
 

55 
 
75 
23 

นภายใต้สญัญ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

โรงงานและซือ้

าธุรกิจผลิตปนู
ของบริษัทฯคิด

ัง้ PT Golden
นการลงทนุร้อย

ลิตกับบริษัทใน

ัย และสญัญา

านีบ้ริษัทฯต้อง

6 
) 
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น
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SUTHA

28.5 กา

ณ
ล้า
ปร
เพ่ื
เค ื

28.6 วง

ณ
รา

ก)

ข)

ค)

ง)

29. เค

29.1 นโ

เค ื
เปิ
ระ
ดงั

 

A 

ารคํา้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวา
านบาท (2555
ระกอบด้วย หนั
พ่ือคํา้ประกันก
ร่ืองจกัรของบริ

งเงนิสนิเช่ือ 

ณ วันท่ี 31 ธันว
ายละเอียดดงันี ้

) วงเงินกู้ ยื
รีซีท สนิเ ื
ส่วนท่ียงั
พร้อมสิ่ง
กรรมการ

) วงเงินเบิ
เคร่ืองจกั

) วงเงินสญั
บางสว่น

 วงเงินเช่า

คร่ืองมือทางกา

โยบายการบริ

ร่ืองมือทางการ
ปดเผยข้อมลูสํา
ะยะสัน้เงินกู้ ยืม
งกลา่ว และมีนโ

าคม 2556 บริษ
:9.7 ล้านบาท
นงัสือคํา้ประกนั
ารใช้ไฟฟ้าจําน
ริษัทฯเป็นหลกัท

วาคม 2556 บ
 ้

ยืมระยะยาวตาม
ช่ือเพ่ือการชําร
งไม่เบิกใช้คงเห
ปลกูสร้างบาง
รของบริษัทฯ 

กเกินบญัชีจําน
กรของบริษัทฯแ

ญญาซือ้เงินตรา
และเคร่ืองจกัรข

าซือ้/ลีสซิ่งจําน

ารเงนิ 

รหารความเส่ีย

รเงินท่ีสําคญัขอ
าหรับเคร่ืองมือ
มระยะยาวและ
โยบายการบริห

ษัทฯมีหนงัสือคํ
) ซึ่งเก่ียวเน่ือง
นเพ่ือคํา้ประกนั
นวน 6.7 ล้านบ
ทรัพย์คํา้ประกนั

บริษัทฯได้รับว

มท่ีกลา่วไว้ในห
ระค่าสินค้า วงเ ิ
หลือจํานวน 2
สว่นและเคร่ือง

นวน 35 ล้าน
ละกรรมการขอ

าต่างประเทศจํ
ของบริษัทฯแล

วน 72 ล้านบาท

ยง 

องบริษัทฯตาม
ทางการเงิน” ป
ะหนีส้ินตามสญั
หารความเส่ียงด

 

คํา้ประกนัซึ่งออ
งกับภาระผูกพั
นการจ่ายชําระเงิ
บาท (2555:6.
น และคํา้ประกั

งเงินสินเช่ือจ

หมายเหตปุระก
เงินหนงัสือคํา้ป
24.2 ล้านบาท 
งจกัรของบริษัท

นบาท คํา้ประกั
องบริษัทฯสองท

านวน 180 ล้า
ะกรรมการของ

ท และมีสว่นท่ีย

มท่ีนิยามอยู่ในม
ประกอบด้วย เงิ
ญญาเช่าการเงิ
ดงันี ้

อกโดยธนาคาร
พันทางปฏิบัติบ
งินให้กบัเจ้าหนี
.7 ล้านบาท)โด
กนัโดยกรรมการ

จากสถาบันกา

กอบงบการเงิน
ประกนัและเงินก
 วงเงินสินเช่ือด
ทฯ กรรมการขอ

กนัโดยการจดจํ
ทา่น 

นบาทคํา้ประกั
งบริษัทฯสองทา่

ยงัไมเ่บิกใช้คง

มาตรฐานการบั
งินสดและราย
นบริษัทฯมีควา

บริษัท

รในนามบริษัทฯ
บางประการตา
นีจํ้านวน 3.0 ล้า
ดยมีท่ีดินพร้อม
รของบริษัทฯสอ

ารเงินหลายแห

ข้อ 16 และวงเ ิ
กู้ ยืมระยะสัน้จํา
ดงักล่าวนีคํ้า้ปร
องบริษัทฯสองท

จํานองท่ีดินพร้อ

นัโดยการจดจํ
าน 

เหลือจํานวน 1

บญัชีฉบบัท่ี 107
การเทียบเท่าเงิ
ามเส่ียงท่ีเก่ียว

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ฯเหลืออยู่เป็นจ
ามปกติธุรกิจข
านบาท (2555
มสิ่งปลูกสร้าง
องทา่น 

ห่งและมีหลัก

เงินเลตเตอร์ออ
านวน 484.6 ล้
ระกนัโดยการจ
ท่านและบคุคล

อมสิ่งปลกูสร้า

านองท่ีดินพร้อ

3.3         ล้านบ

7 “การแสดงรา
งินสด ลกูหนีก้
วข้องกบัเคร่ืองมื

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

จํานวนเงิน 9.7
ของบริษัทฯ ซึ่ง
:3.0 ล้านบาท)
งบางส่วน และ

กประกันโดยมี

อฟเครดิตทรัสต์
ล้านบาท และมี
จดจํานองท่ีดิน
ลท่ีเก่ียวข้องกบั

งบางส่วนและ

อมสิ่งปลกูสร้าง

บาท  

ายการและการ
ารค้า เงินกู้ ยืม
มือทางการเงิน

6 
) 

 

7 
ง
) 
ะ

มี

ต์
มี
น
บ

ะ

ง

ร
ม
น



 
 

SUTHA

 

คว

บริ
กา
ท่ีเ
ลกู
บญั

คว

บริ
ยา
ตา

สนิ
เงิน
กํา

 
 

 

 

 
สนิ
เงิน

ลกู

 
 
 
 
 
 

หนี

A 

วามเส่ียงด้าน

ริษัทฯมีความเสี
ารกําหนดให้มีน
เป็นสาระสําคญั
กค้าท่ีหลากหล
ญชีของลกูหนีก้

วามเส่ียงจากอ

ริษัทฯมีความเสี
าวและหนีส้นิตา
ามอตัราตลาด 

นทรัพย์และหนี ้
นท่ีมีอตัราดอก
าหนดอตัราดอก

นทรัพย์ทางการเ
นสดและรายการเ

กหนีก้ารค้าและลกู

นีส้ินทางการเงนิ

การให้สนิเช่ือ

ส่ียงด้านการให้
นโยบายและวิธี
ญจากการให้สนิ
ายและมีอยูจํ่า
การค้าและลกูห

อัตราดอกเบ้ีย

ส่ียงจากอตัราด
ามสญัญาเช่าก
หรือมีอตัราดอ

ส้นิทางการเงิน
กเบีย้คงท่ีสามา
กเบีย้ใหมถ่งึก่อ

เงนิ 

เทียบเท่าเงินสด 

กหนีอ่ื้น 

น 

อ 

ห้สินเช่ือท่ีเก่ียว
ธีการในการควบ
นเช่ือ นอกจากนี
นวนมากราย จํ
หนีอ่ื้นท่ีแสดงอยู

ย 

อกเบีย้ท่ีสําคญั
การเงินท่ีมีดอก
กเบีย้คงท่ีซึง่ใก

นท่ีสําคญัสามาร
รถแยกตามวนั
อน) ได้ดงันี ้

อั
ดอ
ค

มาก
ถงึ

 
 
 
 
 

เน่ืองกบัลกูหนี ้
บคมุสินเช่ือท่ีเห
นี ้ การให้สนิเช่ือ
จํานวนเงินสงูสดุ
ยูใ่นงบแสดงฐา

ญอนัเก่ียวเน่ืองก
เบีย้สนิทรัพย์แ
กล้เคียงกบัอตัร

รถจดัตามประ
นท่ีครบกําหนด 

อตัรา
อกเบีย้
คงท่ี
กกวา่ 1 

อตัรา
ปรับ
ตา

ง 4 ปี ต

- 

- 

- 

 
 
 
 
 

 

นีก้ารค้าและลกู
หมาะสม ดงันัน้
อของบริษัทฯไม
ดท่ีบริษัทฯอาจ
านะการเงิน 

กบัเงินฝากสถา
ละหนีส้นิทางก
าตลาดในปัจจุ

เภทอตัราดอกเ
 หรือ วนัท่ีมีกา

ณ วนัท่ี 3

าดอกเบีย้
ับขึน้ลง 
มราคา ไม
ตลาด ด

 

110 

- 

110 

 
 
 
 
 

 

บริษัท

กหนีอ่ื้น ฝ่ายบริ
นบริษัทฯจึงไม่ค
มมี่การกระจกุตั
ต้องสญูเสียจา

าบนัการเงิน เงิน
การเงินสว่นใหญ
บนั 

บีย้ และสําหรับ
รกําหนดอตัรา

1 ธนัวาคม 2556

ม่มีอตัรา 
ดอกเบีย้ 

 

- 

143 

143 

 
 
 
 
 

 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ริหารควบคมุคว
คาดว่าจะได้รับ
ตวัเน่ืองจากบริษ
ากการให้สินเช่ือ

นกู้ ยืมระยะสัน้
ญ่มีอตัราดอกเบี

บสินทรัพย์และ
ดอกเบีย้ใหม่ (

(หน่วย

6 

 อตัร
รวม ที

 (ร้อ
 

110 0

143 

253 

 
 
 
 
 

 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

วามเส่ียงนีโ้ดย
บความเสียหาย
ษัทฯมีฐานของ
อคือมลูค่าตาม

น เงินกู้ ยืมระยะ
บีย้ท่ีปรับขึน้ลง

ะหนีส้ินทางการ
หากวนัท่ีมีการ

ย: ล้านบาท) 

ราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริง 

อยละตอ่ปี) 
 

0.1-0.5 

- 
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เงิน

เจ้า

เงิน

หนี

 
 

 
 

 

 

 
สนิ
เงิน

ลกู

 

หนี

เงิน

เจ้า

เงิน

หนี

 

 

 

A 

นกู้ ยืมระยะสัน้จาก

าหนีก้ารค้าและเจ้

นกู้ ยืมระยะยาว 

นีส้ินตามสญัญาเช

นทรัพย์ทางการเ
นสดและรายการเ

กหนีก้ารค้าและลกู

นีส้ินทางการเงนิ

นกู้ ยืมระยะสัน้จาก

าหนีก้ารค้าและเจ้

นกู้ ยืมระยะยาว 

นีส้ินตามสญัญาเช

กสถาบนัการเงิน 

จ้าหนีอ่ื้น 

ช่าการเงิน 

เงนิ 

เทียบเท่าเงินสด 

กหนีอ่ื้น 

น 

กสถาบนัการเงิน 

จ้าหนีอ่ื้น 

ช่าการเงิน 

อั
ดอ
ค

มาก
ถงึ

 

อั
ดอ
ค

มาก
ถงึ

 

 

อตัรา
อกเบีย้
คงท่ี
กกวา่ 1 

อตัรา
ปรับ
ตา

ง 4 ปี ต

- 

- 

- 

49 

49 

อตัรา
อกเบีย้
คงท่ี
กกวา่ 1 

อตัรา
ปรับ
ตา

ง 4 ปี ต

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

43 

43 

ณ วนัท่ี 3

าดอกเบีย้
ับขึน้ลง 
มราคา ไม
ตลาด ด

240 

- 

117 

- 

357 

ณ วนัท่ี 3

าดอกเบีย้
ับขึน้ลง 
มราคา ไม
ตลาด ด

 

63 

- 

63 

 

134 

- 

173 

- 

307 

บริษัท

1 ธนัวาคม 2556

ม่มีอตัรา 
ดอกเบีย้ 

- 

59 

- 

- 

59 

1 ธนัวาคม 2555

ม่มีอตัรา 
ดอกเบีย้ 

 

- 

144 

144 

 

- 

43 

- 

- 

43 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

(หน่วย

6 

 อตัร
รวม ที

240 

59 

117 6.8

49 5.3

465 

(หน่วย

5 

 อตัร
รวม ที

 (ร้อ
 

63 0.

144 

207 

 

134 7.3

43 

173 5.7

43 5.3

393 

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ย: ล้านบาท) 

ราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริง 

7.375 

- 

875-7.25 

31-13.11 

 

ย: ล้านบาท) 

ราดอกเบีย้ 

ท่ีแท้จริง 

อยละตอ่ปี) 
 

1-0.625 

- 

 

 

375-7.5 

- 

75-7.75 

31-13.11 
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คว

บริ
ลง
คว

ณ
ตา่

เห

ณ

ณ

29.2 มูล

เน่ื
บริ
กา

มลู
ฝ่า
เก่ี
รา

30. กา

วตั
ดํา
หนี

 

A 

วามเส่ียงจากอ

ริษัทฯมีความเสี
งทําสญัญาซือ้เ
วามเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวา
างประเทศดงันี ้

สกลุเงิน 

 
หรียญสหรัฐอเม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา

ณ วนัท่ี 31 ธนัวา

ลค่ายุตธิรรมข

นองจากเคร่ืองมื
ริษัทฯจึงประม
ารเงิน  

ลคา่ยติุธรรม ห
ายมีความรอบรู้
ยวข้องกนั วิธีก
าคาตลาดลา่สดุ

ารบริหารจัดก

ตถปุระสงค์ในก
าเนินธุรกิจของบ
นีส้นิตอ่ทนุเทา่ก

อัตราแลกเปลี

ส่ียงจากอตัราแ
เงินตราต่างประ

าคม 2556บริษ
 ้

 สนิท

มริกา 

าคม 2555บริษั

าคม 2556 และ

ของเคร่ืองมือท

มือทางการเงินส
มาณมูลค่ายุติธ

มายถงึ จํานวน
รู้ และเต็มใจใน
การกําหนดมลู
ด หรือกําหนดขึ ้

การทุน  

การบริหารจดัก
บริษัทฯและเสริ
กบั 1.8:1 (255

ล่ียน 

ลกเปล่ียนท่ีสํา
ะเทศล่วงหน้า 

ษัทฯมียอดคงเห

ทรัพย์ทางการเ ิ
(ล้าน) 

 
0.7 

ษัทฯไมมี่สนิทรัพ

ะ 2555 บริษัทฯ

ทางการเงนิ 

สว่นใหญ่ของบ ิ
ธรรมของเคร่ือ

นเงินท่ีผู้ ซือ้และ
นการแลกเปล่ีย
ลค่ายติุธรรมขึน้
น้โดยใช้เกณฑ์

ารทนุท่ีสําคญัข
ริมสร้างมลูคา่ก
55: 1.2:1)  

 

คญัอนัเก่ียวเน่ื
 ซึ่งสว่นใหญ่มีอ

หลือของสินทรั

เงิน หนีส้นิ

พย์ทางการเงินแ

ฯไมมี่สญัญาซือ้

บริษัทฯจดัอยู่ใน
งมือทางการเงิ

ะผู้ขายตกลงแล
ยนและสามารถ
นอยู่กับลกัษณ
์การวดัมลูคา่ท่ี

ของบริษัทฯ คือ
การถือหุ้นให้กบั

นองจากการซือ้สิ
อายสุญัญาไม่เ

รัพย์ทางการเงิ

นทางการเงิน 
(ล้าน) 

 
0.2 

และหนีส้นิทางก

อขายเงินตราตา่

นประเภทระยะส
งินใกล้เคียงกับ

ลกเปล่ียนสินทรั
ถต่อรองราคากั
ะของเคร่ืองมือ
เหมาะสม 

อการจดัให้มีซึง่
บผู้ ถือหุ้นโดยณ

บริษัท

สนิค้าเป็นเงินต
เกินหนึ่งปีเพ่ือใ

นและหนีส้ินท

อตัรา
ณ วนัที

(
เงินต

การเงินท่ีเป็นสก

างประเทศลว่งห

สัน้หรือมีอตัรา
บมูลค่าตามบัญ

รัพย์กนัหรือจ่าย
กนัได้อย่างเป็น
อทางการเงิน มู

งโครงสร้างทนุที
วนัท่ี 31 ธันวาค

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ตราต่างประเทศ
ใช้เป็นเคร่ืองมือ

างการเงินท่ีเป็

าแลกเปล่ียนเฉ
ท่ี 31 ธนัวาคม 
(บาทตอ่หน่วย 
ตราตา่งประเท

32.8136 

กลุเงินตราตา่งป

หน้าคงเหลือ 

ดอกเบีย้ปรับต
ญชีท่ีแสดงในง

ยชําระหนีส้ินใน
นอิสระในลกัษณ
มลูค่ายติุธรรมจ

ท่ีเหมาะสมเพ่ือ
คม 2556 บริษั

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ศ บริษัทฯได้ตก
อในการบริหาร

ปนสกุลเงินตรา

ฉล่ีย              
2556 

ศ) 

ประเทศ 

ามอตัราตลาด
งบแสดงฐานะ

นขณะท่ีทัง้สอง
ณะท่ีไม่มีความ
จะกําหนดจาก

อสนบัสนนุการ
ษัทฯมีอตัราสว่น
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31. เห

เม่ื
หุ้น
ล้า
อตั
สงิ
วนั

32. กา

นอ
แล
ปร
ให
ได้

 

 
 

งบ

ลกู
สนิ
อสั
ท่ีดิ

 

 

 

 

 

A 

หตุการณ์ภายห

อวนัท่ี 27 กมุภ
นประจําปี 255
านหุ้น รวมเป็น
ตราหุ้นละ 0.30
งหาคม 2556 ต
นท่ี 2 เมษายน 

ารจัดประเภท

อกเหนือจากผล
ละการเปล่ียนแ
ระเภทรายการบ
หมเ่พ่ือให้สอดค
ด้รายงานไว้ การ

บแสดงฐานะก

กหนีก้ารค้าและ
นทรัพย์หมนุเวีย
สงัหาริมทรัพย์เพ
ดิน อาคารและอ

หลังรอบระยะ

ภาพนัธ์ 2557 ที
7 เพ่ือพิจารณา
นเงิน 135 ล้าน
0 บาท ซึ่งได้
ตามลําดบั คงเห
2557 

รายการในงบ

ลสะสมของการ
แปลงประมาณ
บญัชีบางรายก
คล้องกบัการจดั
รจดัประเภทรา

การเงนิ 

ะลกูหนีอ่ื้น 
ยนอ่ืน 
พ่ือการลงทนุ 
อปุกรณ์ 

เวลารายงาน 

ท่ีประชมุคณะก
าอนมุติัการจ่าย
นบาท ทัง้นี ้บริษ
รับอนมุติัจากที
หลือท่ีต้องจ่าย

บการเงนิ 

รเปล่ียนแปลงน
การทางบญัชีต
ารในงบการเงิน
ประเภทรายกา
ยการใหมมี่ดงัต

ณ 

ตาม
ประเ

14

46

 

 

กรรมการบริษัทฯ
ยเงินปันผลให้แ
ษัทฯได้จ่ายเงิน
ท่ีประชุมคณะก
เพิ่มในอตัราหุ้น

นโยบายการบญั
ตามท่ีกลา่วไว้ใ
นสําหรับปีสิน้สุ
ารบญัชีในปีปัจ
ตอ่ไปนี ้

 วนัท่ี 31 ธนัวา

มท่ีจดั 
เภทใหม ่

 
43,732 
2,072 
8,084 
65,791 

ฯได้มีมติอนมุติั
แก่ผู้ ถือหุ้นในอตั
นปันผลระหว่าง
กรรมการบริษัท
นละ 0.10 บาท

ญชีตามท่ีกลา่วไ
นหมายเหตปุร
สดุวนัท่ี    31 ธัน
จจบุนั ซึง่ไม่มีผล

คม 2555 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว้ 

 
145,218 
586 

- 
473,875 

บริษัท

ติเห็นชอบให้นํา
ตราหุ้นละ 0.60
กาลไปแล้ว ใน
ทฯเม่ือวนัท่ี 25 
ท รวมเป็นเงิน 2

ไว้ในหมายเหตปุ
ระกอบ           ง
นวาคม 2555 แ
ลกระทบต่อกํา

ณ วนัท่ี

ตามท่ีจดั
ประเภทให

106,966
4,892
8,084

425,302

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

าเสนอต่อท่ีประ
0 บาท สําหรับห้
นอตัราหุ้นละ 0
5 มิถนุายน 2
22.5 ล้านบาท 

ประกอบ       ง
งบการเงินข้อ 5
และณ วนัท่ี 1 ม
าไรหรือสว่นของ

 (ห

ท 1 มกราคม 25

ด ตาม
หม ่ รายง

 
6 10
2 
4 
2 43

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

ะชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นจํานวน 225
.20 บาท และ
556 และ 13
กําหนดจ่ายใน

งบการเงินข้อ 4
5 บริษัทฯได้จดั
มกราคม 2555
งผู้ ถือหุ้นตามท่ี

หน่วย: พนับาท)

555 

ท่ีเคย 
งานไว้ 

 
08,398 
3,460 

- 
33,386 
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33. กา

งบ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

บกาํไรขาดทุน

าไรหรือขาดทุ

าใช้จ่ายในการข
าใช้จ่ายในการบ

ารอนุมัตงิบกา

บการเงินนีไ้ด้รับ

เบด็เสร็จ 

น: 

ขาย 
บริหาร 

ารเงนิ 

บอนมุติัให้ออกโโดยคณะกรรมก

 

 
 

 
 
 
 

การบริษัทฯ เม่ื

 

 
 

 
 
 
 

อวนัท่ี 27 กมุภ

บริษัท

สํา
วนัท่ี 3

ตามท่ีจดั
ประเภทให

89,403
84,861

ภาพนัธ์ 2557 

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

(ห

าหรับปีสิน้สดุ 
1 ธนัวาคม 25

ด ตาม
หม ่ รายง

 
 
3 7
1 9

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)
หน่วย: พนับาท)

55 

ท่ีเคย 
งานไว้ 

 
 

79,756 
94,508 
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A 

แทนของผู้สอบ
รายช่ือผู้สอบบั

เม่ือวนัท่ี 21/2

 

 

 

บญั

ถือ

คา่ตอบแทนกา

การต

               การส

                    (

               การ

             รวม

ความสมั

ผู้สอบบญั
ผู้ เก่ียวข้อ

บบัญชี 
บญัชีจาก บริษัท

2/14 โดยรายล

นางก่ิงกา

นางสาวน

นางสาวพิ

กรณีท่ีผู้สอ

ญชีรับอนญุาตอื

โดยผู้สอบ

หุ้นรายใหญ่ ห ื

ารสอบบญัชี 

ตรวจสอบงบกา

สอบทานงบกา

3 ไตรมาส ไตร

ตรวจสอบตาม

ม 

พนัธ์กบับริษัท 

ญชีท่ีเสนอแตง่ต
อง 

ท สํานกังานเอนิ

ะเอียดผู้สอบบั

ญจน์ อศัวรังสฤ

นงลกัษณ์ พุม่น้อ

พิมพ์ใจ มานิตข

อบบญัชีข้างต้น

อ่ืนของบริษัทแท

บบญัชีตามรายชื

รือผู้ ท่ีเก่ียวข้อง

    

ารเงินประจําปี 

รเงินรายไตรมา

มาสละ 80,000

บตัรสง่เสริมกา

ตัง้ไมมี่ความสมั

นส์ท แอนด์ ยงั

บญัชีรับอนญุาต

ฤษฎ์  

อย   

ขจรกิจ  

นไมส่ามารถจะ

ทนโดยได้รับคว

ช่ือท่ีเสนอมานัน้

งกบับคุคลดงักล

 

 

าส  

0 บาท) 

ารลงทนุ 

มพนัธ์หรือมีสว่

ง จํากดั ซึง่เปล่ี

ต ท่ีเสนอประจํา

ผู้สอบบญัชีรับ

ผู้สอบบญัชีรับ

ผู้สอบบญัชีรับ

ะปฏิบติังานได้ บ

วามเหน็ชอบจา

ัน้ไมมี่ความสมั

ลา่วแตอ่ยา่งไร

        

 

นได้เสียกบับริษ

บริษัท

ยนช่ือเป็น "บริ

าปี 2556 ประก

บอนญุาตเลขท่ี 

บอนญุาตเลขท่ี 

บอนญุาตเลขท่ี 

บริษัท สํานกังา

กคณะกรรมกา

พนัธ์ หรือสว่นไ

                    ปี

73

24

10

1,07

ษัท ผู้บริหาร หรื

รายงานป
ท สธุากญัจน์ จํ

ริษัท สํานกังาน

กอบด้วย 

 4496 และ/หรือ

 4172 และ/หรือ

 4521 

านอีวาย  จะจดั

ารตรวจสอบ 

ได้เสียกบับริษัท

ปี 2556        

30,000 

 

40,000 

00,000 

70,000 

รือผู้ ถือหุ้นรายใ

ประจาํปี 2556
จํากดั (มหาชน)

งบการเงิน

น อีวาย จํากดั"

อ 

อ 

ดหาผู้สอบ

ท/ผู้บริหาร/ผู้

ใหญ่ หรือ 

6 
) 

 

น 

" 


	2014-03-10 Sutha_Anual Report 2013 Draft 2
	SUTHA_รายงานประจำปี 2556_Page_01

