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เป็นบรษิทัชัน้น�ำทีม่คีวำมยัง่ยนืในธุรกิจ นวตักรรมด้ำนควำมปลอดภยั สขุภำพ

อนำมยั สิง่แวดล้อม และธรุกจิทีเ่ก่ียวข้อง เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร ของลกูค้ำ 

ในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน ภำยในปี 2020

• ได้รบัการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่า มีความเชีย่วชาญและ

นวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดล้อม 

ระดับแนวหน้า

• พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม 

มีความสุข ในการท�างาน

• มีระบบการท�างานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรม

องค์กรที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้า

และบริการอย่างครบวงจร

• สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

วิสัยทัศน์
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ข้อมูลทางการเงินที่ส�าคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(งบกำรเงินรวม) 

  2559 2558 2557

   (ปรับปรุงใหม่) 

ฐำนะกำรเงิน    

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 960.95 667.40 550.37

หนี้สินรวม ล้านบาท 609.95 346.10 229.69

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ ล้านบาท 352.31 322.59 322.90

ผลกำรด�ำเนินงำน    

รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 1,097.99 914.90 803.01

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 861.34 674.62 585.17

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท 236.65 240.29 217.85

ก�าไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท (15.25) 34.31 38.86

อัตรำส่วนทำงกำรเงิน    

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % (4.52%) 10.63% 12.27%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % (0.65%) 7.72% 9.62%

อัตราก�าไรขั้นต้น % 21.55% 26.26% 27.13%

อัตราก�าไรสุทธิ % (1.38%) 3.74% 4.81%

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.44 1.58 1.97

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.73 1.07 0.71

ข้อมูลหุ้นสำมัญ    

ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.73 1.98 1.99

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท 0.10 0.20 0.20

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ % - 94.42% 83.39%

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น บาท (0.08) 0.21 0.24

หมำยเหตุ : 

- ปี 2559 บรษิทัเพิม่ทนุจดทะเบยีน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน 250,999,978 บาท โดยออกหุน้สามญัเพิม่ทนุจ�านวน 88,999,992 หุน้ 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น 

และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 202,499,982 บาท

- ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม 

 - ปี 2557 บรษิทัออกหุน้สามญัใหม่จ�านวน 27 ล้านหุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่รองรบัการจ่ายหุน้ปันผลให้แก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัรา 5 หุน้เดมิต่อ 1 หุน้ปันผล 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 161,999,986 บาท
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ประธานกรรมการ

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา

สารจากประธานกรรมการ
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 ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 มีการขยายตัวในทิศทางท่ีดีข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน แต่ยังเป็นการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป โดยเศรษฐกิจในประเทศมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายการลงทุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ ่

ด้านเศรษฐกิจโลกถึงแม้ว่าภาพรวมมีการขยายตัว แต่เศรษฐกิจในหลายๆประเทศยังชะลอตัว ภาคการผลิตในประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ธรุกจิการจดัจ�าหน่ายสนิค้าด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสนิค้าด้านการควบคมุสภาพแวดล้อมของบรษิทัโดยตรง ยงัขยายตวัไม่

สูงนัก บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์โดยเน้นการขยายพื้นที่การขาย การเพิ่มลูกค้าใหม่ การพัฒนาสินค้าและบริการ ส่งผลให้การด�าเนินงาน 

ของบริษัทยังเติบโตได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

 ธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า ซ่ึงมีรายได้เติบโตอย่างมีนัยส�าคัญเป็นไปตามแผนการด�าเนินงาน จากการรับงานก่อสร้างโครงการ 

ระบบประปาชุมชน แต่เนื่องด้วยปริมาณงานโครงการที่มีจ�านวนมาก มีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกล้เคียงกัน ท�าให้บริษัท

ประสบปัญหาด้านบุคลากรและแรงงานที่มีจ�านวนจ�ากัด ท�าให้บางโครงการอาจล่าช้ากว่าก�าหนด จึงต้องมีการบันทึกประมาณการ 

หนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า ผลการด�าเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2559 ซ่ึงมีรายได้จากการขายและการให้บริการ

รวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้องบันทึกส�ารองประมาณการหนี้สินจ�านวน  

56.51 ล้านบาท ท�าให้ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 15.25 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่

ได้นิ่งนอนใจ และพยายามเร่งด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนดังกล่าว โดยบริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต 

ในธรุกจิด้านระบบบ�าบดัน�า้ เชือ่มัน่ว่าด้วยศกัยภาพและความมุง่มัน่ของบรษิทั จะสามารถพฒันาบคุลากรและทมีงานให้มคีวามเชีย่วชาญ 

รวมถึงการพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ จะท�าให้ธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้าของบริษัทเติบโตและสร้างผลก�าไร 

ให้กับบริษัทได้ในอนาคต

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานในระยะ 3 ปี โดยจะมุ่งเน้น 

ด�าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือการเป็นบริษัทชั้นน�าที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย 

สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2562 

เริ่มตั้งแต่ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และธุรกิจน�้า ให้กับ

บุคลากร ซึ่งเป็นหน่ึงปัจจัยส�าคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ รวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตของบริษัทได้

 นอกจากการด�าเนินงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ด้านการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัท 

ให้ความส�าคัญกับการด�าเนินธุรกิจตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ือง ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปีก่อน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และด้านการต่อต้าน 

ทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยใน

การต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการรับรอง 

ให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา  

นอกจากนี ้ในปี 2559 บรษิทัได้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program โดยความร่วมมือระหว่างตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ mai และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียน 

ในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีความสมดุลท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม 

และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบรายงานสากล ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดท�ารายงานแห่ง

ความยั่งยืนโดยแยกเล่มจากรายงานประจ�าปี เป็นฉบับแรก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

และผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของบริษัท

 ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ที่ได้ให้ความไว้วางใจในและสนับสนุนการด�าเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 

ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่ง ขอให้เชื่อม่ันว่า บริษัทยังคงมุ่งม่ันพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต สามารถ

สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
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2. บริษั ท ได ้ รั บปร ะกาศนียบัตรรับรอง

การ เป ็นสมาชิกแนวร ่ วมปฏิบัติ ของ 

ภาคเอกชนไทยในการต ่อต ้ านทุจ ริต

(Collective Action Coalition against 

corruption หรือ CAC) 

1. บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการก�ากับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” 

 (Excellent CG Scoring)

3. บริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัด 

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ด้วย 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริม 

ผู้ลงทุนไทย

4. บริษัทให้การต้อนรับ คณะ ก.ล.ต. ประเทศไทย

 และกมัพชูา ในโอกาสเยีย่มชมกจิการ และร่วมแบ่ง

ปันข้อมลูแนวทางปฏบิตัด้ิานการก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดีของบริษัท

รางวัลและความภูมิใจ
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ประธานกรรมการ

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา

ค ณะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท
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นายชวลิต หวังธ�ารง นายธีรเดช จารุตั้งตรง

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)

กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
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กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
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นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ นายสันติ เนียมนิล

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ
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กรรมการ

พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
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นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา นายธันยา หวังธ�ารง

กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการ

กรรมการบริหาร
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ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

ค ณะ ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ เ ล ข า นุ ก า ร บ ริ ษั ท 
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นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำานวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและ

บริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 

ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา
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นายปโยธร มุ้งทอง

ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย

กลุ่มสินค้าและบริการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

นายธันยา หวังธ�ารง
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นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร

เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล
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วุฒิการศึกษา

• ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) 

 รุ่นที่ 11/2010

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer

• หลักสูตร Program Update for DCP Graduate (DCPU) รุ่นที่ 5/2015

• หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2013

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2012

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท / กิจการอื่น : 5 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

  บมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์

2558 - ปัจจุบัน ภาคีสมาชิกราชบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบัณฑิตยสภา

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

  บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย

2554 - ปัจจุบัน คณะอนุวุฒยาจารย์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์/

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก.ออสสิริส ฟิวเจอร์ส

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2554 - 2559 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

  บจก.คอปเปอร์ไวรด์

2554 - 2557 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

2553 - 2556 รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์

  และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   0.81% (1,648,129 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

พี่ชาย นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา

วุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC)

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลธัญญะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 7 แห่ง

บริษัทย่อย : 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

บริษัท/ กิจกำรอื่น : 5 แห่ง

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ไทย โยนก โลจิสติกส์

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.พีดีเอฟ ซัพพลาย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)

2539 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.วีเอสวี เอเซีย

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2520 - 2555 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ

2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2535 - 2552 กรรมการ บจก.พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์

2547 - 2551 กรรมการ บจก.พีดีซี ซัพพลาย

2546 - 2551 กรรมการ บจก.พีดีเอ ซัพพลาย / บจก.พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษัท บจก.พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 กรรมการ บจก.พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 กรรมการ บจก.เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 กรรมการ บจก.พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล

  (ประเทศไทย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   12.75% (25,812,055 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  9.69% (19,626,661หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บิดา นายธันยา หวังธ�ารง

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา อายุ 53 ปี

ประธำนกรรมกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

(ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557)

นายชวลิต หวังธ�ารง อายุ 64 ปี

กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
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วุฒิการศึกษา

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016

• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

 

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 4 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม

บริษัท/กิจกำรอื่น : 3 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลธัญญะ

2547 - 2551 กรรมการ บจก.พีดีซี ซัพพลาย

2546 - 2551 กรรมการ บจก.พีดีเอ ซัพพลาย / บจก.พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - 2551 กรรมการ บจก.พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 กรรมการ บจก.พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 กรรมการ บจก.เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 กรรมการผู้จัดการ บจก.พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล 

  (ประเทศไทย)

2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai)

   Co.,Ltd

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   0.62% (1,250,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  4.22% (8,551,250 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่มี

วุฒิการศึกษา

• ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo

• วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo

• วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State

 University, USA

• วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 18/2014

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 - ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ 

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ผลธัญญะ

2554 - 2556 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บจก.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ   

  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่มี

หมำยเหตุ
/1 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนประธานกรรมการตรวจสอบที ่

ลาออก และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59

นายธีรเดช จารุตั้งตรง อายุ 64 ปี

กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

(กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท)

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 12 กันยายน 2550

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 
/1
 อายุ 54 ปี

กรรมกำรอิสระ/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 12 กันยายน 2550
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นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 
/2
 อายุ 49 ปี

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ/

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 กันยายน 2550

วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver

• บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 4570

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• Audit Committee Forum “New Auditor’s Report : What is it for you?” 

 (มิ.ย. 2559)

• หลักสูตร Role of the Nominating and Governance Committee  (RNG) 

 รุ่นที่ 3/2012

• หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  บมจ.ผลธัญญะ

2550 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ

2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2554 - 2559 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลธัญญะ

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก.ซีแมช คอร์ปอเรชั่น

2554 - 2556 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บจก.บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2548 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   0.01% (30,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่มี

หมำยเหตุ
/2 ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59

นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ อายุ 47 ปี

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก : 13 มกราคม 2557

วุฒิการศึกษา

• แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภาวชิรพยาบาล

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร

• วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

 สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016

• หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 

 รุ่นที่ 2/2015

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บมจ.ผลธัญญะ

2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

2543 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจก.เกรท ออพพอร์ทูนิตี้

2536 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม

  ศรีสามพรานการแพทย์

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2555-2558 อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า (ประเทศไทย)

2553 - 2555 คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com

2536 - 2542 แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ ส�านักการแพทย์  กรุงเทพมหานคร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   0.08% (156,250 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  0.88% (1,778,175 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี
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นายสันติ เนียมนิล 
/3
 อายุ 48 ปี

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 10 พฤษภาคม 2559

วุฒิการศึกษา

• นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• ทนายความผู้ได้รับใบอนุญาต เลขที่ 995/2537

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 80/2552

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 2 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ้ง   

  (ประเทศไทย)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ทนายความประจ�า บริษัท บี แอนด์ พี ลอว์ จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอนก แอดโวเคท จ�ากัด

2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษัท ส�านักกฎหมาย เอนก แอนด์

  อะโซซิเอทส์ จ�ากัด

2546 - 2556 กรรมการ บริษัท ยูเซ็นแอร์ แอนด์ ซี เซอร์วิส 

  แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

2538 - 2546 ทนายความ บริษัท ส�านักกฎหมาย เอนก แอนด์ 

  อะโซซิเอทส์ จ�ากัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :   ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

หมำยเหตุ
/3 ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 10 พ.ค. 59

พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 
/4
 อายุ 62 ปี

กรรมกำร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 12 ตุลาคม 2558

วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจ�า ชุดที่ 65

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 2550

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อต้าน 

 การก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย

• หลักสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์

บริษัท/กิจกำรอื่น : 1 แห่ง

2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคงและกิจการทหาร 

  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2555 - 2557 ผู้อ�านวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

2551 รองผู ้อ�านวยการศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและ 

  พลังงานทหาร

2550 หัวหน้านายทหารประสานภารกิจทางทหารกับส�านักงานสภา 

  ความมั่นคงแห่งชาติ

2546 ปฏบิตัหิน้าทีห่วัหน้านายทหารฝ่ายเสนาธกิารร่วมคณะผูส้งัเกตการณ์ 

   ตรวจสอบกระบวนการสันตภิาพ กองบญัชาการรกัษาความปลอดภยั 

  อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

2541 - 2544 ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย 

  ณ กรุงย่างกุ้ง

2534 - 2537 รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ�าสถานเอกอัครราชทูตไทย

  ณ กรุงปักกิ่ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  0.12% (248,250 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 

ไม่มี

หมำยเหตุ
/4 ได้รบัแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย บจก.ผล วอเตอร์ มผีลตัง้แต่ 19 ธ.ค. 59 
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นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ อายุ 53 ปี

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/

ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556 

วุฒิการศึกษา

• การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 11   

 สถาบันพระปกเกล้า

• ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

• หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (ส.ค. 2559)

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัยการตลาดทุน (วตท) 

 รุ่นที่ 20/2015

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) 

 รุ่นที่ 3/2016

• หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE)   

 รุ่นที่ 26/2016

• หลักสูตร Anti•Corruption: The Practical Guide Program (ACPG)   

 รุ่นที่ 21/2015

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ผลธัญญะ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 2 แห่ง

บริษัทย่อย : 2 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2553 - 2555 ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง

  บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ.ผลธัญญะ

2542 - 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก.ผลธัญญะ

2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก.ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่มี

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา อายุ 49 ปี

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมกำรผู้จัดกำร/ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/

ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 26 เมษายน 2559

วุฒิการศึกษา

• วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ผลธัญญะ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู ้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและ 

  การเงิน บมจ.ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล วอเตอร์

บริษัท/กิจกำรอื่น : 2 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.นนทรีการบัญชี

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.รักเจริญ

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2550 - 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ

2539 - 2549 กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  0.08% (168,582 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  0.43% (875,646 หุ้น )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
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นายธันยา หวังธ�ารง อายุ 36 ปี

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร /ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการครั้งแรก: 30 เมษายน 2556 

วุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

• หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559)

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ

2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร/ ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด 

  บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 3 แห่ง

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2556 - 2558 กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ

2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ

2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ.ผลธัญญะ

2552 - 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2552 ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  7.46% (15,097,433 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  2.61% (5,280,000 หุ้น)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

บุตรชาย นายชวลิต หวังธ�ารง

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา อายุ 47 ปี

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร/

ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยขำยกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุม

สภำพแวดล้อม/ ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

วุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

• รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการฝึกอบรม

• หลักสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

• หลักสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2553 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ

2558 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้าน

  การควบคุมสภาพแวดล้อม บมจ.ผลธัญญะ

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ผล พาลาเดียม จ�ากัด

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2550 - 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ.ผลธัญญะ

2538 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก.ผลธัญญะ

2535 - 2537 รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก.ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  0.37% (750,000 หุ้น)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่มี
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นายปโยธร มุ้งทอง อายุ 46 ปี

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำร

ดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำน

วุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

• วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม

• ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและฏหมายมหาชน รุ่นที่ 15

 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2559 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้าน

  ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

  ในการท�างาน บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 1 แห่ง

บริษัทย่อย : 1 แห่ง

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก.ผล พาลาเดียม

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2558 ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย 

  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน   

  บมจ.ผลธัญญะ

2556 - 2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายภาคกลาง บมจ.ผลธัญญะ

2557 ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ

2553 - 2555 ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย Government & Retail

  บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด บจก.ผลธัญญะ

2544 - 2552 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บจก. ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: 

ไม่มี

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล
/5
 อายุ 54 ปี

ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยตรวจสอบภำยใน/

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม

• “ผู้ตรวจสอบภายใน:กลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ่มทาง 

 ธุรกิจ” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ย.2559)

• หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559)

• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 (ต.ค. 2559)

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง

2550 - ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ.ผลธัญญะ

การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น : 

ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในอดีต

2547 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก.ผลธัญญะ

2543 - 2546 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ผลธัญญะ

2540 - 2543 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก.ผลธัญญะ

2538 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก.ผลธัญญะ

2534 - 2537 รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก.ผลธัญญะ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 :

ตนเอง :  ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร :

ไม่มี

หมำยเหตุ
/5 ชื่อเดิมนางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล
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นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร อายุ 55 ปี 

เลขำนุกำรบริษัท/ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท/

เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 

วุฒิการศึกษา 

• บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
    
ประวัติการฝึกอบรม     

• หลักสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

• หลักสูตร “การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

 (ต.ค. 2559)

• หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษัท

 จดทะเบียนไทย

หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 

• หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011  

• หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011  

• หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011
   
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

  บมจ. ผลธัญญะ 

2556 - ปัจจุบัน เลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง บมจ. ผลธญัญะ
 
การด�ารงต�าแหน่งในบริษัท/กิจการอื่น :

ไม่มี
    
ประสบการณ์ท�างานในอดีต    

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

  บมจ. ผลธัญญะ 

2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  บมจ. ผลธัญญะ 

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ 

2546 - 2551 ผู้จัดการธุรการ/ ผู้จัดการบริหารสัญญา 

  บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น 

2544 - 2546 ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/ เลขานุการบริหาร ผู้จัดการทั่วไป 

  บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม 

2541 - 2543 หัวหน้าส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง :  ไม่มี

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ :  ไม่มี
   
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : 

ไม่ม ี
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ชื่อบริษัท : บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัท (ภำษำอังกฤษ) : PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ : PHOL

ทุนจดทะเบียน : 250,999,978.00 บาท (หุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ทุนช�ำระแล้ว : 202,499,982.00 บาท (หุ้นสามัญ 202,499,982 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และจัดจ�าหน่าย  

 ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�า้เพื่ออุปโภค และบริโภค

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา 

  จังหวัดปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์ 02-791-0111-2, โทรสาร 02-791-0100-3

ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำ : 1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ต�าบลทับมา อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

   โทรศัพท์ 038-034-011-3, โทรสาร 038-034-017

 : 2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   โทรศัพท์ 053-226-811, โทรสาร 053-226-898

 : 3) เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

   โทรศัพท์ 076-215-100, โทรสาร 076-215-714

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088

เว็บไซต์บริษัท : www.pdgth.com

เลขำนุกำรบริษัท : คุณเสาวภา ชูรุจิพร 

  โทรศัพท์ 02-791-0151, E-mail : cs@pdgth.com

นักลงทุนสัมพันธ ์ : คุณศิริพร อ่อนดี 

  โทรศัพท์ 02-791-0206, E-mail: ir@pdgth.com

ข้อมูลบริษัทย่อย : 1) บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด

   ที่ตั้งส�านักงาน : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา

   จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-791-0111-2, โทรสาร 02-791-0100-3

   สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

  2) บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด

   ที่ตั้งส�านักงานใหญ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย 

   อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 02-791-0111-2,

   โทรสาร02-791-0100-3

   ที่ตั้งส�านักงานสาขาภูเก็ต : เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ต�าบลรัษฎา  

  อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 076-215-100, โทรสาร 076-215-714

   สัดส่วนการถือหุ้น 99.99%

 : 3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด

   ที่ตั้งส�านักงาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh,  

  Cambodia

   สัดส่วนการถือหุ้น 100%

ข้อมูลทั่วไป
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ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย ์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  โทรศัพท์ 02-009-9000, โทรสาร 02-009-9991,

  เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd

ผู้สอบบัญช ี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

  เลขที่ 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมแพล็กซ์ บี พระราม 9

  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

  โทรศัพท์ 02-645-0101, โทรสาร 02-645-0110,

  เว็บไซต์ www.ans.co.th 

ที่ปรึกษำกฏหมำย : บริษัท ส�ำนักกฎหมำยธีรคุปต์

  546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม

  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  โทรศัพท์ 02-511-1512, 02-513-1976, โทรสาร 02-938-1247, 02-938-1957

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ในเว็บไซต์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com
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 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรก 

เพื่อจ�าหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร บริษัทได้มีการหยุดด�าเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยน

ประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน กว่า 35 ปี บริษัท 

ถือเป็นหนึ่งในผู้น�าที่มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร

 ต่อมาในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�าบัดน�า้เพื่ออุปโภคบริโภค 

รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดต้ังระบบบ�าบัดน�้า และการให้บริการจ�าหน่ายน�้าจากระบบบ�าบัดในรูปแบบ 

ของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน

 ปัจจุบัน บริษัทแบ่งกลุ่มสินค้าบริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (Occupational Safety, Health  

and Environment Products) หรือ SAFETY

  เป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน 

โดยบริษัทถือเป็นหน่ึงในผู้น�าที่มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าท่ีหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าท่ีมีชื่อเสียง 

โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า และมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็น 

ตัวแทนจ�าหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King’s ตราสินค้า Microgard และ ตราสินค้า Ansell นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนา

ตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS, KENEX, ENV-SAFE, ENVO สินค้าที่บริษัทจัดจ�าหน่ายแบ่งออกเป็น 

2 กลุ่มหลัก ดังนี้

1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal ProtectiveEquipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ 

ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลาย

ส่วนร่วมกันในขณะท�างาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการ

ท�างาน เช่น อันตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าใน 

หมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกาย 

ตั้งแต่ศรีษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ท่ีอุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่นและ 

สารเคมี ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

1.2 อปุกรณ์เพือ่ควำมปลอดภยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (Safety and Environment 

Products) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ 

สถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ช�าระ 

ล้างตาและล�าตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ ์

ถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ล็อกนิรภัย ป้ายเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
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2. กลุ่มสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (Control Environment Products) หรือ CE 

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มี

ความสะอาด ปลอดภยัในสถานทีป่ฏบิตังิานทีต้่องการ

การควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ 

(Cleanroom) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็ค

ทรอนกิส์ กลุม่อตุสาหกรรมผลติชิน้ส่วนรถยนต์ กลุม่

อตุสาหกรรมผลติยา กลุม่อตุสาหกรรมผลติเครือ่งมอื

แพทย์ ทีจ่�าเป็นต้องมกีารควบคมุสิง่ปนเป้ือน อนภุาค

ขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน 

เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้า

ในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์ส�าหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ส�าหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน 

อุปกรณ์ท�าความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

3. กลุ่มสินค้ำและบริกำรดำ้นระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 

  โดยบริษัทแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

3.1  การจัดจ�าหน่ายเครื่องจักร และอุปกรณ์ท่ี

เกี่ยวข้องกับระบบบ�าบัดน�้าส�าเร็จรูป จัด

จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบ�าบดั

น�้าประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม 

และระดับครัวเรือน เช ่น อุปกรณ์และ

สารกรองตะกอน เครื่องสูบน�้า ถังเก็บน�้า  

ระบบบ�าบัดน�้าชุดอุปกรณ์ส�าเร็จ (Module) 

เครื่องกรองน�้าส�าเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัว

เรือน โดยบริษัทได้พัฒนาสินค้าเครื่องกรอง

น�้าส�าเร็จรูป ใช้ตราสินค้าของตนเองได้แก่ 

ตราสินค้า Aquamex

3.2  การให้บริการจ�าหน่ายน�้าจากระบบบ�าบัดให้แก่ลูกค้า ในลักษณะเดียวกับรูปแบบขอสัมปทาน (Build-Own-Operate) 

โดยด�าเนินการต้ังแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และน�าระบบไปติดตั้งในสถานท่ีของลูกค้าในลักษณะพร้อม 

ใช้งาน โดยบรษิทัได้รบัรายได้จากการจ�าหน่ายน�า้ทีบ่�าบดัได้ ให้กบัลกูค้าตามระยะเวลาทีร่ะบใุนสญัญา โดยทีบ่รษิทัเป็น

เจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าว

3.3  การให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า มุ่งเน้นในระบบจัดการน�้าเพื่อตอบสนองความ

ต้องการในการใช้น�า้ โดยการบ�าบดัน�า้ดใีห้ได้คณุภาพเหมาะสมหรอืท�าการบ�าบดัน�า้เสยีเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ ซึง่รวมถงึ 

การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั้งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ การซ่อมบ�ารุง 

และงานบริการหลังการขาย
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3.4 การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�าบัดน�า้ 

 โดยระบบบ�าบดัน�า้ดหีรอืน�า้เสยีทีบ่รษัิทให้บรกิารกบัลกูค้า แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตามความต้องการใช้งาน และคณุภาพ

ของน�้าที่ต้องการ ดังนี้

-  ระบบผลิตน�้าประปาและน�า้ดื่ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุง 

 คุณภาพน�า้ดิบ เช่น น�้าผิวดินตามธรรมชาติ (น�้าคลอง แม่น�า้ น�้าบาดาล) และน�า้ที่ปนเปื้อน 

 สิ่งสกปรกต่างๆ เพื่อให้สามารถน�ามาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ  

 รวมถึงระบบผลิตน�า้ประปาเคลื่อนที่

-  ระบบบ�าบัดน�้าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบ�าบัดน�้าเสียที่เกิดจาก 

 การประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงจ�าเป็นต้องได้รับการบ�าบัด 

 ก่อนที่จะปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม

-  ระบบบ�าบัดน�า้เสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบ�าบัด 

 น�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ในการด�าเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีระบบบ�าบัดที่หลากหลาย 

 เพื่อให้ได้คุณภาพที่เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ที่น�าน�้าที่ถูกบ�าบัดกลับไปใช้ใหม่

-  ระบบผลิตน�้าบริสุทธิ์ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตน�้าบริสุทธิ์ ส�าหรับการ 

 ใช้งานเฉพาะด้านที่มีข้อก�าหนดสูง

-  ระบบผลิตน�้าจืดจากน�้าทะเล (Desalination System) เป็นระบบที่น�าน�้าทะเลมาผ่าน 

 กระบวนการให้เป็นน�้าบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพื่อให้เป็นน�้าจืดที่สามารถน�ามาใช้งานทั่วไป 

 หรือใช้ในอุตสาหกรรมได้

  ตราสนิค้าทีส่�าคญัทีบ่รษิทัจดัจ�าหน่ายในกลุม่สนิค้าและบรกิารด้านระบบบ�าบดัน�า้เพือ่อปุโภคและบรโิภค ได้แก่ 

GE, PENTAIR และ ANDRITZ

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

 แผนการด�าเนินงานในระยะยาวในภาพรวม บริษัทมุ่งเน้นด�าเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือเป็นบริษัทชั้นน�าที่มี 

ความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการ 

ของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2562 เริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ทั้งในธุรกิจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และธุรกิจน�้า ให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยส�าคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตได้  

และปรับปรุงกระบวนการในการท�างานโดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในกระบวนการท�างานเพิ่มข้ึน เพ่ือเพ่ิม

ประสทิธภิาพและความรวดเรว็ในการให้บรกิารแก่ลกูค้า โดยบรษิทัมเีป้าหมายในการสร้างการเตบิโตของรายได้เฉลีย่ปีละไม่ต�า่กว่า 25%

 ธุรกิจหลักด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน บริษัทมุ่งเน้นการให้

บริการอย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญใน

ธรุกจิความปลอดภยั อาชวีอนามยั การเพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพฒันาสนิค้า การเพิม่สนิค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการทัง้ในกลุม่ลกูค้าเดมิและขยายฐานลกูค้าไปยงักลุม่ลกูค้าใหม่ท่ีบรษัิทยงัมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย นอกจากนี ้บรษัิทยงัมีเป้าหมาย 

ในการเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัคอื ตราสนิค้า Synos ทัง้ตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซยีน 

รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าเครื่องมือ อุปกรณ์ 

ด้านความปลอดภัย บริการให้ค�าปรึกษา บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และการบริการหลังการขาย
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 ธุรกิจการจัดจ�าหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม เน่ืองจากภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว และการแข่งขัน 

ค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้ จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อกระบวน 

การผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นเรื่องการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความส�าคัญ

และยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเดิม และบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนรายได้โดยการพัฒนาปรับปรุงสินค้า 

การเพิ่มสินค้าใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย โดยความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้า 

เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งจากฐานลูกค้าเดิมและลูกค้ารายใหม่

 ธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมีความมุ่งม่ันในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถสร้างรายได้และก�าไร 

ให้กับบริษัทในสัดส่วนที่สูงขึ้น ถึงแม้ว่าผลการด�าเนินงานในปี 2559 บริษัทได้รับผลกระทบจากการเกิดค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มและค่า

ปรับส่งมอบงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนล่าช้า อันเนื่องมาจากปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจ�านวนไม ่

เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ด้านการบริหารงานโครงการ ท�าให้การควบคุมติดตามงานโครงการยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

นอกจากนีย้งัมปัีญหาด้านผูร้บัเหมาทีร่บังานเกนิศกัยภาพ จ�านวนแรงงานท่ีมจี�ากัด จงึท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบดงักล่าว อย่างไรก็ตาม 

บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตจากธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า ท้ังจากงบประมาณภาครัฐท่ีมีนโยบายด้านการบริหาร

จัดการน�้าอย่างต่อเนื่อง และจากภาคเอกชนที่ระบบบ�าบัดน�้ายังมีความส�าคัญ มีความจ�าเป็นต่อกระบวนการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นบริษัท

จึงมุ่งเน้นในด้านการพัฒนาบุคลากร การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านระบบบ�าบัดน�้า การปรับปรุงกระบวนการบริหาร

งานโครงการให้สามารถด�าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้ในอนาคต

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ สรุปได้ดังนี้

 ปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาต 

ให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL

 ปี 2552 บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบ�าบัดน�้าโดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส 

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการด�าเนินงานในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอนจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

 ปี 2555 บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาที่อ�าเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีส�านักงานสาขา 3 แห่งคือ ภาคตะวันออก 

ที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ท่ีจังหวัดภูเก็ต นอกจากน้ี บริษัทยังได้ด�าเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศ 

แถบอาเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จ�ากัด เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์

 ปี 2556 บริษัทด�าเนินการจัดต้ังบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจ�าหน่ายสินค้า 

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 

1 ล้านบาท และบรษิทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ�ากัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพชูา เพือ่ด�าเนนิธรุกจิ 

ด้านการจัดจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน�้า เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน�้าประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 

ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านเรียล (เทียบเท่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท

 ปี 2557 บริษัทด�าเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด วัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า 

เพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ต้ังแต่การจัดจ�าหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บ�ารุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้ง 

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน  

27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
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 ปี 2558 บริษัทเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ากัด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน 

ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) 

จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 การด�าเนินงานในบริษัทย่อยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�าหนด บริษัท 

จึงพิจารณาหยุดการด�าเนินงานในบริษัทย่อยชั่วคราว เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท

 เดือนสิงหาคม ปี 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท 

โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญ 

เพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด 

(มหาชน)

บริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดีย) จ�ากัด

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

 การแบ่งการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

 บริษัท กำรด�ำเนินงำน

1. บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัทใหญ่) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าใหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร 

 ตั้งแต่การจัดจ�าหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง 

 บ�ารุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

4. บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

 และสิ่งแวดล้อม ในประเทศกัมพูชา

99.99% 99.99% 100%
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 โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2557 ถึงปี 2559 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี้

 กลุ่มสินค้ำและบริกำร ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557*

  ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

1. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย

 อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY) 687.37 62.33% 715.45 77.94% 675.77 83.69%

2. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (CE) 130.29 11.81% 104.82 11.42% 98.11 12.15%

3. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค 280.34 25.42% 94.64 10.31% 29.13 3.61%

 และบริโภค (WATER) 

4. รำยได้อื่น 4.87 0.44% 3.04 0.33% 4.48 0.55%

 รวมรำยได้ 1,102.87 100% 917.94 100% 807.49 100%

หมายเหตุ : * บริษัทมีการจัดประเภทสินค้าใหม่ ระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงท�าให้โครงสร้างรายได้ที่แสดงเปลี่ยนไปจากที่เคยรายงานไว้ใน  

 ปี 2557

โครงสร้างรายได้
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กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SAFETY)

 ธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน มีความเกี่ยวข้องกับภาวะเศรษฐกิจ

อตุสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนือ่งจากสนิค้าทีจ่ดัจ�าหน่ายเป็นสนิค้าท่ีใช้ในสถานประกอบการอุตสาหกรรม หรอืใช้กบัผู้ปฏบิตังิาน

ในสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกกรรมมีการเติบโตสูง จะท�าให้มีความต้องการใช้สินค้าด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานสูงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ถือเป็นสิ่งจ�าเป็นมากขึ้น 

จากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การบังคับด้วยกฎหมาย หรือความต้องการได้รับการรับรองตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ 

ที่เป็นสากล เพื่อยกระดับมาตรฐานในการผลิตหรือการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเอง นอกจากน้ีประเด็นด้านความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ยังเป็นประเด็นที่แต่ละธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งในอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ทั่วไปให้ความส�าคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจ การตระหนักถึงความส�าคัญของ 

ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อมว่าเป็นสิง่จ�าเป็นต่อการพฒันาทางธรุกจิ โดยความรบัผดิชอบต่อพนกังาน ผูป้ฏบิตังิาน และ

สิง่แวดล้อม จงึท�าให้ธรุกจิสนิค้าและบรกิารด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานมแีนวโน้มขยายตวัเพิม่ขึน้

 จากข้อมูลส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2559 

ขยายตัว 3.2% ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนที่มีการขยายตัว 2.9% ส�าหรับภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ขยายตัว 1.4% ดัชนีผลผลิต

อุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 0.4% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการส่งออกและความต้องการ 

ภายในประเทศ แต่ยังเป็นการขยายตัวขึ้นอย่างช้าๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเม่ือเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบ 

จากความผนัผวนของราคาน�า้มนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ท�าให้ความต้องการใช้สนิค้าในกลุม่ SAFETY ลดลง อย่างไรกต็าม 

บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย เพิ่มจ�านวนลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายตลาดสินค้า 

เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสินค้า ท�าให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้า

ใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายส�าหรับสินค้าเทคนิค ท�าให้มีรายได้จาก 

การให้บริการเพ่ิมขึ้นด้วย ส�าหรับกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการ เนื่องจากในปี 2559 บริษัทมีนโยบายลดการประมูลงานขายสินค้า

ในรายการที่อัตราก�าไรขั้นต้นต�่า จึงท�าให้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการลดลง ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและ 

ให้บริการจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานจ�านวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 3.92% 

เมื่อเทียบกับปีก่อน

 ปี 2560 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัว 3%-4% โดยม ี

ปัจจัยสนับสนุนมาจากจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน การฟื ้นตัว 

ภาคการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมี 

การฟ้ืนตวัขึน้ได้ดกีว่าปีก่อน จงึเป็นแรงขบัเคลือ่นให้ภาคการผลติในอตุสาหกรรมต่างๆขยายตวัขึน้เช่นกนั ความต้องการสนิค้าในธรุกจิ

ของบริษัทจึงคาดว่าจะขยายตัวขึ้น

 ภาวะการแข่งขันส�าหรับสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น 

เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมา จากการที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โรงงาน

อุตสาหกรรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนทางด้านกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยท่ีมีความเข้มงวด

มากขึ้นทุกปี ท�าให้มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานมากยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้ขาย

รายใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรายย่อย สินค้าที่จ�าหน่ายยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด บริษัทยังคงได้เปรียบ

ในเรื่องของสินค้าที่มีจ�าหน่ายอย่างหลากหลาย คลอบคลุมสินค้ามาตรฐานทั่วไป จนถึงสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และสามารถ

รองรับการสั่งซื้อในปริมาณมากได้ นอกจากนี้ บริษัทใช้วิธีร่วมมือกับผู้ผลิตหรือผู้ขายในการจัดหาสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้า 

และการบริหารต้นทุนสินค้า ท�าให้บริษัทสามารถแข่งขันด้านราคาได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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 นอกจากนี้ การที่บริษัทประกอบธุรกิจในด้านน้ีมาเป็นระยะเวลานาน ผลการด�าเนินงานเป็นท่ียอมรับท้ังด้านคู่ค้าและลูกค้า 

ประกอบกับบริษัทมีการพัฒนาด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ และการพัฒนาสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงการพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ความช�านาญด้านความปลอดภัย สามารถให้ค�าแนะน�าในการเลือกใช้สินค้าด้านความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

กบัทกุกลุม่ลกูค้า อกีทัง้บรษิทัยงัให้ความส�าคญัในการสร้างความพงึพอใจให้แก่ลกูค้าทัง้เรือ่งสนิค้าและบรกิาร ท�าให้บรษิทัยงัคงรกัษา

ตลาดและความสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้าได้ รวมถงึการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่ายเพือ่ขยายฐานลกูค้าใหม่ และความสามารถในการบรหิาร

จัดการสินค้าส�ารองคลัง จึงท�าให้บริษัทมั่นใจศักยภาพในการแข่งขันของบริษัท

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)

 ธุรกิจด้านการจัดจ�าหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การขยายตัว

ของตลาดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีการชะลอตัวจากความต้องการสินค้าประเภท Hard Disk Drive ลดลง ตั้งแต่ปลายปี 2558 ต่อเนื่อง

มาจนถึงปี 2559 อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ผลิตหลัก รวมถึงกลุ่มบริษัทในห่วงโซ่การผลิตก็ได้มีการปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถรักษาความ

สามารถในการแข่งขันได้ต่อไป โดยการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของ Hard Disk ส�าหรับใช้ในอุตสาหกรรมประเภท Clouds Storage 

ซึ่งมีความสามารถในการบรรจุข้อมูลต่างๆ ในปริมาณมากและท�างานได้อย่างรวดเร็ว จึงเป็นการแยกตลาดออกจากกลุ่ม SSD ( Solid 

State Drive ) ซึ่งเป็นที่นิยมและเข้าแทนที่ Hard Disk ในกลุ่มตลาด Note Book ที่เคยมีมา นอกจากนี้ ในส่วนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า

วงจรอิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กลุ่ม Semiconductor ก�าลังการผลิตยังทรงตัวอยู่ และได้รับผลกระทบจากก�าลังการผลิตรถยนต์ที่

ลดลง เนื่องจากชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้ส่วนใหญ่ส่งต่อไปยังกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ด้านการ

ควบคมุสภาพแวดล้อมเพือ่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชิน้งานและกระบวนการผลติ ยงัเป็นสิง่ทีจ่�าเป็นอยูม่ากในอตุสาหกรรมการผลติชิน้ส่วน

อิเล็กทรอนิกส์

 ด้านการแข่งขัน เนื่องจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท�าให้ลูกค้าส่วนใหญ่พยายามลดต้นทุนที่ใช้ในการผลิต 

ระดับการแข่งขันมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มนี้จะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจ 

ส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ก็ให้ความส�าคัญในเรื่องต้นทุนเป็นส�าคัญ การแข่งขันส่วนใหญ่จึงเป็นการแข่งขันด้านราคา บริษัทจึง 

มุง่เน้นการบริหารต้นทนุสนิค้า ความรวดเรว็ในการบรกิาร การสร้าง Brand ให้ลกูค้าตระหนกัถงึความส�าคัญและยากต่อการเปลีย่นแปลง 

การน�าเสนอสนิค้าตามความต้องการพเิศษให้กบัลกูค้าตามลกัษณะการใช้งานท่ีแตกต่างออกไปเฉพาะราย เพือ่เพิม่ส่วนแบ่งทางการตลาด

และการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ นอกจากนี้ ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าน่าจะขยายตัวดีกว่าปี 2559 

จากการฟ้ืนตวัของตลาดในประเทศและการส่งออกทีม่แีนวโน้มดขีึน้ตามภาวะเศรษฐกจิโลก ธรุกจิด้านการจดัจ�าหน่ายสนิค้าและบรกิาร

ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงมีโอกาสเติบโตได้

กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER)

 น�า้เป็นสาธารณปูโภคพืน้ฐานทีม่คีวามจ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติและระบบเศรษฐกจิ การใช้น�า้เพือ่การอปุโภคและบรโิภค การใช้น�า้ 

เพื่อการด�าเนินกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลังงาน ความต้องการใช้น�า้ 

มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจ�านวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังมีผลกระทบจากภัยธรรมชาติ เหล่านี้ท�าให้เกิด

ปัญหาด้านทรพัยากรน�า้ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนน�า้ ปัญหาน�า้ท่วม ปัญหาการเสือ่มคณุภาพของแหล่งน�า้ เป็นต้น 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพิ่มมากขึ้น

 รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศไทย เพื่อแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน�้าอย่างเร่งด่วน 

และการบริหารจัดการน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานต่างๆ 

ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัด้านการบรหิารจดัการน�า้ เพือ่ด�าเนนิการตามนโยบายดงักล่าว ธรุกจิด้านระบบบ�าบดัน�า้ของบรษิทั จงึมุง่เน้น

การรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ ส�าหรับปี 2559 บริษัทรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชน จ�านวนรวม 137 โครงการ รวม

มลูค่าประมาณ 458 ล้านบาท และเนือ่งจากจ�านวนโครงการทีม่ปีรมิาณมากและมรีะยะเวลาการรบังานและส่งมอบงานใกล้เคยีงกนั การ

บรหิารงานโครงการยังขาดประสทิธภิาพ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการก่อสร้างได้ทนัเวลา จงึมกีารประมาณการหนีส้นิทีเ่กดิจากความล่าช้า 

ของโครงการ ท�าให้ในปี 2559 มีมูลค่ารายได้รับรู้ตามสัดส่วนงานหลังหักประมาณการค่าปรับตามสัดส่วนงาน 252 ล้านบาท และ 

มีมูลค่างานที่ยังไม่ได้รับรู้รายได้ ณ 31 ธันวาคม 2559 จ�านวนประมาณ 133 ล้านบาท
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 ด้านการให้บริการบริหารจัดการน�้าส�าหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2559 เนื่องจากบริษัทเน้นการรับงาน 

จากภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมยังมีการลงทุนโครงการด้านระบบบ�าบัดน�้าไม่สูงนัก สัดส่วนรายได้จากกลุ่มอุตสาหกรรม 

จงึมจี�านวนลดลง อย่างไรกต็าม บรษิทัมุง่เน้นการตดิตามการน�าเสนอโครงการ และการดแูลเรือ่งการบรกิารหลงัการขายในกลุม่ลกูค้าเดมิ 

นอกจากนี้ ผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา เริ่มเป็นที่ยอมรับของลูกค้าในวงกว้าง ท�าให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจด้านระบบ�าบัดน�้าใน 

กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมให้เติบโตได้

 ส�าหรับปี 2560 บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้าน 

การบริหารจัดการน�้าต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมท่ีระบบบ�าบัดน�้ายังเป็นสิ่งจ�าเป็นในกระบวนการการด�าเนินธุรกิจ และ 

บรษิทัเชือ่มัน่ว่าด้วยศกัยภาพและความมุง่มัน่ของบรษิทั จะสามารถพฒันาบคุลากรและทมีงานให้มคีวามเชีย่วชาญในธรุกจิ การพัฒนา

ด้านการบรหิารงานโครงการให้มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการปรบัปรงุกระบวนการภายใน จะท�าให้ธรุกจิด้านระบบบ�าบดัน�า้ของบรษิทัเตบิโต

และสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

 สภาพการแข่งขันส�าหรับธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก แต่ถือว่า 

ยงัมจี�านวนน้อยราย โดยแต่ละแห่งอาจมุง่เน้นการให้บรกิารทีแ่ตกต่างกนั และกลุม่ลกูค้ามคีวามหลากหลาย ตลาดด้านการบรหิารจัดการ

น�า้มแีนวโน้มขยายตวัได้อกีมาก การแข่งขนัจงึยงัถอืว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง บรษิทัมุง่เน้นในการให้บรกิารส�าหรบัระบบขนาดกลางและ

เล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบเรื่อง ความสามารถในด้านการลงทุน 

การบริหารจัดการ บริษัทมีความน่าเชื่อถือ ท�าให้บริษัทสามารถแข่งขันได้ 
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ภาพรวมการด�าเนินงาน

 งบการเงินรวม ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขาย 

และการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เม่ือเทียบกับปีก่อน ท่ีมีรายได้จากการขาย 

และการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มข้ึนหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน�้าประปาชุมชน 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจ�านวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์

ท�าให้การบริหารงานโครงการยังขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาในบางพื้นที่ที่มีปริมาณงานจ�านวนมาก 

และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน แรงงานในพื้นที่มีจ�านวนจ�ากัด ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินงานก่อสร้าง

โครงการระบบประปาชุมชนให้แล้วเสร็จได้ภายในก�าหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทประมาณการหน้ีสินท่ีเกิดจากความล่าช้า 

ของโครงการจ�านวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจ�านวน  80.39 ล้านบาท นอกจากนี้ 

ยังเกิดปัญหาผู้รับจ้างบางส่วนทิ้งงานขณะด�าเนินการ เกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งบริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง 

จึงบันทึกประมาณการหน้ีสินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจ�านวน 56.51 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว บริษัทได้เร่งด�าเนินการแก้ไข 

ท�าให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนส่วนเพิ่ม ในการเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเข้าท�างานในโครงการท่ีมีปัญหา ปี 2559 บริษัท 

มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรือลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

ที่มีก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�านวน 34.31 ล้านบาท 

สรุปผลการด�าเนินงาน  
 หน่วย : ลำ้นบำท

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รายได้จากการขาย  816.53 847.39 (3.64%)

รายได้จากการให้บริการ  21.11 9.42 124.18%

รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  260.35 58.09 348.16%

รายได้อื่น  4.87 3.04 60.27%

รวมรำยได้  1,102.87 917.94 20.15%

ต้นทุนขาย  606.72 624.78 (2.89%)

ต้นทุนบริการ  21.88 6.91 216.47%

ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ  232.74 42.92 442.24%

รวมต้นทุน  861.34 674.62 27.68%

ก�ำไรขั้นต้น  236.65 240.29 (1.51%)

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)  21.55% 26.26% (4.71%)

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  246.79 196.31 25.71%

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  (5.26) 47.02 (111.20%) 

อัตราก�าไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)  (0.48%) 5.12% (5.60%)

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ ่  (15.25) 34.31 (144.43%)

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (%)  (1.38%) 3.74% (5.12%)

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.08) 0.21 (137.93%)

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก(ล้านหุ้น)*  189.80 162.00
 

*ปี 2559 บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(RO) จ�านวน 40,499,996 หุ้น  

ค�าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
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รายได้

 โครงสรำ้งรำยได้ ปี 2559 % ปี 2558 % % YoY 

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 687.37 62.60% 715.45 78.20% (3.92%)

และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SAFETY)

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30%

กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภค  280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22%

บริโภค (WATER) 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01%

 ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01%  

เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท

 รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SAFETY) มีจ�านวน  

687.37 ล้านบาท ลดลง 28.08 ล้านบาทหรือ 3.92% เม่ือเทียบกับปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราท่ีไม่สูงนัก 

โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ีภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็ก

น้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน�้ามัน การลดงบ

ประมาณ และลดคนงาน ท�าให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ บริษัท 

ประมูลงานขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากบริษัทไม่เน้นการประมูลงานขายสินค้าในรายการท่ีมีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่าเกิน

ไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย ท�าให้มีจ�านวนลูกค้าใหม่เพิ่ม นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการ

ขยายตลาดสินค้าเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสินค้า ท�าให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได ้

จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายส�าหรับสินค้าเทคนิค ท�าให้มี

รายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

 ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจ�านวน 130.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.47 ล้านบาท 

หรือ 24.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว 

ลูกค้าในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การขายสินค้ากลุ่ม CE มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น 

แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มสินค้า CE จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษัท 

จึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความส�าคัญและยากต่อการ

เปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ท�าให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

 รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ�าบัดน�า้เพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ�านวน 280.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

185.70 ล้านบาท หรอื 196.22% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน รายได้ทีเ่พิม่ขึน้หลกัมาจากรายได้จากการรบัเหมาก่อสร้างโครงการประปาชมุชน

รับรู้ตามส่วนงานจ�านวน 252.01 ล้านบาท

 หน่วย : ล้ำนบำท
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ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

 ปี 2559 บรษิทัมต้ีนทนุขายและต้นทนุบรกิารจ�านวน 861.34 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทนุขายจ�านวน 606.72 ล้านบาท ต้นทุน

ขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริการมีจ�านวน 21.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีราย

ได้จากการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนมีจ�านวน 232.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

ตามการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานก่อสร้าง

 สดัส่วนต้นทนุขายและบรกิารคดิเป็น 78.45% ของรายได้จากการขายและการให้บรกิาร เนือ่งจากการให้บรกิารรบัเหมาก่อสร้าง

โครงการระบบประปาชมุชนมอัีตราก�าไรขัน้ต้นไม่สงู และมต้ีนทนุส่วนเพิม่จากการเร่งรดังานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสรจ็ ด้านอตัราก�าไร

ขัน้ต้นจากการขายสนิค้าลดลงจากภาวะการแข่งขนั และอัตราก�าไรขัน้ต้นจากงานบรกิารยงัไม่สงู เนือ่งจากยงัมรีายได้จากงานบรกิารไม่

มาก แต่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์งานบริการคงที่ ท�าให้บริษัทมีอัตราก�าไรขั้นต้นที่ 21.55% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรา

ก�าไรขั้นต้น 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจ�านวน 246.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจ�านวน 92.30 ล้าน

บาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเมือ่เทยีบกบัปีก่อน สาเหตหุลกัจากค่าตอบแทนพนกังานทีผ่นัแปรตามรายได้จากการขายทีล่ดลง ได้แก่ 

ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 มีจ�านวน 97.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 

ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจ�านวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจ�านวน 56.51 ล้านบาท 

เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าอาจจะไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้

 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจ�านวน 11.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจาก 

สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

ก�าไรสุทธิ

 ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าวข้างต้น ท�าให้ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่

จ�านวน 15.25 ล้านบาท คดิเป็นอตัราขาดทนุสทุธ ิ1.38% ลดลงเมือ่ทยีบกบัปีก่อนทีม่กี�าไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่จ�านวน 

34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก�าไรสุทธิ 3.74%

อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

 งบกำรเงินรวม ปี 2559 ปี 2558

อัตราก�าไรขั้นต้น  21.55% 26.26%

อัตราก�าไร(ขาดทุน)จากการด�าเนินงาน 1.34% 6.70%

อัตราก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ  (1.38%) 3.74%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (4.52%) 10.63%
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  ณ 31 ธันวำคม 2559 ณ 31 ธันวำคม 2558

   (ปรับปรุงใหม่) % กำรเปลี่ยนแปลง

  ลำ้นบำท % ลำ้นบำท %  

สินทรัพย์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99%

หนี้สิน  609.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23%

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ ่ 352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21%

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 293.56 

ล้านบาท หรอื 43.99% โดยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนทีเ่พิม่ขึน้จากลกูหนีอ้ืน่ทีเ่พิม่ขึน้หลกัมาจากเงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้าและวสัดกุ่อสร้าง

ส�าหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าจ�านวน 11.24 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น 

13.82 ล้านบาท และมีรายการมูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บส�าหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มข้ึนจ�านวน 127.74 ล้านบาท 

ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 11.16 ล้านบาท และมีงานระหว่างท�าเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีค่า

เผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจ�านวน 2.08 ล้านบาท

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการซื้อเครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน�้า

จ�านวน 21.87 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงานจ�านวน 8.17 ล้านบาท สินทรัพย์ด้านระบบบ�าบัดน�้า

อยู่ระหว่างติดตั้งจ�านวน 6.70 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆรวมจ�านวน 2.75 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงโดยการตัดจ�าหน่ายระหว่างปี 

7.79 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 18.83 ล้านบาท

 ลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิ

  ในปี 2559 บริษัทมีลูกหนี้การค้า-สุทธิจ�านวน 146.29 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลงจากปีก่อนจ�านวน 3.60 ล้านบาท 

โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 49.23 วัน เร็วขึ้นกว่าปีก่อนที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 55.22 วัน

  โดยปกติ บริษัทมีนโยบายการให้ระยะเวลาการจ่ายช�าระแก่ลูกค้า ซ่ึงบริษัทจะท�าการพิจารณาระยะเวลาการจ่ายช�าระ

จากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซ้ือ และประวัติการช�าระเงินในอดีต ส�าหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

บริษัทจะประมาณการจากลูกหน้ีที่คาดว่าจะเก็บหนี้ไม่ได้ ใช้อัตราการตั้งค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 100% จากยอดหนี้คงค้าง 

ในปี 2559 บริษัทไม่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

 สินค้ำคงเหลือ-สุทธิ

  บริษัทมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิจ�านวน 235.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ�านวน 11.86 ล้านบาท เกิดจากสินค้าส�าเร็จรูปที่ซื้อมา

เพื่อขายเพิ่มขึ้นจ�านวน 11.16 ล้านบาท และงานระหว่างท�าเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 97.11 วัน 

ลดลงจากปีก่อนทีมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 118.79 วัน ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าหรับสินค้าล้า

สมยัหรอืเสือ่มคณุภาพ บรษิทัพจิารณาจากอายแุละสภาพของสนิค้าเป็นหลกั โดยในปี 2559 บรษิทัมค่ีาเผือ่การลดมลูค่าสนิค้า

เพิ่มขึ้นจ�านวน 2.08 ล้านบาท
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หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 609.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จ�านวน 263.85 ล้านบาท 

หรือ 76.23% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 174.45 ล้านบาท ส่วนของหนี้สิน

ระยะยาวตามสญัญาเช่าทางการเงนิทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปีเพิม่ขึน้ 4.91 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปีเพิ่มขึ้น 5.14 ล้านบาท และการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการปรับงานล่าช้าจ�านวน 56.41 ล้านบาท 

ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิลดลง 27.26 ล้านบาท

 ส�าหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.13 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาว 

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 32.32 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจ�านวน 2.70 ล้านบาท

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

  บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 313.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลก

เงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท และใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้นจ�านวน 39.84 ล้าน

บาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 บรษิทัมตีัว๋แลกเงนิจ�านวน 200 ล้านบาท เสนอแก่สถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ ในอตัราดอกเบีย้ 

3.45% ต่อปี อายุ 4 เดือน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�า้

 เจำ้หนี้กำรคำ้-สุทธิ

  บริษัทมีเจ้าหนี้การค้าจ�านวน 104.33 ล้านบาท ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้าในประเทศ 30.32 ล้านบาท และเจ้าหนี้การ

ค้าต่างประเทศ 74.02 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการช�าระหนี้เฉลี่ยในปี 2559 เท่ากับ 47.30 วัน ลดลงจากปีก่อนที่มีระยะเวลา

ช�าระหนี้ 66.28 วัน

 หนี้สินตำมสัญญำเชำ่ทำงกำรเงิน

  บริษัทมีสินทรัพย์ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ได้แก่ เครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาลจ�านวน 21.87 ล้านบาท 

เครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะรวมจ�านวน 5.61 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาว

ตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24.71 ล้านบาท เป็นหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี 

5.97 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จ�านวน 352.31 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 

บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 40,499,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษัทได้รับช�าระค่าหุ้นดังกล่าว

แล้วทั้งจ�านวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ข้อ 22 ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุน 

ที่ออกช�าระแล้ว 202.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท ก�าไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ

ส�าหรับงวดจ�านวน 15.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจ�านวน 35.64 ล้านบาท

 ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.73 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อนท่ีมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วน 

ของเจ้าของเท่ากับ 1.07 เท่า เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น
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ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

 ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัท 

ไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดัง

กล่าวโดยเพิม่ผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในบรษิทัย่อยในงบการเงนิรวมจ�านวน 1.54 ล้านบาท จงึท�าให้งบแสดง 

ฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุง 

ย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

อัตราส่วนสภาพคล่อง 

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)  1.44 1.58

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า) 7.41 6.61

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)  49.23 55.22

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)  7.72 5.51

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน)  47.30 66.28

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ  (เท่า) 3.76 3.07

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)  97.11 118.79

วงจรเงินสด (วัน)  99.04 107.73

  ปี 2559 ปี 2558

เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมด�าเนินงาน (238.14) (23.21)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29)

เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 242.47 55.20

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (10.21) 27.70

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14

 กระแสเงินสด 31 ธันวำคม 2559 31 ธันวำคม 2558

 หน่วย : ล้ำนบำทกระแสเงินสด

 บริษทัมเีงนิสดสทุธใิช้ไปในกจิกรรมด�าเนนิงานจ�านวน 238.14 ล้านบาท โดยมกี�าไรจากการด�าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงใน

สนิทรพัย์และหนีส้นิด�าเนนิงานจ�านวน 77.30 ล้านบาท สนิทรพัย์และหนีส้นิจากการด�าเนนิงานเปลีย่นแปลงสาเหตหุลกัมาจากลกูหนีก้าร

ค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านบาท มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่ม

ขึ้นจ�านวน 238.08 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจ�านวน 26.09 ล้านบาท

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�านวน 14.54 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้ส�านักงานและ

ทรพัย์สนิอืน่ๆรวม 10.92 ล้านบาท และสนิทรพัย์ด้านระบบบ�าบดัน�า้ระหว่างตดิตัง้ 6.70 ล้านบาท โดยมเีงนิสดรบัจากการขายสนิทรพัย์ 

1.56 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.74 ล้านบาท

 กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจ�านวน 242.47 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 169.10 ล้านบาท กู้ยืมเงิน

จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจ�านวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจ�านวน 80.65 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.55 ล้านบาท จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจ�านวน 5.16 

ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ล้านบาท
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แนวโน้มผลการด�าเนินงานปี 2560

 การคาดการณ์ภาพรวมการเตบิโตทางเศรษฐกจิของไทย มีแนวโน้มขยายตวัเพิม่ข้ึนจากปีก่อน แต่ยงัเป็นการขยายตวัอย่างค่อย

เป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิต 

ในอตุสาหกรรมต่างๆ จงึคาดว่าจะมแีนวโน้มขยายตวัจากความต้องการในประเทศ ส�าหรบัการผลติเพือ่ส่งออกทีต้่องพงึพงิภาวะเศรษฐกจิ

และการค้าโลก ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าปีก่อน  

เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในธุรกิจของบริษัท อย่างสินค้าด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเติมโตขึ้น 

โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดย

การพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่

ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทด้วย

 ส�าหรบัธรุกจิด้านระบบบ�าบดัน�า้เพือ่อปุโภคและบรโิภค บรษิทัยงัมองเหน็โอกาสในการสร้างความเตบิโต โดยมปัีจจยัสนบัสนนุ

มาจากภาครฐัทีย่งัมนีโยบายด้านการบรหิารจดัการน�า้ต่อเนือ่ง และจากภาคอตุสาหกรรมทีร่ะบบบ�าบดัน�า้ยงัเป็นสิง่จ�าเป็นในกระบวนการ

การด�าเนนิธรุกจิ และบรษิทัเชือ่มัน่ว่าด้วยศกัยภาพและความมุง่มัน่ของบรษิทั จะสามารถพฒันาบคุลากรและทมีงานให้มคีวามเชีย่วชาญ

ในธรุกจิ การพฒันาด้านการบรหิารงานโครงการให้มปีระสทิธภิาพ รวมถงึการปรบัปรงุกระบวนการภายใน จะท�าให้ธรุกจิด้านระบบบ�าบดั

น�้าของบริษัทเติบโตและสร้างผลก�าไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต
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 บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัของการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุความเสีย่งอย่างเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ โดยก�าหนด

โครงสร้างและนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในการป้องกันและบริหารความเส่ียง 

รวมถงึก�าหนดแนวปฏบิตัทิีส่อดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ตดิตามแผนงานการบรหิาร

ความเสีย่งในระดบัองค์กร เพือ่ให้มกีารบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพและสามารถควบคมุให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ ตาม

นโยบายบรหิารความเสีย่งของบรษิทั และมกีารทบทวนนโยบายอย่างสม�า่เสมอ ให้ครอบคลมุความเสีย่งในด้านต่างๆ โดยมรีายละเอยีด

ของการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสาระส�าคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  สินค้าทีบ่รษิทัจดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้าทีน่�าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสัง่ซือ้สนิค้าจากต่างประเทศ

ในปี 2557 ถึง ปี 2559 คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ร้อยละ 68 และร้อยละ 75 ของยอดการสั่งซื้อสินค้ามาเพื่อจ�าหน่ายทั้งหมด 

ตามล�าดบั ซึง่การเสนอราคาและการช�าระเงนิจะใช้เงนิสกลุดอลลาร์สหรฐัและดอลลาร์สงิคโปร์เป็นหลกั ในขณะท่ีสนิค้าเกอืบทัง้หมด 

จัดจ�าหน่ายในประเทศ ดังน้ันบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรก็ดีบริษัทได้ค�านึง

ถึงผลกระทบดังกล่าวและมีการบริหารความเสี่ยงโดยใช้กลยุทธ์การซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) 

เป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจ้าหน้ีการค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ท้ังนี้ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัท 

มวีงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิ ซึง่แบ่งเป็นวงเงนิสกลุบาทไทย 225 ล้านบาท และดอลลาร์สหรฐั

เท่ากับ 1.15 ล้านเหรียญ โดยบริษัทจะซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของ

อัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างจ�ากัด ดังจะเห็นได้จากผลการบริหาร

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2557 ถึง ปี 2559 ที่มียอด ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

เท่ากับ 2.06 ล้านบาท (0.68) ล้านบาท และ 3.48 ล้านบาท ตามล�าดับ นอกจากนี้เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงจน

มีผลท�าให้ต้นทุนสินค้าของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ บริษัทจะท�าการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดย

แจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่ส�าคัญ

  บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ท่ีด�าเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้า 

ทีเ่ป็นบรษิทัผูผ้ลติสนิค้าหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายทีม่ตีราสนิค้าของตนเองมาเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี ส�าหรบัตราสนิค้าท่ีมียอดขายสงูสดุ 

3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ของรายได้จากการขาย ในปี 2559 ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินค้าดังกล่าว

ไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทมียอดขายที่เติบโตขึ้นเป็น

ล�าดับ นอกจากนี ้บรษิทัได้ด�าเนนิการปรบัปรงุ พฒันาระบบบรหิารช่องทางจดัจ�าหน่าย ให้ครอบคลมุกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย มาก

ขึ้น รวมทั้งการมีภาพลักษณ์ของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริษัท

เจ้าของตราสินค้ามีความมั่นใจในบริษัท และบริษัทยังคงรักษาสถานะการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

และบรษิทัยงัมนีโยบายการลดความเสีย่งและความเสยีหายจากการการสญูเสยีการเป็นตวัแทน โดยมกีารพฒันาตราสนิค้าของ

บรษิทัเองบางส่วน ในปี 2559 บรษิทัมรีายการสนิค้าทีเ่ป็นตราสนิค้าของตนเองกว่า 300 รายการ คดิเป็นสดัส่วนรายได้ประมาณ

ร้อยละ 12 ของรายได้จากการขายและให้บริการรวม

ปัจจัยความเสี่ยง
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3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

  การจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 มียอดขายเครดิตคิดเฉลี่ยประมาณ ร้อยละ 95 ของรายได ้

จากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจ�าหน่ายแบบให้เครดิตในการช�าระเงิน ดังน้ันกรณีท่ีลูกค้าของบริษัทมีลักษณะ 

เป็นหนี้สูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทจึง 

มีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการค้า ซึ่งในส่วนของลูกค้ารายใหม่ (ยกเว้นลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล 

ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดวงเงินให้ 

เครดติในการสัง่ซ้ือ นอกจากนีบ้รษิทัยังมนีโยบายการให้เครดติทีร่ดักมุกบัลกูค้าโดยมกีารพจิารณาทบทวนเครดติลกูค้าสม�า่เสมอ 

จึงท�าให้ในปี 2558 ถึงปี 2559 ไม่มียอดหน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญเกิดขึ้น บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

โดยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ประมาณจากจ�านวนหนีอ้าจเกดิข้ึนจากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ตามเงือ่นไขการช�าระเงนิ 

โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่งบแสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณา

จากลูกหนี้ที่มีอายุการช�าระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซ่ึงอาจพิจารณา ต้ังค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100  

จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้นเป็นรายๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

  บริษัทมีรายการสินค้าที่จ�าหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสินค้าท่ีหมุนเวียนเร็ว 

ซึ่งบางครั้งสินค้าที่เป็นที่นิยมของลูกค้าจะมีการขาดตลาดบ้างในบางโอกาส หรือมีสินค้าบางรายการที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้า

อันเนื่องมาจาการเปลี่ยนแปลงในด้านความต้องการของตลาด การได้รับผลกระทบจากการแข่งขันด้านราคา ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการหมุนเวียนของสินค้าคงคลัง และ อาจน�าไปสู่สินค้าค้างสต๊อค อย่างไรก็ดีบริษัทได้จัดท�าแผนการส่งเสริมการขาย และ

การขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย ทั้งในแง่ของการขยายสาขาของบริษัท และตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่

จะพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และได้น�าเอาระบบการบริหารจัดการสินค้า 

ในรูปแบบของการพัฒนาโปรแกรม ต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่ เช่น คลังสินค้า (WMS) ระบบ ERP มาจัดการ รวมถึงการพัฒนาระบบ 

MRP เพื่อให้ สามารถบริหารสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและท�าให้ลูกค้ามั่นใจใน

การให้บริการได้เป็นอย่างดี บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองน้ีสามารถตอบสนอง 

ต่อสภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันจะเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง เพิ่มอัตราการหมุนของสินค้าและ 

การบริหารต้นทุนสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

5. ความเสี่ยงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย

 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด

  เดิมบริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ากัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 

70 คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 210,000 ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า 6.77 ล้านบาท ในปี 2558 การด�าเนินงานในบริษัท 

ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด มีผลขาดทุนต่อเนื่อง บริษัทจึงเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 

1 บาท เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานขาดทุนเกินทุน

  จากแผนงานของปี 2559 หลังจากบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ากัด ในสัดส่วน 

ร้อยละ 100 บรษิทัมแีผนงานทีจ่ะขยายตลาดสนิค้าด้านอปุกรณ์ด้านความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อม เนือ่งจาก

เห็นศักยภาพของตลาดที่เริ่มเติบโตขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า เพื่อให้มีผลการด�าเนินงานดีขึ้น อย่างไร

ก็ตามเนื่องจากผลประกอบการไม่ดีขึ้นท�าให้บริษัทได้มีแผนหยุดกิจการชั่วคราวส�าหรับบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด 

หลังจากสิ้นสุดปี 2559 นี้

  ทั้งนี้บริษัทมีการตั้งส�ารองการด้อยค่าจากเงินลงทุนในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด จ�านวน 6.77 ล้านบาท 

ในปี 2557 และ ปี 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
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6. ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา

 6.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรก่อสรำ้งล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด

  ในสัญญาว่าจ้างงานที่บริษัทรับจ้างด�าเนินการให้กับหน่วยงานราชการ(ผู้ว่าจ้าง) ในแต่ละรายจะระบุระยะเวลา

การให้บริการที่แน่นอนที่บริษัทในฐานะผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งบางโครงการเกิดปัญหาความล่าช้า 

ในการด�าเนินการ ท�าให้ไม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก�าหนด หรือมีสาเหตุมาจากปัจจัย

ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชาติ เป็นต้น ซึ่งหากความล่าช้าดังกล่าวมีสาเหตุมาจากบริษัทในฐานะ

ผู้รับจ้าง บริษัทจะมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากเงินค่าปรับท่ีผู้ว่าจ้างสามารถเรียกร้องได้ตามเงื่อนไขท่ีระบุในสัญญา 

อันจะส่งผลกระทบต่อก�าไรของโครงการ

  จากการรับงานในปี 2559 บริษัทมีโครงการที่ไม่สามารถด�าเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ซึ่งคาดว่า 

จะท�าให้เกิดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานเกินกว่าระยะเวลา อาทิ ค่าปรับ ต้นทุนที่เกินกว่างบประมาณ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่าย

จ�านวนประมาณ 22 % ของมูลค่างาน บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงก�าหนดวิธีการป้องกันความเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

โดยการวางแผนงานและการก�าหนดเวลาท�างานตามหลัก Critical Path Method (CPM) และมีการจัดประชุมเสนอ 

แผนงานในส่วนโครงการก่อสร้างอย่างสม�่าเสมอ อาท ิการวางแผนงานก่อสร้างให้แล้วเสรจ็ตามสญัญา และการก�าหนด

แนวทางบรหิารความเสีย่งจากเหตกุารณ์ทีอ่าจท�าให้งานล่าช้า นอกจากนี ้บรษิทัได้พฒันาระบบการรายงานและตดิตาม

เพื่อให้มีการก�ากับ ติดตามอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว สามารถแก้ไขสถาณการณ์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงได้มีการร่วมมือ

และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้สามารถด�าเนินให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา

 6.2 ควำมเสี่ยงจำกกำรว่ำจำ้งผู้รับจ้ำง และกำรขำดแคลนแรงงำน

  ในการด�าเนนิงานด้านการก่อสร้างนัน้ บรษิทัจ�าเป็นต้องพึง่พาผูร้บัจ้างให้เป็นผูด้�าเนนิการก่อสร้างงานโครงการที่

ประมลูได้ โดยในการรบังานในแต่ละพืน้ทีน่ัน้บรษิทัได้มกีารคดัสรรผูร้บัจ้างทีอ่ยูใ่นพืน้ทีน่ัน้ๆ เพือ่ควบคมุต้นทนุ จากการ

ด�าเนินงานที่ผ่านมาผู้รับจ้างบางรายมีการรับงานในปริมาณที่มากเกินไปจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ส�าหรับ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาทีพ่บอย่างต่อเนือ่งทัง้แรงงานภายในประเทศเอง และแรงงานต่างด้าว ท�าให้ต้อง

พึง่พาแรงงานจากภาคเกษตรกรรมซึง่เป็นแรงงานทีผ่นัผวนตามฤดกูาล ท�าให้ประสบกบัปัญหาการขาดแคลนแรงงานโดย

เฉพาะในฤดเูพาะปลกูหรอืเกบ็เกีย่ว และหรอืช่วงเทศกาลต่างๆ ซึง่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารโครงการท�าให้ไม่สามารถ

ด�าเนนิการได้ตามแผนงานทีว่างไว้ เกดิต้นทุนค่าแรงเพิม่ข้ึนจากการเร่งท�างานและส่งผลท�าให้โครงการส่งมอบงานล่าช้า 

ทั้งนี้บริษัทตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงให้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการประมูลงาน ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา 

รวมถึงมีการก�าหนดถึงความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้รับจ้างหากเกิดค่าปรับจากการด�าเนินงานโครงการ

ล่าช้ากว่าระยะเวลาสัญญาก�าหนด ซึ่งมีการก�าหนดสัดส่วนในการรับผิดชอบ คือ ส่วนของบริษัทรับผิดชอบ : ผู้รับจ้าง

รับผิดชอบ ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ย 80:20 ตามล�าดับ พร้อมท้ังก�าหนดให้ผู้รับจ้างจัดท�าหลักประกันการด�าเนินงาน 

ในลักษณะของหลักทรัพย์ค�้าประกัน และหรือ หนังสือค�า้ประกัน (Letter of Guarantee) ร่วมด้วย

 6.3  ควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพันในโครงกำรภำยหลังกำรส่งมอบงำน

  โครงการก่อสร้างที่ส่งมอบแลว้ ซึง่ในสญัญาจะระบุว่าบริษทัจะต้องรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความช�ารุดและ

ความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงานให้กับผู้ว่าจ้างโดยมีระยะเวลาประมาณ 2 ปี ดังนั้นบริษัทอาจได้รับ

ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนินการก่อสร้าง ด้วยการควบคุมคุณภาพของงานให้ได้ตรง

ตามมาตรฐานการก่อสร้าง และใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน มีการรับประกันสินค้าครอบคลุมระยะเวลาการรับประกัน

ผลงานของบริษัท เพื่อให้ความเสี่ยงจากการรับประกันผลงานเกิดขึ้นน้อยที่สุด
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1. ทุนจดทะเบียนและทุนช�าระแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น มูลค่าที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท และมีทุนช�าระแล้วจ�านวน 202,499,982 บาท

 บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

2. ผู้ถือหุ้น

 รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังนี้

 ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

 1 ครอบครัวหวังธ�ำรง 85,974,578 42.46%

    - นายชวลิต หวังธ�ารง 25,812,055 12.75%

    - น.ส.ธัญธิดา หวังธ�ารง 19,431,379 9.60%

    - นางเนาวรัตน์ หวังธ�ารง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ 19,626,661 9.69%

    ของ นายชวลิต หวังธ�ารง) 

    - นายธันยา หวังธ�ารง 15,097,433 7.46%

    - น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ  5,280,000 2.61%

    ของ นายธันยา หวังธ�ารง) 

    - นางวรรณี หวังธ�ารง 727,050 0.36%

 2 ครอบครัวจำรุตั้งตรง 39,066,250 19.29%

    - นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 28,640,000 14.14%

    - นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ  8,551,250 4.22%

    ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) 

    - นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%

    - นายประเสริฐ จารุตั้งตรง 625,000 0.31%

 3 นำยวีรชัย เดชอมรธัญ 5,761,600 2.85%

 4 นำยวิโรจน์ ตั้งสถำพรพงษ์ 3,637,500 1.80%

 5 ครอบครัวชุนหจินดำ 3,597,991 1.78%

    - นายพรชัย ชุนหจินดา 1,648,129 0.81%

    - นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ  875,646 0.43%

    ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 

    - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 590,296 0.29%

    - น.ส.สวณี ชุนหจินดา 315,338 0.16%

    - นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%

 6 นำยอุเทน พัฒนำนิผล 3,100,000 1.53%

 7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 2,484,712 1.23%

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
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 ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

 8 ครอบครัววงศ์ธนะเกียรต ิ 1,934,425 0.96%

   - นางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ 1,778,175 0.88%

    ของ นายนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ) 

    - นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 156,250 0.08%

 9 นำยสุรชัย ฟองอมรกุล 1,650,050 0.81%

 10 นำยสุพจน์ อรุณวณิชย์พร 1,500,000 0.74%

 11 อื่นๆ  61,257,551 30.25%

  รวม   202,499,982 100.00%

3. สรุปรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กรรมกำรบริษัท

 1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 1,288,000 1,648,129 360,129

 2 นายชวลิต หวังธ�ารง 24,490,560 25,812,055 1,321,495

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 15,600,000 19,626,661 4,026,661

 3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,000,000 1,250,000 250,000

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 6,830,999 8,551,250 1,720,251

 4 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 24,000 30,000 6,000

 5 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 24,000 30,000 6,000

 6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรต ิ - 156,250 -

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1,422,540 1,778,175 355,635

 7 นายสันติ เนียมนิล - - -

 8 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนด ี 198,600 248,250 49,650

 9 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน ์ - - -

 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 134,000 168,582 34,582

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 696,000 875,646 179,646

 11 นายธันยา หวังธ�ารง 12,000,000 15,097,433 3,097,433

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 4,224,000 5,280,000 1,056,000
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 ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร 31 ธันวำคม 2558 31 ธันวำคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ผู้บริหำร

 1 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 600,000 750,000 150,000

 2 นายปโยธร มุ้งทอง - - -

 4 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล - - -

หมายเหตุ :

 โดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท กรรมการและผู้บริหาร 

ผูม้รีายชือ่ ณ วนัก�าหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ ได้รบัสทิธจิองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว โดยหุ้นเพิม่ทนุ PHOL เริม่ซือ้ขายในวนัที ่11 ตุลาคม 2559

4. การกระจายการถือหุ้น

 การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น  รวมทั้งสิ้น   นิติบุคคล   บุคคลธรรมดำ

  จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.24 1,472 199,981,150 98.76

ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว - - - - - - - - -

รวม 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.24 1,472 199,981,150 98.76

 การกระจายการถือหุ้นตามอัตราส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ดังนี้

 ผู้ถือหุ้น  รวมทั้งสิ้น   นิติบุคคล   บุคคลธรรมดำ

  จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น % จ�ำนวนรำย จ�ำนวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 22 152,890,649 75.50 1 2,484,712 1.23 21 150,405,937 74.27

เกินกว่า 0.5%

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 1,278 49,605,933 24.50 3 34,120 0.02 1,275 49,571,813 24.48

ไม่เกิน 0.5% แต่

ไม่ต�่ากว่าหนึ่งหน่วย

การซื้อขาย 

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้น 176 3,400 0.00 0 0 0.00 176 3,400 0.00

ต�่ากว่าหนึ่งหน่วย

การซื้อขาย 

รวม 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.25 1,472 199,981,150 98.75

หมายเหตุ : 1) ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้จัดท�าข้อมูล โดยกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหลายบัญชี และ/หรือมีที่อยู่ไม่ซ�้ากันจะนับเป็นคนละราย

  2) ตามข้อบังคับบริษัทฯ อัตราการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ�านวนหุ้นที่ออกและจ�าหน่ายแล้วทั้งหมด
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5. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อการเสนอขาย 

 หลักทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท

 - ไม่มี –

6. รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

 บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 100,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

 ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

 1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 999,997 99.9997

 2 นายชวลิต หวังธ�ารง 1 0.0001

 3 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน ์ 1 0.0001

 4 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 1 0.0001

  รวม   1,000,000 100.00

 ล�ำดับ รำยชื่อผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

 1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 99,997 99.997

 2 นายปโยธร มุ้งทอง 1 0.001

 3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001

 4 นางสุกัญญา วิงวอน 1 0.001

  รวม   100,000 100.00

 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด

 บรษิทัย่อยมทีนุจดทะเบยีนทีอ่อกและเรยีกช�าระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มลูค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ ประมาณ 

9.5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 30,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 40,000 เรียล โดย บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นใน 

สัดส่วน 100%
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7 การออกหลักทรัพย์อื่น

• ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญเดิม (PHOL-W1)

  มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ

เพิ่มทุนจ�านวนไม่เกิน 40,499,996 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัท ตาม

สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาที่เสนอขายหุ้นละ 2.00 บาท และการ

ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1(PHOL-W1) ในจ�านวนไม่เกิน 40,499,996 หน่วย 

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญใหม่

ต่อใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยมีรายละเอียดใบส�าคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)  

  ครั้งที่ 1 ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ 

  เพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วน

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก : 40,499,996 หน่วย

จ�านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ : 40,499,996 หุ้น

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1 พฤศจิกายน 2559

วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญ 31 ตุลาคม 2561

แสดงสิทธิ: 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาการใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ และระยะเวลา ใช้สิทธิได้ในวันท�าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปีตลอด 

การแจ้งความจ�านงในการใช้สิทธิ : อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบส�าคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจ�านง 

  ในการใช้สิทธิตามใบส�าคญัแสดงสทิธิภายในระยะเวลา 5 วนัท�าการ ก่อนวนัใช้สิทธิ

  ในแต่ละครั้ง
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 สรุปข้อมูลกำรถือใบส�ำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ของกรรมกำรและผู้บริหำร

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำรและผู้บริหำร ได้รับจัดสรร 31 ธันวำคม 2559 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

   (หน่วย) (หน่วย) 

 1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 338,129 - (338,129)

 2 นายชวลิต หวังธ�ารง 6,321,495 - (6,321,495)

 3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 250,000 250,000 -

 4 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 6,000 6,000 -

 5 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 6,000 6,000 -

 6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรต ิ 31,250 - (31,250)

 7 นายสันติ เนียมนิล - - -

 8 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนด ี 49,650 49,650 -

 9 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน ์ - - -

 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 34,582 82 (34,500)

 11 นายธันยา หวังธ�ารง 3,097,433 2,750,033 (347,400)

 12 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 150,000 150,000 -

 13 นายปโยธร มุ้งทอง - - -

 14 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล - - -

หมายเหตุ : จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ลดลงเนื่องจากมีการจ�าหน่ายใบส�าคัญแสดงสิทธิ ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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• ใบส�ำคัญแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญัของบรษิทั ครัง้ท่ี 1 ท่ีจดัสรรให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบรษิทั (PHOL ESOP-Warrant)

  บรษิทัจดัให้มโีครงการออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญของบรษัิท ครัง้ท่ี 1 จดัสรรให้แก่กรรมการ

และพนักงานของบริษัท โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่กรรมการและ

พนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ

บริษัท เป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการท�างานให้แก่บริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจ

บุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท�างานร่วมท�างานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ของบริษัท ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยมีราย

ละเอียดใบส�าคัญแสดงสิทธิดังนี้

ประเภทของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

  ที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 

  (ESOP-Warrant)

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้

อายุใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกและเสนอขาย

จ�านวนใบส�าคัญแสดงสิทธิที่ออก : 8,000,000 หน่วย

จ�านวนหุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิ : 8,000,000 หุ้น

วันที่ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 1 ธันวาคม 2559

วันครบก�าหนดอายุของใบส�าคัญ 30 พฤศจิกายน 2562

แสดงสิทธิ : 

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่

ราคาการใช้สิทธิ : 3.00 บาทต่อหุ้น

ระยะเวลาการใช้สิทธิ ครั้งที่ 1 : 30 พฤศจิกายน 2560 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30

และระยะเวลาการแจ้งความจ�านง ครั้งที่ 2 : 30 พฤศจิกายน 2561 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 30

ในการใช้สิทธิ : ครั้งที่ 3 : 29 พฤศจิกายน 2562 ใช้สิทธิได้ร้อยละ 40



 บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มห�ชน) 53

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บริษทัมนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิได้นติบิคุคลและส�ารองต่างๆ ตามกฎหมาย

และที่บริษัทก�าหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว 

อาจจะก�าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ 

ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ�าปีแล้วจะต้องน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้น

แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

รับทราบในการประชุมคราวต่อไป 

 ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาท) 0.10 0.08 0.08 0.13 0.11 0.10

เงินปันผลประจ�าปี (บาท) - 0.12 0.12 0.10 0.13 0.10

หุ้นปันผล - - - 5 หุ้นเดิม:1หุ้นใหม่ - -

    หรือ 0.20 บาท

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) (0.08) 0.21 0.24 0.38 0.24 0.21

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ - 94.42% 83.39% 114.39% 71.32% 93.54%

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 ส�าหรบับรษิทัย่อย ก�าหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงนิปันผลตามนโยบายเดยีวกบับรษิทัใหญ่ กรณปีกตทิีบ่รษิทัไม่มคีวามจ�าเป็น

ต้องใช้เงนิเพ่ือการลงทนุเพิม่หรอืขยายธรุกจิ  คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายให้บรษิทัย่อยเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จ่ายเงนิปันผลของ

บริษัทย่อยไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม 

คณะกรรมการบรษิทัย่อยอาจจะก�าหนดให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น

ของบริษัทย่อย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้างองค์กร

(ณ ปัจจุบัน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายตรวจสอบภายในประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจ
ส�านักงานบริหารคุณภาพ

และพัฒนาระบบ

กรรมการผู้จัดการ

ส�านักงานเลขานุการ

ฝ่ายขายกลุ่มสินค้า SAFETY ฝ่ายขายกลุ่มสินค้า CE ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
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1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท

  ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจ�านวนเท่าใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนด แต่จ�านวนกรรมการต้องไม่น้อยกว่า  

5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือ

หุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ และมกีรรมการอสิระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึง่เลอืกตัง้และถอดถอนโดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้กรรมการ 

ไม่น้อยกว่าครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด โดยกรรมการทัง้หมดของบรษิทั ต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด

 กำรแต่งตั้งกรรมกำร

• ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีท่ีประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการ

ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น 

เสียงชี้ขาด

• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก

กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าท่ีตามข้อบังคับในกิจการ 

ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

• ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเข้า 

เป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของ 

คณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

 กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

• ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูก

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งก็ได้

• นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการจะพ้นจากต�าแหน่งเมือ่ ตาย หรอืลาออก หรอืขาดคณุ สมบตัหิรอื

มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก�าหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมีค�าสั่งให้ออก

• กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยืน่ใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนบัแต่วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษิทั ทัง้นี้

กรรมการซึ่งลาออกจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนบริษัทมหาชนจ�ากัดทราบด้วยก็ได้

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อย

กว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน

หุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

โครงสร้างการจัดการ
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 คณะกรรมการของบริษัท มีจ�านวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง ประเภทกรรมกำร วันที่เริ่มด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรครั้งแรก

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

นายชวลิต หวังธ�ารง

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ

นายสันติ เนียมนิล /1

 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา/2

นายธันยา หวังธ�ารง/2 /3

ประธานกรรมการ

กรรมการ 

กรรมการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

กรรมการ

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

12 กันยายน 2550

12 กันยายน 2550

12 กันยายน 2550

12 กันยายน 2550

12 กันยายน 2550

13 มกราคม 2557

10 พฤษภาคม 2559

12 ตุลาคม 2558

30 เมษายน 2556

26 เมษายน 2559

30 เมษายน 2556

 โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ท�าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ:
/1  ล�าดับที่ 7 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
/2  ล�าดับที่ 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา และล�าดับที่ 11 นายธันยา หวังธ�ารง ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559
/3  ล�าดบัที ่11 นายธนัยา หวงัธ�ารง เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษิทัครัง้แรก เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2556 และลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งเมือ่วนัที ่11 กนัยายน 

2558

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

  กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายชวลิต หวังธ�ารง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และ

ประทับตราส�าคัญของบริษัท

  ตามข้อบังคับบริษัท จ�านวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นส�าคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือ

ชือ่ร่วมกนัและประทบัตราส�าคญัของบรษิทั คณะกรรมการมอี�านาจก�าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงชือ่กรรมการผูม้อี�านาจผกูพนั

บริษัท

  คณะกรรมการมีอ�านาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระท�าการอย่างใดอย่างหนึ่ง

เฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

  ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง 

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดนั้น 

เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

  คณะกรรมการบรษิทัมคีวามรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทั และการก�ากบัดแูลให้การบรหิารจัดการ

เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางทีก่่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ ภายใต้กรอบจรยิธรรมทีด่แีละค�านงึถงึผลประโยชน์ของ

ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย รวมถงึการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีอ�านาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. ก�าหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท ดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย 

กลยุทธ์และทิศทางที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น 

และการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระส�าคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อ�านาจการบริหาร 

และรายการอื่นใดตามที่กฏหมายก�าหนด

5. ก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่ก�าหนด และก�าหนด 

ค่าตอบแทนที่เหมาะสม

6. ก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างครอบคลมุ รวมถงึการตดิตาม ดแูลการจดัการ

ความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ

7. จัดให้มีระบบการรายงานผลการด�าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการติดตาม 

และปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม

8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการท�ารายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอ�านาจ 

มีการจัดท�าบัญชีที่ถูกต้อง ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการน�าทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทางมิชอบ

9. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

10. ก�ากับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

11. ก�ากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดท�ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของ 

ผูส้อบบญัชไีว้ในรายงานประจ�าปี และครอบคลมุเรือ่งส�าคญัๆ ตามนโยบายข้อพงึปฏบัิตท่ีิดสี�าหรบักรรมการของบรษิทั

จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

13. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ

อ�านาจเพือ่ให้บคุคลดงักล่าวมอี�านาจ และ/หรอืภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ 

เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ได้
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2.  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบการสอบทานรายการด้านการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของ

ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการ

จัดท�ารายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1

2

3

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ/4

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

นายสันติ เนียมนิล/5

ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

  คณะกรรมการตรวจสอบล�าดับที่ 2 เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถท่ีหน้าที่ใน

การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ท�าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

หมายเหตุ:
/4 ล�าดับที่ 1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
/5 ล�าดับที่ 3 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 

2559 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

  คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ

ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�าแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

 ขอบเขตอ�ำนำจหนำ้ที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ท�าการทบทวนและมีมติอนุมัติก�าหนด

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะ

สมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งตั้ง โยกยา้ย เลกิจา้งหวัหน้าตรวจสอบภายในและหนว่ยงานอื่นที่ใดทีร่ับผิดชอบเกี่ยวกบัตรวจสอบภายใน

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

5. สอบทานและให้ความเห็นเกีย่วกบัมาตรการปลอดคอร์รปัชัน่ ในเรือ่งความชดัเจนเหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบาย

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมท้ังมีกระบวนการน�ามาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
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ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1

2

3

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล/6

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

นายชวลิต หวังธ�ารง

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านัก 

ก.ล.ต. เพื่อท�าหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

8. จัดท�ารายงานก�ากับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ�าปีบริษัทซึ่งรายงานดัง

กล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น

10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ�าเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท

3.  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระ 

อย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

  โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ท�าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ:
/6 ล�าดบัที ่1 นายนพดล ธรีะบตุรวงศ์กลุ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทน รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจรญิ ทีล่าออก 

จากต�าแหน่งประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันท่ีได้รับการแต่งตั้ง 

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการ

พจิารณาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหากรรมการ นอกจากพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

อาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

  ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าทีส่รรหาและคดัเลอืกบคุคลเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

บริษทั ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงู และมีหน้าท่ีเสนอแนะความเหน็เกีย่วกบัการบรหิารผลตอบแทนต่างๆ ต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

  ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่6/2558 วนัที ่12 ตลุาคม 2558 ได้พจิารณาทบทวนและมมีตอินมุตักิ�าหนดขอบเขต 

อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และก�าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม 

ของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�านวยการฝ่ายขึน้ไป และหลกัเกณฑ์ในการสรรหาเพือ่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป
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3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการท่ีครบก�าหนดวาระ และผู้

บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

4. ก�าหนดวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ และผู้

บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

5. ก�าหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับ

สูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป โดยน�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่

ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้น�าเสนอต่อท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6. ก�าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป

7. พิจารณาเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษัทมีการเสนอขาย

หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกิน

กว่าร้อยละห้า(5)

8. ท�าหน้าที่ชี้แจงตอบค�าถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ประเมนิผลการปฏบิตังิานตนเองคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครัง้ เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัท

10. จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี

11. พจิารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครัง้ ตามความจ�าเป็นและความเหมาะสม

12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายก�าหนด หรือตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง ประกอบด้วยสมาชกิทีเ่ป็นประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง กรรมการ กรรมการ

บริหาร และ/หรือ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจ�านวนไม่เกิน 5 คน

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจ�านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1

2

3

4

5

นายธีรเดช จารุตั้งตรง

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา

ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ /7

นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ /8

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ

  โดยม ีผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรกึษาคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง และ นางสาวเสาวภา ชรูจุพิร 

 ท�าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ:
/7 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผลตั้งแต่วันที่ 10 

กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
/8 นพ.ประมขุ วงศ์ธนะเกยีรต ิกรรมการอสิระ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบรหิารความเส่ียง ตามมตทิีป่ระชมุ คณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที1่/2559 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559
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ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1

2

3

4

นายชวลิต หวังธ�ารง

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 

นายธันยา หวังธ�ารง

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

 วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

  กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้น

ต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความสี่ยงอาจพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

 หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 วันท่ี 21 ตุลาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติก�าหนด

ขอบเขต อ�านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ก�าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาในเร่ือง การบริหารความเส่ียงโดยรวม

2. ก�าหนดกลยทุธ์ แผนบรหิารความเสีย่ง และทรพัยากรทีใ่ช้ในการบรหิารความเสีย่งของ บรษิทัให้สอดคล้องกบันโยบาย

การบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท

3. ก�ากับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการ

บริหารความเสี่ยง ได้ถูกน�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมาย

รวมถึงการก�าหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

5. คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร มีจ�านวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

  โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ท�าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริหำร

  คณะกรรมการบรหิารหมายรวมถงึประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารมอี�านาจหน้าทีใ่นการบรหิารงานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิ

งานตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยมีขอบเขต อ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ด�าเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. เป็นผู้ก�าหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

3. ก�ากบัดแูล และอนมุตัเิรือ่งเกีย่วกบัการด�าเนนิงานตามปกตขิองบรษิทัตามอ�านาจหน้าทีท่ีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย

4. อนุมตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษาด้านต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการด�าเนนิงานของบรษัิทโดยอยูภ่ายใต้กรอบงบประมาณท่ีผ่านการอนมุตัิ

จากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

  คณะกรรมการบริหารอาจมอบอ�านาจช่วงให้ผู้บริหารหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงมีอ�านาจด�าเนินการในเรื่องหน่ึงเรื่องใด 

หรือหลายเรื่องตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการมอบอ�านาจ

ช่วงต้องไม่เป็นการอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยง หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่ คณะกรรมการ

บริหารมีส่วนได้เสียตามที่ก�าหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน โดยการอนุมัติใดๆ ต้อง

เป็นไปตามนโยบายและอ�านาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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ล�ำดับ ชื่อ - สกุล ต�ำแหน่ง

1

2

3

4

5

6

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา/10

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา

นายปโยธร มุ้งทอง

นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล/11

นายธันยา หวังธ�ารง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการผูจ้ดัการ/ ผูอ้�านวยการอาวโุสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ/

ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/

ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การท�างาน

ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด

6. ผู้บริหาร

  ผู้บริหาร/9 มีจ�านวน 6 ท่าน ประกอบด้วย

หมายเหตุ:
/9 ผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ล�าดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 

2559 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ
/10 ล�าดับ 2 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่  

18 มกราคม 2559
/11 ล�าดับ 5 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ชื่อเดิมคือ นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล

 ขอบเขตอ�ำนำจหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร

1. น�าองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร ดังนี้

-  เป็นผู้น�าการก�าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว

- ควบคุมและก�ากับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย

- เป็นผู้น�าในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ส�าคัญ

- เป็นผูใ้ห้ค�าปรกึษา แนะน�า ถ่ายทอดความรูด้้านนโยบายและกลยทุธ์ให้กบับคุลากรระดบับรหิารจดัการของบรษิทั

2. ให้การสนับสนุนและก�ากับดูแลโครงการด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัท

3. ก�ากับดูแลการบริหารและการด�าเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย

4. ก�ากับดูแลหน่วยงานกระบวนการหลักของธุรกิจคือฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด และแผนนกจัดซื้อ ของบริษัทฯ

5. ชี้น�าแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ 

ทางธุรกิจประจ�าปีของบริษัท

6. ให้การสนับสนุนและอ�านวยการแก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้สามารถด�าเนินภารกิจการก�ากับดูแลบริษัทอย่าง 

บรรลุผลสัมฤทธิ์

7. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่างคณะกรรมการ 

ชุดย่อยกับบุคลากรของบริษัท
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8. ให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

9. ให้ค�าแนะน�าการพัฒนาทุนมนุษย์ของบริษัทโดยการก�าหนดนโยบาย และการด�าเนินงานต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากร

โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น (Talent)

 ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบกรรมกำรผู้จัดกำร

1. รบัผดิชอบ ดแูล บรหิาร การด�าเนนิงาน และ/หรอื การบรหิารงานประจ�าวนัของบรษิทั รวมถงึการก�ากบัดแูลการด�าเนนิ

งานโดยรวม เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน เป้าหมายทางการเงิน 

และงบประมาณของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท

2. จัดท�าแผนธุรกิจ ตลอดจนจัดท�างบประมาณท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เพื่อขออนุมัติ

และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3. ก�าหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้างพนักงาน 

และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนัส และสวัสดิการต่างๆ ส�าหรับพนักงาน

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษัท เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายและสภาพตลาด

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของบริษัท

- งานบัญชีและการเงิน

- งานบริหารทรัพยากรมนุษย์

- งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

- งานคลังสินค้าและจัดส่ง

6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ�านาจมอบหมายในการติดต่อกับหน่วยงานราชการและหน่วยก�ากับดูแลอื่นๆ

7. ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงาน เพ่ือเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัท

8. ดูแลให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9. มอี�านาจ หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบใดๆ ตามทีไ่ด้รบัมอบหมายหรอืมอบหมายให้บคุคลอืน่ปฏบิตังิานเฉพาะอย่างแทน

ได้ โดยการมอบอ�านาจช่วงและ/หรอื การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการมอบอ�านาจตามหนงัสอืมอบ

อ�านาจที่ให้ไว้ และ/หรือ ให้เป็นไปตามข้อก�าหนดและอ�านาจอนุมัติของบริษัทที่ก�าหนด ทั้งนี้ การมอบหมายหรือมอบ

อ�านาจช่วงให้บคุคลใดบคุคลหนึง่มอี�านาจด�าเนนิการแทนนัน้ จะต้องไม่เป็นการอนมัุตริายการท่ีเกีย่วโยง หรอืรายการที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อยของบรษิทั หรอืรายการทีม่ส่ีวนได้เสยี ยกเว้นเป็นการ

อนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด
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สรุปสาระส�าคัญอ�านาจอนุมัติด�าเนินการของบริษัท ดังต่อไปนี้

เรื่อง คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร

กรรมกำรผู้จัดกำร

1. การอนุมัติแผนอัตราก�าลังคน/ 

 แผนงานประจ�าปี

อ�านาจ - - -

คณะกรรมการบริษัท

2. การกู้เงิน และออกตราสารหนี้ต่อครั้ง อ�านาจ - - -

คณะกรรมการบริษัท

3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และ

หนังสือส�าคัญเกี่ยวกับการเงินต่างๆ ตามที่

ระบุไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติของบริษัท

กรรมการผู้มีอ�านาจลง

นาม/ผู้รับมอบอ�านาจ

- - -

4. การรับรองข้อมูลงบการเงินบริษัท อ�านาจ - - -

คณะกรรมการบริษัท

5. การอนุมัติการลงทุน:

 5.1 โครงการลงทุนต่างๆ เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท ไม่เกิน  5 ล้านบาท ไม่เกิน  1 ล้านบาท

 5.2 การลงทุน/ ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย/

  ในเครือ

อ�านาจ

คณะกรรมการบริษัท

- - -

6. การขายทรัพย์สิน เกิน  2 ล้านบาท ไม่เกิน  2 ล้านบาท - -

7. การตัดหนี้สูญ เกิน  1 ล้านบาท - ไม่เกิน   1 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท

8. การอนุมัติการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่ง

 ค�าสั่งซื้อ

- ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

9. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า - ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

10. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า - ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

11. การอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้า - ไม่เกิน 40 ล้านบาท ไม่เกิน 20 ล้านบาท ไม่เกิน 10 ล้านบาท

12. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใช้จ่ายอื่น

ที่นอกเหนือจากค่าสินค้าและบริการ

- ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท

13. อ�านาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที่ก�าหนด - ไม่เกิน  5 ล้านบาท ไม่เกิน  1 ล้านบาท ไม่เกิน  5 แสนบาท

14. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซม

ทรัพย์สิน

- ไม่เกิน  5 ล้านบาท ไม่เกิน  2 ล้านบาท ไม่เกิน  1 ล้านบาท

  ทั้งน้ี การอนุมัติรายการข้างต้นไม่รวมถึงการอนุมัติรายการท่ีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธาน 

เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) กับบริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท (ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการก�ากับ 

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ หรอืประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ) ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการบรษิทัก�าหนด ซ่ึงการอนมุตัใินลกัษณะดงักล่าวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 

และทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั และ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุตัริายการดงักล่าว ตามทีข้่อบงัคบั

ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 7.1 หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมกำรและผู้บริหำร

  บริษัท มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อท�าหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสม ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อท�าหน้าท่ีก�ากับดูแลกิจการ 

และก�าหนดนโยบายแผนการด�าเนนิงานเพือ่ประโยชน์สงูสดุขององค์กรและผูถ้อืหุน้ โดยพจิารณาบคุคลทีจ่ะได้รบัการแต่ง

ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจ

ให้เป็นกรรมการในบรษิทัทีม่มีหาชนเป็นผูถ้อืหุน้ ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ 

พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกอบ 

ประกาศคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ที ่กจ.8/2553 เรือ่ง การก�าหนดลกัษณะขาดความน่าไว้วางใจ 

ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มหีน้าทีส่รรหาบคุคล/ผูท้รงคณุวฒุ ิทีม่คีณุสมบตัติามหลกัเกณฑ์

ก�าหนดเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนกรรมการท่ีครบก�าหนดวาระ และ/หรือกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ

เหตุอื่น น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบและให้น�าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งต้ังใน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�าทุกปี ยกเว้นกรณีกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนหรือระหว่างปี โดยข้อบังคับของ

บริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

1. ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงเท่ากบัจ�านวนหุน้ทีต่นถอือยูโ่ดยถอืว่าหนึง่หุน้เท่ากบัหนึง่เสยีง แต่ไม่มกีารคณูด้วย

จ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ 1. เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้

ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน

จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

  กรณี แต่งตั้งกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสามของจ�านวนกรรมการท้ังหมดของผู้ขออนุญาตและต้องมีไม่

ต�่ากว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั่วไปตามข้างต้นแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส�าหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 

15 ธันวาคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง การขออนุญาตและการ

อนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนาคม 2552 และที่ 

ทจ. 15/2554 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 

มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่

บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท และไม่

เป็น กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน
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• มหีน้าทีใ่นลกัษณะเดยีวกบัทีก่�าหนดไว้ในประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคณุสมบตัแิละขอบเขต

การด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• มคีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมการตรวจ

สอบอย่างน้อยหนึง่คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะสามารถท�าหน้าทีใ่นการสอบทานความน่าเชือ่ถอื

ของงบการเงินได้

  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดคนหนึง่ออกจากต�าแหน่งก่อนถงึคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน

เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่

ของจ�านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม

 7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ำรับกำรพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำร

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ใช้แนวทางตามแนวทางปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและแต่งต้ัง

กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยค�านึงถึงองค์ประกอบส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1) คุณลักษณะของกรรมการในแต่ละคน

 พิจารณาและก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมการในด้านต่างๆ เช่น

• ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ

• การตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

• ความมีวุฒิภาวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ

• การท�างานอย่างมีหลักการและมาตรฐานเยี่ยงมืออาชีพ

• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความส�าคัญ

2) ความรูค้วามช�านาญทีต้่องการให้มใีนคณะกรรมการ เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัสามารถก�าหนดกลยทุธ์ นโยบาย 

รวมทัง้ก�ากบัดแูลให้มกีารปฏบิตัติามกลยทุธ์ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ได้แก่ บญัชแีละการเงนิ, การบรหิารจดัการ

องค์รวม, การบริหารความเสี่ยงและการจัดการในภาวะวิกฤต, ก�าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านอื่น รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น

 โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะได้จัดท�าแผนการอบรมให้ความรู้ความช�านาญเฉพาะด้าน 

แก่คณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการมีความรู้ความช�านาญครบถ้วน ตามความจ�าเป็นและ

ความเหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่องค์กร

3) ความหลากหลายของกรรมการ

  นอกเหนอืจากองค์ประกอบดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนยงัอาจพจิารณาก�าหนด

แนวทางเกีย่วกบัความหลากหลายของคณุสมบตัอิืน่ๆของกรรมการทัง้คณะ เช่น กรรมการจากกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่างๆ 

และพื้นฐานการศึกษา อายุ เพศ เป็นต้น
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 7.3 วิธีกำรและกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทในปัจจุบันว่าเหมาะสมกับความจ�าเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัท 

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมท้ังเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับ

โครงสร้างดังกล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

2. สรรหารายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท

3. พจิารณากลัน่กรองรายชือ่และประวตัขิองผูท้ีจ่ะเสนอชือ่เป็นกรรมการ และเสนอให้คณะกรรมการบรษิทัพิจารณา

4. ด�าเนินการเพื่อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู้ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

และเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและน�าเสนออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ในการสรรหารายช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ก�าหนดกรอบการสรรหาที่จะ 

สร้างความมั่นใจว่า ผู้ที่ได้รับการสรรหาจะสามารถปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการตามหลัก Fiduciary Duty 

ที่ส�าคัญสองประการ คือ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์

สุจริต (Duty of Loyalty)

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสเสนอชื่อผู้ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่ง

ตั้งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยก�าหนดระยะเวลาที่เพียงพอใน 

การพิจารณากลั่นกรองตามกระบวนการที่คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนก�าหนด

7. เพื่อความชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและ 

ขั้นตอนกระบวนการในการเสนอชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมท้ังจัดเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื่อที่

ระบถุงึข้อมลูทีจ่�าเป็นในการพจิารณา เหตผุลสนบัสนนุ รวมทัง้ความเตม็ใจของผูท้ีไ่ด้รบัการเสนอชือ่ไว้ในแบบ

เสนอชื่อนั้นด้วย

8. กลั่นกรองและตรวจสอบรายชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้น

บัญชีด�าหรือถอดถอนจากบัญชีรายชื่อท่ีหน่วยงานเหล่าน้ีจัดท�าข้ึนรวมท้ังท�าการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที่

ผ่านการกลั่นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

9. ในการเสนอช่ือกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทั

ในจ�านวนทีเ่หมาะสมเพือ่ให้กรรมการบรษัิทมีโอกาสคดัเลอืกและเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถอืหุน้พจิารณาตามจ�านวน

ที่ต้องการแต่งตั้ง

10. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส่งรายชื่อและประวัติกรรมการท่ีจะพิจารณาแต่งต้ังให้ผู้ถือหุ้น 

ล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี

11. ในกรณีที่มีการเสนอช่ือกรรมการที่พ้นวาระกลับเข้าด�ารงต�าแหน่ง จะน�าเสนอผลงาน และประวัติการเข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาด้วย

12. ในการเสนอรายชื่อกรรมการให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที่ประชุม

13. จดัให้มกีารปฐมนเิทศให้กบักรรมการใหม่อย่างเป็นทางการก่อนการเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัคร้ังแรก

  เมื่อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะ

เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป เพื่อให้การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้ก�าหนดแนวทางการสรรหาดังนี้
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 กรรมกำรบริษัท

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ ไม่ว่าจะเป็น 

กรรมการทีเ่ป็นตวัแทนของผูถ้อืหุน้ หรอืกรรมการอสิระ จากคณุสมบตั ิทกัษะ ประสบการณ์ทีจ่ะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร 

ซึ่งมีการทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ท้ังน้ี การแต่งต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ครบก�าหนดวาระจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตามข้อบังคับของบริษัท 

มีสาระส�าคัญดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจ�านวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และ

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1)  ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจ�านวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

(2)  ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามข้อ (1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอื หลายคนเป็นกรรมการ

ก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ 

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการได้ไม่เกินจ�านวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ต้องเลือกตั้ง

(3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวน กรรมการ

ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมาม ี คะแนนเสียงเท่ากัน

เกินจ�านวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น

เสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามญัประจ�าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งหนึง่ในสาม ถ้าจ�านวนกรรมการทีจ่ะแบ่งออกให้ตรง

เป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรก และ 

ปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นต�าแหน่ง

นานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคล 

คนหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสองเดอืน บุคคล 

ซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน 

โดยมตขิองคณะกรรมการดงักล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในสีข่องจ�านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ากึง่หนึง่ของจ�านวน

หุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 กรรมกำรอิสระ

  คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็นกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการบริษัท โดยการแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระ

อย่างน้อย 3 คน

  หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑ์การคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองกรรมการ

อิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และกฏหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ

  บริษัท ได้ก�าหนดนิยามกรรมการอิสระไว้ เท่ากับข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 

เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถอืหุน้ไม่เกนิร้อยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ 

รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วข้องของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ�า หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันท่ียื่นค�าขออนุญาต 

ต่อส�านักงาน ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของ 

ส่วนราชการซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา 

คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม 

หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจ

ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

  ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหน่ึง รวมถึงการท�ารายการทางการค้าท่ีกระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ 

การเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ รายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิาร หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลอืทางการเงนิ 

ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค�้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน ซึ่ง

เป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ

ของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ�านวนใดจะต�า่กว่า ทั้งนี้ การค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไป

ตามวธิกีารค�านวณมลูค่าของรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการ

ท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี

ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
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6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึการให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ 

ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 

ผูม้อี�านาจควบคมุของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ท่ีมีนยั ผู้มีอ�านาจควบคมุ หรอืหุน้ส่วนของผู้ให้บรกิารทางวชิาชพีนัน้ด้วย 

เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจ�า 

หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง

เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของผู้ขออนุญาต

  ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมการ

อสิระอาจได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการด�าเนนิกจิการของผู้ขออนญุาต บรษิทัใหญ่ บริษทัย่อย 

บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ บรษิทั โดยมกีารตดัสนิใจในรปูแบบ

ขององค์คณะ (collective decision) ได้

  ความในวรรคหนึ่งตามข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่ก�าหนดให้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ 

ผู้ขออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน ให้ใช้บังคับกับค�าขออนุญาตที่ยื่นต่อส�านักงานตั้งแต่

วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 เป็นต้นไป

  ในกรณีทีบ่คุคลทีบ่รษิทั/ผูข้ออนญุาตแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอสิระเป็นบคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์

ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญาตได้รับ

การผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อผู้

ขออนุญาตได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั้ง

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไป

นี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

(ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนด

(ข) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษัทในการเสนอให้มีการแต่งต้ังบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

  เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง ข้อ 5 และข้อ 6 ค�าว่า “หุ้นส่วน” หมายความว่า บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงาน

สอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพี ให้เป็นผูล้งลายมอืชือ่ในรายงานการสอบบญัช ีหรอืรายงานการให้บรกิารทางวชิาชพี (แล้ว

แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

  นอกจากน้ีกรรมการอสิระจะมคีณุวฒุกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ท�างาน และความเหมาะสมอืน่ๆ 

ประกอบกัน เพื่อน�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคน

หนึง่คนใดพ้นจากต�าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบรษิทัอาจแต่งตัง้กรรมการอสิระทีม่คีณุสมบตัติามทีก่�าหนดข้างต้นเข้า

มาด�ารงต�าแหน่งแทน โดยกรรมการอสิระทีเ่ข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต�าแหน่งได้เพยีงวาระทีย่งัเหลอือยูข่องกรรมการอสิระ

ที่ตนแทน
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 กำรน�ำเสนอแต่งตั้งกรรมกำรโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  โดยบริษัทฯ จะน�าเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาวาระ

แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก�าหนดวาระประกอบด้วย ประเภทกรรมการท่ีเสนอ ต�าแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้น 

และจ�านวนปีที่เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้น (ทางตรงและทางอ้อม) ประวัติการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ท�างาน 

รวมถึงการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและมิใช่บริษัทจดทะเบียน และข้อพิพาททางกฎหมาย (ถ้ามี) และ

ในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการที่พ้นวาระให้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม 

รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

  ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั้งต่อไป 

ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�า่กว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการท่ีเหลอือยู ่และบุคคลท่ีเข้าเป็นกรรมการแทน จะมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง

เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป

 คณะกรรมกำรบริหำร

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าทีส่รรหาและพจิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมตามหลกัเกณฑ์

และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

  ในปี 2559 ไม่ปรากฎว่ามีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีประวัติการท�าผิดทางกฎหมายเกี่ยวกับ

1) การถูกพิพากษาว่ากระท�าผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือ

ความผิดอื่นในท�านองเดียวกัน

2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

  บรษิทั ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราทีเ่หมาะสมและสามารถเทยีบเคยีงกบับรษิทัในอตุสาหกรรมเดยีวกนั โดย

มคีณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนส�าหรบักรรมการ และผูบ้รหิารระดบั

สูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�านวยการ พร้อมทั้งเสนอหลักการและข้อเสนอค่าตอบแทนที่เหมาะสมสอดคล้อง

กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษัท น�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติค่า

ตอบแทนผู้บริหารระดับสูง และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�าทุกปี โดยมีหลักการดังนี้

 8.1 นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบคือ

1) ค่าตอบแทนท่ีจ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งท่ีมาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจ 

ของบริษัท ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะ

ดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการ

2) โบนัสกรรมการประจ�าปี พิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
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 8.2 นโยบำยและหลักเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพ้จิารณาทบทวนค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูในรปูแบบของ

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้อ�านวยการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษทัเพือ่พจิารณาอนมุตั ิโดยค่าตอบแทนดงักล่าวได้ผ่านการทบทวนจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ก�าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลด�าเนินงานของบริษัท สถานะทางการเงิน 

และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่

1)  ข้อมูลการส�ารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ

2)  อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี่ยอัตราเงินเฟ้อ

3)  เชื่อมโยงกับผลการด�าเนินงานของบริษัท และผลงานของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้าหมายและภาระหน้าที่

รับผิดชอบ (Key Performance Indicator)

 8.3  ค่ำตอบแทน

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 บริษัทก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่า

ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยึดถือแนวปฏิบัติในการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและ

ผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย รวมทัง้พจิารณาเปรยีบเทยีบ

แนวปฏบิตัใินกลุม่อตุสาหกรรมเดยีวกนั ในปี 2559 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ได้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการทีเ่ป็นตวัเงนิ ดงันี้

ก) ค่าตอบแทนรวมท่ีเป็นตวัเงนิของคณะกรรมการบรษิทัในรปูของค่าเบีย้ประชมุและเงนิโบนสั มรีายละเอยีดดงันี้

   1. ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร
เบี้ยประชุม/ครั้ง (บำท)

ประธำนกรรมกำร กรรมกำร

คณะกรรมการบริษัท 22,500 15,000

คณะกรรมการชุดย่อย 18,000 12,000

คณะกรรมการชุดย่อย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด 

ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร

   2. โบนัสกรรมกำร

  บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท  

ในปี 2559 บริษัทน�าเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการ 

เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์กร โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1. อัตรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

  ส่วนที่ 2. อัตรา 10% ของก�าไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่มีก�าไรสุทธิมากกว่าปี 2558

  โดยค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 6 ล้านบาท
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  ทั้งนี้ ก�าหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยจัดสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 

ส่วน และกรรมการบรษัิททุกคน ๆ  ละ 1 ส่วน โดยคดิตามสดัส่วนอายกุารด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีไ่ด้รบั

การแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี หรือกรณีที่กรรมการได้รับแต่งตั้งระหว่างปีหรือแทนกรรมการ

ที่ลาออก ยกเว้น กรณีกรรมการที่มีอายุการด�ารงต�าแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนัส

   3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ -ไม่มี-

  ปี 2559 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจ�านวนเงิน 4,125,000 บาท ประกอบด้วย 

ค่าเบี้ยประชุม 3,315,000 บาท และโบนัสกรรมการปี 2558 จ�านวน 810,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบ

ประมาณ 6 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

  ส�าหรบัปี 2559 เนือ่งจากบรษิทัมผีลการด�าเนนิงานขาดทนุ คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแล้ว

เห็นควรให้งดจ่ายโบนัสกรรมการประจ�าปี 2559
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หมายเหตุ:
/12 ล�าดับที่ 7 นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2559 มีผลวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกครั้งที่ 6/2559 

ในเดือนมิถุนายน 2559
/13 ล�าดับที่ 8 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558
/14 ล�าดับที่ 10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559 

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งแรกครั้งที่ 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559
/15 ล�าดับที่ 11 นายธันยา หวังธ�ารง เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 และลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่ 11 

กันยายน 2558 และได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่เพิ่ม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2559 มีผลวันที่ 26 เมษายน 2559 เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการบริษัทครั้งแรกครั้งที่ 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559
/16 ล�าดับที่ 13 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ แจ้งความประสงค์ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2559
/17 โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2558 น�ามาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้

ปี 2559

ล�ำดับ รำยชื่อกรรมกำร

จ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม ค่ำเบี้ย

ประชุม

โบนัส

กรรมกำร /17

ค่ำตอบแทน

รวม

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

กรรมการ

บริหาร

ความเสี่ยง

กรรมการ

บริหาร

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 12/12 - - - - 270,000 127,895 397,895

2 นายชวลิต หวังธ�ารง 12/12 - 2/2 - 12/12 420,000 85,263 505,263

3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 12/12 - - 6/7 - 288,000 85,263 373,263

4 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 12/12 6/6 2/2 - - 306,000 85,263 391,263

5 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 11/12 6/6 2/2 - - 261,000 85,263 346,263

6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 12/12 - - 7/7 - 264,000 85,263 349,263

7 นายสันติ เนียมนิล/12 7/7 3/3 - - - 141,000 - 141,000

8 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี /13 12/12 - - - - 180,000 21,316 201,316

9 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ 12/12 - - 7/7 12/12 408,000 85,263 493,263

10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา /14 8/8 - - 7/7 12/12 348,000 - 348,000

11 นายธันยา หวังธ�ารง /15 8/8 - - - - 264,000 63,947 327,947

12 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ - - - 7/7 12/12 84,000 - 84,000

13 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ /16 3/4 2/2 - - - 81,000 85,263 166,263

รวม 3,315,000 810,000 4,125,000
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ข) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

  ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินให้ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและบริษัทย่อย รวม

จ�านวน 6 คน เป็นจ�านวนเงินรวม 11.18 ล้านบาท

	 หน่วย	:	ล้านบาท

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ปี 2559 ปี 2558

จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน จ�ำนวนรำย จ�ำนวนเงิน

เงินเดือน 6 8.64 6 8.21

โบนัสและค่าบริหารงาน 6 2.12 6 2.28

เงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ 6 0.42 6 0.41

รวม 11.18 10.90

  ในปี 2559 บริษัทจัดให้มีโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อ 

หุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็น

สิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทในช่วงเวลา 

ทีผ่่านมา เพือ่ให้พนกังานมส่ีวนร่วมในการเป็นเจ้าของบรษิทั และเพือ่เป็นสิง่จงูใจบคุลากรทีม่คีวามสามารถและมปีระสทิธภิาพ

ในการท�างาน ร่วมท�างานให้แก่บริษัทในระยะยาว โดยมีรายชื่อกรรมการและผู้บริหารท่ีได้รับการจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิ 

ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ ต�ำแหน่ง
จ�ำนวน

ที่ได้รับจัดสรร

ร้อยละของจ�ำนวน

ที่ออกและเสนอขำย

คณะกรรมกำรบริษัท

1 ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 114,290 1.43%

2 นายชวลิต หวังธ�ารง กรรมการ 114,285 1.43%

3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ 114,285 1.43%

4 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ 114,285 1.43%

5 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ 114,285 1.43%

6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ 114,285 1.43%

7 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมการ 114,285 1.43%

ผู้บริหำร

1 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 400,000 5.00%

2 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ 400,000 5.00%

3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 290,434 3.63%

4 นายปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขาย 272,286 3.41%

5 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 270,565 3.38%

6 นายธันยา หวังธ�ารง กรรมการ/ ผูอ้�านวยการฝ่ายการตลาด 219,240 2.74%

กลุ่มพนักงำนระดับหัวหน้ำงำน 5,347,475 66.85%

รวม 8,000,000
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9.  บุคลากร

  จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 224 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วยงำน จ�ำนวนบุคลำกร

ปี 2559 ปี 2558

1. ฝ่ายบริหาร 6 6

2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 0

3. ส�านักงานบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ 2 2

4. ส�านักงานเลขานุการ 3 3

5. ฝ่ายขาย 76 82

6. ฝ่ายปฏิบัติการ 43 48

7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 19 20

8. ฝ่ายการตลาด 16 15

9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 7 6

10.ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 5

พนักงำนบริษัทย่อย

บจก. ผล พาลาเดียม 6 8

บจก. ผล วอเตอร์ 37 19

บจก.ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) 3 5

รวม 224 219

 ค่ำตอบแทนพนักงำน

  พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัว

เงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�าปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิการ

อื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

  ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�าคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ารองเลี้ยงชีพพนักงานซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับ

อนญุาต โดยปฏบิตัติามข้อก�าหนดของพระราชบญัญตักิองทนุส�ารองเลีย้งชพี พ.ศ.2542 โดยอตัราเงนิสะสมของพนกังานจะสงู

ขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุน

ทีเ่หมาะสมกบัตนเองและระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ของแต่ละบคุคล โดยก�าหนดให้เลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบายการลงทนุ

ได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดท�าประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละ

คนจะแตกต่างกันไปตามอายุของพนักงาน และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงานแต่ละต�าแหน่งงาน นอกจากนี้ บริษัทยังให้

ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่าย

การฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

  ในปี 2559 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน

รวม 103.75 ล้านบาท และปี 2558 มีผลตอบแทนพนักงานรวม 95.08 ล้านบาท
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 กำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนพนักงำนของบริษัท ในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ

 ปี 2559 มีพนักงานลาออก 61 คน และมีพนักงานใหม่ 66 คน

 ปี 2558 มีพนักงานลาออก 35 คน และมีพนักงานใหม่ 41 คน

 ปี 2557 มีพนักงานลาออก 42 คน และมีพนักงานใหม่ 33 คน

 ข้อพิพำทดำ้นแรงงำนที่ส�ำคัญในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผำ่นมำ

  - ไม่มี

 นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร

  บริษัทให้ความส�าคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานในการท่ีจะด�าเนิน

งานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการด�าเนินงานของบริษัท และเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขันได้ใน 

ระดับสากล โดยบริษัทมีการจัดท�าแผนการฝึกอบรมและแผนการด�าเนินกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เพื่อเพิ่มความรู ้

ความสามารถและทักษะในการท�างานด้านต่างๆ แนวทางการพัฒนาบุคลากรของบริษัท สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ในรายงานความยั่งยืน 2559
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การก�ากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี จัดให้มี “นโยบายการก�ากับ 

ดูแลกิจการ” เพื่อส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมีความมุ่งมั่นพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร 

โดยยดึถอืคณุธรรมและจรยิธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤตปิฏบิตัสิิง่ทีด่งีามเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม เป็นองค์กร

ที่ด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจ 

ในระยะยาวเพ่ือให้เกดิการเตบิโตอย่างยัง่ยนื ส่งเสรมิการปฏบิตังิานทีเ่ป็นเลศิ มกีารตดิตาม โดยก�าหนดให้มกีารพจิารณาทบทวนนโยบาย

การก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี เพื่อให้มีความทันสมัยต่อสภาพการณ์ด�าเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที่มี 

การเปลีย่นแปลง และควบคมุดแูลให้บรษิทัด�าเนนิธรุกจิภายใต้หลกัเกณฑ์การก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัขิองส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ 

และหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ซึ่งได้จัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

กำรด�ำเนินงำนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 มีมติอนุมัติให้ปรับปรุง

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่ส�าคัญได้แก่

• ในการประชมุคณะกรรมการบรษิทัแต่ละครัง้มกีรรมการเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึครบ

องค์ประชมุ สนบัสนนุให้กรรมการบรษิทัควรเข้าร่วมประชมุไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการประชมุทัง้หมดในแต่ละปี และ

ก�าหนดองค์ประชุมขั้นต�่า ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม โดยการลงมติใน

ที่ประชุมให้ถือมติของเสียงข้างมากตามข้อบังคับบริษัท

• ก�าหนดนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท และบริษัทย่อยที่มิใช่บริษัท

จดทะเบยีน ไม่เกนิ 5 บรษิทั เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กร และนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิทย่อยหรอื

บริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูงตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น 

ของบริษัทและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมทั้งปรับกระบวนการ

เพื่อขอรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ (CAC : Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

 คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 ได้ท�าการทบทวนจรรยา

บรรณธรุกจิของบรษิทั ให้มคีวามสอดคล้องเหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ เพือ่ให้ผูร่้วมด�าเนนิธรุกจิกบักลุม่บรษิทัฯ กรรมการ ผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมมือกันปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ ด้วยความมุ่งมั่น สร้างคุณค่า

ของธุรกิจในระยะยาวเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

 ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ ภายใต้หัวข้อ 

“การก�ากับดูแลกิจการ” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com 

อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยรับทราบผ่านช่องทางระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในขององค์กร

การก�ากับดูแลกิจการ



 บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มห�ชน) 79

กำรติดตำมกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื่อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับท่ัวท้ังองค์กรรับทราบผ่านทางระบบสื่อสารข้อมูล 

อิเล็คทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อน�าไปสู่ 

การปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของ

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้ปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ 

ส�าหรับในปี 2559 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบายข้างต้น

 จากความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ 

“PHOL” ดังนี้

} บริษัท ได้รับการประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ด้วยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จากโครงการประเมิน

คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA)

} บริษัท ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 80 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนการก�ากับดูแล

กิจการอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว” จากผลส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท

จดทะเบียนรวม 601 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 78% และได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 22 Top Quartile ของกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดระดับต�า่กว่าหนึ่งพันล้านบาท

} บริษัท ได้รับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดย

คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

} นอกจากนี้ บริษัทยังได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์พัฒนาและการปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี แก่คณะผู้แทนจากหน่วย

งานก�ากับดูแลตลาดทุนกัมพูชา โดยความร่วมมือของส�านักงาน ก.ล.ต. (ไทย) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมการบริษัท เช่ือมั่นว่าการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการด�าเนินธุรกิจจะช่วยเสริมสร้าง

มูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั่นพัฒนายกระดับการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน ASEAN  

CG Scorecard และปรับปรุงพัฒนาการก�ากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการติดตามและจัดท�ารายงานเพื่อรายงานการด�าเนินการ

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในปี 2559 มีสาระส�าคัญดังนี้

หมวดที่ 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

 บริษัท ให้ความส�าคัญกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยค�านึงถึงความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ในฐานะนัก

ลงทุนในหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัท ด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ 

ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐานทางกฎหมาย เช่น การซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่ง

ผลก�าไรจากกิจการในรูปแบบต่างๆ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพ่ือแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีการจดัสรร

ก�าไรจ่ายเงนิปันผล การเสนอวาระการประชมุล่วงหน้า การเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั การเปิดโอกาสให้

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระรวมถึงการร่วมตัดสินใจในเรื่องส�าคัญที่มีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของ

บรษิทั เช่น การแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบัของบรษิทั ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธอิอกเสยีงตามจ�านวนหุน้ทีถ่อือยู ่โดยแต่ละหุน้ 

มีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น อีกท้ังสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจ�ากัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องก�าหนด
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 นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�าเนินการในเรื่องคุ้มครองสิทธิของ 

ผู้ถือหุ้นและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิเรื่องต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท  

เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มส่ีวนร่วมในการตดิตามดแูล และรบัทราบรายงานผลการด�าเนนิงานของบรษิทัในรอบปีทีผ่่านมา และในกรณทีีม่ี 

ความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณพีเิศษซึง่เป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วข้อง

กับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

เป็นกรณีไป

  ในระหว่างปี 2559 บรษิทัได้จดัให้มกีารประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 เมือ่วนัที ่29 สงิหาคม 2559 ณ ห้องประชมุ

ของบริษทั โดยมวีตัถปุระสงค์ในการเพิม่ทนุจดทะเบยีนจ�านวน 88,999,992 บาท เพือ่ 1) การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุน

ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Rights Offering) 2) การออกและเสนอขายใบส�าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทั ครัง้ที ่1 

เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่จองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) และ 3) การออกและ 

จัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งท่ี 1 (ESOP-Warrant) 

โปรดดูรายละเอียดที่แสดงไว้ในหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

  ในปี 2559 บริษัท จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมของบริษัท 

เลขที ่1/11 ถนนล�าลกูกา ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลกูกา จงัหวดัปทมุธาน ี12150 มกีรรมการเข้าร่วมประชมุครบทกุคน ประกอบด้วย 

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมคิดเป็น

ร้อยละ 100 ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตามคู่มือ AGM Checklist จัดท�าโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเพ่ือ 

ความน่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (ส�านักงาน ก.ล.ต.) ในฐานะองค์กรตัวแทนผู้ถือหุ้นรายบุคคล ดังนี้

 ก่อนวันประชุม

  บริษัท จัดเตรียมเอกสารการประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสาระส�าคัญส�าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนน

ของผูถ้อืหุน้ โดยเผยแพร่ข้อมลูให้ผูถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้าผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

1. บริษัท แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบทันทีภายหลังจากท่ีคณะกรรมการบริษัท 

มีมติก�าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวาระการประชุม วันก�าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเข้าประชุม 

และรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น และการจ่ายเงินปันผล พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามก�าหนดการ

2. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งระเบียบ 

วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ประกอบด้วยเรื่องพิจารณาตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

หมวดที่ 5 ว่าด้วยเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล 

การแสดงความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของ 

ผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน

3. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด “TSD” ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ 

ของบริษัท เป็นผู้ด�าเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดข้อมูลประกอบวาระการประชุมครบถ้วน 

ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 26 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2559 ในกรณีถ้ามีผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ 

จะจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกบัเอกสารข้างต้น และเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัท
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ล่วงหน้า 30 วนั ตัง้แต่วนัที ่25 มนีาคม 2559 ก่อนจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุเพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้มเีวลาศกึษาข้อมลู

ประกอบการประชมุล่วงหน้าก่อนได้รบัข้อมลูดงักล่าวในรปูแบบเอกสารทีจ่ดัส่งตามมาอย่างละเอยีด พร้อมทัง้ประกาศ

ลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอ

ส�าหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัท อ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�าปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อ 

ขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ 

ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถ 

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ท่ีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือ

มอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือ 

มอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ และบริษัทได้จัดให้ม ี

อากรแสตมป์ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย

6. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 เป็น 

เวลา 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักเกณฑ์

ที่บริษัทก�าหนด และแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบในวันประชุมว่าเป็นวาระที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นและหากไม่บรรจุวาระดังกล่าว

จะช้ีแจงให้ทราบ อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ ยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บคุคลเพือ่พจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทั ตามหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�าหนด ในช่วงเวลาเดยีวกนั แต่ปรากฎว่าไม่มี 

ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

  ทั้งน้ี บริษัทได้น�าหลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษัท และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์”

7. บริษทั เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ส่งค�าถามล่วงหน้า ที่ต้องการใหช้ี้แจงในประเดน็ของระเบียบวาระทีน่�าเสนอลว่งหน้ามาถงึ

บริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2559

8. บริษัท จัดให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที่มีข้อสงสัย โดยส่ง E-mail มาที่ cs@pdgth.com หรือ 

ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้ง

เป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

  บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในการเข้าประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มา

ประชุม และด�าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิ

ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

1.  สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่างพร้อมเพรียงเพ่ือ 

ตอบค�าถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน 9 คน ซึ่งคิดเป็น

ร้อยละ 100 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดย่อยทุก 

คณะเข้าร่วมประชุม

2.  การอ�านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- แสดงแผนผังที่ตั้งสถานที่ประชุมที่สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และส�ารองที่จอดรถไว้อย่างเพียงพอ

- จัดรถบริการรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ บริเวณลานจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อความสะดวก

- ก�าหนดจุดบริการลงทะเบียนท้ังมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่

ของบริษัท ให้การต้อนรับ ดูแลอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
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- จัดเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมา โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย

- เปิดให้ลงทะเบยีนล่วงหน้า 2 ชัว่โมงก่อนการประชมุ และยงัเปิดโอกาสให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่าลงทะเบยีนภายหลังที่

เปิดประชุมแล้วได้เข้าร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที่ได้เข้าร่วมประชุม (ยังไม่ได้ลงมติ)

- ใช้ระบบบาร์โค้ดในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว

- ใช้โปรแกรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตรวจสอบได้

-  การรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมให้ได้รับความสะดวกอย่างเหมาะสม

3. การชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนับคะแนนเสียงเพื่อการลงมติใน 

แต่ละวาระ การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได้

4.  การให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่าเข้าร่วมประชมุภายหลงัจากประธานในท่ีประชมุเปิดการประชมุแล้วสามารถออกเสยีงลงคะแนน

ได้ในวาระทีอ่ยูร่ะหว่างการพจิารณาและยังไม่ได้มกีารลงมต ิและนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แต่วาระทีไ่ด้เข้าประชมุเป็นต้นไป 

เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

5.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามล�าดับตามที่ได้ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมที่ 

ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ซึ่งการน�าเสนอวาระชี้แจง ความเป็นมา เหตุผล ความจ�าเป็นและข้อเสนอต่อท่ีประชุม 

โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงล�าดับวาระดังกล่าว และไม่มีการเพิ่มวาระประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�าคัญใดๆ โดย 

ไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

6.  วาระจ่ายเงินปันผลประจ�าปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อัตราเงินปันผลและจ�านวนเงินปันผลที่เสนอจ่าย 

โดยเปรยีบเทยีบกบัการจ่ายเงนิปันผลในปีทีผ่่านมา และวนัทีจ่่ายเงนิปันผล พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบการพจิารณา 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจ�าปี ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลภายใน 30 วันหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

7.  แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระซึ่งได้ระบุข้อมูลประวัติย่อของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือก

ตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง/ กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง รวมถึงข้อมูลอื่นท่ีกี่ยวข้องและเป็นประโยชน ์

ในการพิจารณา ทั้งนี้ ก่อนเริ่มการพิจารณาวาระเลือกตั้งกรรมการดังกล่าว กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ 

และได้รบัการเสนอชือ่ให้กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งอกีวาระหนึง่ได้อออกจากห้องประชมุไป เพือ่เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

แสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลได้อย่างอิสระ และบริษัทได้เก็บบัตรลงคะแนนเสียง

จากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าประชุม เฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ 

จะเก็บบัตรเห็นด้วยที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

8. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบข้อมูลจ�านวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท 

โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 

ตลอดจนนโยบายและหลักเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งได้ท�าการชี้แจงอย่างละเอียดไว้ในรายงานประจ�าปี

9.  วาระแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็น 

ผูส้อบบญัช/ีกลบัเข้ามาด�ารงต�าแหน่งผูส้อบบญัช ีจ�านวนปีทีท่�าหน้าทีผู่ส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึข้อมลูอืน่ทีเ่กีย่วข้อง

เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผู้ถือหุ้น

10.  ในการประชุม ประธานที่ประชุมจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันใน 

การซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมและการด�าเนินงานของบริษัท 

รวมถึงการตอบค�าถามของผู้ถือหุ้นอย่างครบถ้วนในประเด็นส�าคัญ โดยมีการบันทึกประเด็นข้อซักถาม ค�าชี้แจง  

และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ ไว้ในรายงานการประชุมอย่างครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบ
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11. บริษัทได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย “บริษัท ส�านักงานธีรคุปต์ จ�ากัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท  

“บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ�ากดั” และตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ รวมจ�านวน 3 ท่าน เพือ่เป็นคนกลาง “Inspector” 

ท�าหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทในเรื่องต่อไปนี้

-  กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

-  องค์ประชุม และวิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

-  การเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนน

-  ลงนามรับรองความถูกต้องของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว

  ทั้งนี้ ในปี 2559 มีจ�านวนผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมาประชุมด้วยตนเองจ�านวน 16 ราย 

และโดยการมอบฉันทะจ�านวน 24 ราย นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 113,600,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1240 ของจ�านวน

หุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด โดยในปี 2558 มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ�านวน 49 ราย นับจ�านวนหุ้นที่ถือรวม

กันได้ 114,606,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมด

 หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

1. บริษัท ได้จัดท�ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 อย่างครบถ้วน 

ถูกต้องในสาระส�าคัญ โดยประกอบด้วยรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

- รายชื่อและต�าแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผู้บริหารระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษากฎหมาย 

ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)

- องค์ประชุมซึง่ประกอบด้วย จ�านวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้าประชมุด้วยตนเอง จ�านวนผูร้บัมอบฉนัทะประชมุแทนผู้ถอืหุ้น 

และจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ

-  วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนับคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม 

และแนวทางการใช้บัตรลงคะแนน

-  คะแนนเสยีงทีล่งมตเิหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง ในทุกระเบียบวาระการประชมุท่ีต้องมีการลงคะแนน

เสียง และตรวจสอบได้ในภายหลัง

-  ตอบข้อซักถาม ค�าชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�าคัญ

2. บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ภายในวนัท�าการหลงัเสรจ็สิน้การประชมุแล้ว โดยมรีายละเอยีดครบถ้วนตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและได้จดัท�า 

รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และจัดส่งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึง 

การเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) ภายในเวลา 

14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าไปดูรายงานดังกล่าวและ 

เสนอแก้ไขหากการบันทึกมติการประชุมไม่ถูกต้องภายในเวลา 30 วัน โดยไม่จ�าเป็นต้องรอถึงการประชุมครั้งต่อไป 

อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้

3. ในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2559 จดัให้มกีารบนัทกึภาพและเสยีงการประชมุในลกัษณะสือ่วดิทีศัน์ ตลอดการ

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยท�าการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น

4. หลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 

ให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบยีน 

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

5. บริษัท ได้น�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับการประเมินผลการจัดประชุมจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณาและปรับปรุง

เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
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  จากการพัฒนาปรับปรุงการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 จัดโดยสมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย นอกจากน้ี บริษัทได้ส�ารวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2559 

ด้วยแบบประเมินของบริษัท โดยได้คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 เทียบเท่ากับปีที่ผ่านมา

 กำรเยี่ยมชมกิจกำรและให้ควำมรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

  ในปี 2559 ไม่ได้จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นดังเช่นปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อ

จ�ากัดระยะเวลาและความสะดวกของผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมได้ใช้เวลาก่อนการ

ประชมุสอบถามข้อมลูสนิค้าและบรกิาร รวมถงึการเข้าเยีย่มชมโชวร์รมูสนิค้าของบรษิทั และจดัเตรยีมเจ้าหน้าทีก่ารตลาดตอบ 

ข้อซกัถามในรายละเอยีดสนิค้าแก่ผูถ้อืหุน้ตามความเหมาะสม ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะพดูคยุกบัผู้บรหิารตามสมควรแก่เวลา 

นอกจากนี้ บริษัทยังใช้ช่องทางการท�ากิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไทย” (Opportunity Day) ของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช้ีแจงข้อมูลเก่ียวกับธุรกิจการด�าเนินงานของบริษัทแก่นักลงทุน และสื่อมวลชนที่มาร่วมงานภายหลัง

ประกาศงบการเงินแล้ว

  (โปรดดรูายละเอยีดทีบ่รษิทัได้ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ตามทีไ่ด้แสดงไว้ในหมวดที ่3. บทบาทของผูม้ส่ีวนได้เสยี 

และรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559)

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญต่อสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

อย่างชัดเจน ในการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันให้เกิดข้ึนกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น

ส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยที่มีจ�านวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจ�านวน

หุ้นที่ถือ แต่มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน โดยก�าหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการได้รับข้อมูล

สารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

 รวมถึงการได้รับสิทธิพื้นฐานต่างๆ ทั้งในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐานะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้าของบริษัทด้วย 

วิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซ้ือและขายหลักทรัพย์ ท่ีตนถืออยู่

อย่างเป็นอิสระ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการได้รับสารสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อ 

การตัดสินใจ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและร่วมตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลง

เรื่องส�าคัญของบริษัท สิทธิในการเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ สิทธิในการให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ังและก�าหนดค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชี สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลก�าไรจากบริษัทในรูปแบบต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื่นในอนาคต) รวมถึง 

การท�าธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้น

รายอื่น
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 นอกจากน้ี คณะกรรมการบรษิทัยงัได้ก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย

โดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน นอกเหนือจากที่กฎหมายก�าหนด 

ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับ 

การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า ระยะเวลา 90 วันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเปิด

เผยหลักเกณฑ์และวิธีการบนเว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ หมวด การก�ากับดูแลกิจการ/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/ การ

ประชมุผูถ้อืหุน้ ปี 2559” และแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรพัย์ฯ หากมผีูถ้อืหุน้ท่านใด 

เสนอวาระประชมุหรอืการเสนอชือ่บคุคลฯ จะน�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุผูถ้อืหุ้นต่อไป 

โดยประธานกรรมการได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

2. บรษิทัให้ความส�าคญัต่อการคุม้ครองสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยละเว้นไม่มกีารเพิม่ระเบยีบวาระในทีป่ระชมุโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถอืหุ้น

ทราบล่วงหน้าทกุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ได้มโีอกาสศกึษาข้อมลูของระเบยีบวาระการประชมุก่อนลงมต ิโดยเฉพาะวาระส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้

ต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอต่อการตัดสินใจ

3. บริษัท สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที่สามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ (ตามแบบ

กระทรวงพาณิชย์) โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมการอิสระจ�านวน 3 คน พร้อมทั้งข้อมูล

เกี่ยวกับกรรมการอิสระดังกล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการท่ีผู้ถือหุ้นสามารถเลือกตั้งกรรมการรายบุคคล 

โดยมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือต่อการเลือกตั้งกรรมการ 1 คน เปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ 

แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผ่านทาง E-mail: ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเป็น

ผู้พิจารณาอย่างเหมาะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหา

วิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะท่ีกรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญท่ีมีผลต่อผู้มีส่วนได้

เสียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น (อ้างอิงคู่มือการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของบริษัท)

5. บริษัท จัดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทจะประชาสัมพันธ ์

ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยแจ้งผ่านสื่อสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

6. บริษัท มีการก�าหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี ห้ามกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลน�าข้อมูลไปใช้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว (แสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปี หมวด 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่ง เรื่อง “นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน”)

7. คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหารเป็น 

ลายลักษณ์อักษรและถือเป็นแนวทางปฏิบัติของกรรมการและผู้บริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียอย่างมี 

นัยส�าคัญ บุคคลนั้นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

8. คณะกรรมการบริษัท ได้มีการก�าหนดมาตรการและขั้นตอนการท�ารายการระหว่างกันตามที่กฎหมายก�าหนดและเป็นไป 

ตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นระเบยีบ

ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หากมีรายการเกี่ยวโยงท่ีต้องขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเข้าท�ารายการ 

บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2559 ไม่มีรายการเกี่ยวโยงดังกล่าว (โปรดดูหัวข้อ “มาตรการขั้นตอน

การอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน” ตามที่ระบุไว้ในรายงานประจ�าปี)
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หมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

 บรษิทั ตระหนกัและรบัรูถ้งึสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูม้ส่ีวนได้เสยีตามทีก่ฎหมายก�าหนด ยดึมัน่ทีจ่ะสร้างความเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวน

ได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยก�าหนดนโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ในนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

ความร่วมมือระหว่างบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ สังคมและส่วนรวม 

สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยที่ได้ก�าหนดไว้ในคู่มือการก�ากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทบนพื้นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกัน มีหลัก

ปฏิบัติส�าคัญ ได้แก่ แนวทางปฏิบัติเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น นโยบายและการปฏิบัติต่อผู้มีส่วน

ได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�าหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องรับทราบ ท�าความเข้าใจ 

และปฏิบัติตามแนวทางที่ก�าหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 โดยคณะกรรมการบริษัทได้ก�ากับดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่เชื่อมั่นได้ว่าสามารถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ  

ทั้งที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้ก�าหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมท้ังรับผิดชอบดูแล 

ให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ 

และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้น : บริษัท มุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์

สูงสุดและเป็นธรรม การค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ีได้รับและการท�าประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และการจัดให้มีช่องทาง 

ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายและข้อก�าหนดแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นใน 

การเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระ ซึ่งมีหน้าที่ผู้ดูแล 

ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทได้รับ แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

• พนักงำน : บริษัทให้ความส�าคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า สนับสนุนการพัฒนาบุคลการให้มีความรู ้

ความสามารถและมีศัยภาพในการแข่งขัน มีคุณภาพชีวิตการท�างานทัดเทียมบริษัทชั้นน�า มีความสุขในการท�างาน ความภาคภูมิใจ 

และสร้างความผูกพันต่อองค์กร บริษัท จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและ 

เป็นธรรม องิกบัผลการปฏบิตังิานรายบคุคลและสอดคล้องกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และเทยีบเคยีงกบัตลาดในอตุสาหกรรม

เดียวกัน รวมถึง กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลและประกันภัยอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน 

หรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม เงินกู้ยืมแก่พนักงานในกรณีที่มีความจ�าเป็น ที่นอกเหนือกฎหมายก�าหนด ตลอดจน 

การให้ความส�าคัญกับการรักษาสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีเหมาะสม จัดให้มี

กิจกรรมด้านพนักงานสัมพันธ์เพื่อให้มีความผูกพันกับองค์กร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานปีละ 2 ครั้ง และน�าผล

ประเมินไปพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งจากภายนอกองค์กร และ 

ภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge Sharing เพื่อแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้องในงาน รวมถึงการน�าหลักการ Kaizen มาใช้เป็น

เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีมาตรฐานและเพิ่มมูลค่างานแก่ตนเอง

 นอกจากนีย้งัได้ก�าหนดจรรยาบรรณพนกังาน แสดงไว้ในจรรยาบรรณธรุกจิและได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บรษิทั (www.pdgth.com)

• ลูกค้ำ : บริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดท้ังด้านคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์ การปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพัฒนาและ

รักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า ตลอดจนการจัดให้มีระบบและกระบวนการที่ให้ลูกค้า 

ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัยและการบริการ รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้ค�าแนะน�า/ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด ค�าปรึกษาวิธีการ 

แก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการระดับมาตรฐานสากล และการรักษาความลับ 

ของลูกค้าและไม่น�ามาใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและการปฏิบัติที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)
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• คู่ค้ำ : บริษัท มีจรรยาบรรณในการจัดซื้อจัดจ้าง การปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต 

ค�ามั่นที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 

และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการส่ง 

มอบสนิค้าตามคณุภาพและตรงตามก�าหนดเวลา โดยบรษัิทได้ก�าหนดนโยบายและการปฏบัิตท่ีิมีความรบัผิดชอบต่อคูค้่า แสดง

ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

• คู่แข่งทำงกำรค้ำ : บริษัท ปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีสุจริต โดยยึดม่ันในการด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 

ภายใต้กรอบของกฎหมายเก่ียวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของ 

คู่ค้าด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่านมาบริษัท

ไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับคู่แข่งทางการค้า โดยบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที่มีต่อ 

คู่แข่งทางการค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

• เจ้ำหนี้ : บริษัท รักษาค�ามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อก�าหนดของสัญญาและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจ้าหน้ีอย่างเคร่งครัด 

ทัง้เจ้าหนีท้างธรุกจิ เจ้าหนีส้ถาบนัการเงนิ และไม่ใช้วธิกีารทีท่จุรติ ปกปิดข้อมลูหรอืข้อเทจ็จรงิอนัจะท�าให้เจ้าหนีเ้กดิความเสีย

หาย นอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ หลีกเลี่ยงสถานการณ์

ทีอ่าจก่อให้เกดิความขดัแย้งทางผลประโยชน์ โดยบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายการปฏบิตัแิละความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอเจ้าหนีก้ารค้า 

แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

• สังคมและส่วนรวม : บริษัท ด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายและถือมั่นในอุดมการณ์การด�าเนิน

ธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน 

สถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ การให้ความรู้ด้านความ

ปลอดภัย ด้านสินค้า และบริการฯ แก่ลูกค้าทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน 

หรือชุมชนที่ร้องขอในการบรรเทาอุทกภัยและสาธารณภัยตามความเหมาะสม

  นอกจากน้ี ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีท่ีท�าประโยชน์ให้กับชุมชน

และสงัคมให้เตบิโตเคยีงคูก่นัไปอย่างยัง่ยนื แม้กระทัง่ในช่วงทีเ่กดิภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ บรษิทั กย็งัคงด�าเนนิกจิกรรมเพ่ือ

ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

โครงการเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

• สิ่งแวดล้อม : บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และ

ส่งเสริมและมุ่งเน้นพัฒนาการเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดล้อมท่ี

สะอาดปลอดภัยมีสุขอนามัยที่ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ในรายงานความยั่งยืน ประจ�าปี 2559)

หมวดที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญเรื่องการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับบริษัท ท้ังข้อมูลทางการเงิน 

และข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินท่ีแท้จริงของบริษัท รวมท้ังแนวโน้มธุรกิจของบริษัท 

ในอนาคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที่ก�าหนด 

โดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมาย มาตรฐาน 

และข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ 

ที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทางปฏิบัติที่ส�าคัญดังนี้
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1. ช่องทำงกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีช่องการการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วน

ได้เสียทุกฝ่าย สามารถเข้าถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่างสะดวกทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

 1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2)

  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการท�าแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี

ของบริษัท(แบบ 56-2) เปิดเผยข้อมูลของบริษัท ท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามข้อก�าหนด 

ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนได้เสยี เกีย่ว

กับการด�าเนินธุรกิจและผลการด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพันธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้าง

ทุน โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ ลักษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขัน การก�ากับดูแลกิจการ ความเสี่ยง 

ในการด�าเนนิธรุกจิ รายงานการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ นโยบายและหลัก

เกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู จ�านวนครัง้ของการประชมุและการเข้าร่วมประชมุของคณะ

กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผล

การด�าเนนิงาน รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ นโยบายการท�ารายการระหว่าง

กัน และการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ รายงานการถือหลักทรัพย์กรรมการและผู้บริหาร ความรับผิดชอบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 1.2  เปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผำ่นทำงเว็บไซต์ของบริษัท

  บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบผ่านระบบการ

รายงานสารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดให้มีช่องทาง 

การสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภารกิจ 

หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะการด�าเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ข้อมูล 

คณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อยและผูบ้รหิาร กฎบตัรคณะกรรมการและชดุย่อย โครงสร้างการถอืหุน้ การ

ก�ากบัดแูลกจิการ นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ จรรยาบรรณธุรกจิ นโยบายต่อต้านทุจรติคอร์รปัชัน่และการแจ้งเบาะแส

ข้อร้องเรียน ข้อมูลด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ�าปี 

ของบริษัท (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหน้าและ

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี ค�าอธิบายและวิเคราะห์ 

ฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) ทีส่ามารถดาวน์โหลดจากหน้าเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

Website: www.pdgth.com

 1.3 หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัทจัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อสื่อสาร

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้ 

ที่สนใจทั่วไปให้ได้รับข้อมูลข่าวสารของบริษัทอย่างทันเหตุการณ์ รวมถึงการอ�านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับ

ข้อมูลของบริษัท การติดต่อขอเยี่ยมชมกิจการและพบผู้บริหาร หรือ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�าเนินงานของ

บริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทได้ทาง Email : ir@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 

0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

 1.4 ส�ำนักงำนเลขำนุกำร

  คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้มีหน่วยงานส�านกังานเลขานกุาร/เลขานกุารบรษัิท (Company Secretary) เพ่ือ

รับผิดชอบดูแลการจัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้

รับมอบหมาย การประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น ท�าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อย่างถูกต้อง ครบ
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ถ้วน โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผู้มีอ�านาจหรือผู้ได้รับมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวม

ถึงการก�ากับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร มีการด�าเนินการที่เป็นไปตามข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง รวม

ถึงการประสานงานในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติดต่อ ส�านักเลขานุการ/ 

เลขานุการบริษัท ของบริษัทได้ทาง Email : cs@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151

2. กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษทั จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการชดุย่อย ผ่านช่องทางต่างๆ 

ประกอบด้วย โครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ 

วาระการด�ารงต�าแหน่ง จ�านวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

แต่ละคน การสรรหากรรมการ นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิาร และการรายงาน

ผลปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ

3. กำรรำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษทั เป็นผูร้บัผดิชอบต่องบการเงนิรวม (ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชขีองบรษัิท) ของบรษิทั

และบรษิทัย่อย และสารสนเทศทางการเงนิ ให้มีการจดัท�าข้ึนตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ โดยใช้นโยบายบัญชท่ีีเหมาะสม

และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานที่สมเหตุผลในการจัดท�างบการเงิน รวมทั้งมี

การเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิด

ชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบัญชรีบัอนญุาต เพือ่ประโยชน์ต่อผู้ถอืหุ้นและ

นกัลงทนุทัว่ไป และคณะกรรมการชดุย่อยกไ็ด้จดัท�ารายงานผลการปฏบัิตงิานในรอบปีท่ีผ่านมาเพือ่น�าเสนอต่อผู้ถอืหุน้แสดงไว้

ในรายงานประจ�าปี 2559

  ในปี 2559 บริษัทได้มีการจัดส่งรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที่ก�าหนดเป็นไปตาม  

พรบ.บริษัทมหาชนจ�ากัด พศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไข) และประกาศ

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ให้มีการแก้ไขงบการเงินที่จัดท�าขึ้น

4. กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

  คณะกรรมการบริษัทถือเป็นนโยบายส�าคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้โอกาสจากการเป็น

กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัท แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�าหนดไว้ในคู่มือนโยบายการก�ากับดูแล

กิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีข้อปฏิบัติส�าหรับกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานของบริษัท ให้พึงหลีกเลี่ยงการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท และกรรมการ ผู้บริหารหรือพนักงานที่มีส่วนได้เสียในรายการนั้นจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาอนุมัติ ก�าหนด

ให้การเปิดเผยรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญั โดยแสดงรายละเอยีดบคุคลที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เงือ่นไข นโยบายราคา และมลูค่ารายการ เหตผุลความ

จ�าเป็น โดยค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ โดยแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะ

กรรมการบริษัท เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันตามที่ปรากฎในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงาน

ประจ�าปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ก�าหนดให้มีการจัดท�ารายงานต่างๆ ดังนี้

 4.1. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกัน

  คณะกรรมการบริษทั ก�าหนดให้มีการเปิดเผยรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่าง

กนัทีม่สีาระส�าคญั โดยแสดงรายละเอยีดบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 

เงือ่นไข นโยบายราคา และมลูค่าของรายการ เหตผุลความจ�าเป็น และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื

คณะกรรมการบริษัท ตามที่ปรากฎไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

(แบบ 56-2) รายละเอียดปรากฎในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเร่ือง 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะต้องรายงานความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง และในกรณีท่ีหากมีความขัดแย้งทาง 

ผลประโยชน์ตามข้างต้นให้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนด มีสาระส�าคัญ ดังนี้

• บรษิทัมโีครงสร้างการถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถอืหุน้ไขว้กบัผู้ถอืหุน้รายใหญ่ จงึไม่ท�าให้เกดิความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถอืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไว้ในรายงาน

ประจ�าปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มกีารแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบรษิทั กรรมการบรหิาร ผูบ้รหิารระดบัสงู/ 

ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงท�าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือ

ผู้บริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ในเรื่องท่ีก�าลังพิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วม

ประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม 

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

• ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�านาจด�าเนินการ และข้อบังคับพนักงานอย่างเป็น

ลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก�าหนดโทษชัดเจน กรณีท่ีผู้บริหารหรือพนักงานน�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อ

สาธารณะ หรือน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

• ก�าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิรือ่งความขดัแย้งทางผลประโยชน์ และการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั/ รายการ

ระหว่างกัน เพื่อการพิจารณาความเหมาะสม ในการท�ารายการที่ต้องผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก�ากับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

ต้องไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว และให้การก�าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม

ยุติธรรมตามเงื่อนไขการค้าทั่วไปเสมือนการท�ารายการกับบุคคลทั่วไป

• ก�าหนดให้มกีารน�าเสนอรายการทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาให้ความเหน็ก่อนน�าเสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด

• ก�าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

หรือรายการระหว่างกัน ตามหลักเกณฑ์ที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนก�าหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และ

รายงานประจ�าปี(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื่นใดตามแต่กรณี ทั้งนี้ หมายรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ

ระหว่างกนัทีป่รากฎตามหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ เรือ่งรายการทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ โดย

ค�านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�าคัญ

• จรรยาบรรณบริษัทได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส�าหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลา

ท�างานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ�า เพื่อประโยชน์ส�าหรับตนเอง หรือ

บุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

• พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระท�าการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการ

ติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทางการค้าของบริษัท เช่น คู่ค้า ลูกค้า คู่แข่งขัน หรือจากการใช้โอกาส หรือ ข้อมูลที่ได้

จากการเป็นพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องการท�าธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือการท�างานอื่น

หรือนอกเหนือจากงานของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
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• ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

โดยตนเองไม่มีอ�านาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และการด�าเนินงานของบริษัท

  ทัง้นี ้ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การก�ากบัดแูลกจิการ

ที่ดี/นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ/นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์)

  ในปี 2559 บริษัทไม่มีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การท�ารายการระหว่างกันที่ก�าหนดโดย

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 4.2. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท

  คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหาร (ตามค�านิยามของส�านักงาน ก.ล.ต. 

และตลาดหลกัทรพัย์ฯ) ซึง่รวมถงึจ�านวนหลกัทรพัย์ท่ีถอืครองของบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้องตามมาตรา 59 แห่งพระราช

บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ มีหน้าที่ในการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1) การรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหาร

2) การรายงานการเปล่ียนแปลงการถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัทกุครัง้ (แบบ 59-2) เมือ่มกีารซือ้ขาย โอน หรอืรบัโอน 

หลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้ยื่นภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น

  ทั้งนี้ ก�าหนดให้เลขานุการบริษัทรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อประธานกรรมการบริษัท 

และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วันท�าการนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น และรายงานสรุป 

การเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือ

ครองหลักทรัพย์และรายงานการมีส่วนได้เสียที่กรรมการและผู้บริหารรายงานต่อบริษัท

  โดยในปี 2559 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายการถือหลักทรัพย์ที่มีนัยส�าคัญ ซึ่งมีการรายงานการถือครอง 

หลักทรัพย์บริษัทของกรรมการและผู้บริหารรายบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส 

ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร (รวมบุคคลตามมาตรา 258) มีจ�านวน 

การถือหุ้นเพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากการเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหว่างปี 2559 และได้ท�าการจดทะเบียน

เพิ่มทุนเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยได้จัดท�าสรุปการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร 

ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ระบุรายละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

 4.3 กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง

  คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร (ตามค�านิยมของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ด�าเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดท�า

และส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย เพื่อรายงานให้บริษัททราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความ

เกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง) ของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร

จดัการกจิการของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย โดยเลขานกุารบรษิทัเป็นผูจ้ดัเกบ็และส่งส�าเนาให้ประธานกรรมการบรษิทั และ

ประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนได้เสียที่มีการเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัททราบทุก 6 เดือน ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยม ี

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงาน ดังนี้

• รายงานเมื่อเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารครั้งแรก

• รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย หรือทุก 6 เดือน

• ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต�าแหน่ง และได้กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้น

ไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

• ก�าหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคน รายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจ�าทกุปี ภายใน

เดือนธันวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ่มเติม)
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5.  กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน

  บริษัท ให้ความส�าคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และก�าหนดนโยบายด้านการเปิดเผยข้อมูล ความ

โปร่งใส รายงานทางการเงนิและการด�าเนนิการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางทัง้ทางด้านการเงนิและมใิช่การเงนิทีถ่กูต้อง ครบ

ถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลาอย่างสม�่าเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูล 

และความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (รวมฉบับแก้ไข) 

และ/หรือ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยก�าหนดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อม หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริงโดยระมัดระวัง

  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลท่ี

เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วน

ร่วมในการท�างานเฉพาะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะและอยู่ระหว่างการเจรจา และงานนั้นๆ เข้าข่ายการ

เกบ็รกัษาข้อมลูภายในอนัอาจมผีลต่อความเคลือ่นไหวของราคาหุน้ของบรษิทั และข้อมลูภายในนัน้ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน

ดงักล่าว ผูบ้รหิารและพนกังานเหล่านัน้จะต้องเกบ็รกัษาข้อมลูภายในไว้กบับรษิทั จนกว่าจะมกีารเปิดเผยข้อมลูแก่สาธารณะ มี

ดังนี้

1. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ น�าข้อมูลภายในบริษัทไปเปิดเผย

หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับ

ผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท 

โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าท�านิติกรรมอื่นใด โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

ของบริษัท อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าโดยทางตรงหรือ ทางอ้อม

3. ห้ามบคุคลทีเ่กีย่วข้องซือ้ขายหลกัทรพัย์ของบรษัิทภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิ 

ประจ�าปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว (Blackout Period)

4. ในกรณีที่ทราบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว

5. คณะกรรมการบริษัทยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อ

การรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบ

  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทนั้น บริษัท ได้ก�าหนดไว้ในข้อบังคับการท�างานของพนักงานทุกระดับ 

หมวดวินัยและลงโทษก�าหนดว่า พนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนวินัยท่ีก�าหนดไว้ ให้ถือว่าพนักงานผู้น้ันท�าผิดวินัย 

และต้องได้รบัโทษตามลกัษณะแห่งความผดิ โดยมใีจความว่า “เปิดเผยความลบัของบรษิทั เจตนาท�าลายชือ่เสยีง ความเชือ่ถอื 

หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทั อนัเป็นเหตใุห้บรษิทั ได้รบัความเสยีหายหรอืสญูเสยีโอกาสทางธรุกจิ” พนกังานผูท้�าผดิจะได้รบัโทษ

รุนแรงถึงขั้นไล่ออก

  ทั้งนี้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี/

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน)
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6. กำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

  บริษัท ได้ก�าหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายังกรรมการตรวจสอบ 

ของบริษัท ในกรณีที่พบเหตุการณ์กระท�าท่ีส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ง

เบาะแส หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และมีกระบวนการด�าเนินการเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และเปิดเผยบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหมวด

นกัลงทนุสมัพนัธ์ (http://www.pdgth.com/ir_index.php/การก�ากบัดแูลกจิการท่ีด/ีนโยบายและแนวทางปฏบัิตเิพือ่ป้องกนัและ 

ต่อต้านการทุจริตคอร์รั่ปชั่น)

ช่องทำง ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หมำยเลขโทรศัพท์

คณะกรรมการบริษัท cs@pdgth.com 02-7910111 ext.151

คณะกรรมการตรวจสอบ * ind_dir@pdgth.com 02-7910111 ext.115

กรรมการอิสระ ind_dir@dgth.com 02-7910111 ext. 115

เลขานุการบริษัท cs@pdgth.com 02-7910111 ext.151

 ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมการตรวจสอบ

 Email : ind_dir@pdgth.com

2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่:

 * คณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

โดยที่อยู่ทางไปรษณีย์

 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 1/11 หมู่ 3 ถ.ล�าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

 โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: ind_dir@pdgth.com

 หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php

หรือ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น สามารถสอบถามที่ : 

ส�านักงานเลขานุการ /เลขานุการบริษัท

 โทร. (02) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: cs@pdgth.com

  โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรับเอกสารที่ส่งถึงคณะกรรมการและด�าเนินการส่งให้คณะกรรมการชุด

ย่อยหรือกรรมการที่เก่ียวข้อง ด�าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงและสรุปข้อเสนอแนะและประเด็นต่างๆ (ถ้ามี) เพื่อเสนอคณะ

กรรมการบรษิทัทราบ ยกเว้นเป็นเอกสารทีส่่งถงึคณะกรรมการตรวจสอบซึง่จะถกูจดัส่งไปยงัคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

ซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและบริษัทย่อย

  ทัง้นี ้บรษิทัได้มกีารตดิตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรอืข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางท่ีก�าหนด โดยในปี 2559 ไม่มีเหตกุารณ์ 

บ่งชี้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. กำรเปิดเผยข้อมูลโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญ

  บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่ส�าคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามหลักเกณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และทันเหตุการณ์ มีสาระส�าคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวัน

ที่ 23 มกราคม 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี ไปด�ารงต�าแหน่ง กรรมการของบริษัทย่อย 

“ผล วอเตอร์” และเป็นประธานกรรมการบริษัทย่อย แทนนายชวลิต หวังธ�ารง ซ่ึงยังคงด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทย่อย 

เช่นเดิม เพื่อใช้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของกรรมการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร



รายงานประจำาปี 2559 94

8. ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์

  บริษัท เปิดเผยข้อมูลตามข้อก�าหนดของ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยจดัให้มนีกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ระมดัระวงั 

ท�าหน้าที่สื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเหตุการณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน 

นกัวเิคราะห์หลกัทรพัย์ และ/หรอืหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม รวมถงึ การชีแ้จงกรณข่ีาวลอื ข่าวสาร

ที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผู้บริหารและการเยี่ยมชมกิจการ เช่น การตอบค�าถาม

ทางโทรศพัท์หรอื E-mail การเผยแพร่ผ่านสือ่ การจดัท�า Press Release และการเปิดเผยข้อมลูสารสนเทศต่างๆ ตามเหตกุารณ์ 

ตามรอบระยะเวลาบญัช ีน�าเสนอผลการด�าเนนิงาน ค�าอธบิายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจ�าไตรมาส ผ่านหน้าเวบ็ไซต์

ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัท ยังให้ความส�าคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ โดยผู้บริหารระดับสูงได้มีส่วนร่วมใน 

การให้ข้อมูลและพบปะนักลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อการบริหารงานของบริษัท เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งส่ง

เสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆในปี 2559 ได้แก่

กิจกรรม จ�ำนวนครั้ง

• กิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 2 ครั้ง (เดือนมีนาคม และสิงหาคม)

• นิทรรศการงาน “mai Forum 2016” เพื่อน�าเสนอสินค้าและข้อมูลของบริษัทให้กับ 

 นักลงทุนและผู้สนใจที่เข้าร่วมงาน จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ(mai) ร่วมกับ 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (maiA)

1 ครั้ง

(เดือนกรกฎาคม)

• จัดท�าสรุปข้อมูลบริษัท Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ mai  

 Company Snapshot โดยตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

4 ครั้ง

• ผู้บริหารระดับสูงให้สัมภาษณ์ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท และแนวโน้มใน 

 อนาคตผ่านสื่อออนไลน์

1 ครั้ง

• พบนักวิเคราะห์ 1 ครั้ง

• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ผลการ 

 ด�าเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษัทผ่านสื่อมวลชนต่างๆ

อย่างสม�่าเสมอ

• จัดงานแถลงข่าวแผนด�าเนินงานประจ�าปีของบริษัท พร้อมงานเลี้ยงขอบคุณ  

 สื่อมวลชน

1 ครั้ง (เดือนกุมภาพันธ์)

• ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้น และนักลงทุนรายย่อย ที่เข้ามาประชุม (AGM ปี 2559 และ  

 EGM ครั้งที่ 1/2559)

2 ครั้ง

  นอกจากนี้ บริษัทมีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการด�าเนินงาน งบการเงิน และข้อมูลน�าเสนอในรูปแบบต่างๆ รวม

ถึงรายงานสารสนเทศที่บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com โดยบริษัท

จัดท�าเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียม กรณีที่ ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องการนัดหมายเข้าพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร 0-2791-0100 หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือ

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

  โดย คณะกรรมการได้ก�าหนดจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการก�ากับดูแล เรื่อง “การ

ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ่งได้ระบุไว้บนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.

com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์
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หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

5.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

  คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีสามารถเอ้ือประโยชน์ให้กับ

บริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดนโยบาย กลยุทธ์ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารระดับสูงวางแผนการด�าเนินงาน

ทั้งระยะสั้น ระยะยาว รวมถึงนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ในภาพรวม

ขององค์กร ตลอดจนการสอบทาน และติดตามประเมินผลการด�าเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที่ก�าหนด

  ในปี 2559 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจ�านวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จ�านวน 4 คน กรรมการที่

ไม่เป็นผู้บริหาร 2 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการบริษัท

ทัง้หมด หรอืคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.36 ของจ�านวนกรรมการท้ังหมด โดยมีรายนามกรรมการอสิระและนยิามกรรมการอสิระ 

ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2559 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ)

  ระหว่างปี รศ.ดร.เสกศกัดิ ์จ�าเรญิวงศ์ กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการอิสระ ส่งผลให้หมดวาระกรรมการชุดย่อยด้วย คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการน�าเสนอจากคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และด�าเนินตามกระบวนการสรรหากรรมการ

บริษัท จึงได้แต่งตั้ง นายสันติ เนียมนิล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย และมีประสบการณ์ด้านกรรมการตรวจสอบ และไม่มี

คุณสมบัติต้องห้ามตามกฎหมายมหาชน ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เท่าวาระที่เหลืออยู่ และ

แต่งตั้ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และนายนพดล ธีระบุตรวงศ์

กุล กรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทนต�าแหน่งที่ว่างลงตามล�าดับ

 ภำวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์

  คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กรให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืน 

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2559 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์และพันธ

กิจของบริษัท พร้อมทั้งก�าหนดกลยุทธ์ และเป้าหมายองค์กรในระยะ 3 ปี (2560-2562) ร่วมกับผู้บริหารระดับสูง โดยยังคง

วิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม “เป็นบริษัทชั้นน�าที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม 

และธรุกจิทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าในประเทศไทยและภมูภิาคอาเซยีน ภายในปี 2020” และให้ข้อเสนอ

แนะในแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงก�าหนดดัชนีชี้วัดความส�าเร็จขององค์กรในปี 2560 เพื่อให้ฝ่ายบริหาร

น�าไปวางแผนกลยุทธ์ระยะยาวขององค์กร และอนุมัติแผนงานประจ�าปี 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าการปรับตัวขององค์กร

ในยุคสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าและพัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

แต่ละหน่วยงานมากขึน้ ช่วยลดขัน้ตอนการท�างาน ระบบการรายงาน ท�าให้การตดัสนิใจ และการประสานงานมปีระสทิธภิาพมาก

ขึน้ ดงันัน้ ในปี 2560 บรษิทั มุง่เน้นการน�าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ มาพฒันาปรบัปรงุกระบวนการปฏบิตักิารหลกัขององค์กร

ทีจ่ะส่งเสรมิการบรกิารลกูค้า คูค้่า และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ ให้มปีระสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิล เพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 23 มกราคม 2560 คณะกรรมการยังได้เปิดโอกาส 

ให้ผู้บริหารระดับกลาง ได้แสดงวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื่อสร้างความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และสร้างแรง

บันดาลใจแก่ผู้บริหารทุกคนเพื่อการบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์องค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 ได้จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทั้ง 3 คน ได้แก่ 

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา นายธันยา หวังธ�ารง และนายสันติ เนียมนิล ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 

กล่าวต้อนรับและแนะน�ากรรมการและผู้บริหารอย่างเป็นทางการ พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทแก่กรรมการใหม่ 

ในคราวเดียวกัน
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5.2 คณะกรรมกำรชุดย่อย

  คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหาร เพือ่ปฏิบตัหินา้ทีเ่ฉพาะเรื่อง และเสนอเรื่องให้

คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาหรอืรบัทราบ โดยบรษิทั ได้จดัให้มข้ีอบงัคบัของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อย (Charter) 

เพื่อก�าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบต่างๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่าวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมิน

ผลการปฏิบัติงานและทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี ้

คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  

(สามารถดูรายละเอียดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”)

 5.2.1 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ 

ความเข้าใจ และมีประสบการณ์การท�างานด้านบัญชีและการเงินเป็นท่ียอมรับ โดยมี นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 

กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทาน

รายงานทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง สอบทาน

การท�าธุรกรรมทางการเงิน โดยท�าหน้าท่ีสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน

กฎหมายและข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากับดูแลส่งเสริมให้พัฒนาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี่ยงที่

รัดกุม เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

  โดยในปี 2559 บริษัท ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ท�าหน้าที่ตรวจสอบ

การปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้ม่ันใจได้ว่ามีการควบคุม

เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยมีผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผู้ประสานงานภายใน และติดตามผล

การปฏบัติและการรายงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผู้สอบ

บัญชี ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบัญชีเป็นประจ�า โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุม

ร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเข้าประชมุเป็นประจ�าทกุไตรมาส เพือ่ขอความเหน็จากผูส้อบบญัชใีนเรือ่งต่างๆ 

นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถหาทีป่รกึษาภายนอกทีเ่ป็นอสิระ(เป็นกรณ)ี โดยบรษิทัเป็นผูร้บัผดิชอบ

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

  ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุมครบทุกครั้ง

 5.2.2 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจ�านวน 3 ท่าน และต้องมกีรรมการอสิระ

อย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณา 

ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบัติที่หลากหลายของกรรมการ จัดท�าตาราง Board Matrix เพื่อใช้เป็นแนวทาง

พฒันากรรมการ และการสรรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีค่รบวาระ หรอืแทนกรรมการ

ทีล่าออก ตลอดจนการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ทีส่อดคล้องกบัตลาดในอตุสาหกรรมลกัษณะ

เดียวกัน โดยใช้ผลส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

เป็นแนวทางในการพิจารณา

  ในปี 2559 ได้เสนอโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุน้สามญัของบรษิทัทีอ่อกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบรษิทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คดิมลูค่า เพือ่

เป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญก�าลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของและความ

ส�าเร็จของบริษัท เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรท่ีมีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการท�างานร่วมท�างานให้แก่บริษัท

ในระยะยาว

  ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง กรรมการทุกคนเข้าประชุม 

ครบทุกครั้ง
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 5.2.3  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการท่ีมิใช่ผู้บริหาร กรรมการ หรือผู้บริหาร และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี่ยวข้อง จ�านวนไม่เกิน 5 คน โดยมี นายธีรเดช จารุตั้งตรง 

ต�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันท่ี 

18 มกราคม 2559 ได้มมีตแิต่งตัง้ นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกยีรต ิกรรมการอสิระ ให้เข้ามาด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง เพิ่มอีก 1 คน ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 5 คน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ทั้งนี้ เพื่อท�าหน้าที่ในด้านการ

บรหิารจดัการความเสีย่งทีส่อดคล้องกบัแผนกลยทุธ์องค์กรเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีระบวนการบรหิารความเสีย่งทีไ่ด้

น�าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม และทบทวนปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงตามท่ีได้รับมอบหมาย  

และรายงานกิจกรรมและผลการด�าเนินงานแก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ไตรมาสละ 

1 ครั้ง และปรับปรุงแผนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก�าหนด ซึ่งในระหว่างปี คณะกรรมการบริษัท

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ก�าหนดมาตราการแนวทางการด�าเนินการยื่นค�าขอเพื่อการรับรอง 

(Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Collective Action 

Coalition against Corruption “CAC”) รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี่ยงเพื่อจัดท�าแบบประเมินตนเอง 

เกี่ยวกับมาตราการต่อต้านคอร์รัปชั่น (Self Evaluation) ท้ัง 71 ข้อ ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื่อเข้าสู่

กระบวนการรบัรองและสามารถด�าเนนิการแล้วเสรจ็ในปี 2559 ตลอดจนได้มกีารทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงให้สอดคล้องเหมาะสมเป็นปัจจุบัน ที่มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม 5 ครั้ง กรรมการเข้าประชุมอย่างสม�่าเสมอ

5.3 กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝำ่ยจัดกำร

  บริษัท ก�าหนดโครงสร้างการจัดการและแบ่งแยกบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับ 

ฝ่ายจัดการอย่างชัดเจนและเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการบริษัทท�าหน้าท่ีในการก�าหนด

นโยบาย และก�ากับดูแลการด�าเนินงานของฝ่ายบริหารระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ายบริหารระดับสูงท�าหน้าที่ใน 

การด�าเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด และติดตามดูแลผลการด�าเนินงานอย่าสม�่าเสมอจากข้อมูลรายงาน

ในการประชุมประจ�าเดือน ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้เข้าแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายจัดการ เว้นแต่การมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่การปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายจัดการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ก�าหนด

  ประธานกรรมการไม่ได้เป็นกรรมการท่ีเป็นผู้บรหิาร และไม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานของบรษัิท ตลอดจนไม่มอี�านาจ

ลงนามผูกพันบริษัท เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการก�ากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบริหารงานได้ 

อย่างชดัเจน ดงันัน้ ประธานกรรมการบรษิทั และ ประธานกรรมการบรหิารหรอืประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร จงึมใิช่บคุคลคนเดยีวกนั 

โดยทั้งสามต�าแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งอาจเป็นบุคคลภายนอกที่มิใช่ผู้บริหารก็ได ้

ทั้งนี้ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดเข้ามาด�ารงต�าแหน่งผู้น�าองค์กรสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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5.4 กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร

  คณะกรรมการบรษิทั ได้จดัให้มกีระบวนการสรรหาและคดัเลอืกกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทัอย่างโปร่งใส 

โดยมีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้ก�าหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดบัสงูเข้ามาด�ารงต�าแหน่งผูน้�าองค์กร เพือ่น�าเสนอต่อผูถ้อืหุน้ และ/หรอืคณะกรรมการบรษิทัต่อไป โดยมขีัน้ตอนเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีหลากหลายโดยการท�า Borad Matrix ประกอบการพิจารณา 

(สามารถดูรายละเอียดในหมวดโครงสร้างการจัดการ ข้อ 7. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร)

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ปรับโครงสร้างองค์กรใหม่โดยแต่งต้ัง นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ และเพิ่มฝ่ายพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน 

และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2559ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง คือ 

นายพรศักดิ์ชุนหจินดาให้ไปด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทย่อย “ผล วอเตอร์” อีก 1 ต�าแหน่ง และปรับเลื่อนต�าแหน่ง

ให้นายปโยธร มุ้งทอง ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่ม Safety และให้ไปด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 

บรษิทัย่อย “ผล พาลาเดยีม” ส่วนฝ่ายพฒันาธรุกจิภายใต้การก�ากบัดแูลโดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ยงัไม่มกีารแต่งตัง้บคุคลใด

5.5 กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้มีการก�าหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทล่วงหน้าตลอดปี เพื่อให้กรรมการสามารถ 

จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม ซึ่งในปี 2559 ก�าหนดการประชุมคณะกรรมการจ�านวน 13 ครั้ง (รวมการประชุมที่ไม่มีผู้บริหาร 

1 คร้ัง) โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและ/หรือประธานกรรมการบริหารร่วมกันพิจารณาเรื่องเพื่อน�าเข้า

เป็นระเบยีบวาระการประชมุ เรือ่งแจ้งเพือ่ทราบ เรือ่งตดิตาม หรอืเรือ่งเพือ่พจิารณา และอืน่(ถ้าม)ี ซึง่เลขานกุารคณะกรรมการ

บริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที่มีสารสนเทศครบถ้วน ให้แก่

กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าไม่น้อย 7 วันท�าการ เพื่อให้กรรมการบริษัทมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุมและสามารถขอ 

ข้อมูลเพิ่มเติมจากฝ่ายจัดการ และหากมีวาระต้องพิจารณาเร่งด่วนท่ีอาจกระทบต่อโอกาสการด�าเนินธุรกิจ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นกรณีไป (ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับบริษัท)

  โดยประธานกรรมการฯ ซ่ึงท�าหน้าที่ประธานท่ีประชุมมีบทบาทในการเป็นผู้น�าและควบคุมการประชุมให้เป็นไปอย่าง 

ราบรื่น สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ การตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้าว 

โดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจัดสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระส�าคัญอย่างเพียงพอ ทั้งนี้ อาจเชิญผู้บริหารระดับสูง

หรอืผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง เช่น กรรมการหรอืผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยให้เข้าร่วมประชมุ เพือ่เข้ามาอธบิาย ชีแ้จงข้อมลูประกอบการ

ตัดสินใจเป็นการเฉพาะเรื่อง (ถ้ามี) โดยประธานที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาดและข้อสรุปจากที่ประชุม ในกรณีที่วาระใดๆ ที่กรรมการ

เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ันต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและไม่อยู่ในห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก�ากับ 

ดแูลกจิการทีด่แีละเป็นอิสระในการพจิารณาเรือ่งต่างๆ และหลงัเสรจ็สิน้การประชมุ เลขานกุารคณะกรรมการบรษิทัจดัท�าบนัทกึ

รายงานการประชมุเป็นลายลกัษณ์อกัษร มข้ีอมลูถกูต้องครบถ้วนในสาระส�าคัญ และจดัเกบ็รายงานการประชมุทีผ่่านการรบัรอง

ลงนามแล้ว โดยรายงานการประชุมถือเป็นเอกสารส�าคัญขอบริษัท จัดให้มีระบบการจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็คทรอนิกส์ 

ผ่าน Google Site เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง และส�าเนาข้อมูลต้นฉบับรูปแบบแฟ้มเอกสารและจัดเก็บ

อย่างน้อย 5 ปี ที่ส่วนงานเลขานุการบริษัท สังกัดส�านักงานเลขานุการ

  ตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมการเข้าร่วมในที่ประชุม 

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึครบองค์ประชมุ และก�าหนดองค์ประชมุข้ันต�า่ ณ ขณะลงมตต้ิองมีกรรมการ

ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ�านวนกรรมการที่เข้าประชุม และสนับสนุนให้กรรมการบริษัทควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

75 ของจ�านวนการประชุมทั้งหมด ในปี 2559 มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมการแต่ละคน

เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของการประชุมทั้งหมด (จ�านวน 12 ครั้ง)
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  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการติดตามดูแลให้มีการน�ากลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติและรายงานผลการด�าเนินงานเทียบ 

กับเป้าหมายเป็นประจ�าทุกไตรมาส และให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม ส�าหรับเดือนที่

ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการจะได้รับทราบสรุปผลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ามี) อย่างต่อ

เนือ่ง โดยจดัส่งเอกสารสรปุผลการด�าเนนิงาน ตลอดจนข่าวสารส�าคญัของบรษิทัรวมถงึการปรบัปรงุหลกัเกณฑ์หรอืข้อก�าหนด

ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และส�านักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษัทสื่อสารผ่านทางอีเมลล์โดยเลขานุการบริษัทเป็น

ผู้ด�าเนินการครบถ้วน

  โดยบรษิทัมเีลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการเกีย่วกบัการประชมุ

คณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงการสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนดตาม

กฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

 กำรประชุมระหว่ำงกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเขำ้ร่วมประชุม

  คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการประชุมระหว่างกันของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วม

ประชุม จ�านวน 1 ครั้ง เพื่ออภิปรายปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการหรือการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท รวมถึงการ ปรึกษา

หารือประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อ 

การปรบัปรงุพฒันาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทราบและด�าเนินการเกีย่วกบัประเดน็ดงักล่าว และทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมคราวต่อไป

 บทบำทหนำ้ที่ประธำนกรรมกำร

  ประธานกรรมการเป็นผู้ท�าหน้าทีป่ระธานในท่ีประชมุคณะกรรมมการบรษัิท ในกรณท่ีีประธานกรรมการไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ 

หรือไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการท�าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ ถ้าไม่มรีอง

ประธานกรรมการ หรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในทีป่ระชมุ

 บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ มีดังนี้

1. ก�าหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจ�าปี)

2. ก�าหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลั่นกรองวาระประชุมในแต่ละครั้ง

3. ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัทและกฎหมายที่เก่ียวข้อง

4. ด�าเนินการประชุมให้เป็นไปตามล�าดับระเบียบวาระประชุมที่ก�าหนดในหนังสือนัดประชุมให้ส�าเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบรื่น

5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ ค�าชี้แจง หรือตอบค�าถามต่างๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

6. ให้ค�าปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ายจัดการให้ท�างานที่ได้รับมอบหมายส�าเร็จลุล่วง

7. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื่องต่างๆ ที่มีสาระส�าคัญ

8. การออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้างมาก ถ้ามีการลงคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่ง

เสียงเป็นเสียงชี้ขาด

9. ก�ากบั ดแูล และตดิตามการปฏบิตัติามมตคิณะกรรมการในแต่ละเรือ่ง หรอือาจมอบหมายให้เลขานกุารบรษิทัเป็นผูร้บั

มอบหมายเป็นการเฉพาะเรื่อง

10. อื่นๆ  (ถ้ามี)
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5.6  เลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท

 เลขำนุกำรบริษัท

  คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีอ�านาจหน้าที่ตามพระราช

บญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบ ความระมดัระวงั และ

ความซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้เพือ่ท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการ และคณะกรรมการชดุย่อยท่ีได้รบัมอบหมาย รวมถงึการดแูล

กิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ ดังนี้

1. จัดท�าและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ทะเบียนกรรมการ

2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจ�าปีของบริษัท

3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งส�าเนารายงานการมีส่วนได้เสีย 

ตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีบริษัท 

ได้รับรายงานนั้น

3. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่

คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

• ด�าเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย

• ด�าเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ารายงานการประชุม

• ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

• ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท

• ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น

• ติดตามให้มีการด�าเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้น

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เช่น ส�านักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ

รายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

• ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ

ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อก�าหนดของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน

• ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

  โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ท่ีคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ

ในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดส�านักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบัต่างๆ ตลอดจนรบัผดิชอบดแูลงานด้านการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(ประวตัแิละคณุสมบตัขิองเลขานกุาร

บริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท”

  ในปี 2559 เลขานุการบริษัทได้เข้ารับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี้แจง และการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างที่เกี่ยวข้องซึ่ง

จัดโดยหน่วยงานก�ากับดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อน�ามาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษัทและการก�ากับดูแลกิจการให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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5.7 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและกำรพัฒนำควำมรู้

 5.7.1 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

  คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจ�าทุกปี เพื่อ

ให้กรรมการแต่ละท่านร่วมกนัพจิารณาผลงานและทบทวนผลการปฏบิตั ิปัญหาและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่านมา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการก�ากับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

  โดยในปี 2559 คณะกรรมการใช้แบบประเมินตนเองทั้งคณะของคณะกรรมการตามแนวทางปฏิบัติ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเช่นปีท่ีผ่านมาสอดคล้องกบัการปฏบัิตหิน้าท่ีของคณะกรรมการทุกด้าน ประกอบด้วย 

6 หวัข้อหลกั ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัขิองคณะกรรมการ ความรูแ้ละประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการ

อิสระ คุณสมบัติคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้

ความส�าคัญต่อการพิจาณาก�าหนด นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ

ทบทวนนโยบายการก�ากับดูกิจการและการน�าไปปฏิบัติ รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) 

การประชุมคณะกรรมการ การก�าหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การท�าหน้าที่ของ

กรรมการ การเข้าร่วมประชุมสม�า่เสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ มีอิสระในการ

แสดงความคิดเห็น (6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและพัฒนาผู้บริหาร รวมถึงแผนสืบทอดต�าแหน่งระดับบริหาร 

ทั้งนี้ โดยใช้คะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคนสรุปผลประเมินภาพรวมว่า กรรมการมีคุณสมบัติและปฏิบัติหน้าที่รับผิด

ชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ โดยมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดท�าแผนสืบทอด

ต�าแหน่งผูบ้รหิารและวางแผนพฒันาอบรมเพือ่การรองรบัการขยายธุรกจิในอนาคต มีคะแนนเฉลีย่ 98.75 คะแนนเทยีบ

เท่าปีที่ผ่านมา ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนแต่ละระดับ ดังนี้

1. ดีเยี่ยม  โดยมีคะแนนร้อยละ 90-100

2. ดีมาก  โดยมีคะแนนร้อยละ 80-89

3. ด ี  โดยมีคะแนนร้อยละ 70-79

4. พอใช้  โดยมีคะแนนร้อยละ 69

  ในปี 2559 ยังไม่มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคลเพราะถือว่าเป็นการประเมินทั้งองค์คณะ

 5.7.2 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรชุดย่อย

 คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัท�าประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี โดยใช้แบบประเมนิตนเองทัง้คณะ 

ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่ง

เป็น 2 ส่วน

  ส่วนที ่1. การท�าหน้าทีโ่ดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ สภาพแวดล้อมท่ัวไป

ที่สนับสนุนการท�างาน และได้มีการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะ

กรรมการบริษัท ยกเว้น การก�าหนดระยะเวลานานสุดที่กรรมการตรวจสอบจะอยู่ในวาระอย่างต่อเนื่อง และกรรมการ

ตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นมากกว่า 5 แห่ง

  ส่วนที ่2. การปฏบิตัหิน้าทีเ่ฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มกีารสอบทานให้บรษิทัมกีารรายงานทางการ

เงินอย่างถูกต้องและเพียงพออย่างเหมาะสม และไม่มีประเด็นเกี่ยวกับคดีความและภาระผูกพัน
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  คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559 แก่ 

คณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ซึ่งผลประเมินสรุปว่า โดยทั่วไปสามารถปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และน�าสิ่งที่ยังไม่ได้ปฏิบัติไปพัฒนาแผนงานตรวจสอบปีต่อไป

  โดยได้จัดท�ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคูก่บัรายงานของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอต่อผูถ้อืหุน้ประจ�า

ปีไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ”

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้จัดท�าประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ�าทุกปี โดยใช้แบบ

ประเมินตนเองตามที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาใช้เป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบ

ประเมินแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหน้าที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ว่ามี

โครงสร้างและคณุสมบตัเิหมาะสม สามารถปฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายตามทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัร

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย 97.34 คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้จัดท�า

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนส�าหรับปี 2559 ไว้ในหัวข้อ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน”

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ได้จดัท�าประเมนิผลการปฏบิตังิานเป็นประจ�าทกุปี โดยใช้แบบประเมนิตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตามที่ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบัติกรรมการ การประชุม การปฏิบัติหน้าที่

ของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง ทีส่ามารถปฏบิตังิานตามหน้าทีร่บัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายอย่างเหมาะสมตามกฎบตัรคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้สรุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ส�าหรับปี 2559 ไว้ใน

หัวข้อ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง”

 5.7.3 กำรประเมินผลประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของ 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจ�าปี 2559 เพื่อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์ประเมินท่ีสอดคล้องกับการวัดผลการปฏิบัติงานในรูปของตัวชี้วัด (KPI: Key 

Performance Indicators) เทียบเท่ากับผลความส�าเร็จขององค์กร ตามที่ได้ผ่านการพิจารณา กลั่นกรองจาก

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายให้ 

ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้แจ้งผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรับทราบ

เพื่อการปรับปรุงพัฒนาต่อไป

  คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ให้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร

ระดับสูงต้ังแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัดความส�าเร็จเทียบกับเป้าหมายที่ก�าหนดประจ�าปีของ

ผู้บริหารรายบุคคล
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5.8 กำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่

  บรษิทั ก�าหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการใหม่ทกุครัง้ทีม่กีารเปลีย่นแปลงกรรมการ โดยจดัท�าคู่มอืกรรมการ ประกอบ

ด้วย เอกสาร ข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิธรุกจิ กฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้องกบัประกาศและนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการที่

ด ีและข้อมลูอืน่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการใหม่ เพือ่เตรยีมความพร้อมในการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 

โดยก�าหนดช่วงเวลาที่เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนับจากท่ีได้รับการแต่งต้ังเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนการพบปะ

หารือกับประธานกรรมการ/คณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และสอบถามข้อมูลเชิงลึก

เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในเรื่องต่าง ๆ

  ส�าหรับกรรมการใหม่ที่ยังไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรกรรมการ บริษัท ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรกรรมการที่จัดโดย

สถาบัน IOD ได้แก่ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา อบรมหลักสูตร Director Certification Program “DCP” รุ่นที่ 227/2016 อบรม

ช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 ส�าหรับกรรมการใหม่ท่านอื่นเคยได้รับการอบรมหลักสูตรกรรมการดังกล่าวแล้วจึงไม่มี

อบรมเพิ่มเติม

5.9 กำรพัฒนำควำมรู้กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท

  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนนุให้คณะกรรมการบรษิทัได้ศกึษาและอบรมความรูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการท�าหน้าทีก่รรมการ

เพือ่เพ่ิมพนูความรูค้วามเข้าในในบทบาทและหน้าทีข่องกรรมการบรษิทัในการก�ากบัดแูลให้มกีารบรหิารงานอย่างมปีระสิทธภิาพ 

และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูกิจการที่ดี โดยมีการสมัครสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

ให้แก่กรรมการ เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มพูนคามรู้แก่กรรมการ ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรม

เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการในหลักสูตร Director Certification Program (DCP) จ�านวน 6 คน และหลักสูตร Directors 

Accreditation Program (DAP) จ�านวน 5 คน

  นอกจากนี ้ยงัมกีารส่งเสรมิให้ผูบ้รหิาร เลขานกุารบรษิทั เข้ารบัการอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่าง

ต่อเนื่อง ตลอดจนการเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ส�านักงาน ก.ล.ต. และสถาบัน

ที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดประวัติการอบรมกรรมการปรากฎในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”

  ในปี 2559 มีกรรมการที่เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่จัดโดยสถาบัน IOD และอื่นๆ ดังนี้

 ส่วนที่ 1. กรรมกำรที่เข้ำอบรมหลักสูตรของ IOD ประจ�ำปี 2559 มีดังนี้

ล�ำดับ ชื่อ หลักสูตรกำรอบรม IOD

1. นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ How to Develop Risk Management Plan (HRP) 

รุ่นที่ 10/2016

2. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ How to Develop Risk Management Plan (HRP) 

รุ่นที่ 10/2016

3. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE)  

รุ่นที่ 26/2015

Driving Company Success with ITG Governance (ITG)  

รุ่นที่ 3/2016

4. พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016

5. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 227/2016
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 ส่วนที่ 2. กำรเข้ำอบรมหลักสูตรและกำรสัมนำ อื่นๆ ของกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท

ล�ำดับ ชื่อ ชื่อหลักสูตรกำรสัมมนำ

1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ - New Auditors Report: What’s in it for you? (IOD)

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ - การเสวนา: เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้บริหารเพื่อ

การมีระบบควบคุมภายในที่ดีของบริษัทจดทะเบียน (SET)

- โครงการส�ารวจค่าตอบแทนกรรมการประจ�าปี 2559 (IOD)

- New Auditors Report: What’s in it for you? (IOD)

3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ - การสัมนา เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ 

CG Code ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในฐานะผู้น�าของกิจการสู่ความยั่งยืน (SEC)

- การสัมนา: พรบ.อ�านวยความสะดวกกับการพัฒนาประสิทธิภาพ

ของกรมศุลกากรและประโยชน์ที่เอกชนจะได้รับ (CAC/IOD)

4. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร

- การสัมนา การด�าเนินคดีแบบกลุ่ม (SEC)

- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

- หลักสูตร “Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic 

Insight” สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

5. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษัท - CG Forum-1/2016 “จริยธรรม: จิตส�านึกหลักบรรษัทภิบาล” 

(SET)

- CS Sharing-2/2016: เลขานุการมืออาชีพ เทคนิคการจัดประชุม 

Board อย่างมีประสิทธิภาพ (commentator)

- หลักสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

- หลักสูตร “การจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืน” ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET)

- CGR Workshop “Enhancing Good Corporate Governance 

based on CGR Scorecard” (IOD)

- เสวนา: เพื่อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ CG 

Code ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที่เปลี่ยนแปลงไป ใน

ฐานะผู้น�าของกิจการสู่ความยั่งยืน (IOD)

- เข้ารับฟังการปรับปรุงกระบวนการขอรับรองเข้าเป็นสมาชิก

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 

(CAC) (IOD)

- โครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 

ประจ�าปี 2559 (IOD)
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 ส่วนที่ 3. ผู้บริหำรระดับสูง

ล�ำดับ ชื่อ ชื่อหลักสูตรกำรสัมมนำ

1. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการผู้จัดการ

ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

- ท�าความเข้าใจการวัดมูลค่ายุติธรรมตาม TFRS13, สภาวิชาชีพ

บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

- การเริ่มต้นธุรกิจส�านักงานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ใน

 พระบรมราชูปถัมภ์

2. นส.ประไพพิศ วิริยะบุบผา ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายปฏิบัติการ

- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

- หลักสูตร “Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธ์เพื่อค้นหา Strategic 

Insight” สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

3. นายปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายขาย

- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

- หลักสูตร “Big Data เครื่องมือเชิงกลยุทธิ์เพื่อค้นหา Strategic 

Insight” ,สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน, 

สถาบันพระปกเกล้าฯ

4. นส.ณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�านวยการฝ่าย

ตรวจสอบภายใน

-  CG Forum-1/2016 “จริยธรรม: จิตส�านึกหลักบรรษัทภิบาล 

(SET)

-  CG Forum-3/2016 “ทุจริตในองค์กร ภัยมือป้องกันและควบคุม

ได้” (SET)

- สัมมนา “ผู้ตรวจสอบภายใน: กลไกส�าคัญในการก�ากับดูแลและ

สร้างคุณค่าเพิ่มทางธุรกิจ” (SET)

5. นายธันยา หวังธ�ารง ผู้อ�านวยการฝ่าย

การตลาด

- หลักสูตร “การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน” (SET)

6. หลักสูตรภายในองค์กร ผู้บริหารและ

ระดับผู้จัดการ

ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคน

ผู้บริหารและพนักงาน

ทุกคน

- หลักสูตร “Risk Management ระดับบริหาร”

-  หลักสูตร “การวางแผนความเสี่ยง และการก�าหนดบริบทองค์กร 

(ISO 9001 : 2015)”

-  หลักสูตร “มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื่อต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น” โดย คุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
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5.10 แผนสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง

  คณะกรรมการบรษิทั ได้ให้ความส�าคญักบัการจดัท�าแผนการสบืทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้รหิารเพือ่สบืทอดต�าแหน่ง

ผูบ้รหิารระดบัสงูขององค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้สามารถด�าเนนิงานบรหิารได้อย่างต่อเนือ่งและสามารถคดัเลอืกบคุลากรทีม่ศีกัยภาพ

ตามสมรรถนะและมคีวามพร้อมทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งงานทีส่�าคญัดงักล่าว โดยใช้หลกัการพฒันาสายอาชพี (Career Management) 

และแผนการสบืทอดต�าแหน่ง (Talent Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เร่งด�าเนินการตามแผนงาน: Core Competency และ Functional Competency 

รวมถงึการประเมนิค่างานให้แล้วเสรจ็ในปี 2559 เพือ่จดัท�าแผนการพฒันาศกัยภาพบคุลากรเพือ่การเตบิโตสายอาชพีไปพร้อม

กับองค์กรต่อไป

1) บริษัท มีระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรหรือพนักงานท่ีจะเข้ามารับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในต�าแหน่งงาน

บริหารที่ส�าคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม

2) บรษิทั มผีูบ้รหิารระดบัอาวโุสล�าดบัรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้หากประธานเจ้าหน้าที่

บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

5.11 กำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่น

  คณะกรรมการบริษัทให้ความส�าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ เพื่อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการ

ก�ากับดูแลกิจการได้อย่างเต็มที่ จึงได้ปรับนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งของกรรมการ ดังนี้

5.11.1 นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทจดทะเบียนอื่นของกรรมกำร

  คณะกรรมการบริษัท ได้มีการทบทวนนโยบายการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท จึงได้ก�าหนด “นโยบาย” ในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

ในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ของกรรมการแต่ละท่านให้ไม่เกนิ 5 บรษิทั และบรษิทัย่อยทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมการ

แต่ละคนไปด�ารงต�าแหน่งไม่เกิน 5 บริษัท เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรเพื่อการเติบโทางธุรกิจในอนาคต

5.11.2 นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหำรระดับสูง

  คณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของ 

ผู้บริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลท่ี 

คณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตามสัดส่วน

การถือหุ้น หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

  โดยในปัจจุบัน กรรมการทั้ง 11 คน ไม่มีกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทอื่นเกินกว่า

หลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้

5.12 กำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อย

  บริษัท ในฐานะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอ�านาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทได้ม ี

การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้าไปเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารของบริษัทย่อยตามสัดส่วนของ 

การถือหุ้นของบริษัท

2. ส่งเสริมให้มีการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวปฏิบัติของบริษัทผ่านกรรมการตัวแทนและผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย 

รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายบริษัท

3. ตดิตามผลการด�าเนนิงานเป็นประจ�าสม�า่เสมอ โดยผ่านคณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการบรษิทัอย่างสม�า่เสมอ
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4. พิจารณาเรื่องส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการด�าเนินธุรกิจ เป็นต้น

5. จัดให้มีการตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบัติของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

5.13 หน่วยงำนก�ำกับดูแลกิจกำร

  คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในการก�ากับดูแลด้านต่างๆ ทั้งนี้ มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

ก�ากบัดแูลสอบทานกระบวนการปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดตลาดหลกัทรพัย์และหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง รวมถงึการก�ากบั

ดูแลกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมตามหลักการทั้ง 5 หมวด 

ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ การปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บทบาทของผู้มีส่วนได้เสยี การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู้ท�าหน้าที่สนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ 

หรือข้อเสนอแนะ และ/หรือการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพัฒนาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้มีการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติให้

สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะการด�าเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจัดการบริหารงานตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

ของบริษัทที่ก�าหนดเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กรและเกิดความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภายนอก

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ยึดถือตามหลักธรรมาภิบาลที่ดีเป็นข้อพึงปฏิบัติ

ตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทสร้างความเชื่อม่ันต่อนักลงทุนและ 

มีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัท 

เป็นผู้ผลักดันและก�ากับให้เกิดการน�าไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการท�างาน โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนลงนามรับทราบ

และยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2559 และได้ท�าการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแก่นักลงทุนทราบ

 บริษัท ก�าหนดให้มีการทบทวนนโยบายการก�ากับดูแลกิจการเป็นประจ�าทุกปี หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 

ได้มีการทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard เพื่อน�ามาปฏิบัติและปรับใช้ตาม 

ความเหมาะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ท�าให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว และ/หรือมาตรการทดแทนที่บริษัทน�ามาใช ้

พร้อมทั้งให้รายการการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ซึ่งจะน�า

เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

 ส�าหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะน�าไปเป็นแนวทางในการปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ

 คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งถ้า

ประธานกรรมการบริษัทไม่เป็นกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการบรษิทัเป็นบคุคลคนละคนกบัประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร 

ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่าย

บริหารออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและ

การก�ากับดูแลที่ดี

2. คณะกรรมการควรก�าหนดให้กรรมการอสิระมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง

ต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ

อิสระครั้งแรก

3. คณะกรรมการควรก�าหนดจ�านวนวาระที่ด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันได้

นานที่สุดของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการไม่มีการก�าหนดวาระที่ด�ารงต�าแหน่งของกรรมการอิสระ 

กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทเชื่อมั่นว่ากรรมการ

บริษัทเป็นผู้ที่มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการ

จากการด�ารงต�าแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเข้าใจการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
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 ทั้งนี้ บริษัทก�าหนดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบายการใช้ข้อมูลภายใน 

แนวทางปฏิบัติในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้เผยแพร่นโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทบนเว็บไซต์ 

ของบริษัท www.pdgth.com ภายใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสารแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทราบ

จรรยำบรรณธุรกิจ

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท ยังได้ก�าหนดจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน 

เพือ่เป็นแนวทางในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษิทั ผลธญัญะ จ�ากดั (มหาชน) รวมถงึผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่รบัทราบ โดยคณะกรรมการ

บริษัท เชื่อมั่นว่าจะเป็นการส่งเสริมให้การก�ากับดูแลองค์กรเป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ 

และก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กร

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัท ได้มีการปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม และเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

ทุกฝ่าย มีการสื่อสารแก่พนักงานได้รับทราบทั่วกันผ่านระบบสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในองค์กร บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ 

จัดท�าเป็นรูปเล่มส่งมอบแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ลงนามรับทราบการปฏิบัติตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยได้

มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ภายใต้หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการที่ดี” เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้สนใจเข้าไปดูข้อมูลได้

อย่างสะดวก (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ)

โดยสรุปสำระส�ำคัญแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัทยึดถือจริยธรรม ความซื่อสัตย์ และความมีคุณธรรม เป็นหลักในการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและ 

เป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกคน ด�าเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างเคร่งครัด 

โดยก�าหนดคูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ (Code of Business Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถอืเป็นภาระหน้าทีต้่องร่วมกนัในการยดึถอื

เป็นหลักปฏิบัติตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมาย

และกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ระดับมาตรฐานสากล 

สาระส�าคัญนโยบาย ได้แก่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์, ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น, การปฏิบัติต่อพนักงาน, การปฏิบัติ 

ต่อลกูค้า, การปฏบิตัต่ิอคูค้่า, การปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า, ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและส่วนรวม ตลอดจนตดิตามดแูลให้มี

การปฏบิตัติามคูม่อืจรยิธรรมอย่างเคร่งครดั และได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.

php/การก�ากับดูแลกิจการที่ดี/นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ)

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

4. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

 ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีจ�านวน 3 ท่าน มี

กรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

5. ก�าหนดให้กรรมการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูแจ้งต่อคณะกรรมการหรอื

ผู้ที่กรรมการมอบหมายเก่ียวกับการซื้อ ขายหุ้นของบริษัทตนเอง

อย่างน้อย 1 วันล่วงหน้า ก่อนท�าการซื้อขาย

คณะกรรมการได้ก�าหนดมาตรการป้องการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ

ของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ห้ามน�าข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้กระท�ารายการหรือ

เพื่อประโยชน์ส่วนตนท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ถือเป็น

ความผิดอย่างร้ายแรง โดยก�าหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท

6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเป็นการปฏบิตังิานขององค์คณะ จงึยงัไม่มี

การประเมินรายบุคคล
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2. จรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจ

  คณะกรรมการบริษัท มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ด�าเนินธุรกิจ 

ด้วยความรบัผดิชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของจรยิธรรมและคณุธรรม และมคีวามรบัผดิชอบ 

ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่าย มุง่สร้างคณุค่าของธรุกจิในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสยีเพือ่การเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนืร่วมกนัโดยจรรยา

บรรณในการด�าเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจและการกระท�าของตน ( Accountability)

2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา (Transparency)

3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและยุติธรรม (Equitable Treatment)

4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)

5. ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

3. จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

  บริษัท ส่งเสริมการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัท มุ่งมั่นสร้างความพึงพอใจสูงสุด 

ต่อลกูค้า ค�านงึถงึความเสมอภาคและซือ่สตัย์ในการด�าเนนิธุรกจิ รกัษาผลประโยชน์ร่วมกบัคูค้่า ปฏบัิตต่ิอคูแ่ข่งทางการค้าภาย

ใต้กรอบแห่งกฎหมายอย่างเป็นธรรมและสุจริต ยึดค�ามั่นสัญญาและปฏิบัตตามพันธสัญญาที่ตกลง

4. จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูลและสำรสนเทศ

 บรษัิท ส่งเสรมิให้มกีารเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง เพยีงพอและทันเวลา เพือ่ความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการลงทุน และการเปิดเผย 

สารสนเทศส�าคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส ์

ที่ตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด และหน้าเว็บไซต์บริษัท

5. จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบต่อดำ้นคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย

  บรษิทั ให้ความส�าคญัต่อการบรหิารจดัการด้านคณุภาพ ความปลอดภัย และอาชวีอนามัยในการปฏบัิตงิาน ด้วยมาตรฐาน

อย่างต่อเนือ่ง โดยก�าหนดและทบทวนนโยบายคณุภาพ ความปลอดภยั และอาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม รวมถงึแนวปฏบิตัทิีด่ ี

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในกำรจัดหำและปฏิบัติต่อคู่คำ้

  บรษิทั ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัใินการคดัเลอืกคูค้่าหรอืผู้รบัจ้างอย่างเป็นธรรม ซึง่ได้จดัท�าหลกัเกณฑ์การคดัเลือก

และประเมินผู้ขาย ผู้รับจ้าง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง โดยระบุไว้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อก�าหนด

ของระบบบริหารคุณภาพ ซี่งได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแล้ว

7. จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน

 7.1 จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท

  กรรมการบริษทั พงึมแีนวทางในการปฏบัิตติน เพือ่ให้เป็นไปตามหลกัจรยิธรรมทางธุรกจิของบรษัิท กรรมการ

พงึร�าลกึเสมอว่า การปฏบิตัหิน้าทีข่องตนมใิช่พนัธะและความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั และผูถ้อืหุน้เท่านัน้ หากยงัมหีน้า

ที่รับผิดชอบต่อลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย ดังนั้น การค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่าวจึง

เป็นแนวทางปฏิบัติทั้งปวง โดยต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตนของกรรมการบริษัท

 7.2 จรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน

  จรรยาบรรณในการปฏบิตัตินของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตัคิวบคูไ่ปกบัข้อบงัคบัการท�างาน 

กฎระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) โดยมุ่งหวังให้พนักงานทุกคน

ท�างานที่ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการท�างาน พัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมการท�างานเป็นทีม สร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยค�านึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตย์ในการด�าเนินธุรกิจ ทั้งการปฏิบัติตน 

การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน การปฏิบัติตนต่อบริษัท และการปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา
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8. นโยบำยและข้อพึงปฏิบัติ

 - กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

  กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ให้ความส�าคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ

บังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกที่ที่เข้าไปด�าเนินธุรกิจ พนักงานของบริษัท จึงต้องเคารพต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติ

ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวปฏิบัติที่ดี

 - กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 คณะกรรมการบริษัท ถือเป็นนโยบายส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด 

(มหาชน) และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม จึงได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนารมย์ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมี

จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้าท่ีของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่

เกี่ยวข้องและผู้มีความสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในลักษณะที่

อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือ

ท�าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพลดลง ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงรายการดังกล่าวได้ หน่วยงานผู้รับผิดชอบจะ

เข้าไปดแูลการท�ารายการนัน้ๆ ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชดัเจน เพือ่ประโยชน์สงูสดุของกลุม่บรษิทั ผลธญัญะ จ�ากดั 

(มหาชน) ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์” ที่ได้แสดงไว้ในหมวด

ที่ 4 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 - กำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ

  คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดมาตรการการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) 

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล 

รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวน�าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ

สาธารณชนไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ารายการที่อาจเกิดความขัดแข้งทางผลประโยชน์ถือ

เป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย ดังมีแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย “การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน” 

ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 - กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

  การรับหรือการให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดตามเทศกาล/

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถิ่น และมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระท�าได้ในวิสัยอันควรถือ

เป็นเรือ่งทีย่อมรบัได้ แต่ในขณะเดยีวกนับรษิทัไม่ประสงค์ให้พนกังานรบัของขวญั/ทรพัย์สนิใด ทีม่ค่ีาเกนิปกตวิสิยัจาก 

ผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ท่ีผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสม 

นอกเหนือจากผลตอบแทนอันพึงได้จากกลุ่มบริษัท ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยความล�าเอียง

 - กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

  บริษัท ตระหนักถึงความส�าคัญในการใช้ข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือว่า

เป็นปัจจยัส�าคญัทีส่่งเสรมิการด�าเนนิธรุกจิและเพิม่ประสทิธิภาพการท�างาน เป็นความรบัผิดชอบร่วมกนัของพนกังานทกุ

คนต้องปฏบิตัติามนโยบายและระเบยีบในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีไ่ด้ก�าหนดไว้ รวมทัง้มหีน้าทีป่กป้องดแูลรกัษา

ให้พ้นจากการถูกล่วงละเมิดหรือน�าไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต

 - กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

 บริษัท ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมุนษยชน ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อัน

มีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจในลักษณะการเพิ่มคุณค่า และถือเป็นปัจจัยส�าคัญของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ่มและผลผลิต 

โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) เข้าไปท�าธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ

ล่วงละเมดิสทิธมินษุยชน ด้วยการยอมรบัหลกัปฏบิตัทิีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฏญิญาสากล

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ



 บริษัท ผลธัญญะ จำ�กัด (มห�ชน) 111

 - กำรใช้สิทธิทำงสังคมและกำรเมือง

  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีสิทธิและเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยง

การกระท�าใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมายหรือศีลธรรม ท�าให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไว้ซึ่งเกียรติ 

และศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคมและชุมชนที่ บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ได้ก�าหนดเป็นแนวทาง

ปฏิบัติดังนี้

1. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่กระท�าการใดๆ อันอาจจะท�าให้เข้าใจได้ว่าบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้การสนับสนุน พรรคการเมืองหนึ่ง

พรรคการเมืองใด

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ

  บริษัท พึงด�าเนินธุรกิจด้วยการไมล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธ์ิของผู้อ่ืน รวมถึงข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์เชิงพาณิชย์อันถือเป็นความลับทางการค้า ทั้งในรูปแบบของสัญญา ข้อตกลง หรือเอกสารอื่นใด อันจะก่อให้

เกิดความเสียหายต่อบริษัท ซึ่งได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

 - แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

  บริษัท มุ่งเน้นให้พนักงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน ติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

  คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดท�านโยบาย 

การต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ ห้ามกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนสนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ หรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่ 

ทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และได้มีการทบทวนนโยบายดังกล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งได้ประกาศ

นโยบาย ขอบเขตการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผย

แพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดท่ี 2 การเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน 

หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ)

 นโยบำย :

  “ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด�าเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือยอมรับ 

การคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัท

มีอ�านาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มี

โครงสร้างผูร้บัผดิชอบและระบบการบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในเพือ่ป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�าหนดของกฎหมาย”

  ในปี 2559 คณะกรรมการบรษิทัได้มมีตอินมุตัทิบทวนนโยบายและแนวทางปฏบิตัเิพือ่ป้องกนัและต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ 

ของบริษัทและและบริษัทย่อย และในเครือฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป โดย

มุ่งเน้นแนวปฏิบัติบนหลักการเพื่อป้องกันและต่อต้านการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบท้ังทางตรงทางอ้อม และที่

ครอบคลุมถึงมาตรการและแนวทางที่สอดคล้องกับข้อก�าหนด ได้แก่

1. การช่วยเหลือทางการเมือง: ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่มใดๆ และไม่มีนโนยบายให้พนักงานทุกระดับชั้น สั่งการหรือ

โน้มน้าว ด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งอาจท�าให้เกิดความขัดแย้งภายในองค์กร

2. การบริจาคเพื่อการกุศลและการให้เงินสนับสนุน: มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมีหลักฐานเพื่อ

บันทึกบัญชีได้ถูกต้อง
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3. การจ่ายและรับเงินที่เก่ียวข้องกับค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายเลี้ยงรับรอง: ต้องเป็นไปตามประเพณี

นิยมที่ปฏิบัติ เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ข้อบังคับ เป็นไปตามจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบริษัท

4. การรับส่วนลดจากลูกค้า: เป็นไปตามหลักปฏิบัติทางธุรกิจปกติ

5. การประเมินความเสี่ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

6 การควบคุม: จัดให้ระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพทั่วท้ังองค์กร

7 การจัดซื้อจัดจ้าง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขาย

หรือผู้ให้บริการ

8 การตรวจสอบทางบัญชีและการจัดเก็บรักษาข้อมูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบัญชี และอนุมัติอย่างเหมาะ

สม และต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการที่เกี่ยวข้อง

9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์: ถือเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัท

10 การอบรมและการสื่อสาร: จัดให้มการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฐมนิเทศ

พนักงานก่อนเข้ารับต�าแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจ�าปีอย่างต่อเนื่อง

  ทัง้นี ้นโยบายและแนวทางปฏบิตัฯิ ซึง่ได้ลงนามโดยประธานกรรมการบรษิทั มรีายละเอยีดตามทีไ่ด้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ “การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี” และฝ่ายบริหารจะน�านโยบายดังกล่าวถ่ายทอดลงสู่ผู้

บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และในเครือฯ เพื่อทราบถึงแนวทางการปฏิบัติต่อไป

 การด�าเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น มีดังนี้

1. บริษัท ท�าการสื่อสารประชาสัมพันธ์ นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุก

คนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื่อสารข้อมูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในองค์กร และติดบอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารไปยังบุคคลภายนอก นักลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์บริษัท

2. บรษิทั จดัให้มช่ีองทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรยีน และในการรายงานหากมกีารพบเหน็การฝ่าฝืน หรอืการกระท�าทจุรติ

คอร์รปัชัน่ และมมีาตรการคุม้ครองผูร้้องเรยีน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านผูอ้�านวยการฝ่ายตรวจสอบ 

ตามที่ระบุไว้ในช่องทางการแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

3. บริษัท จัดให้การรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา และ ให้ความ

เห็นผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี

  ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคู่มือการบริหารความ

เสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน ซ่ึงถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับ “นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ

ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” ที่ได้ประกาศและเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์บริษัท และเป็นเอกสารประกอบส�าหรับการ

ยื่นเอกสารเพื่อขอรับรองกระบวนการ CAC ภายในไตรมาส 3/2559 ตามที่ก�าหนด และบริษัท ได้ผ่านการรับรองฐานะสมาชิก

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง

ระบบกำรควบคุมภำยใน

 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการความเสี่ยงและ 

ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีสอดคล้องกับการควบคุมภายในท้ัง 5 ด้าน ตาม

กรอบแนวทางของ COSO2013 โดยก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและอ�านาจในการด�าเนินการของผู้บริหารและพนักงานทุกคนตาม

ระดบัอ�านาจหน้าทีท่ีร่บัผดิชอบอย่างเหมาะสมเพือ่ให้เกดิการถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่างกนั มีการควบคมุดแูลการใช้ทรพัยากรให้เกดิ

ประโยชน์แก่องค์กร ตลอดจน มีระบบรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา นอกจากนี้ บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน 

เพือ่ตรวจสอบกระบวนการปฏบิตังิานด้านต่างๆ ทีส่อดคล้องกบัแผนงานประจ�าปี รวมทัง้ให้ค�าปรกึษาและข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผูร้บั

ตรวจที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนติดตามผลการปรับปรุงแก้ไข โดยให้รายงานผลการปฏิบัติงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กำรตรวจสอบภำยใน

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการก�ากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และท�าหน้าที่เลขานุการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ท่ีได้รับอนุมัติจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้การด�าเนนิงานบรรลตุามเป้าหมายทีก่�าหนด ทัง้นี ้ก�าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการด�าเนนิงาน 

พร้อมข้อเสนอแนะ หรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�าทุกไตรมาส และรายงานสรปุผลการตรวจสอบ 

ประจ�าไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และติดตามก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการท�าการปรับปรุงแก้ไขตามล�าดับขั้นตอน

หัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน

 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล 

เป็นผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษายน 2551 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ 

และประสบการณ์ในงานด้านบญัชแีละการเงนิและทีเ่กีย่วข้องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้รบัการพฒันาอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก ได้แก่ สัมนาหลักสูตรจริยธรรม “จิตส�านึกหลักบรรษัทภิบาล” จัดโดย 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

 ในปี 2559 บริษัทใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้

ขอบเขตงานตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยโดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจ

สอบภายในของบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด

 หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ท�าหน้าท่ีประสานงานกับ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด น�าผลสรุปการตรวจสอบ 

ประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และน�าเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ส�าหรับการตรวจสอบภายในปี 2559 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ได้สรุปความ

เหน็เรือ่งประสทิธผิลการควบคมุภายในว่า บรษิทั มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม ทัง้นี ้ความเหน็ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนและครอบคลุมทุกหน่วยงาน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณา

ประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคุณสมบัติของผู้ด�ารง

ต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎตามในหัวข้อ“รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร”
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กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความส�าคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 

และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ่งของการจัดท�าแผนธุรกิจประจ�าปีท่ีจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรตามเป้าหมายท่ีก�าหนดให้มีการเจริญ

เตบิโตอย่างยัง่ยนื และน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าไตรมาสละ 1 ครัง้ เพือ่พจิารณาความเพยีงพอของการบรหิาร

ความเสี่ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้ด�าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กรระยะ 2 ปี (2557-2559) 

มอบหมายให้คณะท�างานบรหิารความเสีย่ง ถ่ายทอดแนวทางปฏบัิตติามคูมื่อบรหิารความเสีย่งท่ีครอบคลมุท้ังสีด้่านท่ีอาจส่งผลกระทบ

ต่อเป้าหมายองค์กร ลงสู่ระดับปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานหรือระดับแผนก และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงแก่คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส สรุปสาระส�าคัญ ได้ดังนี้

1. จัดให้มีคณะท�างานส่งเสริมการจัดท�าคู่มือบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่

บริหารเป็นประธานคณะท�างานฯ ด�าเนินแผนบริหารความเสี่ยงตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมายและรายงาน

ผลการบริหารความเสี่ยงอย่างสม�่าเสมอ

2. จัดให้มีการบริหารความเสี่ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจ�าปีและกระจายไปยังแผนงานระดับฝ่าย/แผนก เพื่อให้มี

การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

3. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้านที่จะมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

4. จดัให้มกีารตดิตามดแูลการบรหิารความเสีย่งให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ และรายงานผลการบรหิารความเสีย่ง แก่คณะกรรมการ

บริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส

5. สร้างวฒันธรรมการบรหิารความเสีย่งให้เกดิขึน้ภายในองค์กร โดยการส่งเสรมิและให้ความรูแ้ก่พนกังานทกุคนเกดิการตระหนกั 

มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง และถือเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในฐานะเจ้าของความเสี่ยง

ของหน่วยงาน

6. ก�าหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีสอดคล้องกับนโยบายบริษัทอย่างเหมาะสม 

โดยมีการทบทวนและจัดท�าเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 และได้เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

7. ท�าการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องเหมาะสม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

 (บรษิทัได้เปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัที ่www.pdgth.com หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์)

ควำมรับผิดชอบรำยงำนทำงกำรเงินของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสารสนเทศทางการ

เงิน รายงานทางการเงินจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติสม�า่เสมอ โดย 

คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีจะร่วมกันพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า 

คณะกรรมการบรษิทัเน้นย�า้ให้ผูจ้ดัท�ามกีารใช้ดลุยพนิจิอย่างระมดัระวงัรอบคอบในการจดัท�ารายงานทีส่มเหตผุลและมกีารเปิดเผยข้อมลู

ส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 โดยคณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน

และระบบควบคมุภายใน และความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้ปรากฎในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึง่แสดงไว้ใน

รายงานประจ�าปีนี้แล้ว
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 คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นรายงานที่ถูก

ต้อง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเรื่องอื่น

 คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัและบรษิทัย่อย ได้ปฏบิตัติามนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการและตดิตามผลการ

ปฏิบัติตามแผนการด�าเนินงานอย่างเคร่งครัดและสม�า่เสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที่การปฏิบัติไม่เป็นไปตามนโยบาย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 ตามข้อบังคับบริษัทก�าหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจ�าทุก

ปี โดยผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรและให้น�าเสนอต่อ 

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีพิจารณาแต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับ

การคัดเลือกต้องมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หากผู้สอบบัญชีรายเดิม

ปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษัิทมาแล้ว 5 รอบปีบัญชตีดิต่อกนั บรษัิทจะพจิารณาคดัเลอืกผู้สอบบญัช ี

รายอื่นมาท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

 ส�าหรับงบการเงินปี 2559 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบยีนเลขที ่5946 จากบรษิทั เอเอ็นเอส ออดทิ จ�ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และลงนามรบัรองงบการเงนิเป็นปีแรกเนือ่งจาก

ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ปฏิบัติหน้าที่มา 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน 

งวดบัญชีปี 2558 และปี 2559 เป็นจ�านวนเงินรวมปีละ 1,135,000 บาท และ 1,270,000 บาท ตามล�าดับ ซึ่งได้รวมค่าสอบบัญชีของ

บริษัทย่อย จ�านวน 435,000 บาท และ 400,000 บาท ตามล�าดับ

ค่ำบริกำรอื่นๆ  (Non Audit Fee)

 ในปี 2559 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่นๆ ที่มิใช่การสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่ำสอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 800,000 700,000 640,000

2. บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง” 30,000 30,000 30,000

3. บริษัทย่อย “บจก.ผล พาลาเดียม” 185,000 180,000 150,000

4.  บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)” 145,000 110,000 110,000

5.  บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์” 110,000 115,000 55,000

ค่าบริการอื่นๆ - - -

รวมค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,270,000 1,135,000 985,000
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 คณะกรรมการบริษัท มีความมุ ่งมั่นที่จะยกระดับการก�ากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาศักยภาพทางด้านการปฏิบัติที่มี 

ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางพัฒนาองค์กรสู ่ความยั่งยืนในระยะยาว ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัทเข้าร่วมโครงการ 

Corporate Sustainability Advisory Program ปีที่ 2 โดยความร่วมมือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย ์

เอ็มเอไอ และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีความสมดุล 

ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการจัดท�ารายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบรายงานสากลบริษัทจึงได้ 

จัดท�ารายงานความย่ังยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกจากรายงานประจ�าปี เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทาง 

ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และผลการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยใช้กรอบการ

รายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที่ 4 เป็นแนวทางการจัดท�ารายงานความยั่งยืนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

ความรับผิดชอบต่อสังคม
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 คณะกรรมการบริษัท ให้ความส�าคัญกับระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอันเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะสร้าง 

ความมั่นใจแก่ฝ่ายบริหารเพื่อช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 

และข้อก�าหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของส�านักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตามกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตาม 

มาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการ 

ตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน

และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ให้คณะกรรมการบรษิทัรบัทราบเป็นรายไตรมาส และรายงานแก่ผู้ถอืหุน้อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท (แบบ 56-2)

 คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ท�าหน้าท่ีในการก�ากับดูแลให้ระบบการควบคุมภายใน ระบบ 

การบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะด�าเนินการตาม

ระบบได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการดูแลให้บริษัทมีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแย้ง 

ทางผลประโยชน์ การท�ารายการเกี่ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการด�าเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยจากกรรมการ 

ตัวแทนหรือผู้บริหาร มิให้น�าทรัพย์สินบริษัทไปใช้ประโยชน์ในทางมิชอบหรือไม่มีอ�านาจ และปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล 

สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จัดให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งมีความเป็นอิสระ 

ท�าหน้าที่ในการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง 

และการก�ากับดูแลกิจการ

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีกรรมการตรวจสอบท้ัง 3 ท่าน เข้า

ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารผ่านการพิจารณาจาก 

คณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�าหนด ซ่ึงครอบคลุม 

ในด้านต่างๆ  5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านองค์กรสภาพแวดล้อมและการควบคุม (Organizational and Control Environment)  

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Management Control) ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร 

(Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) โดยใช้วิธีการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารจาก 

ฝ่ายตรวจสอบภายในและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ่งได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการบริษัทม ี

ความความเหน็ตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการควบคมุภายในและการบรหิารความเสีย่งของบรษิทัเพยีงพอและเหมาะสม

คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นต่อระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนตำ่งๆ ดังนี้

1. ด้ำนองค์กร สภำพแวดล้อมและกำรควบคุม

 ก�าหนดให้มีการจัดการบุคลากรอย่างเพียงพอท่ีจะด�าเนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังระบบการควบคุม

ภายในเรือ่งการตดิตาม ควบคมุการด�าเนนิงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยให้สามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

จากกรรมการ ตัวแทน หรือผู้บริหาร มิให้มีการน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจ เช่น การก�าหนดอ�านาจอนุมัติสั่งการ 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องกรรมการและฝ่ายบรหิารท่ีชดัเจน รวมถงึ การประกาศนโยบายและแนวทางปฏบัิตเิป็นลายลกัษณ์

อักษร ได้แก่ นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส  

ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม คลอบคลุมถึงการก�ากับดูแล 

การท�าธุรกรรมกับบุคคลที่เก่ียวข้องหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการตรวจสอบการท�ารายการระหว่าง

กันอย่างเหมาะสม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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2. กำรบริหำรประเมินควำมเสี่ยง

  ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง ที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงตามแนวทางการก�ากับดูแลกิจการ

ที่ดี และให้มีการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้าน ด�าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีโครงสร้างบริหารความเสี่ยง 

ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงแต่ละสายงานเป็นคณะท�างาน พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงานที่

เชื่อมโยงกับเป้าหมายองค์กรให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้

  ก�าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงาน 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจน 

การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม

  ส�าหรับรายละเอียดการประเมินและการจัดการความเสี่ยงองค์กร ได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง”

3. กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน

  ก�าหนดมาตรการควบคมุทีช่่วยลดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวุตัถปุระสงค์องค์กร ให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได้ โดยมมีาตรการ

ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เช่น ก�าหนดอ�านาจอนุมัติด�าเนินการและทบทวนอย่างสม�า่เสมอ 

การแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจนเพือ่เกดิการถ่วงดลุ การท�าธรุกรรมทีเ่ข้าเงือ่นไขรายการทีเ่กีย่วโยงกนัให้เป็นไปตาม

ข้อก�าหนดของหน่วยงานก�ากบัหลกัทรพัย์ โดยผูม้ส่ีวนได้เสยีไม่มส่ีวนร่วมในการอนมุตั ิการเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตาม 

ผลการด�าเนนิงานผ่านประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ/หรอืกรรมการผูจ้ดัการบรษิทัย่อย หรอืกรรมการตวัแทนทีไ่ด้รบัมอบหมาย

4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร

  ก�าหนดให้มีการจัดท�า การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา ทั้งภายในและภายนอก ได้แก ่

การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร การประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการก�าหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครอง 

ผู้ร้องเรียนและแนวทางปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น” หมวดการก�ากับดูแลกิจการ และเผยแพร่

บนหน้าเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

5. ระบบกำรติดตำมและประเมินผล

  คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มรีะบบการรายงานท่ีครอบคลมุในทุกด้าน เพือ่ให้ม่ันใจว่าการควบคมุภายในยงัด�าเนนิไป

อย่างครบถ้วน เช่น ด้านบญัชแีละการเงนิ การปฏบิตังิาน การปฏบิตัติามกฎหมาย/กฎระเบยีบ การดแูลทรพัย์สนิ มกีารตดิตาม

ผลการปฏบิตังิานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้ตามล�าดบัข้ัน ตัง้แต่คณะกรรมการและผู้บรหิาร ตดิตามเป้าหมายและกลยทุธ์ แผน

งานและโครงการที่ด�าเนินอยู่ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมายกับผลการด�าเนินงาน 

อย่างสม�่าเสมอและรายงานแก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส นอกจากนี้ มีฝ่ายตรวจสอบภายในท�าการตรวจสอบ

การปฏิบัติงาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

 ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญจากผู้สอบ

บญัชแีละฝ่ายตรวจสอบภายใน ทัง้นีร้ายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ�าปี 2559 ได้รายงานไว้ในหวัข้อ “รายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ”
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ ์ มูลคำ่รำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

  /ลักษณะรำยกำร ส�ำหรับรอบปี 2558 ส�ำหรับรอบปี 2559

1. บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด
 (บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

-  เงินลงทุนในบริษัทย่อย  999,970 999,970 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย 
วัตถุประสงค์หลักเพื่อจ�าหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้า 
หน่วยงานราชการและองค์กรรัฐวิสาหกิจ เพื่อขยายฐาน
ลูกค้าในกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

- บริษัทขายสินค้าและบริการให้กับบริษัทย่อย
 ขายสินค้า
 ลูกหนี้ค่าสินค้า

 44,114,570 23,452,364
 16,191,528 6,126,344

บริษทัขายสินค้าให้แก่บริษทัย่อยซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยใน 
ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

-  บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย
 ซื้อสินค้า  103,500 851,422

บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจ 
ปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคาทุน
บวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ดอกเบี้ยรับ

 - 5,000,000
 - 182,849

บริษัทให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.70 ต่อปี ก�าหนด
จ่ายช�าระคืนเมื่อทวงถาม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจ�าเป็นจะต้อง 
สนบัสนนุเงินทุนบริษัทย่อยเพือ่ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน

-  รายได้อื่นระหว่างกัน
 รายได้ค่าบริหารงาน 
 ลูกหนี้ค่าบริหารงาน

 - 600,000
 - 53,500

บริษัทคิดค่าบริหารงานจากบริษัทย่อย จากการใช้ 
บคุลากรในส่วนของฝ่ายสนบัสนนุจากบรษิทัใหญ่ในงาน
ของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากร
มนษุย์ สารสนเทศพืน้ฐานในการท�างาน รวมถงึอปุกรณ์
ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวม
เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุน
การด�าเนินงานที่แท้จริง

รายการระหว่างกัน
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2. บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด บริษัทถือหุ้น 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย  9,999,970 9,999,970 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การด�าเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 
การผลิตและสัมปทานน�้าจะมีการด�าเนินงานที่แตกต่าง 
จากการด�าเนินธุรกิจปกติของบริษัท คณะกรรมการ 
บริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัทย่อย วัตถุประสงค์ 
เพื่อประกอบธุรกิจการผลิต และจ�าหน่ายน�้าประปาใน
รูปแบบสัมปทาน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

-  บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย
 ขายสินค้า
 ลูกหนี้ค่าสินค้า

 8,674,690 3,846,759
 2,530,975 2,195,683

บริษทัขายสินค้าให้แก่บริษทัย่อยซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคา 
ทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

- บริษัทซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทย่อย
 ซื้อสินค้า
 ต้นทุนค่าบริการด้านระบบบ�าบัดน�้า
 ต้นทุนงานรับเหมาโครงการด้านระบบ-บ�าบัดน�า้
 ค่านายหน้า
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

 740,285 381,778 
 2,234,217 331,509
 47,869,905 16,195,435 
 566,638 65,306 
 17,168,614 2,716,341

บริษัทว่าจ้างบริษัทย่อยเพือ่ด�าเนนิงานด้านบริการระบบ
บัดน�า้ ซึ่งเป็นการด�าเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการ
ท�ารายการซื้อขายระหว่างกัน ในราคาทุนบวกก�าไรส่วน
เพิ่มร้อยละ 5-30
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

- เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
 ดอกเบี้ยรับ

 10,000,000 27,000,000
 31,507 337,271

บริษัทให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษัทย่อย ในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงิน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ 
โดยคิดอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.7 ต่อปี ก�าหนดจ่ายช�าระ
คืนเมื่อทวงถาม
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจ�าเป็นจะต้อง
สนบัสนนุเงินทุนบริษัทย่อยเพือ่ใช้เป็นเงินทุนหมนุเวียน

- รายได้อื่นระหว่างกัน
 รายได้ค่าบริหารงาน
 ลูกหนี้ค่าบริหารงาน

 - 600,000
 - 53,500

บริษัทคิดค่าบริหารงานจากบริษัทย่อย จากการใช้
บคุลากรในส่วนของฝ่ายสนบัสนนุจากบรษิทัใหญ่ในงาน
ของบริษัทย่อย เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากร
มนษุย์ สารสนเทศพืน้ฐานในการท�างาน รวมถงึอปุกรณ์
ต่างๆของบริษัทใหญ่ โดยบริษัทใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวม
เป็นจ�านวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการสะท้อนต้นทุน
การด�าเนินงานที่แท้จริง
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  /ลักษณะรำยกำร ส�ำหรับรอบปี 2558 ส�ำหรับรอบปี 2559

2. บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด
 (ต่อ) 

บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- รายได้อื่นระหว่างกัน
 รายได้ค่าบริการเช่าระบบบ�าบัดน�้า
 ลูกหนี้ค่าบริการเช่าระบบบ�าบัดน�้า

 - 600,000
 - 64,200

บริษัท คิดค่าเช่าเครื่องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการ 
ที่บริษัทย่อยน�าเครื่องจักรของบริษัทใหญ่ไปด�าเนินการ
ธุรกิจของบริษัทย่อย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นการท�ารายการทีม่คีวามเหมาะสม เนือ่งจากเป็นการ
สะท้อนต้นทุนการด�าเนินงานที่แท้จริง

3. บริษัท พีดี เจเนซิส 
 เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
 (บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 76.67

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

-  บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย-สุทธิ

-  ดอกเบี้ยรับ
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ-ดอกเบี้ยค้างรับ
 ดอกบี้ยรับ-สุทธิ

 11,500,000 11,500,000
 11,500,000 11,500,000
 - -

 5,000,000 5,000,000
 5,000,000 5,000,000
 - -

 126,278 126,278 
 126,278 126,278
 - -

บรษิทัเลง็เหน็โอกาสในการด�าเนนิธรุกจิด้านสิง่แวดล้อม
จงึขยายธรุกจิไปในด้านผลิตภัณฑ์และบริการทีเ่กีย่วข้อง
กับระบบบ�าบัดน�้า เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการ
ขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมี
การตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่า และค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเตม็
จ�านวนตามผลประกอบการที่มีผลขาดทุนเกินทุน 
ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัทได้จดทะเบียนเลิก
บริษัท และอยู่ในระหว่างการช�าระบัญชี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตั้งส�ารอง 
ดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

- รายได้อื่น  - 106,772 รายได้อืน่ๆที่บริษัทเรียกเกบ็จากบริษัทย่อย ซึง่เป็นการ 
ด�าเนินธุรกิจปกติ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นรายการกรณีที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสัญญา
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ ์ มูลคำ่รำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

  /ลักษณะรำยกำร ส�ำหรับรอบปี 2558 ส�ำหรับรอบปี 2559

4. บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดยี) 
 จ�ากัด (บริษัทย่อย) 

บริษัทถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 100

- เงินลงทุนในบริษัทย่อย
 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

 6,770,686 6,770,686
 6,770,686 6,770,686
 - -

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า
ในภูมิภาคอาเซียน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติ 
จัดตั้งบริษัทย่อย เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการขยาย 
การลงทนุไปยงัประเทศกมัพชูา ซึง่มแีนวโน้มการเตบิโตสงู 
มลูค่ารายการทีแ่สดง เป็นการเพิม่ทนุครบจ�านวนร้อยละ 
70 ตามสัดส่วนเงินลงทุนแล้ว

เดอืนธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบรษิทัมมีตใิห้ซือ้หุน้
บริษทัย่อยจากผูร้่วมทนุอกีร้อยละ 30 ด้วยมลูค่า 1 บาท 
ท�าให้บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 100%

และเนื่องจากบริษัทย่อยยังมีผลการด�าเนินงานขาดทุน
เกินทุน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องม ี
การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า 
เงินลงทุน

- บริษัทขายสินค้าให้กับบริษัทย่อย
 ขายสินค้า
 ลูกหนี้ค่าสินค้า
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ

 2,506,211 1,179,828
 4,865,172 6,024,292
 2,125,763 6,024,292
 2,739,409 -

บริษทัขายสินค้าให้แก่บริษทัย่อยซึง่เป็นการด�าเนนิธรุกจิ
ปกติ โดยมนีโยบายขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อยในราคาทุน 
บวกก�าไรส่วนเพิ่มร้อยละ 5-15

เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานขาดทุนเกินทุน 
และหยุดการด�าเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
เต็มจ�านวน 6.02 ล้านบาท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 
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 บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ ์ มูลคำ่รำยกำรระหว่ำงกัน (บำท) ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำร

  /ลักษณะรำยกำร ส�ำหรับรอบปี 2558 ส�ำหรับรอบปี 2559

4. บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดยี) 
 จ�ากัด (บริษัทย่อย) 

 (ต่อ)

บริษัทถือหุ้นบริษัท 
ในสัดส่วนร้อยละ 100

-  รายการหนี้ระหว่างกันอื่น
 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
 ลูกหนี้ค่าสินค้า-สุทธิ

 3,080,271 3,783,641
 - 3,783,641
 3,080,271 -

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ได้ยืมเงินจาก
บรษิทั เพือ่ใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในการด�าเนนิงานของ
บรษิทั ซึง่ต้องจ่ายช�าระคนืเมือ่ทวงถาม โดยไม่มกีารคดิ
ดอกเบี้ยระหว่างกัน

เนื่องจากบริษัทย่อยมีผลการด�าเนินงานขาดทุนเกินทุน 
และหยุดการด�าเนินงานชั่วคราว เพื่อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานบญัชจีงึต้องมกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญเตม็
จ�านวน 3.78 ล้านบาท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เป็นรายการตามมาตรฐานการบัญชีของการตั้งค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ 
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มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

 คณะกรรมการบริษทัได้อนมุตัใินหลกัการเกีย่วกบัข้อตกลงทางการค้าโดยท่ัวไป ในการท�าธุรกรรมระหว่างบรษัิทและบรษัิทย่อย 

กรณีกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ก�าหนดมาตรการดังนี้

1.  กรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 เช่น รายการการซื้อสินค้าและบริการที่บริษัทหรือบริษัทย่อยจัดจ�าหน่ายหรือให้บริการ เป็นต้น  บริษัทและบริษัทย่อยสามารถ

ท�าธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าท่ีมีเงื่อนไขการค้า 

โดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้า 

ที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยบริษัทจะจัดท�าสรุปรายการ

ระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

2. กรณีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1

 บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�า

รายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติ

ในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอกและเป็นไปตามราคายตุธิรรมมคีวามสมเหตสุมผล

และสามารถตรวจสอบได้หรอืไม่ ในกรณทีีก่รรมการตรวจสอบไม่มคีวามช�านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจเกดิขึน้ 

บรษัิทหรอืบรษิทัย่อยจะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่าง

กันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ท้ังนี้การเข้าท�ารายการระหว่างกัน 

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงจะต้องมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย โดยในการออกเสียงใน 

ที่ประชุมนั้นๆ กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย ์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหน่ายซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย 

รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

 บริษัทมีนโยบายให้บริษัทและบริษัทย่อยท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 

ธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้า

ปกติและเป็นราคาตลาดซ่ึงสามารถเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้า 

ที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทาง 

การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดท�าสรุปรายการ

ระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

 นโยบายในการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น การซื้อสินทรัพย์

หรือบริการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะด�าเนินการได้ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ก่อนด�าเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและ 

ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น
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นโยบายการท�ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

1. กรณมีรีายการระหว่างกนับรษิทักบับรษิทัย่อยทีเ่ป็นราคาปกตทิางการค้า ในกรณรีายการซือ้ขายสนิค้าและบรกิารซึง่เป็นรายการ

ที่เกิดขึ้นจากธุรกรรมทางการค้าตามปกติน้ัน บริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันการถ่ายโอนผลประโยชน์ โดยให ้

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบถงึความจ�าเป็นของการท�ารายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในทีเ่กีย่วข้องเพือ่ให้รายการ

ซือ้ขายสนิค้าและบรกิารเป็นไปตามราคาตลาดและต้องรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั

ทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกล�าดับหนึ่ง

  ส่วนกรณีที่มีการซ้ือขายหุ้น หรือสินทรัพย์ถาวร ซึ่งถือเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว บริษัทมีนโยบายที่จะใช้ 

ผู้เชี่ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบ เพื่อน�าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอีกล�าดับหนึ่ง

  ก�าหนดราคาซือ้ขายระหว่างกนั (บรษิทักบับรษัิทย่อย) เป็นราคาต้นทุนบวกก�าไรส่วนเพิม่ตามข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในการ

ด�าเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที่มีการซื้อขายระหว่างกันที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนดจะต้องน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการเข้าท�ารายการในแต่ละครั้ง

2.  กรณกีารให้กูย้มืและการค�า้ประกนักบับรษิทัย่อยในอนาคต คณะกรรมการบรษิทัมนีโยบายชดัเจนว่า การท�ารายการระหว่างกนั

อาจจะเกดิขึน้ได้ตามลกัษณะการด�าเนนิธรุกจิตามปกต ิแต่ต้องอยูบ่นพืน้ฐานของความจ�าเป็น เป็นราคาทีย่ตุธิรรมสามารถเทยีบ

เคียงกับราคาในตลาดได้ เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

  ทั้งนี้  เนื่องจากลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งอยู่ในธุรกิจซื้อมาขายไปต้องมีการซื้อขายสินค้า

และบริการจากบริษัทอ่ืน ๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคาดว่าแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในส่วนของการซื้อขาย

สินค้าและบริการจะยังคงมีอยู่ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรายการอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น

ทางธุรกิจ  ส่วนการให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้นอยู่กับความต้องการเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

และนโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทโดยคณะกรรมการบริษัท ได้ก�าหนดนโยบายในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย 

โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน เว้นแต่หากมีความจ�าเป็นที่จะขอกู้เงินจากบริษัทเพื่อ

น�ามาใช้ในการด�าเนนิงานทางธรุกจิ จะต้องน�าเสนอผ่านการพจิารณากลัน่กรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษิทัเพือ่อนมุตักิารเข้าท�ารายการในแต่ละครัง้ โดยการให้กูย้มืและการค�า้ประกนัดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม

สัดส่วนการถือหุ้น และค�านึงถึงต้นทุนทางการเงิน/อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามอัตราตลาด

3.  กรณีที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมายรวมถึงการใช้ทรัพย์สิน บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่าง

กัน เป็นต้น จะต้องมีการจัดสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม

  คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัย่อยจะต้องดแูลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   รวมตลอดถึงการ

ปฏบิัติตามข้อก�าหนดเกี่ยวกับการเปดิเผยข้อมลูการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ�าหนา่ยซึง่สินทรัพย์ของบรษิัท

และบริษัทย่อย  รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

  ทั้งน้ีบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้

สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 

(56-2)

  ดังน้ันในอนาคตหากบริษัทและบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  

จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกับตามรายละเอียดที่ระบุข้างต้น  ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายให้บริษัท

และบริษัทย่อยท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�าขึ้น 

ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี

ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ การรายงานท่ีสมเหตุผลในการจัดท�างบการเงิน 

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

และนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มกีารก�ากบัดแูลกจิการท่ีดแีละด�ารงรกัษาไว้ซึง่ระบบการบรหิารความเสีย่งและการควบคมุภายใน

ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด�ารงรักษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการด�าเนินการในรายการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส�าคัญ และแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอสิระ เป็นผู้ดแูลรบัผิดชอบ เกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิและระบบควบคมุ

ภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับเรื่องนี้ ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

 คณะกรรมการบรษิทั มคีวามเหน็ว่าระบบการควบคมุภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัทีน่่าพอใจ และสามารถสร้างความเชือ่มัน่อย่าง

มีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 

ธนัวาคม 2559 ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัได้ตรวจสอบและแสดงความเหน็ไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชตีามทีไ่ด้แสดงไว้ในรายงานประจ�า

ปีนี้แล้ว

 ( ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา )  ( นายชวลิต หวังธ�ารง )

  ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร

รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัต่อรายงานทางการเงนิ
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ จ�านวน 3 ท่าน และต้องมกีรรมการอสิระอย่างน้อย 2 ท่าน 

โดยประธานกรรมการสรรหาและก�าหนค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี

 ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน ดังนี้

 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการอิสระ

 3. นายชวลิต หวังธ�ารง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/ กรรมการ

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมหีน้าทีส่รรหาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบรษัิท 

และผู้บริหารระดับสูง ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป ก�าหนดแนวทางประเมิน

ผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�าปี รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทก�าหนด

กรอบงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

 โดยการสรรหากรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไปนั้น จะพิจารณา

โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์

และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินกิจการ โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้างขององค์กรของคณะกรรมการท่ี 

เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�าหนด

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง

 ในระหว่างปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ�านวน 2 ครั้ง และคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม�า่เสมอ ทั้งนี้ 

สรุปสาระส�าคัญที่พิจารณาวาระหลักๆ ดังต่อไปนี้

1. ทบทวนโครงสร้างองค์ประกอบคณะกรรมการเพ่ือให้มีความเหมาะสม สามารถรองรับทิศทางการเติบโตในอนาคตและ 

ช่วยผลกัดนักลยทุธ์องค์กรเชงิรกุ จงึเสนอแต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่อกี 2 คน ได้แก่ นายพรศกัดิ ์ชนุหจนิดา กรรมการผูจั้ดการ 

และนายธันยา หวังธ�ารง ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่ม

2. การจัดท�าตาราง Board Matrix ซ่ึงได้จัดท�าแบบประเมินข้อมูลกรรมการรายบุคคลโดยใช้ข้อมูลจาก ทักษะ ความรู ้

และประสบการณ์ ของกรรมการรายบคุคล เพือ่น�ามาเป็นแนวทางในการจดัท�าแผนพฒันาอบรมกรรมการในส่วนท่ียงัไม่ครบถ้วน 

อย่างต่อเนื่อง

3. การสรรหากรรมการท่ีครบก�าหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 

เพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงาน 

นกัลงทนุสมัพนัธ์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็นเวลา 90 วนั ตัง้แต่วนัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถงึวนัท่ี - 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่า 

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดน�าเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560

  ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ได้มีการพิจารณาสรรหากรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่ง

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ ที่ลาออกเท่าวาระที่เหลืออยู่ อีก 9 เดือน 

จ�านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติ เนียมนิล ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท

รายงานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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4. ก�าหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส�าหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย 

ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

และคณะกรรมการบรหิาร เพือ่น�าเสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทเพือ่ขออนมัุตต่ิอท่ีประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ประจ�า

ปี และค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ส�าหรับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

ระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการและผู้บริหารปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ 

ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว

5. พิจารณาโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออก

และเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญ

ก�าลังใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ที่มีส่วนร่วมในความส�าเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อให้พนักงานมีส่วน

ร่วมในการเป็นเจา้ของบรษิัท และเพื่อเปน็สิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธภิาพในการท�างาน ร่วมท�างานให้แก่

บริษัทในระยะยาว

6. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้จัดให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

เพื่อทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีเพื่อน�ามาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

     ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารความเสี่ยง ซ่ึงจะท�าให้ธุรกิจด�าเนินไปได้อย่างต่อ

เนือ่ง รวมถงึให้ความส�าคญัและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาระบบการบรหิารความเสีย่งเพือ่ให้สามารถบรหิารจดัการความเสีย่งทีอ่าจเกดิข้ึน และ 

ส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ก�าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกิจกรรม 

การควบคุมที่มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัททราบ ตามบทบาทหน้าท่ีในกฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง รวมถงึให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัแนวทางในการบรหิารจดัการความเสีย่งให้เหมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิ

อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

 ส�าหรับในปี 2559 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพิ่ม 1 ท่าน จากเดิม 4 ท่าน รวมเป็นคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 5 ท่าน และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ด�าเนินการภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท และได้ม ี

การประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีวาระเรื่องส�าคัญและการด�าเนินการติดตาม ดังนี้

1. แผนบริหำรควำมเสี่ยง กำรประเมินควำมเสี่ยง และกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณา กลั่นกรองให้มีการประเมินความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเสี่ยง 

ด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการด�าเนินงาน ความเสี่ยงด้านกฏระเบียบ ข้อบังคับ และความเสี่ยง 

ด้านอื่นๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ขององค์กร 

และได้มอบหมายผู้รับผิดชอบเพื่อน�าไปปฏิบัติ รวมถึงการพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี่ยงโดยมุ่งเน้น 

การปรับปรุงคุณภาพของแผนบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับองค์กรและสถาณการณ์ต่าง ก่อนน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัท

2.  กำรติดตำมก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการติดตามความก้าวหน้าของแผนด�าเนินงานบริหารความเสี่ยง พร้อมทั้งให้ข้อ

เสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุการด�าเนนิงานให้มกีารน�าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสมและมปีระสทิธภิาพ รวมถงึมกีารรายงานผลการบรหิาร

ความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นรายไตรมาสอย่างต่อเนื่อง

3.  สร้ำงวัฒนธรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร

  เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง และเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการบริหารความเสี่ยง บริษัทได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ และฝึกอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้แก่พนักงานในองค์กร 

รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อให้พนักงานรับทราบ และ 

ตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

4.  กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

  บรษิทัตระหนกัถงึความส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ียดึหลกัการด�าเนนิธรุกจิด้วยความเป็นธรรม 

มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับ 

หลักการดังกล่าว ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559

  จากการด�าเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบรษิทั โดยคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการให้บรษิทัมกีารก�ากบัดแูลและการบรหิาร

ความเสี่ยงต่างๆ ที่เพียงพอเพื่อให้ความเสี่ยงในการท�าธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่ก�าหนด และด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     นายธีรเดช จารุตั้งตรง

     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จ�านวน 3 ท่านดังนี้

 1. รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2.นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ

 3. นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการด�าเนินกิจการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ 

ให้มีการปฏิบัติตามข้อก�าหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง มีการจัดการและการควบคุมความเสี่ยงทางธุรกิจ มีการจัดท�ารายงานทางการ

เงินและการเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รวมถึงการท�ารายการระหว่าง

กันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และการพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้ม ี

ความถูกต้องครบถ้วนและมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

 ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี

และการเงิน และผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส�าคัญดังนี้

1.  สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ�าปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงนิรายไตรมาสโดยได้

สอบถามและรบัฟังค�าชีแ้จง จากผูบ้รหิารและผูส้อบบญัช ีในเรือ่งความถกูต้อง ครบถ้วน การปฏบิตัติามหลกัการบญัชทีีร่บัรอง

ทั่วไป การเลือกใช้นโยบายบัญชี และการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกตและแนวทางแก้ไขปัญหาให้เกิด

ประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตาม

ที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2.  สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผย

ข้อมูลรายการดังกล่าวตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด

ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

3.  สอบทานผลการด�าเนินงานตรวจสอบภายในที่ได้ด�าเนินการโดยทีมผู้ตรวจสอบภายในจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ากัด ที่

มีความเป็นอิสระร่วมกับทีมผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี 2559 เพื่อให้การควบคุม

ภายในของบริษัทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในพบว่า โดย

รวมบริษัทมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

4.  ก�ากับดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่ายตรวจสอบ

ภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2559 รวมท้ังติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติ

งานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี เป็นรายไตรมาส

5.  สอบทานกระบวนการฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคล

ภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานก�ากับที่เกี่ยวข้อง

6.  พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ัง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2559 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ขอ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระและความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายอธิ

พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือนายยุทธพงษ์  

เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�าปี 2559

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2559 บริษัทมีระบบการก�ากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

การจัดท�ารายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิด

เผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนด 

และข้อผกูพนัต่างๆ และมกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องและมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบการก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่อีย่างเพยีงพอ ไม่พบรายการผดิพลาดทีม่สีาระส�าคญัทีจ่ะกระทบฐานะการเงนิของบรษิทั รวมทัง้มกีารพฒันาปรบัปรงุระบบงานให้มี

คุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

     (รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ)

     ประธานกรรมการตรวจสอบ
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เสนอ  คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ควำมเห็น

 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

และ เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงิน 

เฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และงบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมและงบก�าไรขาดทุนและ 

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นน้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ตามล�าดับ ณ วันที ่

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผลการด�าเนนิงานรวมและผลการด�าเนนิงานเฉพาะกจิการ และกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็น

 ข้าพเจ้าได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญช ีความรบัผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรบัผิดชอบ 

ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระ

จากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีท่ีก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบ 

ด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อก�าหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้อมูลและเหตุกำรณ์ที่เน้น

 ข้าพเจ้าขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้พบข้อผิดพลาดจาก 

การที่บริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหน่ึง บริษัทฯ จึงปรับปรุงผลกระทบ 

ดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม ดังนั้น งบแสดงฐานะการเงินรวมของ บริษัท 

ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที่แสดงข้อมูล 

เปรียบเทียบ จึงได้มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว อย่างไรก็ตามความเห็นของข้าพเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไป

จากเรื่องนี้

เรื่องส�ำคัญในกำรตรวจสอบ

 เร่ืองส�าคญัในการตรวจสอบคอืเรือ่งต่างๆ ทีม่นียัส�าคญัทีส่ดุ ตามดลุยพนิจิเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส�าหรบัปีปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น�าเรือ่งเหล่านีม้าพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงนิ

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�าหรับ

เรื่องเหล่านี้

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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กำรรับรู้รำยได้งำนก่อสรำ้งระบบประปำหมู่บ้ำนตำมวิธีอัตรำส่วนของงำนที่ท�ำเสร็จ

ความเสี่ยง

 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการรับรู ้รายได้จากงานก่อสร้างระบบประปาหมู ่บ้านตามวิธีอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จ�านวนเงิน 260 ล้านบาท ท้ังนี้อัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จขึ้นอยู่กับการส�ารวจ

งานที่ท�าเสร็จในแต่ละขั้นโดยวิศวกร และการก�าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จโดยการให้ค่าน�้าหนักตามมูลค่าต้นทุนงาน 

ในแต่ละขั้นของงานที่ท�าเสร็จซึ่งก�าหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯ การประเมินความเหมาะสมของอัตราส่วนงานที่ท�าเสร็จและ

การก�าหนดซึ่งต้องใช้ดุลยพินิจ

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาความเหมาะสมของการก�าหนดอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษัทฯ

เพื่อท�าความเข้าใจวิธีการก�าหนดอัตราส่วนของงานท่ีท�าเสร็จ ทดสอบการค�านวณการให้ค่าน�้าหนักของแต่ละข้ันของงานที่ท�า

เสร็จ และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของต้นทุนของทั้งโครงการกับหลักฐานจากภายนอกและหลักฐาน 

จากภายในที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ข้าพเจ้าเข้าสังเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการท่ีส�าคัญเพื่อน�ามาประเมินอัตราส่วนของ

งานที่ท�าเสร็จว่าสอดคล้องกับการอัตราส่วนของงานที่ประเมินโดยกลุ่มบริษัทฯ

ประมำณกำรหนี้สินจำกค่ำปรับงำนล่ำช้ำ

ความเสี่ยง

 ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 กลุ่มบริษัทฯ มีงานตามสัญญารับจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 

ที่เกิดการล่าช้าซึ่งตามสัญญา กลุ ่มบริษัทฯ จะต้องช�าระเบ้ียปรับการท�างานล่าช้า ในขณะเดียวกันกลุ ่มบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง 

ผูร้บัเหมาช่วงส�าหรบังานโครงการดงักล่าว ซึง่กลุม่บรษิทัฯ ได้เรยีกค่าเบีย้ปรบัจากการท�างานล่าช้าเพือ่ชดเชยค่าปรบัทีก่ลุม่บรษิทัฯ ต้อง

จ่ายให้กับผู้ว่าจ้าง เป็นจ�านวนเงิน 80.39 ล้านบาท จึงมีความเสี่ยงที่ผู้รับเหมาช่วงจะไม่สามารถจ่ายช�าระค่าปรับได้ครบ การประมาณ

การหนี้สินจากสัญญาที่ล่าช้าต้องใช้ดุลยพินิจจากฝ่ายบริหาร

วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าพิจารณาความเหมาะสมของประมาณการหนีส้นิจากค่าปรบังานล่าช้า โดยตรวจสอบสญัญาทีม่คีวามล่าช้าทีส่�าคญัเกีย่ว

กับเงื่อนไขในสัญญาที่เก่ียวข้อง และทดสอบการค�านวนการประมาณการหนี้สินจากภาระค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ ต้องช�าระตามสัญญา

พร้อมทั้งการค�านวณค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ สามารถเรียกร้องจากผู้รับเหมาช่วง ประเมินความสามารถของผู้รับเหมาช่วงในการช�าระ

ค่าปรับแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหลักฐานฐานะการเงินของผู้รับเหมาช่วง หลักฐานการเจรจาที่กลุ่มบริษัทฯ มีกับผู้รับเหมาช่วง 

และหลักฐานประกอบหลักประกันที่ผู้รับเหมาช่วงน�ามาค�้าประกัน

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ

ความเสี่ยง

 ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีสินค้าส�าเร็จรูปเป็น 

จ�านวนเงิน 226.94 ล้านบาท สินค้าคงเหลือดังกล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า 

ข้าพเจ้าให้ความส�าคัญกับการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเนื่องจากผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการพิจารณา

จ�านวนค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เหมาะสมส�าหรับสินค้าล้าสมัย และสินค้าที่ค้างนาน
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วิธีการตอบสนองความเสี่ยงโดยผู้สอบบัญชี

 ข้าพเจ้าได้ประเมินเกี่ยวกับความเหมาะสมของสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการค�านวณค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าโดย

- เข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจ�าปีเพื่อระบุสินค้าที่เคลื่อนไหวช้าและล้าสมัย

- ทดสอบรายงานสินค้าคงเหลือค้างนาน

- วิเคราะห์ปริมาณสินค้าที่คงเหลือและการเคลื่อนไหวของสินค้า เพื่อระบุสินค้าท่ีค้างนานหรือสินค้าท่ีไม่มีการ

เคลื่อนไหว

- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า

เรื่องอื่น

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีสิ้นสุด 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อนปรับปรุง) ที่แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นที่อยู่ในส�านักงานเดียวกัน ซึ่ง

แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

ข้อมูลอื่น

 ผู้บริหาร เป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�าปีพ.ศ. 2559 แต่ไม่รวมถึง 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการและรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นรายงานประจ�าปีนัน้ ซึง่คาดว่ารายงานประจ�าปี พ.ศ. 2559 

จะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

 ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลมุถงึข้อมลูอืน่และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่มัน่

ต่อข้อมูลอื่น

 ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา

ว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของ

ข้าพเจ้า หรือปรากฏว่า ข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

 เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ ข้าพเจ้าจะ

สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเพื่อให้ด�าเนินการแก้ไขข้อมูลที่แสดงขัดต่อข้อเท็จจริง

ควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรและผู้มีหน้ำที่ในกำรก�ำกับดูแลต่องบกำรเงิน

 ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ

เงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล

ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

 ในการจัดท�างบการเงิน ผู ้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัทฯ ในการด�าเนินงานต่อเนื่อง 

เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้

บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทฯ หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

 ผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ
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ควำมรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงิน

 การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อ

ผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่น 

ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัด

ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่าม ี

สาระส�าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ 

การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้

 ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญช ีข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพี

ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการที่ปรากฏในภาคผนวก

 ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่

มนียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวมถงึข้อบกพร่องท่ีมีนยัส�าคญัในระบบการควบคมุภายในซึง่ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบ

ของข้าพเจ้า

 ข้าพเจ้าได้ให้ค�ารับรองแก่ผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�าหนดจรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับ 

ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับผู ้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ังหมดตลอดจนเรื่องอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเชื่อว่า 

มีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาด

ความเป็นอิสระ

 จากเรื่องที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยส�าคัญมากที่สุดในการตรวจสอบ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบันและก�าหนดเป็นเรื่องส�าคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่า

นี้ในรายงานของผู้สอบบัญชีเว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์

ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท�าดังกล่าวสามารถ 

คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสารดังกล่าว

(นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

กรุงเทพฯ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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ภำคผนวก

การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึงการใช้วิธีการดังต่อไปนี้

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยง

เหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า ความเสีย่งทีไ่ม่

พบข้อมลูทีข่ดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระส�าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากข้อผดิพลาด เนือ่งจาก

การทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การต้ังใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูล 

ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ท�าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบ เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสมกบัสถานการณ์ 

แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัทฯ

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเน่ืองของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบ

บญัชทีีไ่ด้รบั สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส�าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตใุห้เกดิข้อสงสยัอย่างมี

นยัส�าคญัต่อความสามารถของกลุม่บรษิทัฯ ในการด�าเนนิงานต่อเนือ่งหรอืไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรปุว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระ

ส�าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย

ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลีย่นแปลงไป ข้อสรปุของข้าพเจ้าขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ด้รบัจนถงึ

วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรกต็ามเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้กลุม่บรษิทัฯ ต้อง

หยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการน�าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร

- ได้รบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัข้อมลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุม่หรอืกจิกรรมทางธรุกจิ

ภายในกลุ่มบริษัทฯ เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัทฯ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  

     หมำยเหต ุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 48,852,418.95 59,136,988.83 31,620,222.51 39,112,329.32 47,403,075.72

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 4, 6 201,943,401.49 179,696,520.13 154,289,926.92 188,245,618.70 185,961,236.55

 มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 7 149,823,580.07 22,082,108.00 - 147,308,226.25 19,805,887.00

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4 - - - 32,000,000.00 10,000,000.00

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 11 1,493,835.59 1,511,773.76 1,348,495.38 1,162,982.45 1,297,105.41

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 8 235,085,665.00 223,223,902.15 215,878,518.62 214,679,744.54 215,710,375.61

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 7 132,873,566.01 22,532,657.51 - 132,522,793.85 19,684,143.72

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน  770,072,467.11 508,183,950.38 403,137,163.43 755,031,695.11 499,861,824.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

 เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธ ิ 9 - - - 10,999,940.00 10,999,940.00

 เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธ ิ 10 - - - - -

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธ ิ 11 370,699.76 466,660.30 881,494.43 347,499.66 439,566.87

 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธ ิ 12 7,222,598.54 7,700,274.49 8,177,950.44 7,222,598.54 7,700,274.49

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13 159,124,760.56 140,692,368.48 129,170,131.86 130,848,159.94 139,167,870.55

 สิทธิการเช่า - สุทธ ิ 14 2,099,338.84 2,474,654.30 2,374,969.76 1,924,338.84 2,149,654.30

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธ ิ 15 1,984,531.64 1,559,925.14 1,400,020.93 1,806,573.73 1,332,323.89

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 18,468,742.89 6,118,782.18 5,172,209.70 18,027,923.29 5,844,875.56

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  1,610,373.71 200,893.00 57,893.00 22,100.00 22,100.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  190,881,045.94 159,213,557.89 147,234,670.12 171,199,134.00 167,656,605.66

รวมสินทรัพย ์  960,953,513.05 667,397,508.27 550,371,833.55 926,230,829.11 667,518,429.67
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  

     หมำยเหตุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

  จากสถาบันการเงิน 17 313,574,317.99 139,125,310.24 40,949,651.27 312,527,751.91 139,125,310.24

 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 4, 18 144,608,686.78 171,872,404.79 151,717,591.27 129,259,509.52 171,026,601.03

 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  - - 25,194.01 - -

 ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี 19 5,971,585.52 1,065,944.88 105,711.72 1,958,342.37 945,561.06

 ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

  ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งป ี 20 11,140,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 11,140,000.00 6,000,000.00

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  2,423,412.09 3,222,076.94 5,907,903.66 2,231,339.25 3,222,076.94

 ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า 7 56,405,732.75 - - 55,499,695.75 -

รวมหนี้สินหมุนเวียน  534,123,735.13 321,285,736.85 204,706,051.93 512,616,638.80 320,319,549.27

หนี้สินไม่หมุนเวียน

 หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ 19 18,735,562.76 3,607,894.51 405,228.26 2,568,869.75 3,239,029.24

 เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 20 36,315,000.00 4,000,000.00 10,000,000.00 36,315,000.00 4,000,000.00

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 21 19,642,067.00 16,944,179.99 14,411,848.89 18,344,006.00 15,824,809.12

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  1,131,769.59 263,425.00 169,600.00 70,000.00 159,600.00

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  75,824,399.35 24,815,499.50 24,986,677.15 57,297,875.75 23,223,438.36

รวมหนี้สิน  609,948,134.48 346,101,236.35 229,692,729.08 569,914,514.55 343,542,987.63
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      31 ธันวำคม 31 ธันวำคม 1 มกรำคม 31 ธันวำคม 31 ธันวำคม  

     หมำยเหต ุ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2558 

       (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

  ทุนจดทะเบียน 22

   หุ้นสามัญ 250,999,978 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

   (ปี 2558 หุ้นสามัญ 162,000,000 หุ้น  250,999,978.00 162,000,000.00 162,000,000.00 250,999,978.00 162,000,000.00

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)

  ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 

   หุ้นสามัญ 202,499,982 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

    (ปี 2558 หุ้นสามัญ 161,999,986 หุ้น 

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)  202,499,982.00 161,999,986.00 161,999,986.00 202,499,982.00 161,999,986.00

 ส่วนเกินทุน

  ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 137,843,439.03 97,693,443.03 97,693,443.03 137,843,439.03 97,693,443.03

 ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น 31 (2,187,236.26) (2,187,236.26) (1,538,401.98) - -

 ก�าไร(ขาดทุน)สะสม

  จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 23 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00 16,200,000.00

  ยังไม่ได้จัดสรร  (2,037,818.82) 48,848,349.73 46,935,418.61 (227,106.47) 48,082,013.01

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  (10,344.61) 37,058.48 67,939.12 - -

รวมส่วนของบริษัทใหญ ่  352,308,021.34 322,591,600.98 321,358,384.78 356,316,314.56 323,975,442.04

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม 31 (1,302,642.77) (1,295,329.06) (679,280.31) - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  351,005,378.57 321,296,271.92 320,679,104.47 356,316,314.56 323,975,442.04

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  960,953,513.05 667,397,508.27 550,371,833.55 926,230,829.11 667,518,429.67

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รำยได ้     29

 รายได้จากการขาย   816,529,160.52 847,391,145.38 785,880,566.50 817,822,652.80

 รายได้จากการให้บริการ  21,111,804.64 9,417,405.38 15,805,464.46 9,290,851.52

 รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ  260,352,959.28 58,094,177.54 254,710,882.18 53,600,122.40

รวมรำยได้     1,097,993,924.44 914,902,728.30 1,056,396,913.14 880,713,626.72

ต้นทุน

 ต้นทุนขาย    (606,721,556.73) (624,780,227.02) (590,299,934.54) (608,389,014.35)

 ต้นทุนบริการ    (21,876,128.72) (6,912,495.85) (10,777,631.79) (7,602,572.56)

 ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 30 (232,742,880.99) (42,922,781.41) (240,870,040.49) (50,626,199.05)

รวมต้นทุน     (861,340,566.44) (674,615,504.28) (841,947,606.82) (666,617,785.96)

ก�ำไรขั้นต้น     236,653,358.00 240,287,224.02 214,449,306.32 214,095,840.76

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ  3,477,539.85 (683,214.74) 4,197,109.72 (714,890.14)

รายได้อื่น     1,394,219.32 3,039,700.08 3,096,748.23 2,929,471.53

ค่าใช้จ่ายในการขาย   (92,295,481.82) (101,587,093.94) (77,759,381.51) (85,717,728.21)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   (97,982,302.70) (88,107,150.72) (91,777,022.65) (80,243,806.41)

ค่าปรับงานล่าช้า   7 (56,511,506.75) - (55,499,695.75) -

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 6 - (5,932,947.76) - (5,150,000.00)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9 - - - (3,385,686.00)

ต้นทุนทางการเงิน    (11,007,199.81) (4,254,834.74) (10,964,850.24) (4,219,812.85)

ก�ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได ้  (16,271,373.91) 42,761,682.20 (14,257,785.88) 37,593,388.68

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้ 27 1,017,888.57 (9,713,956.91) 1,588,663.32 (9,429,565.03)

ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับป ี   (15,253,485.34) 33,047,725.29 (12,669,122.56) 28,163,823.65

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

 ของหน่วยงานในต่างประเทศ  (47,403.09) (30,880.64) - -

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับป ี  (47,403.09) (30,880.64) - -

ก�ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับป ี  (15,300,888.43) 33,016,844.65 (12,669,122.56) 28,163,823.65

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบก�าไรขาดทุนและก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (ต่อ)

กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่  (15,246,171.63) 34,312,608.32 (12,669,122.56) 28,163,823.65

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (7,313.71) (1,264,883.03) - -

       (15,253,485.34) 33,047,725.29 (12,669,122.56) 28,163,823.65

กำรแบ่งปันก�ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ ่  (15,293,574.72) 34,281,727.68 (12,669,122.56) 28,163,823.65

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (7,313.71) (1,264,883.03) - -

       (15,300,888.43) 33,016,844.65 (12,669,122.56) 28,163,823.65

ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น  24

 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.08) 0.21 (0.07) 0.17

 จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (หุ้น)  189,797,244 161,999,986 189,797,244 161,999,986

 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท)  (0.08) 0.21 (0.06) 0.17

 จ�านวนหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด (หุ้น)  194,977,476 161,999,986 194,977,476 161,999,986

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     หมำยเหตุ 2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 หน่วย: บาท

 งบกำรเงินรวม

 ส่วนของบริษัทใหญ่

           องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

       ส่วนขำดทุน    ก�ำไร(ขำดทุน)

       จำกกำร ก�ำไร(ขำดทุน)สะสม  เบ็ดเสร็จอื่น รวมองค์ประกอบ  

     ทุนเรือนหุ้น  เปลี่ยนแปลง จัดสรรแล้วเป็น   อื่นของ  ส่วนได้เสียที่  

    หมำยเหตุ ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ สัดส่วน ส�ำรองตำม  กำรแปลงค่ำ ส่วนของ  ไม่มีอ�ำนำจ รวมส่วน

    หมำยเหต ุ ช�ำระแล้ว หุ้นสำมัญ กำรถือหุ้น กฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร งบกำรเงิน ผู้ถือหุ้น รวม ควบคุม ของผู้ถือหุ้น

       (ปรับปรุงใหม่)      (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 ก่อนปรับปรุง  161,999,986.00 97,693,443.03 (648,834.28) 16,200,000.00 48,848,349.73 37,058.48 37,058.48 324,130,002.96 (2,833,731.04) 321,296,271.92

ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาด  31 - - (1,538,401.98) - - - - (1,538,401.98) 1,538,401.98 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559 หลังปรับปรุง  161,999,986.00 97,693,443.03 (2,187,236.26) 16,200,000.00 48,848,349.73 37,058.48 37,058.48 322,591,600.98 (1,295,329.06) 321,296,271.92

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี

 เพิ่มทุนหุ้นสามัญ    22 40,499,996.00 40,149,996.00 - - - - - 80,649,992.00 - 80,649,992.00

 เงินปันผล    25 - - - - (35,639,996.92) - - (35,639,996.92) - (35,639,996.92)

  ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี    - - - - (15,246,171.63) (47,403.09) (47,403.09) (15,293,574.72) (7,313.71) (15,300,888.43)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559   202,499,982.00 137,843,439.03 (2,187,236.26) 16,200,000.00 (2,037,818.82) (10,344.61) (10,344.61) 352,308,021.34 (1,302,642.77) 351,005,378.57

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 ก่อนปรับปรุง  161,999,986.00 97,693,443.03 - 16,200,000.00 46,935,418.61 67,939.12 67,939.12 322,896,786.76 (2,217,682.29) 320,679,104.47

ผลกระทบของการแก้ไขข้อผิดพลาด  31 - - (1,538,401.98) - - - - (1,538,401.98) 1,538,401.98 -

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 หลังปรับปรุง  161,999,986.00 97,693,443.03 (1,538,401.98) 16,200,000.00 46,935,418.61 67,939.12 67,939.12 321,358,384.78 (679,280.31) 320,679,104.47

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี

 เงินปันผล    25 - - - - (32,399,677.20) - - (32,399,677.20) - (32,399,677.20)

การเพิ่มขึ้นซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม

 โดยอ�านาจควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง   - - (648,834.28) - - - - (648,834.28) 648,834.28 -

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี   - - - - 34,312,608.32 (30,880.64) (30,880.64) 34,281,727.68 (1,264,883.03) 33,016,844.65

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558   161,999,986.00 97,693,443.03 (2,187,236.26) 16,200,000.00 48,848,349.73 37,058.48 37,058.48 322,591,600.98 (1,295,329.06) 321,296,271.92
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

 หน่วย: บาท

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 ก�ำไร(ขำดทุน)สะสม 

  ทุนเรือนหุ้น  จัดสรรแล้ว -    

  ที่ออกและ ส่วนเกินมูลค่ำ ส�ำรองตำม  รวมส่วน

 หมำยเหต ุ ช�ำระแล้ว หุ้นสำมัญ กฎหมำย ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2559  161,999,986.00 97,693,443.03 16,200,000.00 48,082,013.01 323,975,442.04

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี

 เพิ่มทุนหุ้นสามัญ    22 40,499,996.00 40,149,996.00 - - 80,649,992.00

 เงินปันผล    25 - - - (35,639,996.92) (35,639,996.92)

 ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับป ี   - - - (12,669,122.56) (12,669,122.56)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559  202,499,982.00 137,843,439.03 16,200,000.00 (227,106.47) 356,316,314.56

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558  161,999,986.00 97,693,443.03 16,200,000.00 52,317,866.56 328,211,295.59

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี

 เงินปันผล    25 - - - (32,399,677.20) (32,399,677.20)

 ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี    - - - 28,163,823.65 28,163,823.65

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558  161,999,986.00 97,693,443.03 16,200,000.00 48,082,013.01 323,975,442.04
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน:

ก�าไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได ้  (16,271,373.91) 42,761,682.20 (14,257,785.88) 37,593,388.68

รายการปรับกระทบก�าไรเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

จากกิจกรรมด�าเนินงาน

 หนี้สูญ     564,649.53 - 564,649.53 -

 หนี้สงสัยจะสูญ   68,998.95 923,539.53 7,751,169.01 2,799,140.16

 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าโอนกลับ  (817,304.31) (549,218.00) (567,142.05) (549,218.00)

 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่นโอนกลับ  (639,251.27) - (639,251.27) -

 ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจ�าหน่าย  2,273,932.38 347,449.67 2,273,932.38 347,449.67

 ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  - 5,932,947.76 - 5,150,000.00

  ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  4,719,373.84 5,455,599.27 4,719,373.84 5,455,599.27

 โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  (2,636,803.51) (4,358,633.44) (2,636,803.51) (4,358,633.44)

 ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายสินค้าคงเหลือ  - 711,410.48 - 711,410.48

 ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - - 3,385,686.00

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  19,990,836.12 14,475,964.37 18,375,472.49 14,260,129.33

 (ก�าไร)ขาดทุนจากการจ�าหน่ายสินทรัพย ์  956,346.79 (113,180.15) 311,975.71 (119,344.74)

 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  2,697,887.01 2,532,331.10 2,519,196.88 2,177,131.70

 ก�าไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (347,603.28) (858,940.54) (343,095.84) (858,940.54)

 ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า  56,405,732.75 - 55,499,695.75 -

 ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ  69,444.59 103,825.00 - -

 ดอกเบี้ยรับ    (737,764.52) (414,611.62) (1,190,705.25) (384,322.04)

 ดอกเบี้ยจ่าย    11,007,199.81 4,254,834.74 10,964,850.24 4,219,812.85

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ

 หนี้สินด�าเนินงาน   77,304,300.97 71,205,000.37 83,345,532.03 69,829,289.38

 สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

  ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (23,867,517.41) (31,908,094.70) (11,667,739.75) (39,270,036.70)

  มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  (127,741,472.07) (20,786,395.77) (127,502,339.25) (18,510,174.77)

  สินค้าคงเหลือ   (13,944,333.18) (15,197,332.00) (1,051,939.26) (7,667,800.06)

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  (110,340,908.50) (18,251,876.64) (112,838,650.13) (18,251,876.64)

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (1,021,750.60) (143,000.00) - -

 หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  (26,085,287.16) 6,676,815.33 (41,481,668.10) 11,790,902.13

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (89,600.00) (10,000.00) (89,600.00) (10,000.00)

  เงินสดจ่ายจากการด�าเนินงาน  (225,786,567.95) (8,414,883.41) (211,286,404.46) (2,089,696.66)

  จ่ายภาษีเงินได้   (12,348,856.33) (14,795,285.81) (11,585,122.10) (12,897,244.49)

  เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำน  (238,135,424.28) (23,210,169.22) (222,871,526.56) (14,986,941.15)

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

งบกระแสเงินสด

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน :

 เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  - - - (1.00)

 รับช�าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 10,000,000.00 7,800,000.00

 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  - - (32,000,000.00) (17,800,000.00)

 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานเพิ่มขึ้น  113,898.71 251,555.75 226,190.17 312,804.17

 เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  1,557,009.36 1,693,084.12 1,557,009.36 1,693,084.12

  เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร  (15,896,042.53) (5,325,027.50) (7,800,075.38) (4,515,647.49)

 เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า  - (450,000.00) - -

 เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,054,000.00) (873,875.35) (1,054,000.00) (626,335.35)

  รับดอกเบี้ย    737,764.52 414,611.62 1,190,705.25 384,322.04

 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (14,541,369.94) (4,289,651.36) (27,880,170.60) (12,751,773.51)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน :

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น  169,096,274.83 98,175,658.97 168,049,708.75 98,175,658.97

 รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากจากสถาบันการเงิน  50,000,000.00 - 50,000,000.00 -

 จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  (12,545,000.00) (6,000,000.00) (12,545,000.00) (6,000,000.00)

  จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน  (3,929,322.06) (355,243.88) (2,792,684.10) (335,648.76)

 จ่ายดอกเบี้ย    (5,162,502.74) (4,219,340.02) (5,261,068.97) (4,184,318.13)

 เงินสดรับจากการเพิ่มทุน  80,649,992.00 - 80,649,992.00 -

 จ่ายเงินปันผล    (35,639,996.92) (32,399,677.20) (35,639,996.92) (32,399,677.20)

  เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน  242,469,445.11 55,201,397.87 242,460,950.76 55,256,014.88

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ  (10,207,349.11) 27,701,577.29 (8,290,746.40) 27,517,300.23

ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน  (77,220.77) (184,810.97) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นป ี  59,136,988.83 31,620,222.51 47,403,075.72 19,885,775.49

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดปลำยปี  48,852,418.95 59,136,988.83 39,112,329.32 47,403,075.72

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รำยกำรที่ไม่ใช่เงินสด

 สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  23,528,339.23 - 2,841,930.00 -

 ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน  - 4,518,143.50 - 4,009,299.08

 โอนวัตถุดิบและสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร  - 1,762,791.29 - 1,762,791.29

 เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น  - 14,276,250.00 - 14,276,250.00

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

       2559 2558 2559 2558

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) “บริษัทฯ” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2504 

และจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2553

1.2 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) มีสถานที่ประกอบการ 4 แห่ง ดังนี้

1.2.1 ส�านักงานใหญ่ เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�าลูกกา ต�าบลลาดสวาย อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี

1.2.2 สาขาระยอง เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ต�าบลทับมา อ�าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1.2.3 สาขาเชียงใหม่ เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1.2.4 สาขาภูเก็ต เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ต�าบลรัษฎา อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1.3 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซ้ือมาขายไปผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุม สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�า้

1.4 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

1.4.1 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน

ร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัท

กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

1.4.2 บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 

เพื่อประกอบธุรกิจในการรับประมูลงานและขายสินค้าให้กับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับสินค้าอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน จดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว

1.4.3 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาเมื่อ วัน

ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในการจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค และ

สัมปทานน�้าประปาเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนใน บริษัท ผล

ธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบ

เดีย) จ�ากัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 เพื่อ

ประกอบธรุกจิผลติและจ�าหน่ายน�า้ประปาในรปูแบบสมัปทานทัง้หน่วยงานภาครฐัและเอกชนเอกชน และจ�าหน่าย 

และให้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�า้โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทย่อยดังกล่าว

1.5 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธ�ารงและจารุตั้งตรง
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2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

  งบการเงินนีจ้ดัท�าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ”) รวมถงึการตคีวาม

และแนวปฏบิตัทิางการบญัชทีีป่ระกาศใช้โดยสภาวชิาชพีบญัชฯี (“สภาวชิาชพีบญัช”ี) และกฎระเบยีบและประกาศคณะกรรมการ

ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

  การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี 28 

กันยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

  งบการเงินของบริษัทได้จัดท�าเป็นภาษาไทย และมีหน่วยเงินตราเป็นบาท ซึ่งการจัดท�างบการเงินดังกล่าวเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของการจัดท�ารายงานในประเทศ ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้

จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

  งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

  ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐาน

หลายประการ ซ่ึงมผีลกระทบต่อการก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงนิทีเ่กีย่วกบั สนิทรพัย์ หนีส้นิ รายได้ และค่าใช้จ่าย 

การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆ ท่ีผู้บริหารมีความเชื่อม่ันอย่างสมเหตุสมผล 

ภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนัน้ซึง่ไม่อาจอาศยัข้อมลูจากแหล่งอืน่และน�าไปสูก่ารตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนดจ�านวนสนิทรพัย์

และหนีส้นินัน้ๆ ดงันัน้ผลทีเ่กดิขึน้จรงิจากการตัง้ข้อสมมตฐิานต่อมูลค่าตามบัญชขีองสนิทรพัย์และหนีส้นิอาจแตกต่างไปจากที่

ประมาณไว้

  ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ การปรับประมาณการ

ทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ 

และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

 เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

ก. งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงนิของบรษัิท ผลธัญญะ จ�ากดั (มหาชน) และบรษัิทย่อย (รวมกนัเรยีกว่า “กลุม่บริษทัฯ”) 

ดังนี้

  สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)
  บริษัทย่อย ประเทศ ลักษณะของธุรกิจ 2559 2558

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบน�า้ 76.67 76.67

   บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด ไทย รับประมูลงานกับหน่วยงานราชการ 99.99 99.99

   บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด กัมพูชา จ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน�า้เพื่อ 100.00 100.00

      อุปโภคบริโภค และสัมปทานน�้า 

      ประปาเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชา 

   บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด ไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�า้ประปา 99.99 99.99

     ในรูปแบบสัมปทานทั้งหน่วยงาน

     ภาครัฐและเอกชน
 

ข. บริษัทฯ จะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน 

ผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�านาจในการสั่งการกิจกรรมที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อ

จ�านวนเงินผลตอบแทนนั้นได้
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ค. บริษัทฯ น�างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดท�างบการเงินรวมตั้งแต่วันที่บริษัทมีอ�านาจในการควบคุมบริษัท

ย่อย จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น

ง. งบการเงินรวมจัดท�าขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีเดียวกันส�าหรับรายการบัญชีหรือเหตุการณ์ทางบัญชีท่ีเหมือนกันหรือ

ที่คล้ายคลึงกัน

จ. ยอดคงค้างระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีม่สีาระส�าคญัได้ถกูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ล้ว

ฉ. ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม คือ จ�านวนก�าไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบริษัทย่อยส่วนที่ไม่ได้

เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดง

ฐานะการเงินรวม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

  ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) และ 

ฉบับใหม่รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือ 

หลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อ

ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ 

การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัติ

นี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่จะมีผลบังคับในอนำคต

  ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2559) จ�านวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใช้ส�าหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี ่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อ 

ให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถ้อยค�าและค�าศัพท์ 

การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน

  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุง จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส�าคัญ สรุปได้ดังต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ

  มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีก�าหนดทางเลือกเพิ่มเติมส�าหรับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน 

เฉพาะกิจการโดยเลือกบันทึกตามวิธีส่วนได้เสียได้ ตามท่ีอธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2559) 

เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ทั้งนี้ กิจการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชีเดียวกันส�าหรับเงินลงทุนแต่ละประเภท 

และหากกจิการเลอืกบนัทกึเงนิลงทนุดงักล่าวตามวธิส่ีวนได้เสยีในงบการเงนิเฉพาะกจิการ กจิการต้องปรบัปรงุรายการดงักล่าว

โดยวิธีปรับย้อนหลัง
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3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

	 ขายสินค้า

  รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็น

เจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับสินค้า

ที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

	 รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�า้

  รายได้และต้นทุนงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดต้ังระบบบ�าบัดน�้าบันทึกตามอัตราส่วนของงาน 

ทีท่�าเสร็จ ขัน้ของความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างดงักล่าวค�านวณโดยใช้ประมาณการท่ีดท่ีีสดุของฝ่ายบรหิารจากการส�ารวจงานทีท่�า

  จ�านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่ลุม่บรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกร้องจากผูว่้าจ้างโดยพจิารณาจากต้นทนุทีเ่กดิขึน้บวกก�าไรทีร่บัรู ้(หกัจ�านวน

ขาดทนุทีร่บัรู)้ ในส่วนทีเ่กนิกว่าเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จะแสดงไว้เป็น “มลูค่างานส�าเรจ็ทีย่งัไม่เรยีกเกบ็” ภายใต้สนิทรพัย์หมนุเวยีน

ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนจ�านวนเงินทั้งสิ้นที่ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเรียกร้องจากกลุ่มบริษัทฯ โดยพิจารณาจากเงินงวดที่เรียกเก็บ 

ในส่วนที่เกินกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น บวกก�าไรที่รับรู้ (หักจ�านวนขาดทุนท่ีรับรู้) จะแสดงไว้เป็น “รายได้ค่าก่อสร้างและรายได้ค่า

บริการรับล่วงหน้า” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

  รายได้ค่าก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าจะลดลงเนื่องจากค่าปรับที่เกิดจาก 

ความล่าช้าซึ่งเป็นความผิดของกลุ่มบริษัทฯ ที่ไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา

  ต้นทุนก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่านและการให้บรกิารตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้ประกอบด้วยต้นทนุค่าวสัด ุค่าแรง ค่ารบัเหมา

ก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น สัญญาก่อสร้างท่ีมีต้นทุนงานก่อสร้างท่ีจ่ายจริงมากกว่าจ�านวนท่ีควรถือเป็นต้นทุน 

ในการให้บริการตามส่วนของงานที่ท�าเสร็จแต่ยังไม่มีการเรียกช�าระเงินและต้นทุนของสัญญาที่ยังไม่เริ่มรับรู้รายได้จะแสดงไว้

เป็น “เงนิล่วงหน้าค่าก่อสร้าง/เงนิล่วงหน้าค่าบรกิาร” ภายใต้สนิทรพัย์หมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ และสญัญาทีม่ต้ีนทนุ

ในการให้บริการจากการค�านวณตามส่วนที่ท�าเสร็จมากกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดจริงจะแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้าง/

ต้นทุนบริการค้างจ่าย” ภายใต้บัญชีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในงบแสดงฐานะการเงิน

  กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จและค่าปรับงานล่าช้าส่วนที่คาดว่าจะ 

เรียกเก็บคืนจากผู้รับเหมาช่วงไม่ได้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

	 รายได้จากการให้บริการอื่น

  กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ

	 ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

  ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

	 ค่าใช้จ่าย

  ค่าใช้จ่ายบันทึกในก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง 

ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้
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 ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

  ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ส�าหรับ ผลขาดทนุโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ ซึง่โดยทัว่ไปพจิารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงนิ 

ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้

 สินค้ำคงเหลือ

  สินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่

ราคาใดจะต�่ากว่า ต้นทุนของสินค้า ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่

และสภาพปัจจุบัน

  วตัถดุบิแสดงมลูค่าตามราคาทนุโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนกั หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�า่กว่า และจะถอื

เป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุการผลติและต้นทนุการให้บรกิารเมือ่มกีารเบกิใช้ ต้นทนุของวตัถดุบิประกอบด้วยต้นทนุทีซ่ือ้ ต้นทนุใน

การดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

  มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย

  ส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือสินค้าที่เก็บไว้นาน

 เงินลงทุน

  เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงมลูค่าตามวธิรีาคาทุนสทุธจิากค่าเผือ่การด้อยค่า (ถ้าม)ี

  เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนท่ัวไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี)

  บริษัทฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชี

ของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน

  ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน

นั้นจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนทันที เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนมีการจ�าหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุน 

ที่จ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�า้หนักจากจ�านวนหลักทรัพย์ที่จ�าหน่าย

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

  ทีด่นิแสดงมลูค่าตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทนุหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่า

ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
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 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

  อำยุกำรให้ประโยชน์

  (จ�ำนวนปี)

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 30

  ระบบสาธารณูปโภค 10

  สินค้าสาธิตและเครื่องมือโรงงาน 5

  เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3 - 5

  ยานพาหนะ 5

  เครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาล 5

  สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน�้า ตามอายุสัญญาระยะเวลา 5 ปี

  อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า ตามอายุสัญญาระยะเวลา 3 ปี

 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพ่ิม

ขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน

  อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

  อำยุกำรให้ประโยชน์

  (จ�ำนวนปี)

  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 30

 ค่ำเสื่อมรำคำ

  ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ

  ค่าเส่ือมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับท่ีดิน และอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างก่อสร้าง

  การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่

ส�าคญัจะบนัทกึรวมไว้ในราคาตามบญัชขีองสนิทรพัย์หากมคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรบัปรงุนัน้จะท�าให้กลุม่บรษิทัฯ ได้

ประโยชน์กลบัคนืมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดยไม่มกีารปรบัปรงุสนิทรพัย์ทีไ่ด้มา การปรบัปรงุหลกัจะตดัค่าเสือ่มราคาตลอด

อายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

 สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำร และค่ำตัดจ�ำหนำ่ย

  สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร

ค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายุสัญญาเช่า

  ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจ�ำหนำ่ย

  สนิทรพัย์ไม่มีตวัตนแสดงมลูค่าตามราคาทนุหักค่าตดัจ�าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การด้อยค่าสะสม (ถ้าม)ี ของสินทรัพย์นัน้

  กลุ่มบริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า 

กลุม่บรษิทัฯ จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ�าหน่ายและวธิกีารตดัจ�าหน่ายของสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่าวทกุสิน้ปีเป็นอย่างน้อย 

ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

  อำยุกำรให้ประโยชน์

  (จ�ำนวนปี)

  โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ 5

 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

  ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 

กลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้

รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก

ต้นทนุในการขายของสนิทรพัย์หรอืมลูค่าจากการใช้สนิทรพัย์แล้วแต่ราคาใดจะสงูกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สนิทรัพย์ 

กลุ่มบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน

โดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยง

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทฯใช้แบบ

จ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะสมกับสินทรัพย์ ซ่ึงสะท้อนถึงจ�านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่าย

สนิทรพัย์หกัด้วยต้นทนุในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนัน้ผูซ้ือ้กบัผูข้ายมคีวามรอบรูแ้ละเตม็ใจในการแลกเปลีย่นและสามารถ

ต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก�าไรขาดทุน

 ผลประโยชน์ของพนักงำน

	 ผลประโยชน์ระยะสั้น

  กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

  กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดย

สินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจาก

ทั้งพนักงานและกลุ่มบริษัทฯ ที่เก่ียวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบัน

ทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง

	 ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	-	โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

  หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างาน 

ของพนกังาน โดยการประมาณจ�านวนเงนิผลประโยชน์ในอนาคตทีพ่นกังานจะได้รบัจากการท�างานให้กบักลุม่บรษิทัฯ ตลอดระยะ

เวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)
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  เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�างานให้กับกลุ่ม

บรษิทัฯ ในอดตีของพนกังานจะถกูบนัทกึในก�าไรขาดทนุตามวธิเีส้นตรงตามอายงุานคงเหลอืโดยเฉลีย่จนกระทัง่ผลประโยชน์ได้ม ี

การจ่ายจริง

  เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผล 

ก�าไร(ขาดทนุ)เบด็เสรจ็อืน่ จากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีเ่กดิขึน้ในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ทัง้จ�านวน

 สัญญำเช่ำระยะยำว

	 สัญญาเช่าทางการเงิน

  สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนท้ังหมดหรือเกือบท้ังหมดท่ีผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ได้

โอนไปให้แก่ผู้เช่าไม่ว่าในที่สุดการโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้สัญญา 

เช่าทาง การเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงฐานะการเงินด้วยจ�านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือ

มูลค่าปัจจุบันของมูลค่าขั้นต�า่ที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะต�า่กว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในก�าไรขาดทุน

ตลอดอายุของสัญญาเช่าและการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าจะตัดตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์

	 สัญญาเช่าด�าเนินงาน

  สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ไม่ได้ 

โอนไปให้แก่ผู้เช่า จัดเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงาน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่าย

ในก�าไรขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

 เงินตรำต่ำงประเทศ

	 สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน	และสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน

  งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษัทฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภาวะ

แวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการน้ันประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ แสดงสกุลเงินท่ีใช้ในการรายงานเป็นสกุล 

เงินบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท 

พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด, บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด และ บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด เป็นสกุลเงินบาท และของ 

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

	 รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

  รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ี 

เกิดรายการ

  สินทรพัย์และหนีส้นิทีเ่ป็นตวัเงนิและเป็นเงนิตราต่างประเทศ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกลุเงนิท่ีใช้

ในการด�าเนนิงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน ส่วนก�าไรหรอืขาดทนุจากการแปลงค่าบนัทกึในก�าไร

หรือขาดทุน

  สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะ 

เวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

	 การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

  งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่าโดยใช้อัตราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

- รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่าโดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่เกิดรายการ

- ทุนเรือนหุ้นแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่มแรก



รายงานประจำาปี 2559 154

  ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการ 

ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนในองค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

 รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบักลุม่บรษัิทฯ และบรษัิทฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการท่ีมีอ�านาจควบคมุกลุม่บรษิทัฯ 

และบรษัิทฯ หรอืถกูควบคมุโดยกลุม่บรษิทัฯ และบรษิทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอืทางอ้อม หรอือยูภ่ายใต้การควบคมุเดยีวกนั

กับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับกลุ่มบริษัทและ

บริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ท่ีมีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนิน

งานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

  ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ แต่ละรายการ บรษิทัฯ ค�านงึถงึเนือ้หา

ของความสัมพันธ์มากกว่ารูปแบบทางกฏหมาย

 ประมำณกำรหนี้สิน

  กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดข้ึนแล้ว 

และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น 

และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

 ภำษีเงินได้

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและ

ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วน

ของ ผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

  ภาษเีงนิได้ปัจจบุนัได้แก่ภาษทีีค่าดว่าจะจ่ายช�าระหรอืได้รบัช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทนุประจ�างวดทีต้่องเสยี

ภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี 

ที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบัญชีและและมูลค่า 

ฐานภาษี ของสินทรัพย์และหนี้สิน

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้

- ผลแตกต่างทีเ่กีย่วข้องกบัเงนิลงทุนในบรษัิทย่อยและกจิการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการภาษี

เงินได้ รอการตัดบัญชีในอนาคตอันใกล้

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีท่ีคาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเม่ือมีการกลับรายการโดยใช้

อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

  ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค�านึงถึงผลกระทบของ

สถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่า 

ได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวม

ถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน 

และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนการตัดสินใจ

โดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี

เงินได้ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
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  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตาม

กฎหมายที่ จะน�าสนิทรัพยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงนิไดน้ี้ประเมิน

โดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษหีน่วยงานเดยีวกนัส�าหรบัหน่วยภาษเีดยีวกนัหรอืหน่วยภาษต่ีางกนั ส�าหรบัหน่วยภาษต่ีางกนันัน้กจิการ

มีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระ

หนี้สินในเวลาเดียวกัน

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ

มีจ�านวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุก

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

 ก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

  ก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไร(ขาดทนุ)ส�าหรบัปีทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัด้วยจ�านวนหุน้สามญั

ถวัเฉลีย่ถ่วงน�า้หนักทีถ่อืโดยบคุคลภายนอกในระหว่างปี และก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ปรบัลดค�านวณจากจ�านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่

ถ่วงน�้าหนักที่รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด

 กำรวัดมูลคำ่ยุติธรรม

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สิน 

ให้ผูอ้ืน่โดยรายการดงักล่าวเป็นรายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ือ้และผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมลูค่า บรษัิทฯ 

และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องก�าหนดให้ต้องวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุธิรรม ยกเว้นในกรณท่ีีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส�าหรบั

สนิทรพัย์หรอืหนีส้นิทีม่ลีกัษณะเดยีวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่องได้ บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะ

ประมาณมลูค่ายตุธิรรมโดยใช้เทคนคิการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกต

ได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

  ล�าดบัชัน้ของมลูค่ายตุธิรรมที่ใช้วัดมลูค่าและเปิดเผยมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบการเงนิออกเป็นสาม

ระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�ามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1 ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

  ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของ

มูลค่ายุติธรรมส�าหรับสินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า

 กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

  ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณ 

การในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินท่ีแสดงใน 

งบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว ้

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

	 สัญญาเช่า

  ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าด�าเนนิงานหรอืสญัญาเช่าทางการเงนิ ฝ่ายบรหิารได้ใช้ดลุยพนิจิ

ในการประเมนิเงือ่นไขและรายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่ากลุม่บรษัิทฯ ได้โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชน์ใน

สินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่
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	 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

  ในการประมาณค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูของลกูหนี ้ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าด

ว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ อายุของหนี้

ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

	 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

  ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าสนิค้าคงเหลอืเกดิจากการปรบัมลูค่าของสนิค้าจากผลขาดทนุทีอ่าจเกดิขึน้ ฝ่ายบรหิารได้ใช้

ดลุยพินจิในการประมาณการผลขาดทนุทีค่าดว่าจะเกดิข้ึนโดยใช้การวเิคราะห์อายสุนิค้าคงเหลอื และสถานะการขายของสนิค้าคง

เหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจ�านวน

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต

	 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	ที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

  ในการค�านวณค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทนุ อาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบรหิารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณ

อายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากม ี

การเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

  นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ใน

แต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ในการนีฝ่้ายบรหิารจ�าเป็นต้องใช้ดลุยพนิจิทีเ่ก่ียวข้องกบัการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึง่เกีย่วเนือ่งกบัสนิทรัพย์นัน้

	 สัญญาก่อสร้าง

  กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากงานก่อสร้างโดยอ้างอิงกับข้ันความส�าเร็จของงานก่อสร้างตามสัญญา เม่ือกลุ่มบริษัทฯ 

สามารถประมาณผลของงานก่อสร้างตามสัญญาได้อย่างน่าเชื่อถือ ขั้นความส�าเร็จของงานก่อสร้างถูกก�าหนด โดยพิจารณา

จากการส�ารวจและประมาณการโดยผู้บริหารโครงการ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณขั้นความส�าเร็จของ

งานโดยค�านึงถึงประสบการณ์ในอดีตและข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารโครงการ

	 ประมาณการต้นทุนโครงการก่อสร้าง

  กลุ่มบริษัทฯ ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้างของแต่ละโครงการจากรายละเอียดของแบบก่อสร้างและน�ามาค�านวณ

จ�านวนและมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ต้องใช้ในโครงการดังกล่าว รวมถึงค่าแรง ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ท่ีต้องใช้ในการให้บริการ

ก่อสร้างจนเสร็จ ประกอบกับการพิจารณาถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงราคาวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 

กลุ่มบริษัทฯ จะท�าการทบทวนประมาณการต้นทุนอย่างสม�า่เสมอ และทุกคราวที่ต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากประมาณการ

ต้นทุนอย่างเป็นสาระส�าคัญ

	 ประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการก่อสร้าง

  ในการประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับโครงการก่อสร้าง ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน 

การประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการการรับประกันผลงานและการเรียกร้องความเสียหายจากงานก่อสร้าง

ตามสญัญา โดยอาศยัการประเมนิสถานะของโครงการ การวเิคราะห์ข้อมลูค่าความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จรงิและข้อมลูสถติใินอดตี 

เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การใช้ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกันอาจมีผลต่อจ�านวนประมาณการค่าใช้จ่ายส�าหรับ

โครงการก่อสร้าง
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	 ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

  กลุ่มบริษัทฯ มีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหน้ีท่ีมีต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมาย

แรงงานไทยประมาณการหนีส้นิทีแ่สดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงนิเป็นมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน

ที่ค�านวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

สุทธิประจ�างวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงาน 

และอื่นๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิ ในทุกป ี

กลุ่มบริษัทฯ จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน�ามาใช้ใน

การค�านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราคิดลดที่

เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณาโดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ โดย

การเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกันหรือมีกรรมการร่วมกัน รายการท่ีมีข้ึนกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันได้ก�าหนดขึ้น 

โดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

  รายละเอียดความสมัพนัธ์ทีก่ลุม่บรษิทัฯ มกีบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วข้องกนัซึง่มกีารควบคมุ หรอืเป็นกจิการทีบ่รษิทัฯ 

ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

 4.1 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

  กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศ ลักษณะควำมสัมพันธ์ สถำนะบริษัท

   บริษัทย่อย:

    บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ไทย ถือหุ้น อยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

    บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด ไทย ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจ

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด กัมพูชา ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจ

    บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด ไทย ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจ
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ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

 ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  - - 6,126,343.85 16,191,527.84

  บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด  - - 6,024,291.53 4,865,171.97

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 2,195,683.01 2,530,974.80

 รวมลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 14,346,318.39 23,587,674.61

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (6,024,291.53) (2,125,762.89)

 รวมลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  - - 8,322,026.86 21,461,911.72

 ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  - - 126,278.09 126,278.09

  บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  - - 53,500.00 -

  บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด  - - 3,783,641.42 3,080,271.22

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 117,700.00 -

  รวมลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 4,081,119.51 3,206,549.31

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (3,909,919.51) (126,278.09)

 รวมลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  - - 171,200.00 3,080,271.22

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ  - - 8,493,226.86 24,542,182.94

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  - - 5,000,000.00 5,000,000.00

 บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  - - 5,000,000.00 -

 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 27,000,000.00 10,000,000.00

 รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 37,000,000.00 15,000,000.00

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (5,000,000.00) (5,000,000.00)

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ  - - 32,000,000.00 10,000,000.00

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

 เจ้ำหนี้กำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  - - 25,466.00 -

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 306,069.22 677,003.47

 ต้นทุนงำนโครงกำรคำ้งจ่ำยกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 2,291,090.00 16,139,199.98

 รวมเจำ้หนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 2,622,625.22 16,816,203.45

 เจำ้หนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  - - 119,182.20 352,410.28

 รวมเจำ้หนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 119,182.20 352,410.28

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 2,741,807.42 17,168,613.73

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

4.2 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย
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4.3 ในระหว่างปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดัง

ต่อไปนี้

 หน่วย: บำท

      ณ วันที ่   ณ วันที่

      1 มกรำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งปี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2559 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัทย่อย

 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  5,000,000.00 - - 5,000,000.00

 บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  - 5,000,000.00 - 5,000,000.00

 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  10,000,000.00 27,000,000.00 (10,000,000.00) 27,000,000.00

 รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  15,000,000.00 32,000,000.00 (10,000,000.00) 37,000,000.00

 หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,000,000.00) - - (5,000,000.00)

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธ ิ  10,000,000.00 32,000,000.00 (10,000,000.00) 32,000,000.00

4.3.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�าหนดจ่ายช�าระคืน

เมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี

4.3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�าหนดจ่ายช�าระคืน 

เมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.70 ต่อปี (ปี พ.ศ. 2558 ร้อยละ 5.00 ต่อปี)

4.3.3 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�าหนดจ่าย

ช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 

10.13 - 10.25)

  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ได้ผิดนัดช�าระค่าดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 

บริษัทฯ ได้ต้ังค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส�าหรับเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน เงินต้นจ�านวน 

5 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับส่วนท่ีรับรู้ไว้เป็นดอกเบ้ียค้างรับต้ังแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึงเดือน

มถินุายน พ.ศ. 2555 จ�านวนเงนิ 0.25 ล้านบาท และบรษิทัฯ ได้หยดุรบัรูร้ายได้ค่าดอกเบีย้ตัง้แต่เดอืนกรกฎาคม 

พ.ศ. 2555
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4.4 รายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

บริษัทย่อย

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด

ซื้อสินค้า     - - 851,422.00 103,500.00 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

           ร้อยละ 5 - 15

ขายสินค้า    - - 23,422,530.97 44,114,569.67 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มตาม

           ข้อตกลง (ปี พ.ศ. 2558 :

           ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

           ร้อยละ 5 - 15)

รายได้ค่าบริการ   - - 30,833.00 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

           ร้อยละ 5 - 15

รายได้จากการบริหารงาน - - 600,000.00 - ราคาตามที่ตกลงในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ    - - 182,849.32 - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด

ขายสินค้า    - - 1,179,828.24 2,506,211.49 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม 

           ร้อยละ 5 – 15

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด

ซื้อสินค้า     - - 381,778.00 740,284.58 ราคาตามที่ตกลงระหว่างกัน 

           (ปี พ.ศ. 2558: ร้อยละ 1

           5 - 30)

ต้นทุนค่าบริการบ�าบัดน้�า - - 331,509.00 2,234,216.50 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

           ร้อยละ 15 (ปี พ.ศ. 2558 : 

           ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

           ร้อยละ 15 - 30)

ต้นทุนงานรับเหมาโครงการน้�า - - 16,195,435.33 47,869,905.28 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

           ร้อยละ 15 - 30

ค่านายหน้า    - - 65,306.47 566,638.23 ราคาตามที่ตกลงระหว่างกัน

ขายสินค้า    - - 3,846,759.22 8,674,690.04 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม

           ร้อยละ 5 - 15

รายได้จากการบริหารงาน - - 600,000.00 - ราคาตามที่ตกลงในสัญญา

รายได้ค่าเช่าทรัพย์สิน  - - 600,000.00 - ราคาตามที่ตกลงในสัญญา

ดอกเบี้ยรับ    - - 337,271.24 - อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.7 ต่อปี

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     2559 2558 2559 2558 นโยบำยก�ำหนดรำคำ
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4.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ

  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

เงินสดในมือ     543,660.51 856,807.25 282,873.17 434,617.56

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์  26,389,735.51 28,456,965.16 19,636,587.73 21,093,228.11

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน  19,699,871.51 28,794,740.81 17,218,409.29 24,846,754.44

เช็ครับที่ยังไม่ได้น�าฝาก   3,692,607.00 3,125,435.07 2,896,924.26 3,125,435.07

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่น�าไปขึ้นเงิน  (1,473,455.58) (2,096,959.46) (922,465.13) (2,096,959.46)

รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  48,852,418.95 59,136,988.83 39,112,329.32 47,403,075.72

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

ผลประโยชน์ระยะสั้น   22,054,050.62 18,899,753.08 20,135,764.29 16,837,289.40

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน  489,686.00 356,657.10 489,686.00 356,657.10

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและ  

 ผู้บริหำรส�ำคัญ    22,543,736.62 19,256,410.18 20,625,450.29 17,193,946.50

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

4.6 ภาระการค�า้ประกันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระการค�า้ประกันสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

- หนังสือค�า้ประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งส�าหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด วงเงิน 

10 ล้านบาท และมีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 5.71 ล้านบาท

- วงเงินเงินเบิกเกินบัญชีกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งส�าหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด 

วงเงิน 10 ล้านบาท และยังไม่มีการใช้วงเงินดังกล่าว

- หนงัสอืค�า้ประกนักบัสถาบันการเงนิแห่งหนึง่ส�าหรบับรษัิทย่อยคอื บรษัิท ผล วอเตอร์ จ�ากดั โดยเป็นการ

ใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันภายใต้วงเงิน 10 ล้านบาท และมีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 1.08 ล้านบาท

- เลตเตอร์ออฟเครดติและทรสัต์รซีทีกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ส�าหรบับรษิทัย่อยคอื บรษิทั ผล วอเตอร์ 

จ�ากัด โดยเป็นการใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันภายใต้วงเงิน 10 ล้านบาท และมีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 

1.15 ล้านบาท

- ค�า้ประกนัการจ่ายช�าระตามสญัญาเช่าทางการเงนิของบรษิทั ผล วอเตอร์ จ�ากดั กบับรษิทัลสิซิง่แห่งหนึง่ 

ภายในวงเงิน 21.68 ล้านบาท

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ

6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรคำ้

 ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น  151,550,831.30 155,899,498.05 131,708,392.37 136,214,025.73

 ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 14,346,318.39 23,587,674.61

รวมลูกหนี้กำรคำ้    151,550,831.30 155,899,498.05 146,054,710.76 159,801,700.34

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,256,214.45) (6,004,519.81) (7,433,540.98) (4,033,155.44)

ลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธ ิ   146,294,616.85 149,894,978.24 138,621,169.78 155,768,544.90

ลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 4,081,119.51 3,206,549.31

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการอื่น  9,323,162.01 3,963,138.99 8,755,636.22 3,963,138.99

 ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้า  11,236,777.42 - 11,236,777.42 -

 เงินทดรองจ่าย    15,744,382.76 1,925,418.87 15,672,324.76 1,925,418.87

 เงินประกันยื่นซองประมูล  538,650.00 2,083,951.00 538,650.00 1,864,970.00

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  1,879,944.25 1,015,643.31 1,453,582.07 937,794.02

 ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า  649,026.76 740,470.22 649,026.76 740,470.22

 ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเก็บ  4,706,454.01 2,583,210.07 2,884,399.05 2,214,605.86

 เงินประกันอากรน�าเข้า  5,200.00 567,262.15 5,200.00 567,262.15

 ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย  1,144,340.80 643,336.20 - 170,086.10

 ภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืน  4,126,982.11 12,878,381.97 4,126,982.11 12,878,381.97

 ลูกหนี้กรมสรรพากร  5,170,041.00 1,395,066.78 3,849,995.51 532,540.72

 อื่นๆ      1,123,823.52 2,679,039.60 280,675.02 1,991,128.80

รวมลูกหนี้อื่น     55,648,784.64 30,474,919.16 53,534,368.43 30,992,347.01

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (673,377.27) (3,909,919.51) (799,655.36)

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ    55,648,784.64 29,801,541.89 49,624,448.92 30,192,691.65

รวมลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ  201,943,401.49 179,696,520.13 188,245,618.70 185,961,236.55

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

  ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโครงการแม่กาและโครงการอื่นๆ 

รวมเป็นจ�านวนเงิน 5.93 ล้านบาท และ 5.15 ล้านบาท ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ตามล�าดับ โดยบันทึกเป็นรายการ “ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า” ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เป็นค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและออกแบบโครงการซึ่งขณะนั้นฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงท่ีจะเกิดโครงการ 

ดังกล่าว จึงบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการเมื่อเกิดโครงการ แต่ต่อมา 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ดังกล่าวพบว่ามีการด�าเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีขั้นตอนที่หลากหลายหาก 

กลุ่มบริษัทฯ รับงานแล้วอาจท�าให้เกิดความไม่คุ้มค่าจากการลงทุนจึงเห็นสมควรที่จะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

ในปี พ.ศ. 2558
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6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจ�านวนวันที่

ค้างช�าระได้ดังนี้

ลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรอื่น

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ   86,589,771.91 96,827,917.92 79,006,315.04 91,920,644.38

เกินก�าหนดช�าระ

1- 60 วัน     46,951,793.75 44,985,611.19 40,483,460.53 39,299,714.92

61-120 วัน     2,735,497.47 3,206,097.03 2,083,462.27 1,626,896.63

121-180 วัน     788,562.67 4,426,506.22 783,113.07 787,430.87

เกิน 180 วันขึ้นไป    14,485,205.50 6,453,365.69 9,352,041.46 2,579,338.93

รวมลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรอื่น  151,550,831.30 155,899,498.05 131,708,392.37 136,214,025.73

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (5,256,214.45) (6,004,519.81) (1,409,249.45) (1,907,392.55)

รวมลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรอื่น - สุทธิ  146,294,616.85 149,894,978.24 130,299,142.92 134,306,633.18

ลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ   - - 8,322,026.86 9,595,491.79

เกินก�าหนดช�าระ

1- 60 วัน     - - 5,316.73 9,149,117.39

61-120 วัน     - - 42,459.65 246,479.10

121-180 วัน     - - 120,329.55 433,760.20

เกิน 180 วันขึ้นไป    - - 5,856,185.60 4,162,826.13

รวมลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 14,346,318.39 23,587,674.61

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - - (6,024,291.53) (2,125,762.89)

รวมลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  - - 8,322,026.86 21,461,911.72

รวมลูกหนี้กำรคำ้ - สุทธิ  146,294,616.85 149,894,978.24 138,621,169.78 155,768,544.90

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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7. สัญญาก่อสร้าง

  รายการที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

มูลคำ่งำนส�ำเร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ

มูลค่างานตามสัญญา   400,397,215.24 65,996,748.57 389,675,037.11 60,481,384.08

การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ  318,298,225.17 57,945,265.89 308,311,004.58 53,600,122.40

หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  (178,276,187.72) (37,307,781.77) (170,639,765.09) (35,089,947.63)

มูลคำ่งำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  140,022,037.45 20,637,484.12 137,671,239.49 18,510,174.77

บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม   9,801,542.62 1,444,623.88 9,636,986.76 1,295,712.23

มูลคำ่งำนส�ำเร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ  149,823,580.07 22,082,108.00 147,308,226.25 19,805,887.00

เงินจำ่ยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

ประมาณการต้นทุนโครงการ  (369,329,356.94) (48,414,414.97) (368,472,006.96) (57,100,673.50)

การรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ  (275,665,662.40) (42,922,781.41) (291,496,239.54) (50,626,199.05)

หัก ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดจริง  408,539,228.41 47,203,562.28 424,019,033.39 52,058,466.13

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง  132,873,566.01 4,280,780.87 132,522,793.85 1,432,267.08

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่ยังไม่ได้เริ่มงาน  - 18,251,876.64 - 18,251,876.64

รวมเงินจำ่ยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง  132,873,566.01 22,532,657.51 132,522,793.85 19,684,143.72

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการประปาหมู่บ้าน

และโครงการขุดเจาะบาดาล เป็นจ�านวนเงิน 97.11 ล้านบาท และจ�านวนเงิน 96.48 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการตามล�าดับ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ มีสิทธิเรียกร้องจากผู้รับเหมาช่วงเป็นจ�านวนเงิน 80.39 ล้านบาทและ 79.80 ล้านบาท 

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามล�าดับ กลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจาก 

ความล่าช้าจากผู้รับเหมาช่วงและประเมินประมาณการหน้ีสินท่ีกลุ่มบริษัทฯ คาดว่าจะไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับเหมาช่วง

เป็นจ�านวนเงิน 51.69 ล้านบาท รวมค่าปรับที่กลุ่มบริษัทฯ มีภาระอีกจ�านวนเงิน 4.82 ล้านบาท ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ ได้บันทึกเป็น

ประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า
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8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

สินค้าส�าเร็จรูป    226,935,535.34 206,425,061.90 209,317,519.97 199,899,898.32

สินค้าระหว่างทาง    17,421,541.10 26,824,499.77 17,421,541.10 25,836,136.81

สินค้าฝากขาย     371,760.80 322,847.48 371,760.80 322,847.48

งานระหว่างท�า    2,787,905.09 - - -

รวมสินค้ำคงเหลือ    247,516,742.33 233,572,409.15 227,110,821.87 226,058,882.61

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า   (12,431,077.33) (10,348,507.00) (12,431,077.33) (10,348,507.00)

สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ   235,085,665.00 223,223,902.15 214,679,744.54 215,710,375.61

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม  10,348,507.00 9,251,541.17

ตั้งเพิ่มระหว่างป ี    4,719,373.84 5,455,599.27

โอนกลับ      (2,636,803.51) (4,358,633.44)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม  12,431,077.33 10,348,507.00

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558

  รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 แสดงได้ดังนี้

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

      งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  สัดส่วนกำรลงทุน

  ร้อยละ 2559 2558

 บริษัท   2559 2558 จ�ำนวนเงิน คำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ สุทธิ จ�ำนวนเงิน คำ่เผื่อกำรด้อยค่ำ สุทธิ  

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 76.67 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 11,500,000.00 (11,500,000.00) -

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด 99.99 99.99 999,970.00 - 999,970.00 999,970.00 - 999,970.00

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด 100.00 100.00 6,770,686.00 (6,770,686.00) - 6,770,686.00 (6,770,686.00) -

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด 99.99 99.99 9,999,970.00 - 9,999,970.00 9,999,970.00 - 9,999,970.00

รวม    29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาต้ังค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด เพิ่มเติมเนื่องจากบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด มีผลประกอบการขาดทุน

อย่างต่อเนื่อง โดยค�านวณพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจ�านวน

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

บริษัท เอ็น แอนด์ พี โฮลดิ้ง จ�ากัด

 ราคาทุน    2 1,000,000.00 1,000,000.00

 หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน  (1,000,000.00) (1,000,000.00)

สุทธิ      - -

 หน่วย : บำท

 สัดส่วนกำรลงทุน  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     ร้อยละ 2559 2558

11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

  เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยใน 

อัตราร้อยละ10 ต่อปี

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย
 หน่วย: บำท

       งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

      ณ วันที่   ณ วันที่

      31 ธันวำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งป ี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

รำคำทุน

 ที่ดิน      1,370,160.00 - - 1,370,160.00

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  23,061,322.48 - - 23,061,322.48

 รวมรำคำทุน    24,431,482.48 - - 24,431,482.48

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  16,731,207.99 477,675.95 - 17,208,883.94

 รวมคำ่เสื่อมรำคำสะสม  16,731,207.99 477,675.95 - 17,208,883.94

 มูลคำ่สุทธิตำมบัญช ี  7,700,274.49   7,222,598.54
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  บริษัทฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดังนี้

 หน่วย: ล้ำนบำท

  รำคำตำมบัญช ี 

   อสังหำริมทรัพย ์     วันที่รำยงำน

 แห่งที่  เพื่อกำรลงทุน สิทธิกำรเช่ำ รวม รำคำประเมิน ผู้ประเมินอิสระ กำรประเมินทรัพย์สิน

 1  2.89 - 2.89 5.00 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี ้ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

        แวลูเอชั่น จ�ากัด 

 2  2.34 - 2.34 7.80 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี ้ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

        แวลูเอชั่น จ�ากัด 

 3  1.74 - 1.74 6.38 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี ้ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

        แวลูเอชั่น จ�ากัด 

 4  0.25 1.92 2.17 3.94 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี ้ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

        แวลูเอชั่น จ�ากัด 

   7.22 1.92 9.14

  ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 4 จ�านวนเงิน 3.94 ล้านบาท ได้มีการพิจารณารวมสิทธิการเช่า

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจ�านวน 1.92 ล้านบาท

  ราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 1 

ถึง แห่งที่ 3 และวิธีรายได้ส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 4

  การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับท่ี 2 จาก

เกณฑ์ข้อมูลที่น�ามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม

  ค่าเส่ือมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 0.48 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

  ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนท่ีหักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 0.54 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

  บริษัทฯ ได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  

และ พ.ศ. 2558 จ�านวน 6.97 ล้านบาท และ 7.39 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจ�านองเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และ

วงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง
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13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

    งบกำรเงินรวม

  ยอดคงเหลือ     ยอดคงเหลือ
  ณ วันที่   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงป ี  ณ วันที่
  31 ธันวำคม     ผลต่ำงกำร 31 ธันวำคม
  พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท แปลงค่ำงบกำรเงิน พ.ศ. 2559

รำคำทุน
 ที่ดิน   32,384,486.00 - - - - 32,384,486.00
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 102,216,648.74 165,000.00 (1,607,609.83) - (36,081.54) 100,737,957.37
 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 23,450,297.67 8,172,677.54 (1,077,939.93) 15,897.29 (8,056.15) 30,552,876.42
 สินค้าสาธิตและเครื่องมือโรงงาน 19,698,040.51 2,260,591.58 - - - 21,958,632.09
 ยานพาหนะ 16,610,523.14 95,724.30 (5,099,794.39) - (3,257.13) 11,603,195.92
 สาธารณูปโภค 14,893,388.14 222,600.00 - - - 15,115,988.14
 เครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาล - 21,865,389.70 - - - 21,865,389.70
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน�้า 6,576,979.80 - - - - 6,576,979.80
 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 14,969,795.75 - - (15,897.29) - 14,953,898.46
  ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 
 สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง - 6,702,058.90 - - - 6,702,058.90
 รวมรำคำทุน 230,800,159.75 39,484,042.02 (7,785,344.15) - (47,394.82) 262,451,462.80

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 32,069,133.35 3,607,957.51 (1,032,666.77) - (15,961.25) ) 34,628,462.84
 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 19,277,080.31 3,169,200.85 (1,006,550.25) 203.23 (1,475.07)  21,438,459.07
 สินค้าสาธิตและเครื่องมือโรงงาน 13,515,433.03 1,959,952.33 - - - 15,475,385.36
 ยานพาหนะ 7,496,231.06 961,106.96 (3,232,770.98) - (115.92)  5,224,451.12
 สาธารณูปโภค 10,085,207.88 1,519,388.74 - - - 11,604,596.62
 เครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาล - 850,523.76 - - - 850,523.76
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน�้า 6,433,023.09 1,456,171.91 - - - 7,889,195.00
 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย
  ที่มีไว้เพื่อให้เช่า 1,231,682.55 4,984,149.15 - (203.23) - 6,215,628.47
 รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม 90,107,791.27 18,508,451.21 (5,271,988.00) - (17,552.24) 103,326,702.24

  มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี 140,692,368.48     159,124,760.56
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  ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการ

เงินรวมจ�านวนเงิน 18.83 ล้านบาท และ 13.59 ล้านบาท ตามล�าดับ และรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนเงิน 17.09 ล้านบาท และ 12.86 ล้านบาท ตามล�าดับ

  บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 

2558 จ�านวน 88.42 ล้านบาท และ 91.25 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจ�านองเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืม

ระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

  ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 

2558 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 38.71 ล้านบาท และ 26.91 ล้านบาท ตามล�าดับ

  กลุ่มบริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องจักรส�าหรับขุดเจาะบาดาล เครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้

สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี จ�านวน 

27.48 ล้านบาท และ 5.85 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจ�านวน 6.51 ล้านบาท และ 5.34 ล้านบาท ตามล�าดับ

 หน่วย: บำท

    งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ
  ณ วันที่   รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงป ี  ณ วันที่
   31 ธันวำคม     31 ธันวำคม
   พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท พ.ศ. 2559

รำคำทุน
 ที่ดิน     32,384,486.00 - - - 32,384,486.00
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  100,061,310.58 165,000.00 - - 100,226,310.58
 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน  22,548,337.45 7,995,190.62 (904,846.38) 15,897.29 29,654,578.98
 สินค้าสาธิต   19,571,434.01 2,163,490.46 - - 21,734,924.47
 ยานพาหนะ   15,629,636.62 95,724.30 (5,099,794.39) - 10,625,566.53
 สาธารณูปโภค   14,767,196.82 222,600.00 - - 14,989,796.82
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน�้า  9,884,202.50 - - - 9,884,202.50
 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า  14,969,795.75 - - (15,897.29) 14,953,898.46
 รวมรำคำทุน   229,816,399.73 10,642,005.38 (6,004,640.77) - 234,453,764.34

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม
 อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  31,224,758.12 3,286,748.84 - - 34,511,506.96
 เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน  18,950,341.54 2,804,155.70 (902,884.72) 203.23 20,851,815.75
 สินค้าสาธิต   13,813,521.21 1,964,846.82 - - 15,778,368.03
 ยานพาหนะ   7,615,658.15 806,936.78 (3,232,770.98) - 5,189,823.95
 สาธารณูปโภค   9,733,318.66 1,477,213.96 - - 11,210,532.62
 สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน�้า  8,079,248.95 1,768,679.67 - - 9,847,928.62
 อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า  1,231,682.55 4,984,149.15 - (203.23) 6,215,628.47
 รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม  90,648,529.18 17,092,730.92 (4,135,655.70) - 103,605,604.40

  มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี  139,167,870.55    130,848,159.94
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  ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 บริษัทย่อย คือ บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด ได้ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัท 2 

แห่งในราคารวม 6.76 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายช�าระค่าซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 

2559 บริษัทย่อยได้มีการท�าสัญญาซื้อขายกับสถาบันการเงินแห่งหน่ึงเพื่อขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวในราคาขายที่

เท่ากับราคาทุนที่บริษัทย่อยซ้ือมา และได้ท�าสัญญาเช่าซื้อกับสถาบันการเงินแห่งเดียวกันเพื่อเช่ากลับคืน โดยบริษัทฯ ได้เข้า

ค�้าประกันสัญญาเช่าซื้อดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทย่อยได้รับช�าระค่าขายเครื่องจักรและอุปกรณ์ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และ

ได้รับรู้รายการขายและให้เช่ากลับคืนในวันเดียวกัน

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

       งบกำรเงินรวม  

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

      ณ วันที่   ณ วันที่

      31 ธันวำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งป ี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

ราคาทุน      6,050,000.00 - - 6,050,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   (3,575,345.70) (375,315.46) - (3,950,661.16)

 มูลคำ่สุทธิตำมบัญช ี  2,474,654.30   2,099,338.84

 หน่วย: บำท

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

      ณ วันที่   ณ วันที่

      31 ธันวำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งป ี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

ราคาทุน      5,600,000.00 - - 5,600,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   (3,450,345.70) (225,315.46) - (3,675,661.16)

 มูลคำ่สุทธิตำมบัญช ี  2,149,654.30   1,924,338.84

  ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบ

การเงินรวมจ�านวนเงิน 0.38 ล้านบาท และ 0.35 ล้านบาท ตามล�าดับ และรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการ

จ�านวนเงิน 0.23 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

       งบกำรเงินรวม  

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

      ณ วันที่   ณ วันที่

      31 ธันวำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งป ี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

ราคาทุน      11,492,537.75 1,054,000.00 - 12,546,537.75

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   (9,932,612.61) (629,393.50) - (10,562,006.11)

 มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี   1,559,925.14   1,984,531.64

 หน่วย: บำท

       งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

      ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ

      ณ วันที่   ณ วันที่

      31 ธันวำคม รำยกำรเคลื่อนไหวระหวำ่งป ี 31 ธันวำคม

      พ.ศ. 2558 เพิ่มขึ้น ลดลง พ.ศ. 2559

ราคาทุน      11,244,997.75 1,054,000.00 - 12,298,997.75

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   (9,912,673.86) (579,750.16) - (10,492,424.02)

 มูลคำ่สุทธิตำมบัญชี   1,332,323.89   1,806,573.73 

  ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของ 

งบการเงนิรวมจ�านวนเงนิ 0.63 ล้านบาท และ 0.71 ล้านบาท ตามล�าดบั และรวมอยูใ่นก�าไรขาดทนุของงบการเงนิเฉพาะกจิการ

จ�านวนเงิน 0.58 ล้านบาท และ 0.69 ล้านบาท ตามล�าดับ

  ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

และ พ.ศ. 2558 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 8.95 ล้านบาท เท่ากันทั้งสองปี

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  18,468,742.89 6,118,782.82 18,027,923.29 5,844,875.56

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี  - - - -

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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  รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 

และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ตั๋วแลกเงิน     200,000,000.00 100,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00

หัก ส่วนลดตั๋วแลกเงิน   (1,261,397.84) (874,689.76) (1,261,397.84) (874,689.76)

ตั๋วแลกเงินสุทธ ิ    198,738,602.16 99,125,310.24 198,738,602.16 99,125,310.24

ตั๋วสัญญาใช้เงิน    75,000,000.00 40,000,000.00 75,000,000.00 40,000,000.00

ทรัสต์รีซีท     39,835,715.83 - 38,789,149.75 -

รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  313,574,317.99 139,125,310.24 312,527,751.91 139,125,310.24

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

 หน่วย: บำท

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      ณ วันที่  ณ วันที ่ ณ วันที ่  ณ วันที่

     1 มกรำคม ก�ำไร 31 ธันวำคม 1 มกรำคม ก�ำไร 31 ธันวำคม

     พ.ศ. 2559 (ขำดทุน) พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2559 (ขำดทุน) พ.ศ. 2559  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 566,186.41 (284,336.52) 281,849.89 516,153.96 (234,304.07) 281,849.89

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 2,069,701.40 416,514.06 2,486,215.46 2,069,701.40 416,514.06 2,486,215.46

 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า 94,058.38 397,059.21 491,117.59 94,058.38 397,059.21 491,117.59

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 3,388,835.99 539,577.41 3,928,413.40 3,164,961.82 503,839.38 3,668,801.20

 ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากค่าปรับ - 11,281,146.55 11,281,146.55 - 11,099,939.15 11,099,939.15

 รวม  6,118,782.18 12,349,960.71 18,468,742.89 5,844,875.56 12,183,047.73 18,027,923.29

 หน่วย: บำท

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      ณ วันที่  ณ วันที่ ณ วันที่  ณ วันที่

     1 มกรำคม ก�ำไร 31 ธันวำคม 1 มกรำคม ก�ำไร 31 ธันวำคม

     พ.ศ. 2558 (ขำดทุน) พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558 (ขำดทุน) พ.ศ. 2558  

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 491,322.11 74,864.30 566,186.41 491,322.11 24,831.85 516,153.96

 ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 1,850,308.25 219,393.15 2,069,701.40 1,850,308.25 219,393.15 2,069,701.40

 ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า - 94,058.38 94,058.38 - 94,058.38 94,058.38

 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,830,579.34 558,256.65 3,388,835.99 2,729,535.48 435,426.34 3,164,961.82

 รวม  5,172,209.70 946,572.48 6,118,782.18 5,071,165.84 773,709.72 5,844,875.56

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 อนุมัติให้บริษัทฯ 

ออกตั๋วแลกเงินวงเงินไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่มีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.5 ถึง ร้อยละ 4 ต่อปี อายุ 4 เดือน ให้

กบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง่ เพือ่เสนอขายให้กบันกัลงทนุรายใหญ่ หรอืนกัลงทนุสถาบนัการเงนิ เพือ่น�าเงนิทีไ่ด้จากการออกตัว๋

แลกเงินมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับโครงการธุรกิจน�้า

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีตั๋วแลกเงินจ�านวน 200 ล้านบาท ก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.45 ต่อปี 

และ มีอายุ 4 เดือน

  อตัราดอกเบีย้ของเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 

2558 มีดังต่อไปนี้

ตั๋วสัญญาใช้เงิน อัตราตามที่ธนาคารก�าหนด อัตราตามที่ธนาคารก�าหนด

 (ร้อยละ 3.15 ถึง 3.50) และร้อยละ MLR-1.5

  (ร้อยละ 3.70 ถึง 3.75)

ตั๋วแลกเงิน ส่วนลด ร้อยละ 3.45 ส่วนลด ร้อยละ 3.55

ทรัสต์รีซีท อัตราตามที่ธนาคารก�าหนด -

 (ร้อยละ 2.50 ถึง 3.00) 

 อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

      2559 2558

  บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการ

เงินดังกล่าว (ไม่รวมตั๋วแลกเงิน)

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้กำรคำ้

 เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น

 - ในประเทศ   30,317,488.26 31,221,164.17 23,795,547.33 22,605,683.93

 - ต่างประเทศ   74,016,601.43 87,676,185.54 70,444,070.77 85,226,176.83

 เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 331,535.22 677,003.47

 ต้นทุนงานโครงการค้างจ่ายกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 2,291,090.00 16,139,199.98

รวมเจำ้หนี้กำรค้ำ    104,334,089.69 118,897,349.71 96,862,243.32 124,648,064.21

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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 19. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

เจ้ำหนี้อื่น

 เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย ์  - 15,275,587.50 - 15,275,587.50

 ภาษีขายไม่ถึงก�าหนดและภาษีหัก ณ ที่จ่าย  11,590,537.93 3,571,483.79 10,326,548.07 1,812,237.85

 ค่านายหน้าค้างจ่าย   4,542,487.45 6,349,547.76 3,611,099.44 4,990,949.72

 โบนัสค้างจ่าย    1,429,534.88 6,194,803.00 1,205,082.33 5,490,185.00

 ค่าตอบแทนและบ�าเหน็จกรรมการ  500,000.00 1,930,000.00 500,000.00 1,930,000.00

 เงินค่าสินค้ารับล่วงหน้า  3,152,265.63 1,722,151.44 543,730.63 408,031.44

 ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า  7,764,839.70 10,100,051.10 7,764,839.70 10,100,051.10

 ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าค้างจ่าย  682,259.00 1,468,666.62 682,259.00 1,468,666.62

 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   9,160,164.68 5,454,175.28 6,457,167.08 4,073,700.53

 อื่นๆ      1,452,507.82 908,588.59 1,187,357.75 476,716.78

 เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 119,182.20 352,410.28

รวมเจำ้หนี้อื่น     40,274,597.09 52,975,055.08 32,397,266.20 46,378,536.82

รวมเจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  144,608,686.78 171,872,404.79 129,259,509.52 171,026,601.03

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเชำ่กำรเงินคงเหลือ

 - ภายใน 1 ป ี   6,820,045.86 1,289,427.72 2,135,343.54 1,151,343.72

 - เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ป ี  20,043,982.66 3,941,378.54 2,725,456.44 3,550,140.54

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  (2,156,880.24) (556,966.87) (333,587.86) (516,893.96)

มูลคำ่ปัจจุบันของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  24,707,148.28 4,673,839.39 4,527,212.12 4,184,590.30

หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ป ี  (5,971,585.52) (1,065,944.88) (1,958,342.37) (945,561.06)

สุทธิ      18,735,562.76 3,607,894.51 2,568,869.75 3,239,029.24

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

 หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย ได้รับการค�า้ประกันการจ่ายช�าระโดยบริษัทฯ ทั้งจ�านวน
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20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บัญชีนี้ประกอบด้วย

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม  10,000,000.00 16,000,000.00

เพิ่มขึ้นในระหว่างป ี   50,000,000.00 -

จ่ายช�าระคืนในระหว่างป ี  (12,545,000.00) (6,000,000.00)

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ป ี  (11,140,000.00) (6,000,000.00)

สุทธ ิ      36,315,000.00 4,000,000.00

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงจ�านวน 30 ล้านบาท 

โดยก�าหนดช�าระคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ล้านบาท จ�านวน 60 งวด เริ่มช�าระเงินต้นงวดแรก

เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งเดียวกันจ�านวน 

50 ล้านบาท เพื่อรองรับ Core-Trading Asset ได้แก่สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ โดยก�าหนดช�าระคืนเงินต้นตามสัญญาเงินกู้

เป็นรายเดือนภายใน 84 งวด ซึ่งงวดที่ 1-83 ช�าระงวดละ 595,000 บาท และงวดที่ 84 ช�าระส่วนที่เหลือทั้งหมด และก�าหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง THBFIX บวกด้วยร้อยละ 1.85 ต่อปี (ร้อยละ 4.7) ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย THBFIX ดังกล่าวมีอัตราต�่า

กว่าอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี บริษัทฯ ต้องช�าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.5 ต่อปีโดยเริ่มช�าระเงินต้นและดอกเบี้ยงวดแรกเดือน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

  ภายใต้เงื่อนไขของสัญญากู้เงินเพื่อรองรับ Core-Trading Asset ดังกล่าว บริษัทฯ มีภาระผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่ส�าคัญบางประการ เช่น

- การด�ารงอัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกว่า 2 เท่า ทั้งนี้ต้องไม่ต�า่ 

กว่าศูนย์

- การด�ารงอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ (DSCR) ไม่น้อยกว่า 2 เท่า

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนความสามารถในการช�าระหนีไ้ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนด อย่างไร

ก็ตามฝ่ายบริหารของบริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเจรจากับสถาบันการเงินและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

  บรษิทัฯ ได้น�าทีด่นิและสิง่ปลกูสร้างของบรษิทัไปจดจ�านองเพือ่ค�า้ประกนัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว
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21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

  การเปลีย่นแปลงมลูค่าปัจจบุนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันต้นปี  16,944,179.99 14,411,848.89 15,824,809.12 13,647,677.42

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

 ต้นทุนบริการในปัจจุบัน  2,348,307.01 2,158,911.58 2,174,060.88 1,826,881.68

 ต้นทุนดอกเบี้ย    349,580.00 373,419.52 345,136.00 350,250.02

ส่วนที่รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

 (ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตาม

  หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  - - - -

   ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อ

    สมมติทางการเงิน  - - - -

   ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจาก

    ประสบการณ์  - - - -

ผลประโยชน์ที่จ่ายในระหว่างป ี  - - - -

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน ณ วันสิ้นปี  19,642,067.00 16,944,179.99 18,344,006.00 15,824,809.12

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

ค่าใช้จ่ายในการขาย   1,124,922.11 1,388,659.99 1,155,483.00 1,826,881.68

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร   1,572,964.90 1,143,671.11 1,363,713.88 350,250.02

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  2,697,887.01 2,532,331.10 2,519,196.88 2,177,131.70

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนกังาน ส�าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558ได้แสดงในงบก�าไรขาดทนุ 

ดังนี้:

  ข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัราคดิลดประมาณการจากอตัราผลตอบแทนถวัเฉลีย่ของพนัธบตัรรฐับาล และสะท้อนประมาณการ

ของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

  ข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ทีจ่ะอยูจ่นเกษยีณในอนาคตอย่างสมเหตสุมผลประมาณ

การจากตารางมรณะ

  ข้อสมมติในการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทีส่�าคญั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 

(แสดงด้วยค่าเฉลี่ยถ่วงน�า้หนัก) มีดังนี้

อัตราคิดลด     2.18% - 2.38% 2.51% - 3.59% 2.18% 2.51% - 3.59%

เงินเดือนรายเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น  5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

อัตรำมรณะ 100% ของตำรำงมรณะปี 2551 100% ของตำรำงมรณะปี 2551

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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อัตราคิดลด     (2,225,917.00) 2,671,176.00 (2,036,387.00) 2,443,425.00

อัตราการขึ้นเงินเดือน   2,364,567.00 (2,031,264.00) 2,147,445.00 (1,846,257.00)

อัตราการหมุนเวียน   (2,339,175.00) 1,108,703.00 (2,139,755.00) 1,008,261.00

 หน่วย : บำท

 กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1% เพิ่มขึ้น 1% ลดลง 1%

  การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมตหิลกั แสดงถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงข้อสมมตหิลกัต่อมลูค่าปัจจุบนั

ของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้

ภายใน 1 ปี     718,988.00 718,988.00

มากกว่า 1 ปี ไม่เกิน 5 ป ี  3,259,609.00 3,259,609.00

เกินกว่า 5 ป ี    156,735,858.00 132,320,600.00

 หน่วย : บำท

      งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  การวิเคราะห์การครบก�าหนดของการจ่ายช�าระผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มีรายละเอียดดังนี้

22. ทุนเรือนหุ้น

  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2559 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ได้พิจารณาอนุมัติเรื่องที่เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้น 

เพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1) การลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯจ�านวน 14 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจ�านวน 162,000,000 บาท เป็นทนุจดทะเบยีน

จ�านวน 161,999,986 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังมิได้ออกจ�าหน่ายจ�านวน 14 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (บริษัทฯ ได้จดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559)

2) การออกและจัดสรรหุ้นสามัญจ�านวน 40,499,996 หุ้น เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม (Rights Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 2 บาท  

(รวมมูลค่าของหุ้นที่เสนอขาย 80,999,992 บาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 40,499,996 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการออก

หุ้นจ�านวน 350,000 บาท แสดงเป็นรายการหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่าหุ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับช�าระค่าหุ้นดังกล่าวแล้ว

ทั้งจ�านวนและได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559)

3) การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) จ�านวนไม่เกิน 40,499,996 

หน่วย ให้แก่ผูถ้อืหุน้เดมิทีจ่องซือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุตามข้อ 2) ในอตัราส่วน 1 หุน้สามญัต่อ 1 หน่วยใบส�าคญัแสดงสิทธิ 

โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น

สามัญเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออก

  บริษัทฯ ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ก�าหนดวันใช้สิทธิทุก 6 เดือน เริ่ม 

ครั้งแรกวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีใบส�าคัญแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามัญ (PHOL-W1) ท่ีออกให้แก ่

ผู้ถือหุ้นแล้วจ�านวน 40,499,996 ใบส�าคัญแสดงสิทธิ
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4) การออกและจัดสรรใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 

(ESOP-Warrant) จ�านวน 8,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หน่วยใบส�าคัญแสดง

สิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ และมีราคาใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 3 บาทต่อหุ้น โดยใบส�าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 

นับจากวันที่ออก (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยังไม่มีการก�าหนดวันให้สิทธิและยังไม่ได้ออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

ดังกล่าว)

5) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน 88,999,992 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 161,999,986 บาท

(ภายหลังการลดทุนจดทะเบียน) เป็นทุนจดทะเบียนจ�านวน 250,999,978 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�านวน 

88,999,992 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท เพือ่เสนอขายให้ผูถ้อืหุน้เดมิและรองรบัการใช้สทิธขิองใบส�าคญัแสดงสทิธิ 

PHOL-W1 และ ESOP-Warrant (ได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559)

รายละเอียดเบื้องต้นของใบส�าคัญแสดงสิทธิ (PHOL-W1) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ชนิดของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและเปลี่ยนมือได้

จ�านวนที่ออกและเสนอขาย : 40,499,996 หน่วย

ราคาเสนอขายต่อหน่วย : หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)

อายุของใบส�าคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี นับจากวันออกใบส�าคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิ : ใบส�าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น

ราคาการใช้สิทธิ : ใบส�าคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย สามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัเพิม่ทนุได้ ในราคาหุน้ละ 3 บาท  

 (สามบาท)

 การใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิ ผูถ้อืใบส�าคญัแสดงสทิธสิามารถใช้สทิธซิือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ ได้ตามจ�านวนทีไ่ด้รบั 

 การจัดสรรในวันท�าการสุดท้ายของเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของแต่ละปี นับจาก 

 วันที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบส�าคัญแสดงสิทธิ

  ใบส�าคญัแสดงสทิธขิองบรษิทัได้รบัอนญุาตให้เริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที ่11 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2559

23. ส�ารองตามกฎหมาย

  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ารองตาม

กฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ทุนส�ารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถน�าไปจ่ายปันผลได้
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24. ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น

  ก�าไร(ขาดทนุ)ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสทุธิท่ีเป็นของผู้ถอืหุน้ของบรษัิทด้วยจ�านวนหุน้สามัญถวัเฉล่ีย

ถ่วงน�้าหนักที่ช�าระและออกในระหว่างปี

  ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ ดังนี้

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)  (15,246,172) 34,312,608 (12,669,123) 28,163,824

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (หุ้น)  189,797,244 161,999,986 189,797,244 161,999,986

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)  (0.08) 0.21 (0.07) 0.17

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ (บาท)  (15,246,172) 34,312,608 (12,669,123) 28,163,824

จ�านวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนัก (หุ้น)  189,797,244 161,999,986 189,797,244 161,999,986

การปรับปรุง :

 การแปลงสภาพของใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้น  5,180,232 - 5,180,232 -

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�าหนักที่ใช้ค�านวณ

 ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (หุ้น)  194,977,476 161,999,986 194,977,476 161,999,986

ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลด (บาท)  (0.08) 0.21 (0.06) 0.17

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

  ก�าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นปรับลดส�าหรับส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม แสดงได้ ดังนี้

25. เงินปันผลจ่าย

 ปี พ.ศ. 2559

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่8/2559 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2559 ได้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2559 ในอัตราหุน้ละ 0.10 บาท เป็นจ�านวน 16.20 

ล้านบาท ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2559

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 และรายงานการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี พ.ศ. 2558 งวดสุดท้ายใน 

วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนหุ้น 161.99 ล้านหุ้น 

เป็นจ�านวนเงิน 19.44 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 32.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี 

พ.ศ. 2558
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 ปี พ.ศ. 2558

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่5/2558 เมือ่วนัที ่10 สงิหาคม พ.ศ. 2558 ได้มมีตใิห้จ่ายเงนิปันผล

ระหว่างกาลจากผลการด�าเนนิงานงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558 ในอตัราหุน้ละ 0.08 บาท เป็นจ�านวน 12.96 

ล้านบาท ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 2/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 และรายงานการประชมุ

สามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี พ.ศ. 2557 งวดสุดท้ายในวัน

ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท ส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนหุ้น 161.99 ล้านหุ้น เป็น

จ�านวนเงิน 19.44 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 32.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.39 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 

2557

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

  ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญดังนี้

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงเหลือและงานระหว่างท�า  (23,347,291.85) (11,626,164.40) (9,466,534.97) (4,096,632.46)

ซื้อสินค้า      581,164,856.09 637,954,765.35 552,536,507.17 616,745,302.94

ค่าจ้างผู้รับเหมา    201,805,350.62 47,203,562.28 200,021,846.52 52,058,466.13

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย  19,990,836.12 14,475,964.37 18,375,472.49 14,260,129.33

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน  114,932,429.41 114,332,792.52 99,597,053.84 97,039,984.19

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  6,024,803.67 5,989,285.83 5,696,453.47 5,696,008.25

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า  7,791,589.78 7,452,450.05 7,683,944.68 7,047,825.78

ค่าสาธารณูปโภค    4,044,381.51 4,223,252.27 3,953,706.22 4,163,886.19

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  - 5,932,947.76 - 5,150,000.00

หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)  (181,163.31) - 7,751,169.01 -

ค่าปรับงานล่าช้า    56,511,506.75 - 55,499,695.75 -

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558

27. ภาษีเงินได้

  ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน    11,332,072.14 10,660,529.39 10,594,384.41 10,203,274.75

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว  (12,349,960.71) (946,572.48) (12,183,047.73) (773,709.72)

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้  (1,017,888.57) 9,713,956.91 (1,588,663.32) 9,429,565.03

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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  กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได ้    (16,271,373.91)  42,761,682.20

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี  20.00 (3,254,274.78) 20.00 8,552,336.44

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน  8.96 (1,457,041.32) (0.32) (138,404.72)

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร  (12.73) 2,071,224.94 2.98 1,276,237.42

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง  4.91 (798,967.64) (0.72) (306,924.83)

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  (15.20) 2,472,960.66 1.99 853,184.27

ผลขาดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี แต่น�ามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษ ี  - - (1.11) (470,681.23)

ผลแตกต่างชั่วคราวในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้

 รอการตัดบัญช ี   0.32 (51,790.43) (0.12) (51,790.43)

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้  6.26 (1,017,888.57) 22.72 9,713,956.92

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม

 2559 2558

      อัตรำภำษี  อัตรำภำษี

      (ร้อยละ) หน่วย: บำท (ร้อยละ) หน่วย: บำท

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได ้    (14,257,785.88)  37,593,388.68

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี  20.00 (2,851,557.18) 20.00 7,518,677.74

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร  (14.46) 2,061,861.50 5.90 2,217,812.12

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง  5.60 (798,967.64) (0.82) (306,924.83)

ค่ำใช้จ่ำย(รำยได้)ภำษีเงินได้  11.14 (1,588,663.32) 25.08 9,429,565.03

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 2559 2558

      อัตรำภำษี  อัตรำภำษี

      (ร้อยละ) หน่วย: บำท (ร้อยละ) หน่วย: บำท

  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

 หมดอายุในอีก 1 ป ี  - 4,840,642.70 - -

 หมดอายุในอีก 2-5 ปี  7,560,372.96 10,293,073.49 - -

ผลแตกต่างชั่วคราว   - - - -

รวม      7,560,372.96 15,133,716.19 - -

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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 บริษัทย่อย

  บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศกัมพูชาจะต้องเสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรืออัตราภาษีขั้นต�า่ร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดแล้วแต่

จ�านวนใดจะสูงกว่า

28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

  บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และพนกังานของกลุม่บรษิทัฯ ได้ร่วมกนัจดัตัง้กองทนุส�ารองเลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทนุ

ส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนด้วยจ�านวนเงินที่เท่าๆ 

กนัในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงนิเดอืนพนกังาน และจ่ายให้แก่พนกังานในกรณทีีอ่อกจากงานตามระเบยีบว่าด้วยกองทนุของกลุม่

บริษัทฯ

  บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 เป็น

จ�านวนเงิน 2.87 ล้านบาท และ 2.71 ล้านบาท ตามล�าดับ

29. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

  กลุม่บรษิทัฯ ได้น�าเสนอข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงานธรุกจิ โดยพจิารณาจากระบบการบรหิาร การจดัการและ

โครงสร้างการรายงานทางการเงินภายในของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

  ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถ

ปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสมเหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้

จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน
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 ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ

  ข้อมลูทางการเงนิจ�าแนกตามส่วนงานธรุกจิและการกระทบยอดก�าไรหรอืขาดทนุตามส่วนงานทีร่ายงานของกลุม่บรษิทัฯ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

 หน่วย: พันบำท

 ธุรกิจซื้อมำขำยไป

 อุปกรณ์เพื่อควำม  ธุรกิจรับเหมำ

 ปลอดภัยและ ธุรกิจเกี่ยวกับ ก่อสรำ้งระบบ ตัดรำยกำรระหว่ำง

 อุปกรณ์นิรภัย ระบบบ�ำบัดน�้ำ ประปำหมู่บ้ำน ส่วนงำน งบกำรเงินรวม

 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558

รายได้จากบุคคลภายนอก 817,658 820,267 28,327 73,080 252,009 21,556 - - 1,097,994 914,903

รายได้ระหว่างส่วนงาน 25,058 44,856 8,952 43,784 12,895 18,170 (46,905) (106,810) - -

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ (629,469) (665,901) (38,472) (79,592) (240,555) (36,692) 47,155 107,569 (861,341) (674,616)

ก�ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 213,247 199,222 (1,193) 37,272 24,349 3,034 250 759 236,653 240,287

ค่าปรับงานล่าช้า   (1,012)  (55,500)    (56,512) -

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

ก�าไร(ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธ ิ         3,478 (683)

รายได้อื่น         1,394 3,040

ค่าใช้จ่ายในการขาย         (92,295) (101,587)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร         (97,982) (88,107)

ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า         - (5,933)

ต้นทุนทางการเงิน         (11,007) (4,255)

รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้         1,018 (9,714)

ก�ำไร(ขำดทุน)ส�ำหรับป ี   (2,205)  (31,151)    (15,253) 33,048

  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพย์ตามส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษัทฯ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ  7,223 7,700

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ  159,125 140,692

สินทรัพย์ส่วนกลาง    794,606 519,006

รวมสินทรัพย์     960,954 667,398

 หน่วย: พันบำท

 งบกำรเงินรวม

      2559 2558
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 ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์

  กลุ่มบริษัทฯ น�าเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์

ในต่างประเทศเป็นจ�านวนเงินไม่เป็นสาระส�าคัญ

  ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

ไทย      1,086,454 904,710

ประเทศอื่นๆ     11,540 10,193

รวม      1,097,994 914,903

 หน่วย: พันบำท

 รำยได้

      2559 2558

 ลูกค้ำรำยใหญ่

  กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

30. คู่ค้ารายส�าคัญ

  กลุ่มบริษัทฯ มีคู่ค้ารายส�าคัญซึ่งเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างโครงการประปาหมู่บ้านดังนี้

 บริษัท แม็กซ์ วอเตอร์ช็อป จ�ากัด

 บริษัท ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ�ากัด

 บริษัท สองแคว วอเตอร์ จ�ากัด

 บริษัท นครพิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี. โกลด์

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอเซีย เมทัลชีท แอนด์ สตีล
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30.1 ยอดคงเหลือที่ส�าคัญระหว่างคู่ค้ารายส�าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 ประกอบด้วย

ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น

 ลูกหนี้อื่น

  บริษัท แม็กซ์ วอเตอร์ช็อป จ�ากัด  12,700,204.85 - 12,556,824.85 -

  บริษัท ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ�ากัด  1,263,953.91 - 1,189,421.20 -

  บริษัท สองแคว วอเตอร์ จ�ากัด  16,000.00 - 16,000.00 -

  บริษัท นครพิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  1,381,487.60 - 1,381,487.60 -

  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี. โกลด ์  1,225,486.32 - 1,225,486.32 -

  ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอเซีย เมทัลชีท แอนด์ สตีล  757,150.00 - 757,150.00 -

 รวมลูกหนี้อื่น    17,344,282.68 - 17,126,369.97 -

เงินจำ่ยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง

 บริษัท แม็กซ์ วอเตอร์ช็อป จ�ากัด  34,984,090.72 - 34,984,090.72 -

 บริษัท ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ�ากัด  7,171,290.72 - 7,171,290.72 -

 บริษัท สองแคว วอเตอร์ จ�ากัด  1,102,096.02 - 1,102,096.02 -

 บริษัท นครพิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด  16,575,654.83 - 16,575,654.83 -

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี. โกลด ์  26,314,721.83 - 26,314,721.83 -

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอเซีย เมทัลชีท แอนด์ สตีล  17,763,776.17 - 17,763,776.17 -

รวมเงินจำ่ยล่วงหน้ำค่ำก่อสร้ำง  103,911,630.29 - 103,911,630.29 -

เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น

 เจ้ำหนี้กำรคำ้

  บริษัท แม็กซ์ วอเตอร์ช็อป จ�ากัด  173,796.27 - 173,796.27 -

  บริษัท ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ�ากัด  165,325.82 - 165,325.82 -

 รวมเจำ้หนี้กำรค้ำ   339,122.09 - 339,122.09 -

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      2559 2558 2559 2558
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30.2 รายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้ารายส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ 

พ.ศ. 2558 มีดังนี้

ต้นทุนงำนก่อสรำ้ง

 บริษัท แม็กซ์ วอเตอร์ช็อป จ�ากัด 68,867,009.25 9,726,635.51 68,299,626.81 - ราคาตามสัญญา

 บริษัท ขอนแก่น วอเตอร์เทค จ�ากัด 29,495,398.56 7,640,186.92 28,724,370.52 - ราคาตามสัญญา

 บริษัท สองแคว วอเตอร์ จ�ากัด 11,613,967.11 - 11,613,967.11 - ราคาตามสัญญา

 บริษัท นครพิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ 

  แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 19,944,696.17 - 19,944,696.17 - ราคาตามสัญญา

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซี. โกลด ์ 41,406,568.60 - 40,682,743.24 - ราคาตามสัญญา

 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอเซีย เมทัลชีท 

  แอนด์ สตีล  16,320,336.96 - 16,320,336.96 - ราคาตามสัญญา

 หน่วย : บำท

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

     2559 2558 2559 2558 นโยบำยก�ำหนดรำคำ

31. รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน

  ในระหว่างไตรมาสที ่1 พ.ศ. 2559 บรษิทัฯ ได้พบข้อผิดพลาดจากการท่ีบรษัิทฯ ไม่ได้รบัรูผ้ลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ จึงปรับปรุงผลกระทบดัง

กล่าวโดยเพ่ิมผลขาดทนุจากการเปลีย่นแปลงสดัส่วนการถอืหุน้ในงบการเงนิรวม ดงันัน้ งบแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 สรุปได้ดังนี้

 หน่วย : บำท

  ณ วันที่ 31 ธันวำคม ณ วันที่ 1 มกรำคม 

 รำยกำรบัญชี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2558

งบแสดงฐำนะกำรเงินรวม

 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 1,538,401.98 1,538,401.98

 ส่วนขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้น (1,538,401.98) (1,538,401.98)

 ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ลดลง (1,538,401.98) (1,538,401.98)

32. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

 ภำระผูกพัน

 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาด�าเนินงาน

 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

  บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบด้วยสัญญา 2 ฉบับ ดังนี้

- เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�าระค่าสิทธิการเช่าเป็น 

จ�านวนเงิน 2,800,000 บาท มีก�าหนดระยะเวลาการเช่า 30 ปี และต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดอายุสัญญาเช่า 

ปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท

- เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง 

เป็นจ�านวนเงิน 2,800,000 บาท มีก�าหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และต้องจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุ

สัญญาเช่าปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท
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 บริษัทย่อย

 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด

  เม่ือวนัที ่1 มนีาคม พ.ศ. 2558 บรษิทัย่อยได้ท�าสญัญาเช่าอาคารกบับรษิทัแห่งหนึง่โดยช�าระค่าสทิธกิารเช่าเป็นจ�านวน

เงิน 450,000 บาท มีก�าหนดระยะเวลาการเช่า 3 ปี และต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตลอดอายุสัญญาเช่าเดือนละ 12,500 บาท 

และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องจ่ายเงินค่าสิทธิการเช่าอาคารเพิ่มอีกจ�านวน 522,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนอีก

เดือนละ 12,500 บาท

 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้
 หน่วย : ล้ำนบำท

   งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

      วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้ วงเงิน เบิกใช ้ ยังไม่ได้ใช้

1) แอลซีและทีอาร ์ 198.00 39.94 158.06 198.00 38.79 159.21

2) ตั๋วสัญญาใช้เงิน 130.00 75.00 55.00 120.00 75.00 45.00

3) หนังสือค�า้ประกัน 80.70 60.82 19.88 70.70 54.03 16.67

4) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 61.50 - 61.50 61.50 - 61.50

5) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 225.00 14.15 210.85 225.00 14.15 210.85

6) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ยังไม่มีการใช้ 

 วงเงินดังกล่าว

  บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ค�า้ประกันภาระผูกพันของธนาคารดังกล่าว

  บริษัทย่อยค�้าประกันวงเงินแอลซีและทีอาร์ของบริษัทใหญ่ภายในวงเงิน 10 ล้านบาท

 หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหนำ้

 คดีความฟ้องร้อง

 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยดังกล่าว ถูกเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศฟ้องร้องว่าด้วยความผิดอันเกิด 

จากการผดิสญัญาซือ้ขาย ตามคดหีมายเลขด�าที ่พ.741/2556 เนือ่งจากบรษิทัย่อยผดินดัไม่ช�าระค่าสนิค้าจ�านวนเงนิ 76,448.10 

ดอลลาร์สหรัฐ บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การต่อสู้คดีล่าสุดศาลนัดไกล่เกลี่ยและนัดสืบพยานในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 

โดยบรษิทัย่อยยืน่ข้อเสนอว่าจะชดใช้หนีใ้ห้ในอตัราร้อยละ 10 ของมลูหนีท้ัง้หมด แต่เจ้าหนีไ้ม่ยอมรบัเงือ่นไขดงักล่าว จงึมกีาร

นัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สามารถตกลงหาข้อยุติได้

  เมือ่วนัที ่25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บรษิทัย่อยยืน่ค�าร้องเพิม่เตมิค�าให้การว่า ตามค�าฟ้องของเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศ

ดงักล่าวเป็นคดแีพ่งเกีย่วกบัการซือ้ขายระหว่างประเทศ คดจีงึอยูใ่นอ�านาจของศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลได้พิเคราะห์ค�าให้การเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแล้วเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้ 

เป็นคดีแพ่งเก่ียวกับการซ้ือขายสินค้าระหว่างประเทศตาม พรบ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ  

และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. 2539 มาตรา 7(5) อันอยู่ในอ�านาจของศาลทรัพย์สิน

และการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ จึงให้รอการพิจารณาคดีน้ีไว้ชั่วคราวและเสนอให้ประธานศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

เกี่ยวกับอ�านาจศาล และให้นัดพร้อมฟังค�าวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาหรือนัดชี้สองสถานในวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โดยค�าวนิจิฉยัของประธานศาลฎกีาวนิจิฉยัว่า คดนีีอ้ยูใ่นอ�านาจพจิารณาพพิากษาของศาลทรพัย์สนิทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง ศาลจึงมีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดีนี้และให้โจทก์ไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอ�านาจ
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  เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหนี้การค้าได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง หมายเลขด�าที่กค.223/2558 และเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 บริษัทย่อยได้ท�าการยื่นค�าให้การต่อสู้คดี และ 

ศาลได้ท�าการไกล่เกลี่ยหลายครั้ง จนถึงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ทนายโจทก์และทนายจ�าเลยแถลงต่อศาล

ร่วมกันกันว่าคดีไม่สามารถตกลงกันได้ จึงส่งส�านวนกลับคืนสู่กระบวนพิจารณาของศาล ศาลก�าหนดวันสืบพยานโจทก์และ

จ�าเลยในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

  ทั้งน้ีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากคดีความดังกล่าวแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระ

ส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

33. เครื่องมือทางการเงิน

 ควำมเสี่ยงดำ้นกำรให้สินเชื่อ

  ความเสี่ยงในเรื่องการให้สินเชื่อ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาซึ่งก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดย ก�าหนดวงเงิน

สินเชื่อและให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายที่จะท�าธุรกรรมกับผู้ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสของ 

การสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

  ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผ่ือหนี้สงสัย

จะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

  บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด (อัตราดอกเบี้ย MOR และ 

MLR) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากการที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป

  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ทีส่�าคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝากสถาบนัการเงนิ เงนิลงทนุชัว่คราว

และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีก�าหนดระยะเวลาช�าระ

คืนภายในหนึ่งปี ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�า่

 ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน

 กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้และรายการซื้อสินค้าท่ี 

คาดว่าจะเกิดที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้า และรายการสินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบางส่วน
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  อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทาง 

การเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้

 หน่วย: บำท

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  สินทรัพย ์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่

 สกุลเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

      (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

      ต่ำงประเทศ)

      อัตรำซื้อ อัตรำขำย

ยูโร 67,656.17 2,408,551.65 67,656.17 1,361,985.57 37.3791 38.1362

ดอลลาร์สหรัฐ 8,775,122.74 32,094,897.74 14,760,715.84 30,972,375.79 35.6588 36.0025

ดอลลาร์สิงคโปร์ 51,628.28 18,201,466.42 51,628.28 18,201,466.42 24.5265 25.0755

ปอนด์สเตอร์ลิง - 61,147.67 - 61,147.67 43.5937 44.4775

เยน - 257,934.82 - 257,934.82 30.4566 31.1335

หยวนจีน 22,990.86 - 22,990.86 - 5.0831 5.2165

ริงกิตมาเลเซีย 7,500.25 - 7,500.25 - 7.8867 8.0925

ดงเวียดนาม 841.60 - 841.60 - 0.0016 0.0016

 หน่วย: บำท

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  สินทรัพย ์ หนี้สิน สินทรัพย์ หนี้สิน อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่

 สกุลเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน ทำงกำรเงิน 31 ธันวำคม พ.ศ. 2559 

      (บำทต่อหน่วยเงินตรำ

      ต่ำงประเทศ)

      อัตรำซื้อ อัตรำขำย

ยูโร 70,539.50 477,607.53 70,539.50 477,607.53 39.0780 39.7995

ดอลลาร์สหรัฐ 5,925,131.28 65,173,777.47 10,751,604.81 62,402,243.34 35.9233 36.2538

ดอลลาร์สิงคโปร์ 131,003.22 21,989,967.30 131,003.22 21,989,967.30 25.2484 25.7905

ปอนด์สเตอร์ลิง - 377,759.07 - 377,759.07 53.0726 53.9343

เยน 16,261.82 443,089.46 16,261.82 443,089.46 0.2965 0.3028

หยวนจีน 24,612.81 - 24,612.81 - 5.4677 5.6239

ริงกิตมาเลเซีย 39,361.57 - 39,361.57 - 8.2898 8.5661

ดงเวียดนาม 4,936.00 - 4,936.00 - 0.0016 0.0016
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 มูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงิน

  มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะท่ีท้ังสองฝ่ายมีความรอบรู้ 

และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

  บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

  สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ 

และเจ้าหนี ้เงนิให้กูย้มื และเงนิกูย้มืระยะสัน้ แสดงมลูค่ายตุธิรรมโดยประมาณตามมลูค่าตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  เงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคต 

คดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงนิ ส่วนมูลค่ายตุธิรรมของเงนิกูย้มืระยะยาวท่ี อัตรา

ดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามราคาตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณ

ตามมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

  สญัญาเช่ามลูค่ายตุธิรรมค�านวณจากมลูค่าปัจจบุนัของกระแสเงนิสดจ่ายในอนาคตคดิลดด้วยอตัราดอกเบีย้โดยประมาณ

ในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

34. การบริหารจัดการทุน

  วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสม 

และการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

  ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.74: 1 

(ปี พ.ศ. 2558: 1.07: 1) และบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.60: 1 (ปี พ.ศ. 2558: 1.06: 1)

35. การจัดประเภทรายการ

  กลุ่มบริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น 

การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้

 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินรวม

 รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท ตำมที่จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 180,992,232.36 (1,295,712.23) 179,696,520.13

 มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 20,786,395.77 1,295,712.23 22,082,108.00

 สินค้าคงเหลือ - สุทธ ิ 227,504,683.02 (4,280,780.87) 223,223,902.15

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 18,251,876.64 4,280,780.87 22,532,657.51
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 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท ตำมที่จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 187,256,948.78 (1,295,712.23) 185,961,236.55

 มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 18,510,174.77 1,295,712.23 19,805,887.00

 สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 217,142,642.69 (1,432,267.08) 215,710,375.61

 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 18,251,876.64 1,432,267.08 19,684,143.72

 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

 รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท ตำมที่จัดประเภทใหม่

งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายได้จากการให้บริการ 62,890,973.92 (53,600,122.40) 9,290,851.52

 รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ - 53,600,122.40 53,600,122.40

 ต้นทุนบริการ 58,228,771.61 (50,626,199.05) 7,602,572.56

 ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ - 50,626,199.05 50,626,199.05

 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินรวม

 รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท ตำมที่จัดประเภทใหม่

งบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

 รายได้จากการให้บริการ 67,511,582.92 (58,094,177.54) 9,417,405.38

 รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ - 58,094,177.54 58,094,177.54

 ต้นทุนบริการ 49,835,277.26 (42,922,781.41) 6,912,495.85

 ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ - 42,922,781.41 42,922,781.41

36. การอนุมัติงบการเงิน

  คณะกรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
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