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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน (ข้อมูลปี 2554)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
งบกำรเงินรวม

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

รำคำพำร์ต่อหุ้น (บำท)  1.00  1.00  1.00 

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น(บำท)  1.73  2.10  2.02 

ก�ำไรต่อหุ้น (บำท)*  0.19  0.40  0.21 

ผลการด�าเนินงาน (บาท)

รำยได้จำกกำรขำย 468,520,311.60 619,502,479.04 695,104,032.05 

รำยได้จำกำรให้บริกำร  -    18,363,622.48 24,040,954.61 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบริกำร 475,799,281.36 646,829,765.84 721,942,555.51 

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี 17,611,568.45  37,758,291.79 25,182,964.38 

ข้อมูลเกี่ยวกับงบดุล (บาท)

สินทรัพย์รวม 357,908,484.32 483,858,195.99 483,281,361.73 

หนี้สินรวม 193,808,898.77 200,656,875.62 213,208,863.62 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 164,099,585.55  283,201,320.37 270,072,498.11 

ผลการด�าเนินงาน (บาท)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) 10.93% 13.93% 10.40%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ (%) 8.17% 12.01% 9.42%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ถำวร (%) 21.01% 35.90% 25.83%

อัตรำส่วนก�ำไรขั้นต้น (%) 29.71% 31.23% 29.25%

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ)  1.31  2.01  1.77 

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่ำ)  1.18  0.71  0.79 

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน (%) 6.65% 8.98% 6.30%

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผล (%) 69.81% 157.98% 93.54%

หมำยเหตุ

*ในปี 2554 ใช้จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจ�ำนวน 135,000,000 หุ้น

ในปี 2553 ใช้จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจ�ำนวน   98,287,671 หุ้น

ในปี 2552 ใช้จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักจ�ำนวน   95,000,000 หุ้น
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รายงานคณะกรรมการ 

นายประยูร วิเวชภูวนนท นายชวลิต หวังธํารง                   

ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี  2554 ที่ผ่านมา คณะกรรมการได้แสดงให้เห็นถึงการด�าเนินงานตามวิสัยทัศน์  เป้าหมาย    

พนัธกจิ นโยบายและกลยทุธ์องค์กรประกอบกบัความทุม่เทมุง่มัน่ในการปฏบิตังิานของคณะกรรมการผูบ้รหิาร

และพนักงานทุกระดับของบริษัทฯ  โดยยึดถือตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีบนพื้นฐานของความโปร่งใส

ตรวจสอบได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อองค์กร ต่อผู้มีส่วนได้เสีย  ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาวะเศรษฐกิจ

ที่อาจจะมีความผันผวน และเหตุการณ์เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งภัยสินามิและอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้น

อันส่งผลกระทบต่อการด�าเนินกิจการของภาคอุตสาหกรรมในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม   

ยานยนต์และอื่นๆที่เป็นลูกค้าหลักของธุรกิจอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน    

ไม่สามารถด�าเนินกิจการได้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2554 แต่ผลธัญญะ ก็ได้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์ดังกล่าว

มาได้ด้วยดี

โดยสามารถสร้างอัตราการเติบโตของรายได้รวมสูงขึ้นร้อยละ 11.61 เพิ่มขึ้นจาก 646.83 ล้านบาท 

ในปี 2553 เป็น 721.94 ล้านบาท ในปี 2554 ซึ่งเป็นผลจากจุดเด่นด้านบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้าน

การตลาด และการให้บริการที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุดประกอบกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่

เน้นปรบัตวัอย่างรวดเรว็ให้สอดคล้องกบัภาวะการณ์ และการขยายฐานกลุม่ลกูค้าเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะการ

เพิ่มช่องทางการขายเข้าสู่กลุ่มธุรกิจค้าส่ง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ใช้งานได้มากขึ้น อันเป็นที่มาสู่การ

เพิ่มขึ้นของรายได้ท่ามกลางภัยพิบัติในอัตราที่น่าพอใจ

อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบก�าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จากงบการเงินรวม ในปี 2554 กับ

ปี 2553 เห็นได้ว่ามีอัตราที่ลดลงร้อยละ 26.75 จากก�าไรสุทธิ 39.40 ล้านบาท มาเป็น 28.86 ล้านบาท 

ในปี 2554 ซึ่งเป็นผลกระทบจากธุรกิจกลุ่มสิ่งแวดล้อมประเภทจัดการมลภาวะทางน�้าที่ด�าเนินธุรกิจผ่าน

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ในสัดส่วนร้อยละ 76.67        

ไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วร  เนือ่งจากขาดความเชีย่วชาญทางด้านการตลาดท�าให้มต้ีนทนุการด�าเนนิงาน

สูง ซึ่งเป็นตัวแปรส�าคัญที่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิของบริษทัแม่ที่ปรับตัวลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน แต่

อย่างไรก็ดีช่วงปลายปีที่ผ่านมา โดยบริษัทเล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ปรับโครงสร้างการจัดการธุรกิจ    

สิ่งแวดล้อมประเภทจัดการมลภาวะทางน�้าด้วยการดึงงานด้านการตลาดกลับมาอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท   

ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งมีทีมงานด้านการตลาดที่มีความเชี่ยวชาญและแข็งแกร่งเป็นอย่างดี  โดย  

บริษทัย่อย “บรษิัท พีด ีเจเนซสิ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากดั” มุ่งเน้นดา้นการผลติเครือ่งบ�าบดัน�า้เสียเป็นน�้าดแีต่เพียง

อย่างเดยีว ซึง่หลงัจากทีบ่รษิทัฯ น�าโครงสร้างทางธรุกจิใหม่เข้ามาใช้นบัตัง้แต่ต้นปีทีผ่่านมาพบว่าธรุกจิมต้ีนทนุ

การด�าเนนิงานลดลง ด้วยความสามารถด้านการผลติทีม่คีณุภาพสงูภายใต้ต้นทนุทีล่ดลงและมแีผนการรองรบั

การขยายฐานธุรกิจ เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในระยะอันใกล้นี้  จึงท�าให้มั่นใจได้ว่าใน

ปี 2555 ธรุกจิสิง่แวดล้อมประเภทจดัการมลภาวะทางน�้าจะสามารถเตบิโตตามเป้าหมายได้ ควบคูไ่ปกบัธรุกจิ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัยความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่ยังคงอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และเชื่อ

ได้ว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในการเจริญเติบโตและมีผลตอบแทนที่ดีให้แก่ทั้งองค์กร พนักงาน ผู้มีส่วน  

ได้เสีย และแก่ผู้ถือหุ้น อีกด้วย
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ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้น�าตลาดของผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ 

สิง่แวดล้อมทีไ่ด้มาตรฐานมคีณุภาพสงูเพือ่ก่อให้เกดิความพงึพอใจสงูสดุแก่ลกูค้าทัง้ภายในและภายนอกองค์กร

ภายใต้ปรัชญา “กระบวนการถัดไปคือลูกค้าของเรา (Next Process is our Customer)” โดยการน�าระบบ

การบริหารงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management “TQM”)  มาเป็นแนวทางในการปรับปรุง

กระบวนท�างานทุกกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด และขณะเดียวกัน    

ยงัได้มกีารวางรากฐานในการเพิม่ศกัยภาพทางการแข่งขนักบัคูค้่า/คูแ่ข่งในการเพิม่โอกาสทางธรุกจิเพือ่รองรบั

กับตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะมาถึงในอนาคตอันใกล้นี้

บริษัทฯ ยังได้น�านโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของ

บริษัท เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความโปร่งใส ต่อนักลงทุน และเกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจต่อ

บุคคลภายนอก ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง OECD ทั้ง 5 หมวด มาเป็นแนวทางปฏิบัติ 

รวมถึงการพัฒนาระบบงาน จัดระบบการปฏิบัติงานของบริษัทให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้น และให้มีการเชื่อมโยง  

ทั่วถึงกัน อีกทั้ง การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง  และสิ่งส�าคัญคือการให้ความส�าคัญกับการ

พัฒนาบุคลากรให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น�า มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตอาสา ท�างาน

อย่างมคีวามสขุ ได้รบัผลตอบแทนทีเ่หมาะสม  และมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ควบคูไ่ปกบัการพฒันาสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน  และให้ความส�าคัญกับการดูแลชุมชมสัมคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร ของ บรษิทั ผลธญัญะ จ�ากดั (มหาชน) 

ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีส่วนในการจัดการและให้การ

สนับสนุนร่วมมือด้วยดีในทุกด้าน และขอให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการจะยึดมั่น และก�ากับการดูแลกิจการให้

เติบโตอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

  ( นายประยูร วิเวชภูวนนท์ )      ( นายชวลิต หวังธ�ารง )

                   ประธานกรรมการ                          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น    

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบ ด้วยกรรมการอิสระ 

จ�านวน 3 ท่าน ดังนี้

1. รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ�าเริญวงศ์      ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ        กรรมการตรวจสอบ

3. นายนพดล   ธีระบุตรวงศ์กุล   กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 

ให้มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถกูต้องและเปิดเผยอย่างเพยีงพอของระบบควบคมุภายในและการตรวจสอบ

ภายในที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้อง    

พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯให้มีความ

ถูกต้องครบถ้วน และมีปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ

ในระหว่างปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี    

ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  และผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมในวาระที่

เกี่ยวข้อง  สรุปสาระส�าคัญดังนี้

1.  สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานงบการเงินรายไตรมาสโดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจง จากผู้บริหารและผู้สอบบัญชี         

ในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วนของงบการเงินและเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควร    

ในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป พร้อมทัง้รบัทราบข้อสงัเกตและแนวทางแก้ไข

ปัญหาให้เกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ

2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง            

ผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์    

แห่งประเทศไทยและส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
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3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้  

สอบทานระบบการควบคมุภายในทีม่ปีระสทิธผิล โดยได้รบัการรายงานจากผลการตรวจสอบและ

การด�าเนินงานของฝ่ายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการ

ควบคุมภายในที่จะช่วยส่งเสริมให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทั้งในด้านประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎ

ระเบียบและนโยบายบริษัทฯ 

4.  ก�ากบัดแูลงานตรวจสอบภายใน โดยพจิารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายใน คูม่อืการปฏบิตัิ

งานฝ่ายตรวจสอบภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบ       

ปี 2555 รวมทั้งติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจ�าปี 

5.  สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์    

ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติ

ตามข้อก�าหนดของบริษัทฯ  และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก 

6. สอบทานแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงระดับ

องค์กร จากการรายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าความ

เสีย่งต่างๆ ของบรษิทัฯ  ได้มกีารบรหิารจดัการให้อยูใ่นระดบัความเสีย่งทีย่อมรบัได้ จากแผนการ

บริหารความเสี่ยงประจ�าปี 2554 และรับทราบการด�าเนินการบริหารความเสี่ยงเป็นระยะๆ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

7. จัดท�ารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ  

ทุกครั้งที่มีการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบ

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2555 เพื่อน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว     

เห็นควรเสนอแต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 หรือ 

นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์นันท์       

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าปื 

2555   
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในรอบปี 2554 บริษัทฯ มีระบบการก�ากับดูแลกิจการและมี

การควบคมุภายในทีเ่หมาะสม การจดัท�ารายงานทางการเงนิแสดงข้อเทจ็จรงิในส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัครบถ้วน  

ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และ การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อก�าหนดที่

เกี่ยวข้อง มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม  มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดและข้อผูกพัน

ต่างๆ และมกีารเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัอย่างถกูต้องและมกีารปฏบิตังิานทีส่อดคล้องกบัระบบการก�ากบั

ดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง                   

 

( รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น    

เนือ่งจากเป็นปีแรกหลงัจากทีบ่รษิทั ผลธญัญะ จ�ากดั (มหาชน) ได้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 

เอ็ม เอไอ โดยได้รับอนุมัติให้เสนอขายหลักทรัพย์แก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553  ที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทน  และได้น�าเสนอขออนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 

1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน  2554 

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยสมาชิก 3 ท่าน  คือ 

1. ศ.ดร.พรชัย   ชุนหจินดา ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

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

3. นายนพดล   ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท ตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยท�าหน้าที่สรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนแก่บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท กรรมการ

ในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ในระหว่างปี 2554 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3 ครั้ง   

โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 

นอกจากการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯยังได้

มีการสัมภาษณ์และขอข้อมูลของฝ่ายจัดการ เพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  โดยได้มีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการ

บริษัททราบอย่างสม�่าเสมอ ทั้งนี้ สามารถสรุปสาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2554 ดังต่อไปนี้

1. สรรหากรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่      

ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป  โดยค�านึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์   

ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย และภาวะผู้น�า ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร           

อนัเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิกจิการ โดยให้สอดคล้องกบัโครงสร้างขององค์กรเพือ่ให้การบรหิาร

จดัการมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนสอดคล้องกบัข้อก�าหนดและระเบยีบปฏบิตัทิีเ่กีย่วข้องกบักฎหมาย 
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2. ก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร       

ระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�านวยการฝ่ายขึน้ไป โดยค�านงึถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ

ที่ได้รับมอบหมาย  ผลการปฏิบัติงานรวมถึงผลประกอบการ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และ/หรือ

ปจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือภาวะทาง

เศรษฐกิจโดยรวม

ในปี 2554 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก        

คณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุด

ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา) 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
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วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

•	 ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ระดับแนวหน้า

•	 พนักงานมีความรู้	 ความสามารถด้าน	 Safety	 &	 Environment	 สูง	 มีวัฒนธรรมที่ดี	 และมี				

ความสุขในการท�างาน

•	 เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายอย่าง

เป็นธรรม

นโยบาย

•	 สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ	15	ต่อปี		

•	 ด�ารงรักษาระบบการบริหารงานในระบบธรรมาภิบาลโดยเคร่งครัดและยึดมั่นในระบบจริยธรรม

และคุณธรรม

•	 ขยายธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมในธุรกิจ	 Safety	 &	 Environment	 โดยวิธีการลงทุนโดยตรง

และวิธีการควบกิจการ		Merger	&	Acquisitions

•	 ส่งเสริมคนเก่งและคนดีในองค์กร

•	 รักษา	พัฒนาระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับโดยทั่วไป	

•	 ปฎิบัติตามกฏหมาย	ข้อบังคับ	ที่เกี่ยวข้องกันโดยเคร่งครัด	

•	 ดูแล	ควบคุม	รักษาผลตอบแทน	ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น	ผู้เกี่ยวข้อง	คู่ค้าโดยดีและสม�่าเสมอ
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ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อย่อ : PHOL

ทุนจดทะเบียน : 135,000,000.00  บำท (หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ทุนช�ำระแล้ว : 135,000,000.00  บำท (หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น) 

มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เพื่ออำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย  และสิ่งแวดล้อม

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่และ

บริษัทย่อย

: เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�ำลูกกำ ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลูกกำ 

จังหวัดปทุมธำนี 12150  

ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำ : 1) เลขที่ 308/3-4 ถนนสุขุมวิท ต�ำบลมำบตำพุต อ�ำเภอเมือง 

   จังหวัด ระยอง

2) เลขที่ 47/55-57 ถนนโชตนำ ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมือง 

   จังหวัดเชียงใหม่                 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088

โทรศัพท์ : 0-2791-0111 

โทรสำร : 0-2791-0100-3  

เว็บไซต์ : www.pdgth.com

เลขำนุกำรบริษัท

นักลงทุนสัมพันธ์

:

:

คุณเสำวภำ  ชูรุจิพร      โทรศัพท์  0-2791-0151

E-mail address:  cs@pdgth.com

คุณปภำดำ  สุวรรณกูฏ   โทรศัพท์ 0-2791-0206

E-mail address:  ir@pdgth.com
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ชื่อ สถำนที่ตั้งของบุคคลอ้ำงอิงอื่น ๆ

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ที่ตั้ง : 62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0-2229-2800

โทรสำร : 0-26545642

เว็บไซต์ : www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

ที่ตั้ง : เลขที่ 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อำคำรว่องวำนิชคอมแพล็กซ์ บี 

พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ : 0-2645-0101

โทรสำร : 0-2645-0110

เว็บไซต์ : www.ans.co.th

ที่ปรึกษำกฏหมำย : บริษัท ส�านักกฎหมายธีรคุปต์

ที่ตั้ง : 546 อำคำรยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดำภิเษก  

แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    

โทรศัพท์ : 0-2511-1512,0-2513-1976

โทรสำร : 0-2938-1247,0-2938-1957  
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ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย

บรษิทัและบรษิทัย่อยประกอบธรุกจิ 2 ธรุกจิหลกั ได้แก่ ธรุกจิจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เพือ่อาชวีอนามยั 

ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมซึ่งด�าเนินการโดยบริษัท และธุรกิจจัดจ�าหน่าย ผลิต และให้บริการเกี่ยวกับ

ระบบบ�าบัดน�้าซึ่งด�าเนินการโดยบริษัทและบริษัทย่อยโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑเพือ่อำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และสิง่แวดล้อม  ด�าเนนิการโดย

บริษัท ทั้งนี้บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น�าที่มีการจัดจ�าหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า 

(Brand) ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 40 ตราสินค้า โดยมีสินค้าหลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ

ผลิตภัณฑที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยแบ่งออกเปน 2 กลุ่ม ดังนี้

1) อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE)

เป็นอปุกรณ์ทีบ่คุคลหรอืผูป้ฏบิตังิานใช้สวมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึง่ของร่างกายหรอืหลาย

ส่วนร่วมกนัในขณะท�างาน เพือ่ป้องกนัอนัตรายทีอ่าจเกดิขึน้จากสภาวะแวดล้อมในการท�างาน 

เช่น อนัตรายจากความร้อน, แสง, เสยีง, สารพษิ, สารเคม ีเป็นต้น โดยสนิค้าในหมวดอปุกรณ์

นริภยัส่วนบคุคลนี ้สามารถแบ่งเป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ปกป้องร่างกายตัง้แต่ศรษีะจรดเท้า เช่น หมวก

นิรภัย, แว่นตานิรภัย, ที่อุดหู, หน้ากากป้องกันฝุนและสารเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้านิรภัย, 

ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

  

2) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน (Safety and Environment 

Products) 

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแกสพิษ

และแกสไวไฟในอากาศ, อปุกรณ์ช�าระล้างตา และล�าตวัฉกุเฉนิ, อปุกรณ์จดัเกบ็ ขนย้าย และ

ถ่ายเทสารเคมี, อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ, อุปกรณ์ดูดซับสารเคมี, ผ้าเช็ดชิ้นงาน, แผ่นยางปู

โตะ, แผ่นกาวดักฝุน, อุปกรณ์ล็อกนิรภัย, ป้ายเพื่อความปลอดภัย (Safety Sign) เป็นต้น
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นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้มีการพัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง ได้แก่ ENV-SAFE และ Synos โดย

ตราสินค้า ENV-SAFE ใช้ส�าหรับสินค้าที่บริษัทว่าจ้างผู้ผลิตในประเทศผลิตให้ ในขณะที่ตราสินค้า Synos    

ใช้ส�าหรับสินค้าที่บริษัทว่าจ้างผู ้ผลิตต่างประเทศผลิตให้ ทั้งนี้ในส่วนผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยและ        

ความปลอดภัย บริษัทได้วางต�าแหน่งสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้เป็นส่วนเติมเต็มช่องว่างในตลาด 

เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าที่มีคุณภาพแต่ค�านึงถึงเรื่องราคา 

และในปี 2554 บริษัทได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้าใหม่จ�านวน  4 ตรา คือ            

1) Bullard : Fire protection ,หมวกนิรภัย, หมวกดับเพลิง  2) Chemtex : วัสดุดูดซับสารเคมี, น�้ามัน   

3) Bennett : ชุดกันไฟฟ้า Conductive Suit และ  4) Tencate : ชุดกันไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาชีว 

อนามัย ความปลอดภัย

2. ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำย ผลิต และให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ ด�าเนินการโดยบริษัท โดยแบ่ง

การด�าเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

1. การให้บริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย ด�าเนินการโดยบริษัท

ซึ่งการด�าเนินงานส่วนนี้จะด�าเนินงานโดย บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็น    

ผู้ด�าเนินการในส่วนการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย มุ่งเน้นในระบบจัดการน�้า      

เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น�้า โดยการบ�าบัดน�้าดีให้ได้คุณภาพเหมาะสมหรือท�าการบ�าบัดน�้าเสีย

เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสร้าง, การติดตั้งและติดตามผล,      

การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ, การซ่อมบ�ารุงและงานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบ่งประเภท        

การให้บริการได้ดังนี้ 

•	 บริการออกแบบพร้อมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) 

•	 บริการออกแบบและผลิตระบบบ�าบัดน�้าชุดประกอบส�าเร็จ (Module) ภายใต้ตราสินค้า

ของ ผู้ว่าจ้าง (OEM : Original Equipment Manufacturer)
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2. การให้บริการจ�าหน่ายบริการดูแลควบคุมระบบและบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์       

(Operation and maintenance service)  ด�าเนินการโดยบริษัทย่อย

3. การจัดจ�าหน่ายระบบบ�าบัดน�้าชุดอุปกรณ์ส�าเร็จ  เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ

บ�าบัดน�้า 

บรษิทัจะเป็นผูจ้ดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบบ�าบดัน�า้ประเภทต่างๆ เช่น อปุกรณ์

และสารกรองตะกอน, เครื่องสูบน�้า, ประตูน�้า, ชุดกวนผสม, ถังเก็บน�้า, สารเคมีและสารละลายต่างๆ, ระบบ

บ�าบัดน�้าชุดอุปกรณ์ส�าเร็จ (Module) เป็นต้น 

4. การให้บริการจ�าหน่ายน�้าจากระบบบ�าบัดให้แก่ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับ   

รูปแบบของสัมปทาน (Build-own-operate) ด�าเนินการโดยบริษัท

การด�าเนินการในส่วนนี้จะเป็นการลงทุนโดยบริษัท โดยลักษณะการลงทุนจะเป็นในรูปแบบ

เดียวกับสัมปทาน กล่าวคือบริษัทจะเป็นผู้ลงทุนในการจัดจ้างบริษัทย่อยเพื่อด�าเนินการออกแบบ ผลิตและ 

ตดิตัง้ระบบดงักล่าวโดยบรษิทัจะรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานทัง้หมด และน�าระบบไปตดิตัง้ในสถาน

ที่ของลูกค้าในลักษณะพร้อมใช้งาน และเก็บเกี่ยวรายได้จากการจ�าหน่ายน�้าที่บ�าบัดได้ให้กับลูกค้าตาม      

ระยะเวลาที่ระบุในสัญญา โดยบริษัทจะได้รับค่าบริการเป็นค่าน�้าที่บ�าบัดแล้วและถูกน�าไปใช้โดยลูกค้าเป็น 

รายได้ตอบแทนให้กบับรษิทั  ในขณะทีบ่รษิทัย่อยกจ็ะได้รบัค่าตอบแทนเป็นค่าบรกิารซึง่เป็นราคาตลาด  ทัง้นี้

บริษัทจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่าวและจะท�าการว่าจ้างบริษัทย่อยในการดูแลควบคุมระบบ โดย  

คาดว่าจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ปี ท�าสัญญา 5-10 ปี และใช้เม็ดเงินลงทุนประมาณ 5 ล้านบาทต่อ      

1 โครงการ

ปจจุบันบริษัทมีส�านักงานใหญ่ 1 แห่งและส�านักงานสาขาอีก 2 แห่ง คือ ภาคตะวันออกที่

จังหวัดระยอง และภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมจะให้บริการกับลูกค้าในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง และมี

บริษัทย่อย 1 บริษัท  
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โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554
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โครงสร้างรายได้แยกตามผลิตภัณฑ์ 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2553 ถึงปี 2554 สามารถแสดงแยกตามหมวด

ของผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ 

    หน่วย : บาท

ประเภทของรายได้
ด�าเนิน

การโดย

งบการเงินรวม

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ จ�านวน ร้อยละ

1. รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ 468,520,312 98.47 615,289,052 95.12 678,551,208 93.99

    เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

    และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

    1.1 รายได้จากการขายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล บริษัท 395,024,343 83.02  524,213,471 81.04 583,227,282 80.79

    1.2 รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย บริษัท  73,495,969 15.45  91,075,581 14.08  95,323,926 13.20

          และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 0.00 0.00 0.00

2. รายได้จากธุรกิจจัดจ�าหน่าย ผลิต  -   0.00  22,577,049 3.49  40,593,779 5.62

    และให้บริการเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า

     2.1  รายได้จากการออกแบบ ผลิต และติดตั้ง บริษัทย่อย  18,016,210 2.79  21,928,598 3.04

            ระบบบ�าบัดน�้า

     2.2 รายได้จากการให้บริการดูแลควบคุมระบบ บริษัทย่อย  347,412 0.05  1,054,800 0.15

            และบ�ารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์

     2.3  รายได้จากการขายระบบบ�าบัดน�้าชุดอุปกรณ์ บริษัท  4,213,427 0.65  16,552,824 2.29

            ส�าเร็จ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ

            กับระบบบ�าบัดน�้า

     2.4 รายได้จากการจ�าหน่ายน�้าจากระบบบ�าบัด บริษัท  -   0.00  1,057,556 0.15

3. รายได้อื่นๆ  7,278,970 1.53  8,963,664 1.39  2,797,569 0.39

         รวม 475,799,281 100.00 646,829,766 100.00 721,942,556 100.00

 หมายเหตุ:    1/  รายได้อื่นๆ ในปี 2552 รวมก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วมเป็นจ�านวนเงิน 4,515,700.78 บาท

          2/ รายได้อื่นๆ ในปี 2553 รวมก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 3,381,924.50 บาท

           3/ รายได้อื่นๆ ในปี 2554 รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1,198,825.85 บาท
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เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท   

บรษิทัมเีป้าหมายทีจ่ะเป็นผูน้�าตลาดของผลติภณัฑ์ ด้านอาชวีอนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดล้อม  

(Occupational Health, Safety and Environment Products) ที่ได้มาตรฐานคุณภาพสูงและจ�าหน่ายสินค้า

ครบวงจร ด้วยความมุ่งมั่นดังกล่าว ท�าให้บริษัทประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจมาเป็นอย่างดี  ดังจะ

เหน็ได้จากยอดขายทีเ่ตบิโตขึน้และการได้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก UKAS & GLOBAL  

บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงภาวะปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ต่อปีในช่วงระยะ

เวลา 3 ปีข้างหน้า(ปี 2555-2557) โดยเป็นอัตราการเติบโตของรายได้จากผลิตภัณฑ์อาชีวอนามัย          

ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานร้อยละ 15 ต่อปี และจากการเติบโตของรายได้จากธุรกิจการ

จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าและธุรกิจการให้บริการจ�าหน่ายน�้าจากการบ�าบัดให้กับกลุ่ม

ลูกค้าอุตสาหกรรมในลักษณะรูปแบบเดียวกับสัมปทานร้อยละ 100, 70, 60 ต่อปีตามล�าดับ

ส�ำหรับแผนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยใน 3 ปีข้ำงหน้ำมีดังนี้

1) แผนการขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมพื้นที่ขายและกลุ่มอุตสาหกรรมในวงกว้างมากขึ้นโดยการ

ขยายฐานลกูค้าใน แต่ละกลุม่อตุสาหกรรมหลกัทีม่อียูใ่ห้ครอบคลมุประเภทอตุสาหกรรมย่อยมาก

ขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกค้าในกลุ่ม หน่วยงานราชการ

2) แผนการเพิม่ผลติภณัฑ์ภายใต้ตราสนิค้าของบรษิทัเองรวมถงึการส่งเสรมิการขายและเพิม่ยอดขาย

ให้มากขึ้น ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัท และเป็นการลดการพึ่งพาตราสินค้าจาก

ต่างประเทศได้ส่วนหนึง่ ถอืเป็นการแทรกช่องว่างทางการตลาดให้สามารถขายสนิค้าในกลุม่ลกูค้า

ที่มีความต้องการที่แตกต่างกัน และมีต�าแหน่ง การตลาดทีแ่ตกต่างจากกลุม่สนิค้าทีไ่ด้รบัการแต่ง

ตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายในปัจจุบัน

3) แผนการขยายประเภทสนิค้าในกลุม่เดมิให้มคีวามหลากหลายมากขึน้ รวมถงึการน�าเข้าตราสนิค้า

ใหม่ เพื่อสามารถให้บริการให้แก่ลูกค้าได้อย่างครบวงจรมากขึ้นอย่างสม�่าเสมอ  

4) แผนการเพิม่ช่องทางการจ�าหน่ายสนิค้าเพือ่ขยายให้ครอบคลมุพืน้ทีข่ายทัว่ประเทศ โดยการจดัตัง้

สาขาในภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5) แผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งได้แก่ ประเทศ พม่า 

เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดยบริษัทจะเน้นการจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางด้านน�้า และการผลิตน�้า

ประปาส�าหรบัดืม่รวมถงึผลติภณัฑ์อาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยมกีารร่วมมอืกบัพนัธมติร

ที่แข็งแกร่งในการด�าเนินธุรกิจ 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ภาวะอุตสาหกรมของบริษัท	

ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพ

แวดล้อมในการท�างานมีความเกี่ยวข้องกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ	 เนื่องจากเป็นสินค้าที่							

ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานมีความจ�าเป็นต้องใช้ตามกฏหมายแรงงานและมาตรฐานของกรมอาชีวอนามัย	 ดังนั้น

อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานจงึมคีวามแปรผนัตามอตัราการเจรญิเตบิโตของอตุสาหกรรมและการขยายตวัทางเศรษฐกจิของ

ประเทศ	 ซึ่งส่งผลต่อการขยายจ�านวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมท�าให้มีผลต่อปริมาณความต้องการใช้สินค้า

ทางด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

อุตสาหกรรมหลักที่เป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของบริษัท	 ได้แก่	 กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์	

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร	 ,กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์,กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ยานยนต์,กลุม่อตุสาหกรรมวสัดแุละอปุกรณ์ก่อสร้าง	,กลุม่อตุสาหกรรมบรกิาร	กลุม่โรงงานเยือ่กระดาษ	และ

บรรจุภัณฑ์	และ	หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ	

จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยในช่วงปลายปี	 2551	 ได้ส่งผลกระทบ						

เชิงลบต่ออุตสาหกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องถึงปี	2552	ท�าให้มีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงประมาณร้อย

ละ	2.7	และร้อยละ	8	 โดยเป็นการฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี	 2552	และปี	 2553	ทั้งนี้	 ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	 ได้คาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยว่าจะมีการขยายตัวในปี	 2554	 ปี	 2555	 และ					

ปี	2556		ในอัตราร้อยละ	1	ร้อยละ	4.9	และ	ร้อยละ	5.6		ตามล�าดับ		(ประมาณการ	ณ	เดือนมกราคม	

2555)	

ตารางสรุปผลประมาณการเศรษฐกิจ ณ เดือนมกราคม 2555

ประเภท ปี 2554 (ร้อยละ) ปี 2555 (ร้อยละ) ปี 2556 (ร้อยละ)

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1.0 4.9 5.6

อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน 2.4* 2.2 1.7

อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 3.8* 3.2 2.9

หมายเหตุ:	*ข้อมูลจริง		 	 	 																															ที่มา:	ธนาคารแห่งประเทศไทย

ปัจจัยเสริมที่ส่งผลเชิงบวกต่ออุตสาหกรรม

•	 นโยบายของรฐับาลและการบงัคบัใช้ของกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัอาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และ

สภาพแวดล้อมในการท�างาน
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การก�ากับดูแลเรื่องอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของภาครัฐอยู่				

ภายใต้กระทรวงที่เกี่ยวข้องดังนี้	

กระทรวง กฎหมายและกฎระเบียบส�าคัญที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงแรงงาน •	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	2541
•	 กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	

	- กฎกระทรวง	 ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ							

ด้านความปลอดภัย	อาชีว	อนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	2549

	- กฎกระทรวง	 ก�าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ							

ด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

เกี่ยวกับความร้อน	แสงสว่าง	และเสียง	พ.ศ.	2549

	- ประกาศ	เรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างานของลูกจ้าง	เป็นต้น

กระทรวงมหาดไทย •	 กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น
	- ประกาศเรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องจักร

	- ประกาศเรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

	- ประกาศเรือ่ง	ความปลอดภยัในการท�างานในสถานทีท่ีม่อีนัตรายจาก	

การตกจากที่สูง	วัสดุกระเด็น	ตกหล่น	และการพังทลาย	เป็นต้น

	- ประกาศเรื่อง	ความปลอดภัยในการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า

	- ป ร ะ ก าศ เ รื่ อ ง 	 ค ว ามปลอดภั ย ใ นก า รท� า ง า น เ กี่ ย ว กั บ																								

ภาวะแวดล้อม(สารเคมี)	เป็นต้น

กระทรวงอุตสาหกรรม •	พระราชบัญญัติโรงงาน	พ.ศ.	2535

•	กฎกระทรวงและประกาศต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	
	- ประกาศเรื่อง	 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ

กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการท�างาน	พ.ศ.	2546

	- ประกาศเรื่อง	 มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการด�าเนินงาน		

เป็นต้น

กระทรวงสาธารณสุข •	พระราชบัญญัติสาธารณสุข	พ.ศ.	2535

ทั้งนี้ภาครัฐได้ให้ความส�าคัญกับเรื่องอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

โดยมีวิวัฒนาการที่ส�าคัญมีดังนี้

•	 ในปี	2540	รัฐบาลประกาศให้วันที่	10	พฤษภาคม	เป็นวันความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ	

ซึ่งในทุกปีจะจัดให้มีงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานแห่งชาติ



21 
www.pdgth.com

•	 คณะรัฐมนตรีมีมติ	 เมื่อวันที่	 18	ธันวาคม	2544	อนุมัติให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	

ด�าเนินโครงการพัฒนามาตรฐานแรงงานเพื่อลดอุปสรรค	เสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันทางการ

ค้าและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	 	ซึ่งกระทรวงแรงงานได้ด�าเนินสร้างมาตรฐานแรงงานไทย	 :	

ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย	(มรท.	8001-2546)	ขึ้นประกาศใช้ในปี	2546	โดยมี

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นหนึ่งในข้อก�าหนดหลักของ

มาตรฐานดังกล่าว	

•	 นโยบายด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานได้ถูกก�าหนดไว้					

อย่างชดัในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่9	(พ.ศ.2545-2549)	และแผนแม่บท

ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อมในการท�างาน	 พ.ศ.2545-2549	 ออกมารองรับ

นโยบาย

•	 แผนแม่บทความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสิง่แวดล้อมในการท�างาน	ฉบบัที	่2	พ.ศ.2550-2554	

ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบแผนดังกล่าวเมื่อวันที่	18	เมษายน	2550	และมีการจัดท�าฉบับ

ปรับปรุง	ปี	2552	ในเวลาต่อมา

•	 ภายใต้แผนแม่บทด้านแรงงาน	(พ.ศ.	2550-2554)	กระทรวงแรงงานได้มีการก�าหนดเป้าหมาย

ชดัเจนในการลดอตัราการประสบอนัตรายหรอืเจบ็ป่วยจากการท�างานกรณร้ีายแรงต่อพนัราย	โดย

นับเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดที่ส�าคัญของการบรรลุเป้าหมายในยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมั่นคงใน

การท�างานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน	โดยมีรายละเอียดดังนี้						

•	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ	เมื่อวันที่	11	ธันวาคม	พ.ศ.2550	เห็นชอบให้ประกาศนโยบาย	“แรงงาน

ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”	 เป็นระเบียบวาระแห่งชาติ	 ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อให้

ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความส�าคัญได้ร่วมมือและถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการด�าเนินงานมี		

ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี	 และให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	2550	มาตรา		44		และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล		และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	10	(พ.ศ.2550-2554)	โดยมีเป้าหมาย	7	ประการ	คือ

(1)		แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงในการท�างานภายใต้แผนแม่บทด้านความปลอดภัย			

อาชีวอนามัย		และสภาพแวดล้อมในการท�างานแห่งชาติ

(2)	แรงงานทุกภาคส่วนท�างานในสภาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย

(3)	แรงงานมีจิตส�านึกและองค์ความรู้ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย		และสภาพแวดล้อม

ในการท�างาน

(4)	แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการท�างานลดลง

(5)	แรงงานสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ										

สภาพแวดล้อมในการท�างาน

(6)	 แรงงานได้รับการเฝ้าระวังด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการท�างานอย่างเป็น

ระบบ
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(7)	แรงงานมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการท�างาน

ข้อก�าหนดมาตรฐานส�าหรบัโรงงานอตุสาหกรรมและกฎหมายคุม้ครองแรงงานทีม่บีทบาทมากขึน้เรือ่ยๆ	

ส่งผลให้โรงงานแต่ละแห่งมีความจ�าเป็นต้องท�าการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานและค�านึงถึงมาตรฐาน									

ความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นผลดีส�าหรับธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย				

ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานทั้งในเรื่องของการบังคับให้แต่ละโรงงานต้องมีการจัดหา

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับคนงาน	 และการก�าหนดมาตรฐานของอุปกรณ์ที่จะน�ามาใช้	 ท�าให้ความต้องการใน

ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีสูงขึ้นเรื่อยๆ	 	 การให้ความ

ส�าคัญของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยของแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆ	เป็นสิ่งสนับสนุนให้ธุรกิจเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานมีแนวโน้มการเติบโตไปอย่าง

ต่อเนื่อง

•	 ความตระหนักและความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในเรื่องอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน

ปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและเห็นความส�าคัญในด้านอาชีวอนามัย	 ความปลอดภัย	 และ

สภาพแวดล้อมในการท�างานมากยิ่งขึ้น	ทั้งยังตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมในการท�างาน

หรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการท�างาน	 ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ใช้แรงงานในประเทศไทยได้มีการยื่นข้อ		

เรียกร้องให้แก่กระทรวงแรงงานในวันแรงงานแห่งชาติ			1	พฤษภาคม	2551	ที่ผ่านมา	โดยข้อเรียกร้องที่

ส�าคัญข้อหนึ่ง	คือ	ขอให้รัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อม

ในการท�างานโดยเร็ว

•	 มาตรฐาน	มอก.	18001:2542	และ	OHSAS	18001:1999

ระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	(มอก.	18801:2542	และ	OHSAS	18001:1999)	

ก�าหนดขึ้นโดยใช้	BS	8800	(Guide	to	Occupational	Health	and	Safety	Management	System)	เป็น

แนวทาง	 โดยมีเป้าหมายเพื่อลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัยและส่งเสริมภาพพจน์ด้านความรับผิดชอบของ

องค์กรที่มีต่อพนักงานและสังคม	

มาตรฐานระบบการจดัการอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	OHSAS18001:1999	ก�าหนดขึน้โดย	

BS	8800	มาตรฐานของประเทศต่างๆ	และมาตรฐานระบบ	OHSMS	ของหน่วยรับรองต่าง	ๆ

ในปัจจุบันบริษัทในอุตสาหกรรมต่างๆ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจส่งออกได้ให้					

ความส�าคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้า		ซึ่งส่งผล

ดต่ีอการขยายตวัของความต้องการใช้สนิค้าด้านอาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของบริษัท

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมนี้ถือว่าไม่สูงมากนัก	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ด้านอาชีวอนามัย				

ความปลอดภัย	 และสภาพแวดล้อมในการท�างานเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของคน	 จึงจ�าเป็น

ต้องมคีณุภาพทีด่	ี	และได้มาตรฐานตามทีเ่ป็นมาตรฐานสากลทีบ่คุคลทัว่ไปยอมรบั	อาท	ิมาตรฐานผลติภณัฑ์

อุตสาหกรรมไทย	หรือ	มอก.	หรือ	มาตรฐานสากลอื่นๆเช่น	มาตรฐาน	EN	ของสหภาพยุโรป,	มาตรฐาน	

ANSI	ของสหรัฐอเมริกา	และมาตรฐาน	JIS	ของญี่ปุ่น	

ผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ	สามารถแบ่งเป็น	3	กลุ่มด้วยกัน	ดังนี้

กลุ่มที่ 1: ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสินค้าภายในประเทศไทย 

ผู้ผลิตสินค้าด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างานที่สามารถผลิตสินค้า

ได้ตามมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลยังมีจ�านวนไม่มากนักประกอบกับมีค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน

การสูงมากส�าหรับการขอรับรองมาตรฐานสินค้า	 อีกทั้งมาตรฐานและหน่วยงานที่จะรับรองในประเทศไทย			

ที่จะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นมีน้อยเฉพาะในผลิตภัณฑ์บางประเภทเท่านั้น	ได้แก่	หมวกนิรภัย	และ

รองเท้านริภยั	เป็นต้น	จงึท�าให้มจี�านวนผูผ้ลติสนิค้าน้อยรายและประเภทของผลติภณัฑ์ทีผ่ลติในประเทศไทย

ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด		

กลุ่มที่ 2: ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ (Importer & Distributor) 

ตวัแทนจ�าหน่ายผูน้�าเข้าผลติภณัฑ์ด้านอาชวีอนามยั	ความปลอดภยั	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

จากต่างประเทศนัน้มจี�านวนน้อย	เนือ่งจากตราสนิค้าทีไ่ด้รบัการยอมรบัในระดบัโลกมจี�านวนจ�ากดั	ประกอบ

กบับรษิทัผูผ้ลติผลติภณัฑ์หรอืตวัแทนจ�าหน่ายในต่างประเทศส่วนใหญ่มนีโยบายการจดัจ�าหน่ายสนิค้าในต่าง

ประเทศโดยผ่านตวัแทนจ�าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศนัน้ๆ	หรอืมกีารแต่งตัง้ตวัแทนให้น้อยรายทีส่ดุเพือ่

ป้องกันการแข่งขันกันเองระหว่างตัวแทนจ�าหน่าย	 	 ท�าให้จ�านวนตัวแทนจ�าหน่ายมีจ�านวนจ�ากัด	 ซึ่งถือเป็น

อุปสรรคต่อผู้ที่ประสงค์จะน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศรายใหม่ๆ	

กลุ่มที่ 3: ผู้จ�าหน่ายสินค้ารายย่อย (Dealer & Retailer)

ผูจ้�าหน่ายสนิค้ารายย่อยทีไ่ม่ได้น�าเข้าสนิค้ามาจากต่างประเทศด้วยตนเอง	ซึง่จะซือ้สนิค้าจากผูน้�าเข้า

จากต่างประเทศและท�าการจัดจ�าหน่ายต่อให้แก่ผู้ใช้เป็นหลัก	 โดยผู้ขายในกลุ่มนี้จะมีอยู่จ�านวนมากกระจาย

ตัวไปตามพื้นที่และในอุตสาหกรรมต่างๆ	แต่จะมีต้นทุนการขายสินค้าที่สูงกว่า	2	กลุ่มแรก	
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	ทั้งนี้คู่แข่งของบริษัท	คือ	กลุ่มที่	2		ตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ		ซึ่งมีหลายลักษณะ	อาทิ

•	 กลุม่ทีข่ายเฉพาะสนิค้าอปุกรณ์นริภยัส่วนบคุคล	ซึง่มทีัง้การขายอปุกรณ์นริภยัส่วนบคุคลประเภท

เดียวและหลายประเภท

•	 กลุ่มที่ขายเฉพาะอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	 ซึ่งมีทั้งการขาย

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน	ประเภทเดียวและหลายประเภท

•	 กลุ่มที่ขายทั้งอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท�างาน	

•	 กลุ่มที่นอกเหนือจากขายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน	แล้ว	ยังขายสินค้าหลักประเภทอื่นด้วย

	ส�าหรับคู่แข่งรายส�าคัญของบริษัท	ได้แก่	

•	 บริษัท	เคพีเอส	อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	*

•	 บริษัท	เอสโก้	พรีเมี่ยม	จ�ากัด	*

•	 บริษัท	นอร์ท	เซฟตี้อีควิปเม้นท์	จ�ากัด	*

•	 บริษัท	พีดีเอส	อินเตอร์แนชชั่นแนล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด

•	 บริษัท	เมธาวี	มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด

•	 บริษัท	ที.ไอ.จี	เทรดดิ้ง		จ�ากัด

•	 บริษัท	บอร์เนียว	เทคนิเคิล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด*

•	 บริษัท	รองเท้าเซฟตี้	จ�ากัด

หมายเหตุ	 :	 *	 เป็นคู่แข่งที่ขายสินค้าอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลและอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานครอบคลุม	

	 						ทุกประเภทใกล้เคียงกับบริษัท

ภาวะอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย

	 1.	 ภาวะการใช้น�้าในประเทศไทย

	 ในปี	2552	ประเทศไทยมีความต้องการใช้น�้าทั้งสิ้น	60,070	ล้าน	ลบ.ม.	โดยมีวัตถุประสงค์

หลกัเพือ่การเกษตรกรรมซึง่เป็นสดัส่วนร้อยละ	66.57	ของปรมิาณการใช้ทัง้หมด	ในขณะทีก่ารใช้น�า้เพือ่การ

อุปโภคบริโภคและท่องเที่ยว	 และเพื่อการอุตสาหกรรมเป็นสัดส่วนร้อยละ	 10.80	 และร้อยละ	 7.25											

ตามล�าดับ	 ซึ่งสถาบันน�้าภาคอุตสาหกรรมได้มีการประมาณการเพิ่มขึ้นของการใช้น�้า	 ในปี	 2557	 เท่ากับ	

65,663	ล้าน	ลบ.ม.	หรือเพิ่มขึ้นจากปี	2552	ร้อยละ	9.31
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ปริมาณความต้องการใช้น�้าในประเทศไทยแยกตามภาคการใช้ในปี 2552 และประมาณการณ์ในปี 2557 

ภาคการใช้น�้า
ปี 2552 ปี 2557

ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ

การเกษตรกรรม 39,987 66.57 42,980 65.45

อุปโภคบริโภค	และท่องเที่ยว 6,486 10.80 7,783 11.86

อุตสาหกรรม 4,357 7.25 5,229 7.96

การรักษานิเวศ 9,240 15.38 9,671 14.73

รวม 60,070 100.00 65,663 100.00

ที่มา:	เอกสารประกอบบรรยายวันรักษ์น�้าโลก	ปี	2553,	สถาบันน�้าภาคอุตสาหกรรม	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อุปโภค

บริโภค และ

ทองเที่ยว

10.80%

การรักษานิเวศ 

15.38%

อุตสาหกรรม

7.25%

การเกษตรกรรม

 66.57%

ป 2552

การเกษตรกรรม 

65.45%

อุปโภคบริโภค

 และทองเที่ยว

 11.86%

อุตสาหกรรม

 7.96%

การรักษานิเวศ 

14.73%

ป 2557	

จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าการใช้น�้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทคือ	กลุ่มอุปโภคและบริโภค	

และกลุ่มอุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในอีก	5	ปีข้างหน้า

ในปัจจุบันประเทศไทยมีประมาณความจุที่จะกักเก็บน�้าได้	72,630	ล้าน	ลบ.ม.	แต่มีปริมาณน�้าไหล

เฉลี่ยเข้าแหล่งกักเก็บเพื่อให้สามารถน�ามาใช้งานได้เพียงประมาณ	42,000	ล้าน	ลบ.ม.	ซึ่งในภาพรวมของ

ประเทศพบว่าเกิดปัญหาขาดแคลนน�้า	 น�้าท่วม	 และคุณภาพน�้าไม่เหมาะสมกับการน�ามาใช้ประโยชน์เป็น

ประจ�าทุกปี	ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณประชากรที่เพิ่มขึ้น	และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ		นอกจากนี้

ปริมาณแหล่งน�้าสะอาดที่ลดลง	 หรือคุณภาพเสื่อมโทรมลง	 เนื่องจากปนเปื้อนมลพิษยังท�าให้ปัญหาการ

ขาดแคลนน�้ามคีวามรนุแรงมากขึน้	โดยในปี	2553	ประเทศไทยประสบปัญหาความเสีย่งในการขาดแคลนน�้า

จากปริมาณฝนตกในเกณฑ์น้อย	 เนื่องจากอิทธิพลของปรากฎการณ์เอลนิโญ	 ซึ่งกรมป้องกันบรรเทา											

สารธารณภยัได้ประกาศแจ้งเตอืนประชาชนให้เตรยีมพร้อมรบัมอืวกิฤตกิารขาดแคลนน�า้	และมพีืน้ทีท่ีป่ระสบ

ภัยแล้งที่ได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน	(ภัยแล้ง)	แล้ว	จ�านวน	29	จังหวัด
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ความต้องการใช้น�้าประปาในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยปริมาณน�้าจ�าหน่ายจาก

การประปานครหลวงและการประปาส่วนภมูภิาคได้มอีตัราเตบิโตอย่างต่อเนือ่งในช่วงทีผ่่านมา	ซึง่ค่าน�า้ประปา

ในปัจจุบันแตกต่างกันไปตามพื้นที่และจ�านวนที่ใช้	 ซึ่งการประปานครหลวงมีอัตราค่าน�้าสูงสุดเท่ากับ	 15.81	

บาท	ต่อลบ.ม.	 (ส�าหรับธุรกิจ	ราชการ	รัฐวิสาหกิจ	อุตสาหกรรม	และอื่นๆ	 ในปริมาณการใช้น�้าประปาที่	

มากกว่า	 200	 ลบ.ม.	 ต่อเดือน	 ขึ้นไป)	 และการประปานครส่วนภูมิภาคมีอัตราค่าน�้าสูงสุดเท่ากับ	 32.25	

บาท/ลบ.ม.	(ส�านักงานประปาภูเก็ต	ส�าหรับรัฐวิสาหกิจ	อุตสาหกรรม	และธุรกิจขนาดใหญ่	ในปริมาณการ

ใช้น�้าประปาที่มากกว่า	300	ลบ.ม.	ต่อเดือน	ขึ้นไป)

ปริมาณน�้าจ�าหน่ายจากการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค

หนวย: ลาน ลบ.ม.

ปริมาณน้ําจําหนาย 2548 2549 2550 2551

การประปานครหลวง 1,131            1,173            1,224            1,251            

   อัตราการเปลี่ยนแปลง 5.1% 3.7% 4.4% 2.2%

การประปานครสวนภูมิภาค 678 722 795 835

   อัตราการเปลี่ยนแปลง 11.9% 6.5% 10.1% 5.0%

รวม 1,809            1,895            2,019            2,086            

   อัตราการเปลี่ยนแปลง 7.6% 4.8% 6.5% 3.3%

	

	

ที่มา:	รายงานประจ�าปี	2551,	การประปานครหลวง	และการประปาส่วนภูมิภาค

ในส่วนของอัตราการค่าใช้น�้าบาดาลในปัจจุบันแบ่งเป็นค่าใช้น�้าบาดาลและค่าอนุรักษ์น�้าบาดาล	โดยมี

อัตราที่แตกต่างระหว่างในเขตอนุรักษ์และนอกเขตอนุรักษ์ซึ่งมีอัตราค่าใช้น�้ารวมเท่ากับ	 17	 บาท	 ต่อลบ.ม.	

และ	3.5	บาท	ต่อลบ.ม.

อัตราค่าน�้าบาดาลตาม พ.ร.บ น�้าบาดาล พ.ศ. 2520 (แก้ไขฉบับที่ 3)

พื้นที่

อัตราค่าใช้น�้าบาดาล	/	ลบ.ม.

ค่าใช้น�้าบาดาล ค่าอนุรักษ์	

น�้าบาดาลในเขตบริการประปา					 นอกเขตบริการประปา

ในเขตอนุรักษ์					

7	จังหวัด	1/
8.50	บาท -ยกเว้น	2/

-ลดหย่อนเก็บ	30-75	%	ของ

ปริมาณน�้า	ขึ้นอยู่กับประเภท

ของการใช้

8.50	บาท

นอกเขตอนุรักษ์	

69	จังหวัด

3.50	บาท -ยกเว้น/3/

-เก็บ	30-75	%	ของ	ปริมาณ

น�้าขึ้นอยู่กับประเภทการใช้	

ไม่เก็บ
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หมายเหตุ	:	1/		เขตวิกฤตการณ์น�้าบาดาล	กรุงเทพมหานคร	ประกอบด้วย	7	จังหวัด	คือ	กรุงเทพมหานคร	พระนครศรีอยุธยา	ปทุมธานี						

													สมุทรสาคร	สมุทรปราการ	นนทบุรี	และนครปฐม

													นอกเขตวิกฤตการณ์น�้าบาดาล	69	จังหวัด	(ยกเว้นจังหวัดในเขตวิกฤต)

											2/		ยกเว้นส�าหรับน�้าอุปโภค	–	บริโภค

											3/		ยกเว้นส�าหรับ	1)	เพาะปลูก	และ	2)	เลี้ยงสัตว์วันละไม่เกิน	50	ลบ.ม.

ที่มา:	กรมทรัพยากรน�้าบาดาล

นอกจากนี้ที่ผ่านมา	ประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน�้าจืดและน�้าประปาในหลายพื้นที่	รวม

ถึงพื้นที่อุตสาหกรรมและท่องเที่ยวที่ส�าคัญของประเทศ	เช่น	เมืองพัทยา	จังหวัดระยอง	ภูเก็ต	และเกาะสมุย	

เป็นต้น	โดยมสีาเหตหุลกัมาจากการขาดแคลนแหล่งน�้าดบิทีจ่ะน�ามาใช้ในการผลติน�้าประปาหรอืน�้าจดื	ซึง่ใน

บางพืน้ทีต้่องมกีารซือ้น�า้จากผูข้ายน�า้ในราคาทีค่่อนข้างสงูเพือ่ใช้ในการอปุโภคบรโิภคในช่วงทีข่าดแคลน	ท�าให้

บางพื้นที่ต้องติดตั้งระบบแปลงน�้าทะเลเป็นน�้าจืดเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนน�้า	 โดยในปัจจุบันมีทั้งหมด	 3	

แห่ง	คือ	กิจการประปาเกาะสมุย	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	(ก�าลังการผลิต	6,000	ลบ.ม.	ต่อวัน)	กิจการประปา

สีชัง	 อ�าเภอเกาะสีชัง	 จังหวัดชลบุรี	 	 (ก�าลังการผลิต	 250	 ลบ.ม.	 ต่อวัน)	 และกิจการประปาเกาะล้าน						

เมืองพัทยา	จังหวัดชลบุรี		(ก�าลังการผลิต	300	ลบ.ม.	ต่อวัน)

2. ภาวะน�้าเสียในประเทศไทย

น�้าเสียจากชุมชน

น�้าเสียจากชุมชนหมายถึง	 น�้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมประจ�าวันของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน	

และกิจกรรมที่เป็นอาชีพ	ได้แก่	น�้าเสียที่เกิดจากการประกอบอาหารและช�าระล้างสิ่งสกปรกทั้งหลายภายใน

ครัวเรือน	และอาคารประเภทต่าง	ๆ	เป็นต้น	ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์	ปริมาณน�้า

เสียจากชุมชนที่เกิดขึ้นมีประมาณ	14	ล้าน	ล.บ.ม.ต่อวัน	หรือคิดเป็นปริมาณความสกปรก	2,600	ตันบีโอดี

ต่อวัน	ซึ่งปริมาณน�้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆเป็นดังนี้

ปริมาณน�้าเสียจากอาคารประเภทต่างๆ

ประเภทอาคาร หน่วย ลิตร/วัน-หน่วย

อาคารชุด/บ้านพัก ยูนิต 50

โรงแรม ห้อง 1,000

หอพัก ห้อง 80

สถานบริการ ห้อง 400

หมู่บ้านจัดสรร คน 180

โรงพยาบาล เตียง 800

ภัตราคาร ตารางเมตร 25

ตลาด ตารางเมตร 70

ห้างสรรพสินค้า ตารางเมตร 5.0

ส�านักงาน ตารางเมตร 3.0

ที่มา:	ข้อพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน�้าทิ้งชุมชนในประเทศไทย,	สมาคมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
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จากสถิติจ�านวนประชากรจากทะเบียน	ซึ่งจัดท�าโดยกรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	ระบุว่ามี

จ�านวนประชากรจากทะเบียน	ในวันที่	31	ธันวาคม	2552	ทั้งสิ้น	63.53	ล้านคน	ซึ่งในระยะเวลา	10	ปีที่

ผ่านมา	(พ.ศ.2543	–	2552)	จ�านวนประชากรมีอัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ	0.26	ต่อปี	ดังนั้นหากพิจาณา

จ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลน�้าเสียต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้นเช่นกัน	ซึ่งจะป็นโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและ

บริษัทย่อยในระยะยาว

ที่มา:	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย

โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้แก่	ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม	เช่น	อุตสาหกรรมที่มีค่าใช้จ่ายใน

การใช้น�้าจ�านวนมาก	เช่น	อาหาร,	โรงพยาบาล	ห้องวิจัย,	ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที่พักอาศัยเช่น		โรงแรม	

คอนโดมิเนียมและ	อาคารส�านักงาน	,	ลูกค้ากลุ่มเทศบาลหรือชุมชน	มีแนวโน้มการขยายตัวตามการขยาย

ตัวของเศรษฐกิจในประเทศ	และตามจ�านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

น�้าเสียจากอุตสาหกรรม

น�้าเสียจากอุตสาหกรรมประกอบด้วยน�้าเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน	 การใช้น�้าของ

คนงาน	และกิจกรรมอื่นในโรงงาน	ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศที่ก่อให้เกิดน�้าเสียมีประมาณ	120,000	

แห่ง	ซึ่งจะเกิดน�้าเสียปริมาณ	6.8	ล้าน	ลบ.ม.ต่อวัน	หรือคิดเป็นปริมาณความสกปรก	2,700	ตันบีโอดีต่อ

วัน	ซึ่งในปี	2552	มีจ�านวนโรงงานที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม	และได้รับอนุญาตให้ประกอบ

กิจการทั้งสิ้น	128,517	โรง	และมีเงินทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น	4.76	ล้านล้านบาท	ซึ่งมีการเติบโตในส่วนของ

เงินทุนจดทะเบียนและจ�านวนคนงานอย่างต่อเนื่องในช่วง	5	ปีที่ผ่านมา

สถิติจ�านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและได้รับอนุญาต

ให้ประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 – 2553

2548 2549 2550 2551 2552 2553

จ�านวนโรงงาน 122,312 125,347 126,804 126,658 126,517 129,617

เงินทุนจดทะเบียน	(ล้านบาท) 4,045,982 4,254,732 4,419,906 4,572,076 4,763,746 4,864,017

จ�านวนคนงาน	(คน) 3,543,240 3,686,702 3,725,671 3,746,405 3,776,781 3,832,090

ที่มา:	กรมโรงงานอุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม
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จากข้อมลูสถติจิ�านวนโรงงานทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งส่งผลให้มคีวามต้องการใช้ในอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้

โดยที่ผ่านมาโรงงานส่วนใหญ่เห็นว่าการบ�าบัดน�้าเสียถือเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายจึงให้ความส�าคัญน้อยและ

ปฏบิตัเิพือ่ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของกฎหมาย	อย่างไรกต็ามการทีบ่รษิทัสามารถให้บรกิารตดิตัง้ระบบบ�าบดั

น�้าเสียหรือน�้าดี	 และสามารถน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่ได้นั้น	 ถือเป็นจุดเปลี่ยนให้อุตสาหกรรมต่างๆหันมาสนใจ	

เพราะนอกจากจะท�าให้ต้นทุนการใช้น�้าลดลงแล้วยังถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		ซึ่ง

หากพจิารณาจากจ�านวนโรงงานอตุสาหกรรมในประเทศแจะเหน็ได้ว่าธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยยงัสามารถ

เติบโตได้อีกมากในอนาคต

1. กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบ�าบัดน�้าเสีย

ในปัจจุบันมีกฎหมายจากหน่วยงานที่ดูแลและควบคุมมลพิษทางน�้าดังต่อไปนี้

•	 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

•	 กระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

•	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

•	 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ

•	 กรมควบคุมมลพิษ

ทั้งนี้	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม	ฉบับที่	3	(พ.ศ.	2535)	และ

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ	ได้ก�าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน�้าทิ้งจากแหล่งก�าเนิดประเภท

โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	ที่จะระบายออกสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม	โดย

ในปี	 2553	 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการวางแผนที่จะบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วย							

การก�าหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสียต้องมีการติดตั้งเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษและ							

เครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม	เพื่อตรวจวัดค่า	บีโอดี	หรือซีโอดี	ตามลักษณะการประกอบกิจการตาม

ที่ก�าหนด	เพื่อป้องกันการลักลอบปล่อยน�้าเสียลงสู่สาธารณะ

นอกจากนี้	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม	 เรื่อง	มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน�้า

ทิ้งจากภาคอุตสาหกรรมเพื่อฟื้นฟูคุณภาพน�้าในแม่น�้าเจ้าพระยา	 พ.ศ.	 2551	 ยังได้ก�าหนดให้โรงงานที่								

ขออนุญาตตั้ง	หรือขยายโรงงาน	ใน	9	จังหวัดที่แม่น�้าเจ้าพระยาไหลผ่าน	เช่น	กรุงเทพมหานคร	ปทุมธานี	

สมุทรปราการ	 เป็นต้น	ซึ่งมีน�้าเสียจากการประกอบกิจการ	ต้องมีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่มีประสิทธิภาพสูง	ที่

สามารถบ�าบดัน�า้เสยีจนสามารถน�ากลบัไปใช้ได้หมด	หรอืมรีะบบกกัเกบ็น�า้ทิง้ทัง้หมด	และต้องไม่ระบายออก

สู่แม่น�้าเจ้าพระยาทั้งทางตรง	และทางอ้อม

อกีทัง้	ส�านกังานเศรษฐกจิการคลงั	กระทรวงการคลงั	ได้มกีารวางแผนจดัท�ามาตรการจดัเกบ็ภาษี

น�้าเสียและมลพิษทางอากาศ	 ซึ่งอัตราภาษีน�้าเสียได้ก�าหนดอัตราสูงสุดที่	 5,000	 ถึง	 10,000	 บาท	 ต่อ								

บีโอดี	 ตัน	 โดยคาดว่าในระยะแรกอาจจะจัดเก็บในอัตรา	3,000	บาท	ต่อ	บีโอดี	 ตัน	ซึ่งตามกฎหมายได้

ก�าหนดให้น�้าทิ้งมีค่าบีโอดีไม่เกิน	20	มิลลิกรัม	ต่อลิตร	ท�าให้โรงงานต้องเสียภาษีส�าหรับน�้าทิ้งประมาณ	0.6	

บาท	ต่อลูกบาศก์เมตร
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ส�าหรับน�้าเสียจากอาคารต่างๆ	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีประกาศ	 เรื่อง	

ก�าหนดประเภทอาคารที่เป็นแหล่งก�าเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน�า้เสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะ

หรอืออกสูส่ิง่แวดล้อม	ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนดไว้	ซึง่ประเภทอาคารประกอบด้วย	อาคารชดุ	โรงแรม	

โรงพยาบาล	โรงเรียน	ศูนย์การค้า	อาคารที่ท�าการ	ตามขนาดที่ก�าหนด	เป็นต้น	

จากการที่รัฐบาลให้ความส�าคัญต่อสิ่งแวดล้อมและมีมาตรการในการควบคุมสิ่งแวดล้อมออกมา

อย่างต่อเนื่องจะเป็นการผลักดันให้โรงงานอุตสากรรม	 เทศบาลและครัวเรือน	 หันมาใส่ใจในระบบบ�าบัดน�้า

รวมถึงการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่มากขึ้น

2. แนวโน้มธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้าเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ถือเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงในช่วง	 5	 ปีข้าง

หน้า	และเป็นธุรกิจที่ทั่วโลกหันมาให้ความสนใจ	เนื่องจากทรัพยากรน�้าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ทั้งนี้

จากข้อมูลของ	 SBI	 Energy	 พบว่าในปี	 2552	 เทคโนโลยีในการอนุรักษ์น�้า	 (	 Water	 Conservation								

Technology)	ซึง่รวมถงึ			ระบบรไีซเคลิน�า้และน�ากลบัมาใช้ใหม่			ระบบกกัเกบ็น�า้ฝน	และ		ระบบชลประทาน

น�้า	 มีมูลค่าตลาดรวมกว่า	 88,000	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 โดยปัจจัยที่ส่งเสริมการเติบโตของเทคโนโลยีในการ

อนุรักษ์น�้า	 ได้แก่	 ความต้องการน�้าจืดที่เพิ่มมากขึ้นจากจ�านวนประชากรและโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น	

ปริมาณน�้าสะอาดลดลงจากมลภาวะ	 ปัญหาขาดแคลนน�้าในหลายพื้นที่ทั่วโลก	 การสนับสนุนจากรัฐบาล	

เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีราคาถูกมากขึ้น	 และความร่วมมือของนานาประเทศในการส่งเสริมการ

ประหยัดน�้า	

ส�าหรับระบบรีไซเคิลน�้าและน�ากลับมาใช้ใหม่	(Water	Recycle	and	Reuse	Technology)	นั้น

จากการคาดการณ์ของ	 SBI	 Energy	 (	 www.sbireport.com)	 	 คาดว่าจะเติบโตอย่างก้าวกระโดด	 จาก	

29,000	ล้านดอลลาร์ในปี	2553	เป็น	57,000	ล้านดอลลาร์ในปี	2558	คิดเป็นอัตราเติบโตกว่าร้อยละ	16	

ต่อปีในอีก	 5	ปีข้างหน้า	 	 โดยปัจจุบันระบบบ�าบัดน�้าโดยเทคโนโลยีเมมเบรน	ครองส่วนแบ่งการตลาดกว่า

ร้อยละ	 70	ทั่วโลก	 และมีการเติบโต	 4,000	 ล้านเหรียญ	 ในช่วง	 3	ปีที่ผ่านมาและคาดว่าจะมูลค่าตลาด			

เพิ่มขึ้นเป็น		38,000	ล้านดอลลาร์ในปี	2558	

นอกจากนีห้ากพจิาณาข้อมลูการใช้เทคโนโลยรีไีซเคลิน�า้และน�ากลบัมาใช้ใหม่ในแต่ละภมูภิาค	พบ

ว่าการ					รีไซเคิลน�้าและน�ากลับมาใช้ใหม่จะมีการเติบโตสูงในแถบเอซียตะวันออกและแปซิฟิก	(East		Asia	

Pacific)	 ในช่วงปี	 2552	 ถึงปี	 2559	 โดยมีสัดส่วนการน�าน�้ากลับมาใช้ใหม่เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ	 32.9	

จากปริมาณน�้าที่น�ากลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด	50.6	ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน	ในช่วงปี	2009-2016		(ข้อมูลของ	

ADB	“Water	Crisis	and	Choices”		ณ.	เดือนตุลาคม	2553)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดส�าหรับธุรกิจนี้ยัง

เติบโตได้อีกมาก	ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยให้ขยายตัวได้อย่างมากในอนาคต
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สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมของบริษัทย่อย

ในปัจจุบันมีบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจด้านการจัดการน�้า	แบ่งออกเป็น	2	กลุ่มหลักคือ	กลุ่มผู้ประกอบ

การขนาดใหญ่และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก	 ซึ่งบางบริษัทมีการมุ่งเน้นธุรกิจไปในการจัดการ

เฉพาะด้าน	 เช่น	 ระบบการน�้าประปา	ระบบบ�าบัดน�้าเสีย	 เป็นต้น	อีกทั้งยังมีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย	 เช่น	

ชมุชนในระดบัภมูภิาค	ชมุชนท้องถิน่	นคิมอตุสาหกรรม	และโรงงานอตุสาหกรรมแต่ละประเภท	ซึง่ในปัจจบุนั

หลายบรษิทัเริม่มกีารขยายการด�าเนนิงานให้มกีารครอบคลมุมากขึน้	ส่วนหนึง่เป็นผลมาจากการแข่งขนั	และ

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากขึ้น	โดยสามารถแบ่งกลุ่มคู่แข่งได้ดังนี้

กลุ่มคู่แข่งขนาดใหญ่

ประกอบด้วยบรษิทัทีม่ขีนาดใหญ่ซึง่สามารถรองรบัโครงการทีม่มีลูค่าสงูทีต้่องใช้ต้องการเงนิลงทนุ

มาก	 ซึ่งบางบริษัทสามารถให้บริการในโครงการที่ต้องการเทคโนโลยีที่สูงได้	 ประกอบด้วยบริษัทจาก											

ต่างประเทศที่เข้ามาด�าเนินธุรกิจการจัดการน�้าในประเทศไทย	 เช่น	 บริษัท	 โกชู	 โคซัน	 จ�ากัด	 บริษัท	 จีอี	

วอเตอร์	แอนด์	โพรเซส	เทคโนโลยีส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	และบริษัทภายในประเทศ	เช่น	บริษัท	น�้าประปา

ไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้าภาคตะวันออก	จ�ากัด	(มหาชน)	และบางบริษัท

ที่เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทในประเทศไทยและต่างประเทศ	เช่น	บริษัท	โกลบอล	ยูทิลิตี้	เซอร์วิส	จ�ากัด	

โดยบริษัทในกลุ่มนี้มุ่งเน้นมูลค่าโครงการที่สูงและมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายขนาดใหญ่	 เช่น	 ระบบน�้าประปาใน

ระดับภูมิภาคหรือเทศบาล	ระบบจัดการน�้าในนิคมอุตสาหกรรม	เป็นต้น

กลุ่มคู่แข่งขนาดกลางและเล็ก

ประกอบด้วยบรษิทัทีม่กีลุม่เป้าหมายเป็นโครงการขนาดกลางและเลก็	ซึง่เหมาะสมส�าหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม	 โรงแรม	 หรืออาคารส�านักงานหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่	 เช่น	 บริษัท	 ส.นภา	 จ�ากัด	 บริษัท					

โพรมิเน้นท์	ฟลูอิด	คอนโทรลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	บริษัท	วอเตอร์	ดอคเตอร์	จ�ากัด	บริษัท	ยูนิเท็ค	จ�ากัด	

เป็นต้น	ซึ่งแต่ละบริษัทได้ใช้กลยุทธ์ที่แตกต่างกันในการแข่งขัน	เช่น	ด้านเทคโนโลยี	หรือด้านราคา	เป็นต้น		

ทั้งนี้	จากที่กล่าวข้างต้น	บริษัทและบริษัทย่อยได้มุ่งเน้นในการให้บริการด้านการจัดหาน�้าจากการ

บ�าบัดน�้าดีเพื่อน�ามาใช้หรือจากการบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่	 โดยมุ่งเน้นไปในระบบขนาดกลางและ

เล็ก	ซึ่งมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทางตรงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม	และกิจการโรงแรมหรือที่พักอาศัยขนาดใหญ่	

ท�าให้กลุ่มคู่แข่งส่วนใหญ่จะอยู่ในขนาดกลางและเล็ก	 อย่างไรก็ดี	 บริษัทและบริษัทย่อยยังมีโอกาสสร้าง						

รายได้จากโครงการที่กลุ่มคู่แข่งขนาดใหญ่	หรือขนาดกลางบางราย	ที่ต้องการว่าจ้างผู้รับเหมาช่วงในส่วนที่มี

ขนาดโครงการไม่เหมาะกับขนาดธุรกิจ	หรือมีความช�านาญเฉพาะด้านที่ไม่เพียงพอ
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นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นเจ้าของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) สิ่งที่จะท�าให้

ผู้ถือหุ้นไว้วางใจและมั่นใจในการลงทุนกับผลธัญญะ คือ การมีนโยบายและการด�าเนินการที่รักษาสิทธิขั้น  

พื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่างเป็นธรรมตามที่กฎหมายก�าหนด หรือมากกว่า รวมถึงการจัดการที่เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีที่สุด 

จากการด�าเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ

บรษิทั มตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ และนโยบายการปฏบิตัติามข้อพงึปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน (Code of Best 

Practices) เป็นแนวทางในการด�าเนินงานของบริษัทเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของบริษัทและ

ยังท�าให้เกิดความโปร่งใสต่อนักลงทุนอันจะท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทต่อบุคคล

ภายนอก นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็น บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และน�าเสนอขายหุ้นแก่

ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัทได้ให้ความส�าคัญในด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อให้

สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์           

แห่งประเทศไทย และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ The Organization for Economic         

Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุมหลักการ

ทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย   

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ มาเป็นแนวทาง โดยมีแนวทาง

การก�ากับดูแลกิจการเป็น ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น  โดยอ�านวยความสะดวกให้  

ผูถ้อืหุน้ทกุรายได้รบัสทิธพิืน้ฐานต่างๆ ทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์ และในฐานะผูถ้อืหุน้หรอืเป็นเจ้าของ

บริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์     

ทีต่นถอือยูอ่ย่างเป็นอสิระ สทิธใินการได้รบัส่วนแบ่งผลก�าไรจากบรษิทัในรปูแบบต่างๆ  การได้รบัข้อมลูอย่าง

เพียงพอ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นในที่ประชุมอย่างเป็นอิสระ      

รวมถงึการร่วมตดัสนิใจในเรือ่งส�าคญัของบรษิทั เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการ 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  การอนุมัติธุรกรรมที่ส�าคัญและมีผลต่อทิศทางในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การ

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจ�านวนหุ้นที่ถืออยู่  

โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรายอื่น
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นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานต่างๆ ตามข้างต้นแล้ว ผลธัญญะยังได้ด�าเนินการในเรื่องอื่นๆ ที่เป็นการ 

ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อ

เหตกุารณ์ โดยบางเรือ่ง แม้ว่าตามข้อก�าหนดของกฎหมายจะไม่ได้บงัคบัให้ต้องเปิดเผย แต่หากบรษิทัเหน็ว่า

เรือ่งใดมคีวามจ�าเป็นทีผู่ถ้อืหุน้ควรได้รบัทราบ กจ็ะเปิดเผยข้อมลูนัน้ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั และผ่านทาง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ 

2. บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด  ซึ่งเป็น    

นายทะเบยีนหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ เป็นผูด้�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุทีม่รีายละเอยีดวาระการประชมุ/

ข้อมลูประกอบวาระการประชมุ/ความเหน็คณะกรรมการ พร้อมชีแ้จงสทิธขิองผูถ้อืหุน้ในการเข้าประชมุ และ

สิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่างชัดเจน เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม         

ผู้ถือหุ้น หรือมากกว่าข้อบังคับตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยก�าหนด โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และเอกสารประกอบเปิดเผยใน

เวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้าก่อนจดัส่งหนงัสอืนดัประชมุ และประกาศลงโฆษณาหนงัสอืพมิพ์แจ้งวนันดัประชมุ

ล่วงหน้าต่อเนื่องเป็นเวลา 3 วันติดต่อกันก่อนถึงวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ      

ล่วงหน้าเพียงพอส�าหรับการเตรียมตัวก่อนเข้าร่วมประชุมโดยในแต่ละวาระการประชุมได้มีการแสดงความ

เห็นคณะกรรมการ  ประกอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม

นอกจากนี้ ผลธัญญะได้อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะรับรายงานประจ�าปี   

ในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งอีเมลล์ โทรศัพท์ โทรสาร จดหมายซองธุรกิจ

ตอบรับ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ในวันประชุม          

ผู้ถือหุ้นด้วย

3. ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้สามารถ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่ง 

แบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้จัดท�าหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้น

สามารถก�าหนดทศิทางการออกเสยีงลงคะแนนได้ตามแบบทีก่ระทรวงพาณชิย์ก�าหนด และผูถ้อืหุน้ยงัสามารถ

ดาวน์โหลดแบบหนังสือมอบฉันทะผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯได้ และบริษัทยังได้จัดให้มีอากรแสตมป์

ไว้บริการผู้ถือหุ้นส�าหรับปิดหนังสือมอบฉันทะอีกด้วย นอกจากนี้  บริษัทยังให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ภายหลงัจากประธานในทีป่ระชุมเปิดการประชมุแลว้ สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระทีอ่ยู่ระหว่างการ

พจิารณาและยงัไม่ได้มกีารลงมต ิและนบัเป็นองค์ประชมุตัง้แต่วาระทีไ่ด้เข้าประชมุเป็นต้นไป เว้นแต่ทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นจะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

4. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุ้นนับ       

รวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเสนอวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 โดยบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้าเวลา 21 วัน ตั้งแต่

วันที่ 16 ธันวาคม 2554 ถึง 11 มกราคม 2555 เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็น

ผูก้ลัน่กรองก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพือ่พจิารณาอกีครัง้หนึง่ โดยในกรณทีีบ่รรจเุป็นวาระการประชมุ  

บรษิทัจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่าเป็นวาระทีก่�าหนดโดยผูถ้อืหุน้ ส่วนในกรณทีีค่ณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธ



www.pdgth.com
34 

ไม่รบัเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเพือ่ให้บรรจเุป็นวาระ บรษิทัจะชีแ้จงเหตผุลให้ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปีทราบ 

นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกัน บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้า

รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะ

เป็นผู้พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอื่นตามหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท จากนั้น

จะได้เสนอรายชือ่บคุคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมให้คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาก่อนเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่

พิจารณาอนุมัติต่อไป โดยในปี 2554 บริษัทได้จัดท�าแบบฟอร์มส�าหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอ

ชือ่บคุคลเพือ่เข้ารบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า เพือ่เป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้อกีด้วย ทัง้นี้

ในช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าแต่อย่างใด

5. บริษัทฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนต้องเสนอ

วาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไข

หรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้บังคับทีต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสามัญ      

ผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2554  บริษัทฯ ไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บรษิทัได้จดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี ในวนัที ่22 เมษายน 2554 โดยมกีรรมการ

เข้าร่วมประชุมครบ ทั้ง 7 คน อนึ่ง เนื่องจากในปี 2554 เป็นปีแรกที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม

ผูถ้อืหุน้จากปกตทิีจ่ดัประชมุ ณ ห้องประชมุของบรษิทั บรเิวณสถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่ เขตล�าลกูกา จงัหวดั

ปทุมธานี เป็นการจัดการประชุม ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และน�าเสนอ

ขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แล้วนั้นมีจ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อยและนักลงทุนที่สนใจ

ในหลกัทรพัย์ของบรษิทัในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้จ�านวนมาก ดงันัน้บรษิทัจงึได้จดัหาสถานทีป่ระชมุทีเ่หมาะสมและ

เพือ่อ�านวยความสะดวกในการเดนิทางแก่ผูถ้อืหุน้สามารถมาร่วมประชมุ รบัทราบผลการด�าเนนิงานของบรษิทั 

และซกัถามตลอดจนแสดงความคดิเหน็ต่างๆ อยูภ่ายในห้องประชมุเดยีวกนั ท�าให้การประชมุด�าเนนิไปอย่าง

ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  

6. ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ได้จดัให้มกีารลงทะเบยีนโดยใช้ระบบบาร์โค้ดทีแ่สดงถงึเลขทะเบยีนของ

ผู้ถือหุ้นแต่ละรายที่ได้จัดพิมพ์ไว้บนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก

ในการประชุม และท�าให้ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการใช้สิทธิออกเสียงแต่ละ

วาระได้ใช้วิธีเก็บ บัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อ

ค�านวณหกัออกจากผูท้ีม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนทัง้หมด เพือ่น�ามาประมวลผลการนบัคะแนนเสยีงเพือ่ให้เกดิ

ความถูกต้อง รวดเร็ว  และสามารถประกาศผลคะแนนได้ถูกต้องหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระหรือ   

ในวาระถัดไป โดยเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลคะแนนได้
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7. ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจ�านวน 1 ใน 3 ของ

จ�านวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมีการเลือกตั้งในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี โดยในวาระเลือกตั้ง

กรรมการ ได้มีการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการมีจ�านวนไม่เกินกว่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการทั้งชุด และกรณีที่มีบุคคลได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจ�านวนเกินกว่าจ�านวนกรรมการที่พึงมี

ให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

8. ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามใน

วาระต่างๆ อย่างอิสระก่อนการลงมติในวาระใดๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อมูล   

รายละเอยีดในเรือ่งดงักล่าวอย่างเพยีงพอ   ทัง้นี ้ในวาระทีผู่ถ้อืหุน้มข้ีอสงสยั ข้อซกัถามกไ็ด้จดัเตรยีมบคุลากร

ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ค�าตอบภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

9. ก�าหนดให้มวีาระเกีย่วกบัค่าตอบแทนของกรรมการเพือ่ชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ได้ทราบจ�านวน และ

ประเภทของค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและค่าบ�าเหน็จกรรมการบริษัท

ซึ่งได้มีการชี้แจงอย่างละเอียด

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2554  บริษัทได้พิจารณระเบียบวาระประชุมตามล�าดับตามที่ได้

ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม ทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าโดยไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระดงักล่าว และ

ไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่าง

ใด

11.  จดัให้มกีารบนัทกึเทปบรรยากาศการประชมุตัง้แต่ต้นจนจบตลอดการประชมุ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้

ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบเหตุการณ์วันประชุม โดยได้เผยแพร่ไว้ในเว็ปไซต์ของบริษัทที่ http://www.

pdgth.com

12. นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้น�าข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในการประเมินผล

การจัดประชุมจากแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดประชุมผุ้ถือหุ้นในเรื่องต่างๆ มาพิจารณาและหา

แนวทางแก้ไข/ ปรับปรุง เพื่อพัฒนาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน(The Equitable Treatment of Shareholders)

การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมและสร้างความเท่าเทยีมกนัให้เกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรายทกุกลุม่ไม่ว่าจะเป็น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ถึงแม้ว่าผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะ   

ถือหุ้นในจ�านวนที่ไม่เท่ากัน มีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจ�านวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมายความว่าสิทธิพื้นฐาน

ในฐานะผู้ถือหุ้นจะแตกต่างกัน ผลธัญญะจึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่ค�านึงถึงเพศ อายุ   

เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ ความคิดเห็น หรือแม้ว่าผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ คณะกรรมการ 

บรษิทัฯ จงึได้ก�ากบัดแูลในเรือ่งต่างๆ เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้มัน่ใจได้ว่าบรษิทัมกีารปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้โดยเท่าเทยีมกนั

อย่างแท้จริง โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดย
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การก�าหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอแนะ แสดงความคดิเหน็ หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนไปยงักรรมการอสิระ ผ่าน

ทางอเีมล์ ind_dir@pdgth.com ซึง่กรรมการอสิระจะเป็นผูพ้จิารณาด�าเนนิการให้เหมาะสมในแต่ละเรือ่ง เช่น 

หากเป็นข้อร้องเรียน กรรมการอิสระจะด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณี

เป็นข้อเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม 

หรอืมผีลต่อการประกอบธรุกจิของผลธญัญะ กรรมการอสิระจะเสนอเรือ่งดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บริษัทเพื่อพิจารณาก�าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น

การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นฯ บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่

ดแูลต้อนรบั ให้ความสะดวกอย่างเพยีงพอ จดัหา/คดัเลอืกสถานทีป่ระชมุทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกให้แก่

ผูถ้อืหุน้ มรีถขนส่งมวลชน/รถไฟฟ้าเดนิทางสะดวก รวมถงึการจดัทีน่ัง่ส�ารอง เครือ่งมอือปุกรณ์โต้ตอบระหว่าง

ประชุม การจัดหาเจ้าหน้าที่บริการให้ค�าแนะน�าการกรอกข้อมูล ถ่ายเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง/ตรวจ

รับเอกสารลงทะเบียน อากรแสตมป์ การเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับ         

ลงทะเบยีนจนถงึระยะเวลาก่อนการพจิารณาวาระการประชมุสดุท้าย การใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบยีน

และประมวลผลลงคะแนนเพือ่ความสะดวกรวดเรว็ และการจดัเครือ่งดืม่ของว่างส�าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุ

หมวดที่ 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance)

ผลธัญญะด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

อย่างยัง่ยนื โดยคณะกรรมการบรษิทัได้ก�ากบัดแูลให้มรีะบบการบรหิารจดัการทีเ่ชือ่มัน่ได้ว่าสามารถรบัรูส้ทิธิ

ของผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎหมาย และที่ได้ก�าหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วย

ความเสมอภาคอย่างเคร่งครัด ทั้งผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ใช้สินค้าและบริการ และผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 

ตามแนวทางดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้น: นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิใน

การขอตรวจสอบจ�านวนหุ้น สิทธิในการได้รับใบหุ้น สิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียง

ลงคะแนน สิทธิในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับ  

ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับ

การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัในฐานะเจ้าของบรษิทัผ่านกรรมการอสิระ โดยทกุๆ ข้อคดิเหน็จะได้รบั

การรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
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• พนักงาน:  ผลธัญญะให้ความส�าคัญกับพนักงานโดยถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่า มุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ความสามารถพนกังานทกุคนอย่างต่อเนือ่ง ให้ความมัน่ใจในคณุภาพชวีติการท�างานของพนกังาน

ทัดเทียมบริษัทชั้นน�า มีความสุขในการท�างาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพันต่อองค์กร 

โดยในปีที่ผ่านมาผลธัญญะได้จัดท�าโครงการต่างๆ เพื่อสนันสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศการ

ท�างานร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภาพของพนักงานให้พร้อมส�าหรับการปฏิบัติงาน

และรับมือกับสภาวะการณ์ในทุกด้านที่อาจมีผลกระทบโดยองค์รวม นอกจากนี้ ยังให้ความส�าคัญ

กับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถึงค่าตอบแทนที่   

เหมาะสม

• ลูกค้า:  ผลธัญญะมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้าและบริการได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้านคุณภาพ

และราคาเป็นธรรม ตลอดจนมุ่งพัฒนาและรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืน สร้างความพึงพอใจและ

ความผกูพนัแก่ลกูค้า รวมทัง้จดัให้มหีน่วยงานรบัผดิชอบในการให้ข้อเสนอแนะในสนิค้า ค�าปรกึษา

วิธีการแก้ปัญหา และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้าได้รับพึงพอใจอย่างที่สุดในสินค้าและบริการ

ระดับมาตรฐานสากล

• คูค้่า: ผลธญัญะปฏบิตัติามกรอบการแข่งขนัทางการค้าทีส่จุรติ ค�ามัน่ทีใ่ห้ไว้กบัลกูค้าอย่างเคร่งครดั 

โดยยดึถอืการปฏบิตัติามสญัญาต่อคูค้่าอย่างยตุธิรรม สร้างความไว้วางใจ ความสมัพนัธ์และความ

ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการด�าเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว และมี 

นโยบายในการส่งมอบสินค้าตามคุณภาพและตรงตามก�าหนดเวลา

• คู่แข่งทางการค้า: ผลธัญญะปฏิบัติตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โดยยึดมั่นในการ

ด�าเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยในปีที่

ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่งทางการค้า

• เจ้าหนี้: ผลธัญญะ รักษาค�ามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้โดย

เคร่งครัด ทั้งเจ้าหนี้ทางทางธุรกิจ เจ้าหน้าสถาบันการเงิน เป็นต้น และนอกจากนี้ บริษัทเข้าร่วม

กิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าหนี้ อีกด้วย

• สังคมและส่วนรวม: ผลธัญญะด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  และ 

ถือมั่นในอุดมการณ์การด�าเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริม

สร้างประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมและสิง่แวดล้อมทัง้ในสถานประกอบการ ชมุชนและบรเิวณ

ใกล้เคยีง ด้วยการสร้างสรรค์กจิกรรมเพือ่สงัคมในด้านต่างๆ รวมทัง้การช่วยเหลอืบรรเทาอทุกภยั

และสาธารณภัย

นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี

ทีท่�าประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมให้เตบิโตเคยีงคูก่นัไปอย่างยัง่ยนื แม้กระทัง่ในช่วงทีเ่กดิภาวะ

วกิฤตทางเศรษฐกจิ ผลธญัญะกย็งัคงด�าเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่างต่อเนือ่ง โดยทุม่เท

ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความสามารถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื่อ

สังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด
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• สิ่งแวดล้อม: ผลธัญญะจัดท�าแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ตาม

แนว 3R (Reduce, Reuse/Recycle, Replenish) โดยให้ทกุหน่วยงานในองค์กรยดึถอืเป็นแนวทาง

ด�าเนนิงาน การน�ากระดาษใช้แล้วมาใช้ในงานชัว่คราวทีไ่ม่เป็นทางการ การน�าน�า้เสยีมาบ�าบดัและ

กลับมาใช้ใหม่ในองค์กรเพื่อใช้เป็นน�้าใช้หรือน�้าดื่ม (RO) ที่ผ่านกรรมวิธีขั้นตอนการกลั่นกรองที่

มีความปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

โดยช่วงปลายปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยน�้าท่วม ผลธัญญะได้มีส่วนร่วมช่วย “สังคมและ

ชุมชน” โดยการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในการให้ความช่วยเหลือและแจกจ่ายน�้าดื่ม

น�้าใช้แก่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสถานที่ท�าการ การบริจาคเครื่องบ�าบัดน�้าเสียและน�ากลับมาใช้ใหม่แก่ 

หน่วยงานภาครัฐและโรงเรียน เช่น มอบเครื่องกรองน�้าระบบ รีเวิร์ส ออสโมซิส ขนาด 10คิว/วัน เพื่อใช้ใน

การกิจการโรงน�้าของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขตล�าลูกกา, บริจาคเครื่องกรองน�้าระบบบ�าบัด

น�า้เคลือ่นที ่รุน่ใช้เครือ่งป่ันไฟฟ้าระบบ(UF) และแพลอยน�้าส�าหรบัเครือ่งกรองน�้าฉกุเฉนิแก่โรงเรยีนบางยีข่นั 

ผ่านทางกระทวงมหาดไทย  และให้ยมืเครือ่งกรองน�้าชดุผลติน�า้ประปาส�าหรบักูภ้ยัฉกุเฉนิแก่นคิมอตุสาหกรรม

หลายแห่ง เป็นต้น ทั้งนี้ ด้วยความมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกัน

อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

(Corporate Social Responsibility) ของผลธัญญะในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้จากหน้าเว็บไซต์ได้ที่        
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หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการเปิดเผยสารสนเทศทีม่คีวามถกูต้อง ครบถ้วน และโปร่งใส 

ทั้งรายงานข้อมูลทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�าคัญที่มีผลกระทบต่อราคา         

หลักทรัพย์ของบริษัท เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย จึงมี 

ความจ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุม และก�าหนดมาตรการในการเปิดเผยสารสนเทศทั้งที่เป็นสารสนเทศทาง    

การเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงินให้ถูกต้องและสอดคล้องตามที่กฎหมายก�าหนด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน

ตามหลกัเกณฑ์ข้อก�าหนดการเปิดเผยข้อมลูตามหลกัเกณฑ์ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีสาระส�าคัญครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และ

ทันเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ  ผลธัญญะยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ

ต่างๆ ที่ก�าหนดโดยส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐัอย่างเคร่งครดัและตดิตามการแก้ไขเปลีย่นแปลงอยูอ่ย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับที่ผลธัญญะถือปฏิบัตินั้นมีความถูกต้อง และเป็นหลักประกัน

ให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจที่โปร่งใส ถูกต้อง ตรงไปตรงมา เช่น 
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1. เปิดเผยข้อมูลการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา

2. จัดท�ารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและแสดงไว้คู่กับรายงาน

ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

3. ก�าหนดให้กรรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการมส่ีวนได้เสยีของตนและบคุคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 

ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการกจิการของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ให้บรษิทัทราบ

ผ่านเลขานุการบริษัทเพื่อท�าการเก็บรักษาและรวบรวมเสนอให้ประธานกรรมการบริษัทและคณะ

กรรมการบริษัทได้รับทราบ

4.  ในปี 2554 คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดนโยบายให้กรรมการต้องเปิดเผย/รายงานการซือ้-ขาย

หุ้น/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง

5. เปิดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

6. เปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการ

ต่างๆ  และจ�านวนครั้งการเข้าประชุมเป็นรายบุคคล

7.  เปิดเผยโครงสร้างการด�าเนินงานและการลงทุนในบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมอย่างชัดเจน

8. เปิดเผยข้อมลูค่าตอบแทนทีก่รรมการแต่ละคนได้รบัจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะ

กรรมการชุดย่อยและคณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ 

และจ�านวนค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการชุดย่อย  และคณะกรรมการต่างๆ

10. รายงานนโยบายการก�ากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย

11. เปิดเผยโครงการลงทุนที่ส�าคัญต่าง ๆ  และผลกระทบที่มีต่อโครงการลงทุน   โดยเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศผ่านระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของผลธัญญะ 

เช่น ในปี 2554 บริษัทได้เปิดเผยการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อย “บริษัท พีดี เจเนซิส 

เอน็จเินยีริง่ จ�ากดั” โดยบรษิทั ผลธญัญะ จ�ากดั (มหาชน) ลงทนุในหุน้สามญัเพิม่ทนุตามสดัส่วน

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของจ�านวนหุ้นทั้งหมด เป็นต้น

หน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ของผลธญัญะได้ท�าหน้าทีต่ดิต่อสือ่สารกบันกัลงทนุสถาบนัผูถ้อืหุน้รวมทัง้

นักวิเคราะห์  หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยหาก         

ผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถติดต่อโดยตรงที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pdgth.com ซึ่งในปี 

2554 ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อ�านวยการอาวุโส

ฝ่ายบัญชีและการเงินได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์อย่างสม�่าเสมอ        

โดยได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน ค�าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ          

(Management Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต สรุปได้ดังนี้ 
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- จัดกิจกรรมพบปะนักลงทุน Opportunity Days รายงานผลประกอบการประจ�าปีและรายไตรมาส

ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�านวน 2 ครั้ง 

- สัมภาษณ์พิเศษประเด็นทิศทางธุรกิจครึ่งปีหลัง กับ Money Channel และ eFinance Thai                                

- จัด Road show เกี่ยวกับธุรกิจบ�าบัดน�้า ในกรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค รวมทั้งสิ้นจ�านวน 2 ครั้ง 

ในระหว่างวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2554 ได้ร่วมกับพันธมิตรจัดแสดงสินค้าด้านอาชีวอนามัยความ

ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน ในงาน Safety Week ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

บางนา โดยในกิจกรรมนี้ ผลธัญญะได้เตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลต่างๆของบริษัทแก่นัก

ลงทุนและผู้ถือหุ้นที่สนใจและในระหว่างวันที่  6-8  กรกฎาคม  2554  โรดโชว์ธุรกิจน�้าในภาคใต้  “งาน

สัมมนาเปลี่ยนน�้าทะเลให้เป็นน�้าจืด”   ที่ จ.ภูเก็ต และเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการส�าคัญดังนี้

1. บริษัทได้เข้าร่วมโครงการส�ารวจและพัฒนาบริษัทจดทะเบียนด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี     

ประจ�าปี 2554 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด 

เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการก�ากับดูแลกิจการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้น�าประเด็น

สรุปผลจากการส�ารวจมาปรับปรุงพัฒนา และจัดท�าคู่มือ “นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ” และ 

“คูม่อืจรยิธรรมธรุกจิ” ของบรษิทั เช่น เรือ่งการป้องกนัคอร์รปัชัน่ ว่าด้วยการรบัและการให้สิง่ของ 

หรือประโยชน์อื่นใด ช่องทางและกระบวนการแจ้งข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะ เป็นต้น

2. บริษัทเข้าร่วมโครงการให้ค�าปรึกษาด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) แก่บริษัท        

จดทะเบียนในปี 2554 โดยความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนินโครงการจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท  PYI  Corporation ภายใต้โครงการ “การก�ากับดูแลกิจการที่

ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์”โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานด้าน IR 

และช่วยให้ราคาหลกัทรพัย์สะท้อนมลูค่าทีแ่ท้จรงิมากขึน้ ทัง้นี ้ได้รบัการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายด�าเนนิ

การจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นจ�านวนครึ่งหนึ่งของทั้งหมด

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

โครงสร้างคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่สามารถ       

เอือ้ประโยชน์ให้กบับรษิทั เป็นผูท้ีม่บีทบาทส�าคญัในการก�าหนดนโยบายของบรษิทัโดยร่วมกบัผูบ้รหิารระดบั

สงูวางแผนการด�าเนนิงานทัง้ระยะสัน้ ระยะยาว ตลอดจนก�าหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเสีย่ง และ

ภาพรวมขององค์กร  ตลอดจนมีบทบาทส�าคัญในการก�ากับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเป็นอิสระ
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ปัจจบุนัโครงสร้างคณะกรรมการบรษิทัมจี�านวน 7 คน ประกอบด้วย กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร

จ�านวน 5 คน และกรรมการบริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารจ�านวน 2 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ  และมีกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน 

จ�านวน 3 คนได้แก่ รศ.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์ รศ.ดร.เอกจิตต์จึงเจริญ และนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ทั้งนี้

เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงพิจารณาวาระต่างๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้แต่งตั้งคณะ

อนุกรรมการเพื่อช่วยในการก�ากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี้ 

คณะกรรมการบรษิทัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการชดุต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง เพือ่ปฏบิตัิ

หน้าที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือรับทราบ โดยผลธัญญะได้จัดให้มี       

ข้อบงัคบัของคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการชดุต่างๆ (Charter) เพือ่ก�าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ต่างๆ และจักได้เปิดเผย Charter ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

และทบทวนผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการเป็นประจ�าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะ

กรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง

กรรมการบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิารมกีารประชมุระหว่างกนัเองในเรือ่งการประเมนิผลการปฏบิตังิานของ

กรรมการผู้จัดการเป็นประจ�าทุกปี โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการไม่ได้เข้าประชุมด้วย 

ทั้งนี้เพื่อให้กรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ

นอกจากนี้ ในเดือนที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะได้รับทราบ     

สรุปผลการด�าเนินการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทจะจัดส่งเอกสารสรุปผลการด�าเนินงาน ตลอดจน

ข่าวสารที่ส�าคัญของบริษัทให้กรรมการบริษัท เพื่อทราบความคืบหน้าด้วย

ทัง้นี ้บรษิทัมเีลขานกุารบรษิทัท�าหน้าทีเ่ลขานกุารคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ท�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการ

เกีย่วกบัการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และการประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึการสนบัสนนุงานของคณะกรรมการ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อก�าหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

การก�ากบัดแูลกจิการมกีารก�าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการก�ากบั

ดแูลกจิการ และการปฏบิตัติามนโยบายดงักล่าวเป็นประจ�าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และทีป่ระชมุคณะกรรมการ

บรษิทั ครัง้ที ่2/2555 เมือ่วนัที ่17 กมุภาพนัธ์ 2555 ได้มกีารพจิารณาทบทวนนโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ

ของบรษิทัให้เหมาะสมและสอดคล้องตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

และตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

การยึดมั่นการด�าเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีการก�าหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็น            

ลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยประกอบด้วย

นโยบายและการปฏบิตัต่ิอพนกังาน ต่อลกูค้า ต่อคูค้่า ต่อคูแ่ข่งทางการค้า และต่อสงัคมส่วนรวม ทัง้นี ้บรษิทั

ได้มีการประกาศและแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตาม

แนวทางดังกล่าว
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ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

มาตรการในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้ก�าหนดให้กรรมการตรวจสอบเข้าร่วม

พจิารณาอนมุตัริายการระหว่างกนัตามรายละเอยีดระหว่างกนัและรายการทีเ่กีย่วโยงกนั นอกจากนีบ้รษิทัได้

เปิดเผยรายละเอียดของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนด และมี 

นโยบายห้ามไม่ให้กรรมการและผูบ้รหิารน�าข้อมลูของบรษิทัไปใช้ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้นีภ้ายหลงัจาก

ที่บริษัทน�าหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ 

ได้มาและจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี 

การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการก�ากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ

งานที่มีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อท�าหน้าที่ประเมินความ      

เพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลต่อ คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว้

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมทั้งองค์กร  โดยประเมินความเสี่ยงและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เพื่อจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ โดยมีการจัดประชุมทั้งในระดับผู้บริหารและระดับ

ผู้ปฏิบัติการของบริษัท เพื่อร่วมกันประเมินความเสี่ยง/ปัญหาอุปสรรค ความไม่แน่นอนที่อาจมีผลกระทบต่อ 

การด�าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท  เหตุการณ์ที่อาจท�าให้องค์กรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ   

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยมีหลักการก�าหนดว่าหากมีความเสี่ยง

ใดทีจ่ะเป็นอปุสรรค ต่อการด�าเนนิธรุกจิไม่ให้บรรลเุป้าหมายตามแผนทีก่�าหนดแล้ว บรษิทัจะต้องมมีาตรการ

ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ โดยมฝ่ีายบญัชแีละผูส้อบบญัชมีาประชมุ

ร่วมกัน และน�าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัทฯ 

เป็นเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏใน

รายงานประจ�าปี
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การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายและการด�าเนินการต่างๆ ดังนี้

• ผลธัญญะมีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จึงไม่

ท�าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยไว้ในรายงานประจ�าปีอย่างละเอยีด รวมถงึการเปิดเผยการถอืหลกัทรพัย์

ของคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน

• มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหาร 

ผู้บริหารระดับสูง/ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้น จึงท�าให้ปราศจากการก้าวก่ายหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผู้บริหารคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสียกับผล ประโยชน์ในเรื่องที่ก�าลัง

พิจารณา ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้าร่วมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อให้การตัดสินใจของ    

คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหารเป็นไปอย่างยุติธรรม เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง

• การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการใช้ข้อมูลภายในไว้ในอ�านาจด�าเนินการ และข้อบังคับ

พนักงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีบทก�าหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหารหรือพนักงาน  

น�าข้อมูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะ หรือน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

• การห้ามซื้อขาย Stock Futures ที่อ้างอิงหุ้นสามัญ PHOL ส�าหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับ

สงู/ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะ

ของบุคคลดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ      

ผลธัญญะ

• จรรยาบรรณผลธัญญะได้ก�าหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส�าหรับการห้ามพนักงานใช้ทรัพย์สินของผล

ธัญญะ หรือใช้เวลาท�างานในการค้นหาข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขายหลักทรัพย์อย่างเป็นประจ�า เพื่อ

ประโยชน์ส�าหรับตนเอง หรือบุคคลอื่น โดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ     

ผลธัญญะ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดมาตรการการป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในโดยมชิอบ (Insider Trading)      

ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท  ฝ่ายจัดการผลธัญญะ และพนักงานในหน่วยงานที่

เกีย่วข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักล่าว น�าข้อมลูภายในของบรษิทั

ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปเปิดเผยหรือน�าไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ารายการที่อาจเกิด       

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย มีแนวทางดังนี้

1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องรักษาความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

บริษัท

2) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่น�าความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน

ของบริษัทไปเปิดเผย หรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใด         

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
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3) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน  และลูกจ้างของบริษัทจะต้องไม่ท�าการซื้อขาย  โอน  หรือรับโอน

หลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในบริษัท และ/หรือ เข้าท�านิติกรรม

อืน่ใด โดยใช้ความลบั และ/หรอื ข้อมลูภายในของบรษิทั อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทั

ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

4) ห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทภายใน 2 สัปดาห์ก่อนมีการเปิดเผยงบการเงิน

รายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี และภายใน 24 ชั่วโมง หลังการเปิดเผยงบการเงินดังกล่าว 

(Blackout Period)

5) ในกรณทีีท่ราบข้อมลูใดๆ ทีย่งัไม่เปิดเผยซึง่อาจมผีลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องไม่

ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนั้น

สู่สาธารณะทั้งหมดแล้ว 

6) คณะกรรมการยังได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้กรรมการและ        

ผู้บริหารระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์

โดยแจ้งผ่านทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ที่ประชุม           

คณะกรรมการบริษัททราบ

ข้อก�าหนดนี้ให้ความถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร 

พนักงาน และ ลูกจ้าง  ของ  บริษัทด้วย ผู้ใดที่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวจะถือว่าได้กระท�า

ผิดอย่างร้ายแรง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)

	

ในปี	 2554	 	 บริษัท	 ผลธัญญะ	 จ�ำกัด	 (มหำชน)	 ได้เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำองค์กร	 เพื่อก้ำวไปสู่		

Happy	workplace	อย่ำงยั่งยืน		ซึ่งร่วมมือกับสมำคมอุตสำหกรรมไฟฟ้ำอิเล็กทรอนิกส์		โทรคมนำคมไทย	

และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสรำ้งเสริมสุขภำพ	 (สสส.)	 และริเริ่มกำรสร้ำงองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง

คนดทีีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมอย่ำงยัง่ยนื	นอกจำกนีย้งัมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะเป็น	“องค์กรธรรมมำธบิำล”	และ

ให้ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินธุรกิจ	เพื่อกำรเติบโตอย่ำงยืน	มีควำมโปร่งใส	เป็นธรรม	มีควำมรับผิดชอบและ

รักษำผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย	 และสังคม	 โดยรวม	 และพัฒนำบุคคลำกรให้เป็นคนดี	 มีคุณธรรม	

จริยธรรม	ส่งเสริมควำมรู้และคุณภำพชีวิต	พร้อมกับกำรพัฒนำสภำพแวดล้อม	และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

โดยกำรด�ำเนินงำนในทุกส่วนงำนขององค์กรอยู่บนพื้นฐำนของควำมรับผิดชอบต่อสังคม	(Corporate	

Social	Responsibility)	ด้วยมุ่งหวังให้คนในสังคมมีควำมสุข	มีคุณภำพชีวิตที่ดี	มีควำมเข้มแข็ง	และสำมำรถ

ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตต่อไปอย่ำงยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน     

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนโดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนำควำมสำมำรถ

พนักงำนทุกคนอย่ำงต่อเนื่อง	 ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำ	 มี

ควำมสุขในกำรท�ำงำน	ควำมภำคภูมิใจ	และสร้ำงควำมผูกพันต่อองค์กร	โดยในปีที่ผ่ำนมำผลธัญญะได้จัดท�ำ

โครงกำรต่ำงๆ	 เพื่อสนันสนุนและเสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ													

เสริมศักยภำพของพนักงำนให้พร้อมส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนและรับมือกับสภำวะกำรณ์ในทุกด้ำนที่อำจมีผล	

กระทบโดยองค์รวม	นอกจำกนี้	ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำสุขภำพ	ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมใน

กำรท�ำงำน	รวมถึงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

การบริหารสวัสดิการ

	บรษิทั	ฯ	จดัให้มสีวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์แก่พนกังำนอย่ำงสม�ำ่เสมอ	เพือ่ให้ตรงกบัควำมต้องกำร

ของพนักงำนมำกที่สุด	สวัสดิกำรที่ส�ำคัญได้แก่

•	 กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี

•	 ห้องพยำบำล

•	 ค่ำรักษำพยำบำล	กำรประกันสุขภำพ	ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ

•	 ของเยี่ยมพนักงำนที่ป่วย

•	 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

•	 ทุนกำรศึกษำเพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร
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•	 เงินช่วยเหลืองำนศพพนักงำน	 ,	 เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัว	 (สำมี	 ภรรยำ	 บุตร)							

เสียชีวิต

•	 ของขวัญแสดงควำมยินดี	คลอดบุตรของพนักงำน

•	 ของขวัญเนื่องในโอกำสวันเกิด

•	 เงินแสดงควำมยินดีงำนมงคล	สมรสพนักงำน

•	 เงินช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ	เช่น	น�้ำท่วม

•	 สวัสดิกำรเบิกเงินล่วงหน้ำ

•	 สวัสดิกำรกู้เงินทั่วไป

•	 สวัสดิกำรเบิกค่ำที่พัก	ค่ำเบี้ยเลี้ยง	กรณีไปปฏิบัติงำนนอกสถำนที่

•	 เงินเบี้ยขยัน

กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ 

บริษัทฯ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำง

พนักงำนกับพนักงำน	และพนักงำนกับบริษัทฯ	อย่ำงต่อเนื่อง	โดย

เปดโอกำสให้พนกังำนได้มเีวทแีสดงควำมคดิเหน็	และร่วมกจิกรรม

ต่ำงๆ	 หลำกหลำยรูปแบบ	 เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมเป็นน�้ำหนึ่งใจ

เดยีวกนั	เกดิควำมสขุในกำรท�ำงำนร่วมกนัในองค์กร	บรษิทัฯ	ยงัคง

ด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์พนกังำนมำกขึน้	และปลกู

ฝงคุณธรรมให้กับพนักงำน	 พร้อมสร้ำงจิตส�ำนึกที่ดีต่อเพื่อน

พนักงำน	องค์กรและสังคมระดับประเทศมำกขึ้น

กิจกรรมงานเลี้ยงฉลองปใหม่ “วันวาน...ยังหวานอยู่  Happy New Year 2012”

เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้พนักงำนได้พบประสังสรรค์สร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงพนักงำนกับ

พนักงำน	และพนักงำนกับบริษัทฯ



47 
www.pdgth.com

กิจกรรมท�าบุญตักบาตรรับวันปใหม่  และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

บริษัทฯ	 ให้ควำมส�ำคัญในกำรสนับสนุนส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธ

ศำสนำ	 โดยจัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ร่วมท�ำบุญตักบำตร	 นิมนต์พระ

ภิกษุสงฆ์	 จ�ำนวน	 9	 รูป	 ในเทศกำลต่ำง	 ๆ	 ซึ่งจัดเป็นประจ�ำของทุก

ปี	นอกจำกนีท้ำงบรษิทัฯ	ได้สนบัสนนุส่งเสรมิท�ำนบุ�ำรงุพระพทุธศำสนำ	โดย

กำรร่วมเป็นเจ้ำภำพทอดผ้ำป่ำสำมัคคี	 ณ	 วัดห้วยไคร้	 จังหวัดเชียงใหม่		

“สร้ำงทำงเดินรอบอุโบสถ	 สำธำรณูปโภคน�้ำดื่มน�้ำใช้	 และกำรเพำะปลูก

สมุนไพร”	

ซึ่งกิจกรรมทอดผ้ำป่ำสำมัคคีนี้		เริ่มจัดขึ้นตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2552	และยังถือปฏิบัติเป็นประจ�ำเรื่อยมำ

จนถึงปจจุบัน	 ซึ่งในแต่ละปี	 คณะกรรมกำร			พนักงำนบริษัทฯ	 ผู้มีจิตศรัทธำ	 ได้ร่วมกันบริจำคเงินท�ำบุญ

ถวำยวัดจ�ำนวนมำก	เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในกำรบูรณะซ่อมแซมศำสนสถำนและสิ่งปลูกสร้ำงต่ำง	ๆ	ในบริเวณ

วัด	และบริจำคให้แก่หน่วยงำนสำธำรณกุศลต่ำง	ๆ	ที่มีวัตถุประสงค์และกำรด�ำเนินงำนอันเป็นคุณูปกำรแก่

สังคมส่วนรวม	
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กิจกรรมรดน�้าด�าหัวครอบครัวผลธัญญะ ในวันสงกรานต์

เพื่อให้พนักงำนได้สืบสำนวัฒนธรรมไทยที่ดีงำมและเปด

โอกำสให้พนกังำนได้ใกล้ชดิกบัผูบ้รหิำรมำกขึน้บรษิทัฯ	ได้จดัให้มี

กำรรดน�้ำขอพรจำกผู้บริหำรของบริษัท

กิจกรรมวันแม่ 

บริษัทฯ	 จัดให้ผู้บริหำรและพนักงำนได้ร่วมลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรม

รำชินีนำถ		พร้อมแจกดอกมะลิ	และไปรษณียบัตรให้กับพนักงำนบริเวณโรงอำหำรของบริษัทฯ		พร้อมทั้งจัด

กิจกรรม		“คู่เหมือน	แม่ลูก”		,	“รักแม่เท่ำฟ้ำ”	,	“กำร์ดรักแม่”	เพื่อให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม	และ

น�ำกลับไปมอบให้คุณแม่	เพื่อแสดงถึงควำมรักที่มีต่อแม่		
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กิจกรรมเที่ยวประจ�าปบริษัทฯ

กิจกรรมจัดขึ้นให้กับผู้บริหำร	พนักงำน	ได้พบปะและร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี

ระหว่ำงกัน

โครงการครอบครัว PHOL เพื่อนช่วยเพื่อน

เป็นโครงกำรทีจ่ดัขึน้เพือ่เป็นศนูย์กลำงควำมช่วยเหลอืจำกเพือ่น

พนักงำนในองค์กรเดียวกัน	อำทิ	หำกพนักงำนประสบควำมเดือนร้อน	

เจ็บป่วย	หรือประสบภัยพิบัติ		พนักงำนทุกคนสำมำรถช่วยเหลือเพื่อน

พนักงำนได้	และจำกเหตุอุทกภัย	(น�้ำท่วม)	ในปีที่ผ่ำนมำ		บริษัทฯ	ได้

เปดเป็นศูนย์กลำงควำมช่วยเหลือพนักงำน		โดยเปดบริษัทฯ	เป็นศูนย์

พักผิงชั่วครำว	 จัดเลี้ยงอำหำร	 3	 มื้อ	 ให้กับพนักงำน	 	 มอบเงินช่วย

เหลือค ่ำที่พักอำศัย	 	 มอบถุงยังชีพให ้กับครอบครัวพนักงำน		

	 	 	 	 	 	 	 มอบเงินช่วยเหลือกับพนักงำนที่ประสบอุทกภัย	 	 ซึ่งจะช่วยบรรเทำ

	 	 	 	 				ควำมเดือดร้อนได้อย่ำงทันท่วงที
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การพัฒนาบุคลากร

บริษัทฯ	มีกำรพัฒนำบุคคลำกรให้มีควำมรู้	ทักษะ	และศักยภำพที่เหมำะสม	สอดคล้องกับแผนควำม

ก้ำวหน้ำในสำยอำชีพมำโดยตลอด	 ทั้งทักษะด้ำนวิชำชีพเฉพำะทำงและทักษะด้ำนบริกำร	 เพื่อเพิ่มพูน

ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนและคุณภำพในกำรให้บริกำรลูกค้ำ	 โดยจัดให้มีกำรอบรม	 สัมมนำ	 ดูงำน	 ทั้งใน

และต่ำงประเทศ	มกีำรด�ำเนนิโครงกำรพฒันำศกัยภำพผูบ้รหิำรเพือ่เตรยีมควำมพร้อมส�ำหรบัรบัต�ำแหน่งงำน

ส�ำคัญ	 รวมถึงกำรให้ทุนกำรศึกษำกับพนักงำน	 เพื่อศึกษำต่อในระดับปริญญำโท	 รวมทั้งสร้ำงสรรค์และส่ง

เสริมค่ำนิยมในกำรท�ำงำนและวัฒนธรรมองค์กร	 เพื่อให้พนักงำนทุกคนท�ำงำนร่วมกันได้อย่ำงมีควำมสุข				

เป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกัน	และสำมำรถน�ำพำองค์กรไปสู่จุดหมำยที่เป็นควำมส�ำเร็จร่วมกันได้อย่ำงยั่งยืน

โครงการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) 

บรษิทัฯ	ได้น�ำโครงกำรบรหิำรคณุภำพทัว่ทัง้องค์กร	(Total	Quality	Management	หรอื	“TQM”)	เพือ่

ส่งเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพงำนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร	ซึ่งมีระยะเวลำโครงกำรประมำณ	3	ปี

การจัดการความรู้  (Knowledge Management: KM)

บริษัทฯ	ได้เริ่มโครงกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร	(Knowledge	Management	หรือ	“KM”)	โดยร่วม

กับสถำบันส่งเสริมควำมรู้เพื่อสังคม	(ส.ค.ส.)	และ	ดร.วรภัทร	ภู่เจริญ		เพื่อสร้ำงกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ใน

องค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทฯ	ได้น�ำระบบ	OHSAS	18001	โดยมีกำรจัดฝกอบรมควำมรู้เบื้องต้นให้กับพนักงำน	เกี่ยวกับ

ระบบอำชีวอำนำมัยและควำมปลอดภัย	โดยเริ่มวำงระบบ	และขอรับรองระบบภำยในปี	2555		

นอกจำกนี	้บรษิทัฯ	ได้มกีำรสนบัสนนุกำรจดัท�ำและกำรฝกซ้อมแผนเตรยีมกำรป้องกนั	และตอบสนอง

เหตุไฟไหม้	กำรฝกซ้อมดับเพลิง	และกำรฝกซ้อมอพยพหนีไฟประจ�ำปี
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ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ	 มีควำมมุ่งมั่นพัฒนำคุณภำพสินค้ำและบริกำร	 ให้ครอบคุมทุกพื้นที่ตลอดจนสำมำรถตอบ

สนองทุกควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงคุ้มค่ำและเป็นธรรม	 พร้อมทั้งสรรหำนวัตกรรมใหม่ๆ	 อันเป็น

ประโยชน์ต่อกำรท�ำงำนในด้ำนควำมปลอดภัย	อำชีวอำนำมัย	และได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้ำนคุณภำพและ

รำคำเป็นธรรม

ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม

บรษิทัฯ	ได้จัดท�ำแนวปฏิบัติกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนด้ำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม	ตำมแนว	3R	(Reduce,	

Reuse/Recycle,	Replenish)	โดยให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรยึดถือเป็นแนวทำงด�ำเนินงำน	กำรน�ำกระดำษใช้

แล้วมำใช้ในงำนชั่วครำวที่ไม่เป็นทำงกำร	กำรน�ำน�้ำเสียมำบ�ำบัดและกลับมำใช้ใหม่ในองค์กรเพื่อใช้เป็นน�้ำใช้

หรือน�้ำดื่ม	 (RO)	 ที่ผ่ำนกรรมวิธีขั้นตอนกำรกลั่นกรองที่มีควำมปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

และส่งเสริมให้พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมและส่วนรวม

บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและถือมั่นในอุดมกำรณ์กำรด�ำเนิน

ธรุกจิ	โดยมุง่สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติ	และเสรมิสร้ำงประโยชน์สขุของชมุชนและสงัคมและ

สิง่แวดล้อมทัง้ในสถำนประกอบกำร	ชมุชนและบรเิวณใกล้เคยีง	ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กจิกรรมเพือ่สงัคมในด้ำน

ต่ำงๆ	 รวมทัง้กำรช่วยเหลอืบรรเทำอทุกภยัและสำธำรณภยั	 พร้อมทั้งยังส่งเสริมให้พนักงำนและผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมในกำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีท่�ำประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคม	ให้เตบิโตเคยีงคูก่นัไปอย่ำงยัง่ยนื	

แม้กระทั่งในช่วงที่เกิดภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ		ผลธัญญะก็ยังคงด�ำเนินกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคมอย่ำง

ต่อเนื่อง	 โดยทุ่มเทควำมคิดสร้ำงสรรค์	 ควำมรู้	 ควำมสำมำรถ	 	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

โครงกำรเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

นอกจำกควำมตั้งใจในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมืออำชีพ	 และเพื่อตอบสนองต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของบริษัทฯ	 ทุกกลุ่มอยำ่งสมดุลแล้ว	 บริษัทฯ	 ยังมีควำมเต็มใจที่จะตอบแทนสังคมเพื่อสรำ้งควำมสุข	 และ

ควำมเข้มแข็งให้แก่สังคมไทยอย่ำงยั่งยืน	ด้วยกำรด�ำเนินกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ	ดังนี้	
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• โครงการร้อยเรียงดวงใจถวายพระพรพ่อหลวงของเรา	 น�ำพนักงำนร่วมลงนำมถวำยพระพร

พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัฯ	พร้อมทลูเกล้ำฯ	ถวำยแจกนัดอกไม้	เพือ่ให้พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำ

อยู่หัวฯ	ทรงมีพระพลำนำมัยแข็งแรงและแสดงถึงควำมจงรักภักดี	ส�ำนึกในพระมหำกรุณำธิคุณ

ที่มีต่อปวงชนชำวไทย	ณ	ศำลำศิริรำช	100	ปี	โรงพยำบำลศิริรำช

• ให้การสนับสนุนการด้านวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องการเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะ

บุคคล	และกำรใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน	ในงำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน	ครั้งที่	9	

ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

• มอบเครื่องกรองน�้าระบบ รีเวิร์ส ออสโมซิส ขนาด 10คิว/วัน	เพื่อใช้ในกำรกิจกำรโรงน�้ำของ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษำพัฒนำกำร	เขตล�ำลูกกำ

ด้านการศึกษา

• สนับสนุนให้ทุนการศึกษากับเด็กเรียนดี 

แต่ยากจน	 ณ	 โรงเรียนบ้ำนห้วยไคร้	 และ

โรงเรียนเวียงแหงวิทยำคม	 อ.เวียงแหง	

จ.เชียงใหม่		จ�ำนวน	4	คน	เพื่อเป็นทุนในค่ำ

เดนิทำงไปโรงเรยีน	ค่ำหนงัสอื	ค่ำชดุนกัเรยีน	

ซึ่งให้กำรสนับสนุนมำโดยตลอด

• โครงการห ่วงใย ใส ่ ใจการเรียนรู 	้												

ณ	โรงเรียนวัดหนองเสือ	จ.กำญจนบุรี	โดยมี

วัตถุประสงค์			เพื่อร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคม

ในด้ำนกำรศึกษำ	 ให้เด็กและเยำวชนในพื้นที่

มีสุขภำพอนำมัยที่แข็งแรง	และพัฒนำคุณภำพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น	โดยมอบอุปกรณ์กีฬำ	และอุปกรณ์

กำรเรียนให้กับนักเรียน
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ด้านการบรรเทาทุกข์ 

โดยช่วงปลำยปี	 2554	 ได้เกิดเหตุกำรณ์

อุทกภัยน�้ำท่วม	 ผลธัญญะได้มีส่วนร่วมช่วย	 “สังคม

และชมุชน”	โดยกำรให้ควำมร่วมกบัหน่วยงำนภำครฐั

และเอกชน	 ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและแจกจ่ำยน�้ำ

ดื่มน�ำใช้แก่ชุมชนและบริเวณใกล้เคียงสถำนที่ท�ำกำร	

กำรบรจิำคเครือ่งบ�ำบดัน�ำ้เสยีและน�ำกลบัมำใช้ใหม่แก่

หน่วยงำนภำครฐัและโรงเรยีน	เช่น	บรจิำคเครือ่งกรอง

น�ำ้ระบบบ�ำบดัน�ำ้เคลือ่นที	่รุน่ใช้เครือ่งปนไฟฟ้ำระบบ	

(UF)	และแพลอยน�้ำส�ำหรับเครื่องกรองน�้ำฉุกเฉินแก่

โรงเรยีนบำงยีข่นั	ผ่ำนทำงกระทรวงมหำดไทย		และให้ยมืเครือ่งกรองน�ำ้ชดุผลติน�ำ้ประปำส�ำหรบักูภ้ยัฉกุเฉนิ

แก่นิคมอุตสำหกรรมหลำยแห่ง	เป็นต้น	

เครื่องผลิตน�้าประปาสะอาด“ ENV -SAFE  Flood  Rescue”   

ทีบ่รษิทัฯ	เตรยีมบรจิำคให้หน่วยงำนภำครฐัใช้ส�ำหรบั

ช่วยเหลือ	 ผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ	 โดยเครื่องผลิตน�้ำ			

ดังกล่ำวสำมำรถผลิตน�้ำประปำสะอำดได้มำตรฐำนน�้ำดื่ม

องค์กำรอนำมยัโลกด้วยกำรเปลีย่นน�ำ้เสยีเป็นน�ำ้ดแีละมกี�ำลงั

กำรผลิต	20,000	-	50,000	ลิตรต่อวัน	

•	 สนับสนุนรองเท้ำบูท	ให้กับส�ำนักงำนบรรเทำทุกข์

และประชำนำมัยพิทักษ์สภำกำชำดไทย	 และสนับสนุน

เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม	 ส�ำนักงำนสวัสดิกำร

และคุ้มครองแรงงำน	 จังหวัดปทุมธำนี	 จำกเหตุกำร

อุทกภัย	“น�้ำท่วม”
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•	 โครงกำร		“ครอบครวัผลธญัญะ	ปนน�ำ้ใจสูผู่ป้ระสบอทุกภยั”		บรษิทัฯ	ช่วยเหลอืบรรเทำทกุข์ผูป้ระสบ

อุทกภัย	มอบถุงยังชีพ	,	เรือ	,	ข้ำวสำร	,	รองเท้ำบูท		ณ		อ.บ้ำนหมี่	จ.ลพบุรี		พร้อมทั้งตั้งศูนย์บริกำรน�้ำ

ดื่มสะอำดฟรี	ที่บริษัทฯ	และบริกำรรถน�้ำจำกหน่วยงำนทหำรจัดส่งถึงพื้นที่	เพื่อช่วยเหลือและบรรเทำควำม

เดือนร้อนให้แก่พี่น้องประชำชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย	เขตสำยไหมและล�ำลูกกำ	
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โครงการ “ครอบครัวผลธัญญะ ปนน�้าใจสู่ผู้ประสบอุทกภัย”  ณ  อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  
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•	 มอบอุปกรณ์นิรภัย	หลังน�้ำลดให้กับหน่วยงำนต่ำงๆ	ที่มีผลกระทบจำกเหตุกำรณ์อุทกภัย	เพื่อใช้

ในกำรจัดกิจกรรม	“Big	Cleaning	Day”		อำทิเช่น

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต
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กิจกรรม “Big Cleaning Day”  

<< มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  >> 

คลอง 6

<< คลืน่วทิย ุFM 100.5 MHz (อสมท.)

ทั้งนี้	 ด้วยควำมมุ่งหวังให้อุตสำหกรรมและชุมชนสำมำรถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอยำ่งยั่งยืน	

ซึ่งสำมำรถติดตำมข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม															

(Corporate	 Social	 Responsibility)	 ของผลธัญญะหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ได้จำกหน้ำเว็บไซต์ได้ที่										

http://www.pdgth.com



www.pdgth.com
58 

ปัจจัยความเสี่ยง

จากการที่บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความส�าคัญในการน�าการบริหารความเสี่ยงมาใช้เป็น   

เครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงตามหลักสากล โดยมีคณะ

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) รับผิดชอบในการก�ากับดูแลการพัฒนา

และปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ติดตามความเสี่ยงที่ส�าคัญและการด�าเนินการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า

องค์กรมรีะบบการจดัการความเสีย่งอย่างเพยีงพอและเหมาะสมนัน้ บรษิทัฯได้ก�าหนดแผนพฒันาเพือ่ยกระดบั

มาตรฐานการบรหิารความเสีย่ง (Risk Management Roadmap) ให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนธรุกจิ

ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เช่น การทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง การทบทวนคู่มือปฏิบัติงานและน�าไป

เชื่อมโยงกับการด�าเนินงานทุกหน่วยงานขององค์กร การก�าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร

และพนกังานให้ชดัเจน การเชือ่มโยงสูก่ารประเมนิผลงาน การพฒันาระบบการตดิตามและรายงานความเสีย่ง

อย่างต่อเนือ่ง เพือ่ให้เกดิคณุภาพและประสทิธผิลมากขึน้ในการปฏบิตักิารส�าหรบัการบรหิารจดัการความเสีย่ง 

ตั้งแต่การวิเคราะห์ ประเมิน จัดแผน ติดตามและประเมินผล

ในปี 2554 บรษิทัฯ มุง่เน้นให้มกีารพฒันาระบบการท�างานโดยให้มคีวามเชือ่มโยงกระบวนการบรหิาร

ความเสี่ยงเข้ากับการท�าแผนกกลยุทธ์ขององค์กร มีการก�าหนดกลยุทธ์ภายใต้กรอบของความเสี่ยงที่ยอมรับ

ได้ (Risk Appetite) ซึ่งค�านึงถึงผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้

สอดคล้องกบัทศิทาง และศกัยภาพในการด�าเนนิธรุกจิขององค์กรอย่างเหมาะสม ตลอดจนมกีารขยายผลการ

บริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบไปสู่การบริหารงานโครงการและการลงทุนในด้านต่าง ๆ อีกด้วย

• ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

สนิค้าทีบ่รษิทัจดัจ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสนิค้าทีน่�าเข้าจากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสัง่ซือ้สนิค้า

จากต่างประเทศในปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นประมาณร้อยละ 61 และร้อยละ  62 ของยอดการสั่งซื้อ

ทั้งหมด ตามล�าดับ ซึ่งการเสนอราคาและการช�าระเงินจะใช้เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์     

เป็นหลัก ในขณะที่สินค้าทั้งหมดจัดจ�าหน่ายในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผันผวน

ของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้าและก�าไรขั้นต้นของบริษัท อย่างไรก็ดีบริษัทได้ค�านึง

ถงึผลกระทบดงักล่าวและท�าการขอเปิดวงเงนิซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิเพือ่ป้องกนั

ความเสี่ยงดังกล่าว ซึ่งเป็นวงเงินที่สามารถครอบคลุมยอดเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ากับสถาบันการเงินเป็นซึ่งแบ่ง

เป็นวงเงินสกุลบาทไทย 120 ล้านบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15  ล้านเหรียญ  โดยบริษัทจะซื้อเงิน

ตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม�า่เสมอ  นอกจากนีบ้รษิทัได้มกีารบรหิารความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิ

ตราต่างประเทศด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง  ท�าให้บริษัทได้รับ       

ผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวอย่างจ�ากัด ดังจะเห็นได้จากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2552 ปี 2553 และ ปี 2554 ที่มียอด ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 
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เท่ากับ (0.23)  ล้านบาท  3.38 ล้านบาท  และ (1.20) ล้านบาท ตามล�าดับ  นอกจากนี้เมื่ออัตราแลก

เปลีย่นมกีารเปลีย่นแปลงจนมผีลท�าให้ต้นทนุสนิค้าของบรษิทัเพิม่ขึน้มาก บรษิทัจะท�าการปรบัราคาสนิค้าไป

ตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั้นความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบ

ต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ 

• ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่ส�าคัญ

บริษัทเป็นผู้จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ที่ด�าเนินธุรกิจ

กบับรษิทัคูค้่าทีเ่ป็นบรษิทัผูผ้ลติสนิค้าหรอืผูจ้ดัจ�าหน่ายทีม่ตีราสนิค้าของตนเองมาเป็นระยะเวลา 30 ปี ส�าหรบั

ตราสินค้าที่มียอดขายสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 46 รายได้จากการขาย ในปี 2553 และ 

ปี 2554  ดังนั้นหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินค้าดังกล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษัท

ได้ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าตามที่ตกลง จึงได้รับ

ความไว้วางใจจากบรษิทัคูค้่าให้เป็นตวัแทนจ�าหน่ายสนิค้ามาโดยตลอด ดงัจะเหน็ได้จากการทีบ่รษิทัมยีอดขาย

ที่เติบโตขึ้นเป็นล�าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทได้ด�าเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารช่องทางจัดจ�าหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่ม

ลูกค้าเป้าหมาย มากขึ้นรวมทั้งการมีภาพลักษณ์ของผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าด้านอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อม

ครบวงจรอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บริษัทเจ้าของตราสินค้ามีความมั่นใจในบริษัท และยังคงมอบหมายให้บริษัท

เป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง

• ความเสี่ยงจากการไม่ได้ต่อสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้า (Brand) 

ด้วยประสบการณ์ด�าเนินงานในธุรกิจนี้มามากกว่า 30 ปี บริษัทมีตราสินค้าที่จ�าหน่ายมากกว่า 40 

ตราสินค้า มีการให้บริการและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้า อีกทั้งมีฐานลูกค้าที่

แข็งแกร่งกว่า 4,000 ราย บริษัทจึงมั่นใจว่าหากมีการสูญเสียตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งไป บริษัทจะสามารถหา

ผลิตภัณฑ์ตราสินค้าอื่นมาทดแทนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายที่

จะพัฒนาตราสินค้าของบริษัทเอง รวมถึงการน�าเข้าตราสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการลด      

ความเสี่ยงได้อีกทางหนึ่ง

• ความเสี่ยงจากการที่บริษัทเจ้าของตราสินค้าเข้ามาท�าการตลาดเอง

กรณีที่บริษัทเจ้าของตราสินค้ามีความประสงค์จะเข้ามาท�าตลาดในประเทศไทยโดยตรงโดยไม่ผ่าน

บริษัท อาจท�าให้บริษัทมีความเสี่ยงในการสูญเสียความเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้านั้นๆ และมีความเสี่ยง

ที่จะต้องแข่งขันกับบริษัทเจ้าของตราสินค้าที่จะเข้ามาท�าการตลาดเอง อย่างไรก็ดีบริษัทเชื่อว่าความเสี่ยง     

ดังกล่าวมีโอกาสเกิดน้อยเนื่องจากบริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าแบบครบวงจร ครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจาก

นีบ้รษิทัยงัมบีคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละความช�านาญ สามารถปรบัเปลีย่นกลยทุธ์เพือ่สนองต่อความต้องการตาม

แนวโน้มของธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต ที่ก�าลังมุ่งเน้นไปสู่การลดต้นทุนและขั้นตอนการท�างานโดยการสั่ง

ซื้อจาก    ผู้ขายเพียงรายเดียว 
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• ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า

การจัดจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทในปี 2553 และ ปี 2554 มียอดขายเครดิตคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 

96 และ 95 ของรายได้รวมจากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจ�าหน่ายแบบให้เครดิตในการ       

ช�าระเงิน ดังนั้นกรณีที่ลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�านวนที่มีนัยส�าคัญอาจ

ส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการด�าเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหนี้

การค้า ซึง่ในส่วนของลกูค้ารายใหม่ (ยกเว้นลกูค้ารายใหญ่ทีเ่ป็นนติบิคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป) จะ

ต้องมีการสั่งซื้อสินค้าเป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะมีการพิจารณาเปิดวงเงินให้เครดิตในการสั่งซื้อ 

นอกจากนีบ้รษิทัยงัมนีโยบายการให้เครดติทีร่ดักมุกบัลกูค้าโดยมกีารพจิารณาทบทวนเครดติลกูค้าสม�า่เสมอ 

จึงท�าให้ที่ผ่านมาระหว่างปี 2552 ถึง ปี 2554  บริษัทมียอดหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพียงร้อยละ 

0.38 ร้อยละ 0.001 และ ร้อยละ 0.67 ของยอดขายเครดิตตามล�าดับ  ส�าหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญนั้น บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณ

จากจ�านวนหนีอ้าจเกดิขึน้จากการเรยีกเกบ็เงนิจากลกูหนีไ้ม่ได้ตามเงือ่นไขการช�าระเงนิ โดยอาศยัประวตักิาร

เรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่งบดุล โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุ

การช�าระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณา ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 

จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้นเป็นราย ๆ ไป

• ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

บริษัทมีรายการสินค้าที่จ�าหน่ายอยู่มากกว่า 3,000 รายการ โดยสินค้าบางรายการที่เป็นที่นิยมของ

ลูกค้าจะมีการขาดตลาดบ้างในบางโอกาส หรือมีสินค้าบางรายการที่คงค้างอยู่ในคลังสินค้าไม่ได้น�าออกมา

จ�าหน่ายหรอืจดัโครงการส่งเสรมิการขายเพือ่จ�าหน่ายสนิค้าค้างสตอ็คให้เรว็ขึน้ ท�าให้บรษิทัเสยีโอกาสในการ

จ�าหน่ายสินค้า เช่น สินค้าล้าสมัย สินค้าหมดอายุ เป็นต้น อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายที่จะพัฒนา

ประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ และได้น�าเอาโปรแกรมคลังสินค้า 

(WMS) มาจัดการ ในด้านการบันทึกรายละเอียดของสินค้า การเก็บสินค้า การกระจายสินค้า และการสั่ง 

ซือ้สนิค้า เพือ่ให้ได้สนิค้าทีถ่กูต้อง รวดเรว็ สามารถบรหิารคลงัสนิค้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าและท�าให้ลูกค้ามั่นใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี  บริษัทเชื่อว่าโปรแกรมระบบบริหาร

คลงัสนิค้านีจ้ะช่วยลดปัญหาเรือ่งการขาดสนิค้าและการมสีนิค้าค้างสตอ็ค อตัราการหมนุของสนิค้า อนัเป็นการ

ช่วยบริหารต้นทุนสินค้าได้อีกทางหนี่ง  

• ความเสีย่งจากโครงการขายน�้าทีไ่ด้จากการบ�าบดัให้กบัลกูค้ากลุม่อตุสาหกรรมในลกัษณะเดยีว

กับรูปแบบของสัมปทาน

ในปี 2554 บรษิทัมโีครงการขายน�้าทีไ่ด้ผ่านการบ�าบดัให้กบัลกูค้าอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม ใน

ลักษณะรูปแบบของสัมปทานจ�านวน 2 โครงการ โดยบริษัทลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์รวมถึงการติดตั้ง

พร้อมใช้งานให้กับลูกค้าทั้งหมด ซึ่งบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานทั้งหมด และเก็บรายได้

จากการจ�าหน่ายน�า้ทีบ่�าบดัแล้วจากลกูค้าตามทีร่ะบใุนสญัญา ซึง่ทัง้สองโครงการไม่พบความผดิพลาดจากการ

ผดิสญัญาหรอืการจ่ายช�าระเงนิ แต่ความคุม้ทนุของโครงการยงัไม่ได้ตามเป้าหมาย เพือ่เป็นการลดความเสีย่ง

ดังกล่าวบริษัทมุ่งเน้นการจัดการบริหารต้นทุนโดยการก�าหนดอัตราก�าไรขั้นต้นขั้นต�่าและให้ ผู้รับจ้างช่วง   

เป็นผู้ด�าเนินการบริหารจัดการให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้งบประมาณที่ก�าหนด
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• ความเสี่ยงจากเงินลงทุนและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

ปัจจบุนั บรษิทัมเีงนิลงทนุในหุน้สามญัของบรษิทัย่อยในสดัส่วนร้อยละ 76.67 คดิเป็นมลูค่าเงนิลงทนุ

จ�านวน 11.50 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยการออกตั๋วเงินมูลค่า 5 ล้านบาท 

อัตราดอกเบี้ย MLR+3 ต่อปี และท�าสัญญาค�้าประกันสินเชื่อประเภทหนังสือค�้าประกัน ให้แก่บริษัทย่อยเป็น

วงเงิน 20 ล้านบาท โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรายเดียวที่ให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน ดังนั้นหาก      

ผลประกอบการของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามแผน อาจจะท�าให้บริษัทย่อยไม่สามารถช�าระดอกเบี้ยและเงินกู้

ยมืได้ตามเงือ่นไขและตามระยะเวลาทีก่�าหนด  ซึง่การให้การสนบัสนนุด้านการเงนิข้างต้นจะส่งผลกระทบต่อ

เงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในส่วนของเงินต้นของบริษัท ไม่เกิน 16.50 ล้านบาท และภาระผูกพันและหนี้สินที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นจ�านวนไม่เกิน 20 ล้านบาท นอกจากนี้ยังอาจจะไม่ได้รับการจ่ายช�าระดอกเบี้ย 

รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการค�้าประกัน จากการให้การสนับสนุนด้านการเงินดังกล่าว ทั้งนี้

การให้เงินกู้ยืมดังกล่าวเป็นข้อตกลงในการร่วมทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีสภาพคล่อง

หมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ

อย่างไรกต็ามบรษิทัได้ตระหนกัถงึความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้กรณบีรษิทัย่อยไม่สามารถด�าเนนิการได้ตาม

แผน  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการช�าระหนี้ให้กับบริษัทตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น       

บริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายในการให้การสนับสนุนทางการเงินให้แก่บริษัทย่อย โดยในอนาคตมีนโยบายให้

บริษัทย่อยพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  เว้นแต่หากมีความจ�าเป็นที่จะขอให้บริษัท

สนับสนุนทางการเงินเพื่อด�าเนินการทางธุรกิจ  จะต้องขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท

เพื่ออนุมัติการเข้าท�ารายการในแต่ละครั้ง  และการสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัดส่วน

การถือหุ้น ส�าหรับงบการเงินปี 2554 บริษัทฯได้ตั้งส�ารองการด้อยค่าของเงินลงทุนเต็มจ�านวนแล้ว 

• ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานของบริษัทย่อย

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลัก

ธุรกิจของบริษัทย่อยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรใน

การด�าเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย ซึ่ง

ต้องพึ่งพาความรู้ และความช�านาญเฉพาะด้านของบุคลากรเป็นหลัก โดยเฉพาะวิศวกรผู้เชี่ยวชาญใน         

ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ การสูญเสียบุคลากรเหล่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

และความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทัย่อย อย่างไรกต็ามในปี 2554 บรษิทัได้พฒันาบคุลากรและสรรหา

ผู้ที่มีความรู้ ในธุรกิจเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีน�้าเสีย เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ รวมทั้ง 

กระจายอ�านาจการบริหารจัดการภายในบริษัทย่อยใหม่  
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยตีลอดเวลาทีผ่่านมา ทัง้ในด้านประสทิธภิาพ ราคา และความเหมาะสมกบัลกัษณะการใช้งานแต่ละ

ประเภท ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถของการแข่งขันและภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม ดังนั้น บริษัทและ

บริษัทย่อยในฐานะผู้จัดจ�าหน่าย ผู้ผลิตอุปกรณ์ และผู้ให้บริการจึงต้องมีการศึกษาและติดตามข้อมูลของ

เทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง รวมถงึจดัหาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ เพือ่ให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัอย่างต่อเนือ่ง ซึง่

บรษิทัได้มกีารส่งพนกังานเข้าร่วมการอบรมและสมัมนา และมกีารตดิตามเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นไปจากสือ่ต่างๆ

อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงได้มีการจัดท�าโครงการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่มี 

ความช�านาญ และยงัได้รบัความรูใ้นด้านเทคโนโลยเีพิม่เตมิในหลายๆ ด้านทีไ่ด้รบัการน�าเสนอจากผูผ้ลติสนิค้า

ที่บริษัทเป็นตัวแทนจ�าหน่าย  และในปี 2554 บริษัทได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบ�าบัดน�้าจาก     

บริษัท GE Water and Process Technology (Thailand) จ�ากัด  โดยวิธีเข้าร่วมสัมมนากับผู้ขายเป็นประจ�า

ทุกปี ควบคู่กับการท�าวิจัยและพัฒนาสินค้าด้วยทีมงานของบริษัทฯ 
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การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท

บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) หรือต่อไปเรียกวำ่ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่      

4 มกรำคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจ�ำหน่ำยเมล็ดธัญพืชและสินค้ำทำงกำรเกษตร บริษัทได้มี

กำรหยุดด�ำเนินกิจกำรไประยะหนึ่ง จนในปี 2521 คุณชวลิต หวังธ�ำรง ได้เข้ำมำด�ำเนินกิจกำรของบริษัทโดย

เปลี่ยนประเภทธุรกิจมำเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่ออำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาการที่ส�าคัญของบริษัท  สรุปได้ดังนี้

ปี 2548 บริษัทได้ขยำยกำรลงทุนไปต่ำงประเทศ โดยลงทุนคิดเป็นร้อยละ 25 ในบริษัท       

แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ำกัด (Aegle Alliance Pte. Ltd.) ประเทศสิงคโปร์  ซึ่งเป็น

บรษิทัทีม่ทีนุจดทะเบยีน 750,000 ดอลลำรส์งิคโปร ์โดยมวีตัถปุระสงคป์ระกอบธรุกจิ

โดยกำรถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำที่    

เกีย่วกบัผลติภณัฑเ์พือ่อำชวีอนำมยัควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำน

ในประเทศจีน โดยในปี 2549 บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ำกัด ได้เข้ำไปลงทุนใน

ธรุกจิกำรจดัจ�ำหนำ่ยสนิคำ้ทีเ่กีย่วกบัผลติภณัฑเ์พือ่อำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และ

สภำพแวดลอ้มในกำรท�ำงำนในบรษิทั แอเจลิ เซฟตี ้อคีวปิเมน้ท ์(เซีย่งไฮ)้คอรป์อเรชัน่ 

จ�ำกัด (Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.Ltd.) ที่ประเทศจีน

ปี 2550 บริษัทได้มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคตและ

กำรน�ำบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย โดยมเีป้ำหมำยทีจ่ะ

ด�ำเนนิธรุกจิทัง้หมดภำยใตช้ือ่บรษิทั “ผลธญัญะ” เพยีงแหง่เดยีว ทัง้นีไ้ดม้กีำรด�ำเนนิ

กำรรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันภำยใต้กำรถือหุ้น

ของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหำรบำงส่วนของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

•	 บริษัท เพอซันแนล เซฟตี้ จ�ำกัด 

•	 บริษัท พีดี โปรเกรส จ�ำกัด 

•	 บริษัท พีดีเอ ซัพพลำย จ�ำกัด 

•	 บริษัท พีดีอำร์ ซัพพลำย จ�ำกัด

•	 บริษัท พีดีซี ซัพพลำย จ�ำกัด

โดยปัจจุบัน 5 บริษัทดังกล่ำว  ได้ท�ำกำรจดทะเบียนเลิกกิจกำรแล้ว  และอยู่ระหว่ำง

กำรช�ำระบญัช ีนอกจำกนีบ้รษิทัยงัมกีำรปรบัโครงสรำ้งโดยกำรขำยเงนิลงทนุในธรุกจิ

ทีไ่มม่คีวำมเกีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัของบรษิทัออกไป โดยไดท้�ำกำรขำยหุน้รอ้ยละ 20 

ในบริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น จ�ำกัด ซึ่งด�ำเนินธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยเครื่องตรวจควำมถี่       

ทำงดำ้นโทรคมนำคมออกไปใหก้บับคุคลภำยนอก เพือ่เปน็กำรรองรบักำรขยำยตวัใน

อนำคต ในเดอืนตลุำคม 2550 บรษิทัไดท้�ำกำรยำ้ยทีท่�ำกำรแหง่ใหมม่ำอยู ่ณ ทีท่�ำกำร

ปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยอำคำรส�ำนักงำนใหญ่และอำคำรคลังสินค้ำ
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ปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 

95 ล้ำนบำทเป็น 135 ล้ำนบำทเพื่อรองรับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่

ประชำชนทั่วไป พร้อมเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5 บำทเป็นมูลค่ำที่ตรำ

ไว้หุ้นละ 1 บำท  และยื่นค�ำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อส�ำนักงำนก�ำกับ

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละค�ำขอใหร้บัหลกัทรพัยเ์ปน็หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน

ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  เมื่อวันที่ 27 มิถุนำยน 2551 โดยได้รับอนุญำตจำก

ทำง ส�ำนกังำนก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยใ์หเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อกใหมไ่ด ้เมือ่

วนัที ่7 พฤศจกิำยน 2551 และไดร้บัพจิำรณำจำกทำงคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทยวำ่มคีณุสมบตัคิรบถว้นตำมขอ้บงัคบัตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย

วำ่ดว้ยกำรรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ  ยกเวน้คณุสมบตัิ

เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยและกำรแต่งตั้งนำยทะเบียนหลักทรัพย์เมื่อวันที่  

3 พฤศจิกำยน 2551 อย่ำงไรก็ตำมบริษัทตัดสินใจเลื่อนกำรขำยหุ้นออกไปเนื่องจำก

ภำวะในชว่งเวลำนัน้ไมเ่อือ้อ�ำนวย  บรษิทัไดร้บัใบรบัรองคณุภำพตำมระบบมำตรฐำน 

ISO 9001: 2000 จำก UKAS & GLOBAL

ปี 2552 

มิถุนำยน 2552

บริษัทขำยเงินลงทุนในบริษัท  แอเจิล  แอ็ลไลแอนซ์  จ�ำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

และผู้บริหำรของ  บริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  

เพือ่ลดควำมเสีย่งจำกกำรลงทนุและภำระทีต่อ้งสนบัสนนุทำงกำรเงนิทัง้ในรปูเงนิลงทนุ

และเงนิใหกู้ย้มืเพิม่เตมิในอนำคต เนือ่งจำกผลกำรด�ำเนนิงำนทีผ่ำ่นมำของบรษิทัรว่ม

นีย้งัไมส่ำมำรถสรำ้งผลตอบแทนใหก้บับรษิทัไดใ้นระดบัทีค่ำดหวงัไวแ้ละยงัมคีวำมไม่

แน่นอนของผลประกอบกำร (โปรดดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2-13 ข้อมูลอื่นที่

เกี่ยวข้อง)

พฤศจิกำยน 2552 บริษัทขยำยกำรลงทุนไปในธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Products) โดย

ร่วมกบัพนัธมติรทำงธรุกจิจดัตัง้บรษิทั พดี ีเจเนซสิ เอน็จเินยีริง่ จ�ำกดั (“บรษิทัย่อย”) 

เพือ่ประกอบธรุกจิออกแบบ ประกอบ และจ�ำหน่ำยระบบบ�ำบดัน�ำ้ดแีละน�ำ้เสยี ได้แก่ 

ระบบผลติน�ำ้ประปำ และระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีเพือ่น�ำกลบัมำใช้ใหม่ เป็นต้น โดยมมีลูค่ำ

เงินลงทุนเท่ำกับ 3 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 5 ล้ำน

บำท

ปี 2553 

พฤษภำคม 2553

บริษัทซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงในอ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง มูลค่ำ 3.9 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับใช้เป็นส�ำนักงำนสำขำและคลังสินค้ำแห่งใหม่แทนที่ท�ำกำรสำขำเดิมของสำขำ

ระยอง เพื่อรองรับกำรขยำยตัวทำงธุรกิจ โดยเปิดใช้งำนในวันที่ 4  พฤศจิกำยน  

2553

มิถุนำยน 2553 บริษัทเริ่มโครงกำรบริหำรคุณภำพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management หรือ 

“TQM”) เพื่อส่งเสริมกำรปรับปรุงคุณภำพงำนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีระยะเวลำ

โครงกำรประมำณ 3 ปี
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กรกฎำคม 2553 บริษัทได้รับใบรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2008 จำก UKAS & 

GLOBAL

กันยำยน 2553 บริษัทย่อยเริ่มด�ำเนินกำรโรงงำนประกอบระบบบ�ำบัดน�้ำดีและน�้ำเสีย โดยตั้งอยู่ที่

อ�ำเภอบำงบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นกำรเช่ำพื้นที่และอำคำรจำกบริษัท

ธันวำคม 2553 วันที่ 7 ธันวำคม 2553 บริษัทได้รับอนุญำตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำด        

หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยจัดหมวดหมู่ในหมวดธุรกิจขนำดกลำง โดยใช้ชื่อย่อ    

หลักทรัพย์ว่ำ PHOL และเริ่มเปิดท�ำกำรซื้อ-ขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพพย์ เอ็ม เอ ไอ 

ในวันที่ 9 ธันวำคม 2553  

ปี  2554 

มีนำคม 2554

วันที่ 29 – 30 มีนำคม 2554 บริษัทได้เริ่มโครงกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร    

(Knowledge Management หรอื “KM”) โดยรว่มกบัสถำบนัสง่เสรมิควำมรูเ้พือ่สงัคม 

(ส.ค.ส.) และ ดร.วรภัทร ภู่เจริญ  เพื่อถ่ำยทอควำมรู้และสร้ำงกำรจัดกำรองค์     

ควำมรู้ในองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

พฤษภำคม 2554 บริษัทมีควำมภำคภูมิใจในกำรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำองค์กรเพื่อก้ำวไปสู่องค์กรแห่ง

ควำมสขุ  Happy8 workplace อย่ำงยัง่ยนืโดยพนกังำนมสีว่นรว่มและมคีณุภำพชวีติ

ทีด่ขีึน้ โดยรว่มมอืกบัสมำคมอตุสำหกรรมไฟฟำ้อเิลก็ทรอนกิส ์และโทรคมนำคมไทย 

(สฟอท.) และส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) และริเริ่ม

กำรสร้ำงและสนับสนุนองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งคนดีที่มีควำมรับผิดต่อชุมชนและ

สังคมอย่ำงยั่งยืน

กรกฏำคม  2554 เริ่มน�ำระบบ OHSAS 18001 เข้ำมำฝึกอบรมควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ         

อำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั โดยเริม่วำงระบบและขอรบัรองระบบภำยในป ี2555

ธันวำคม 2554 จดัใหม้หีลกัสตูรอบรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหแ้กพ่นกังำนทัว่ทัง้องคก์รรบัทรำบ และ

น�ำระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นมำตรฐำนสำกลมำใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 135,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

 

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2555 มีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 กลุ่มตระกูลหวังธ�ารง  62,009,800 45.93%

- น.ส.ธัญธิดา หวังธ�ารง  27,589,600 20.44%

- นายชวลิต หวังธ�ารง  20,285,500 15.03%

- นายธันยา หวังธ�ารง  13,500,000 10.00%

- นางวรรณี หวังธ�ารง  634,700 0.47%

2 กลุ่มตระกูลจารุตั้งตรง  26,570,000 19.68%

- นางอนัญญา จารุตั้งตรง 1  15,692,500 11.62%

- นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 1  6,750,000 5.00%

- นายธีรเดช จารุตั้งตรง  3,957,500 2.93%

- นายประเสริฐ จารุตั้งตรง 100,000 0.07%

- นายณัฐพงษ์ จารุตั้งตรง 20,000 0.01%

- นางธนิดา จารุตั้งตรง 50,000 0.04%

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด  4,603,600 3.41%

4 นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์  1,200,000 0.89%

5 กลุ่มตระกูลชุนหจินดา  1,162,900 0.86%

- นายพรชัย ชุนหจินดา  620,000 0.46%

- นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา  542,900 0.40%

6 นายณัฐชัย ตั้งจารุพงศ์สกุล  950,200 0.70%

7 นายจรูญ จารุยงยศ  950,000 0.70%

8 นายอดุลย์ บ�ารุง  870,000 0.64%

9 นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์  850,000 0.63%

10 อื่น ๆ  35,833,500 26.54%

รวม  135,000,000 100.00%

หมายเหตุ: 1=นางอนัญญา จารุตั้งตรง และนายอภิชาติ จารุตั้งตรง เป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายธีรเดช จารุตั้งตรง
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การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 5 มีนาคม 2555  ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ 

ดังนี้

ผู้ถือหุ้น รวมทั้งสิ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จ�านวน จ�านวนหุ้น % จ�านวน จ�านวนหุ้น % จ�านวน จ�านวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้น สัญชาติ

ไทย

1,408 134,915,000 99.94 3 4,713,700 3.49 1,405 130,201,300 96.45

ผู้ถือหุ้น สัญชาติ

ต่างด้าว

3 85,000 0.06 0 0 0.00 3 85,000 0.06

รวม 1,411 135,000,000 100.00 3 4,713,700 3.49 1,408 130,286,300 96.51

รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย

ณ วันที่ 30 มกราคม 2555 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�าระแล้ว 15,000,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้นมีดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ

1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 115,000 76.67%

2 นายสุรพล หังสพฤกษ์ 12,500 8.33%

3 นายรังสรรค์ พวงปราง 22,5000 15.00%

รวม 150,000 100.00%

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ในกรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายงาน บริษัทมีนโยบายการ

จ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมายใน  

แต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทอาจจะก�าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดัง

กล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของบริษัท

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในกรณปีกตทิีบ่รษิทัไม่มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิเพือ่การลงทนุเพิม่หรอืขยายงาน บรษิทัย่อยมนีโยบาย

การจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและส�ารองตามกฎหมายใน

แต่ละปี อย่างไรกต็าม คณะกรรมการบรษิทัย่อยอาจจะก�าหนดให้บรษิทัจ่ายเงนิปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย

ดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็นของบริษัทย่อย
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ผังโครงสรางองคกร

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2554

Effective on June 10th, 2011
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โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการ            

ของบรษิทั,คณะกรรมการตรวจสอบ,คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน,คณะอนกุรรมการบรหิาร

ความเสี่ยง,คณะกรรมการบริหารและผู้บริหาร โดยมีรายชื่อและขอบเขตอำานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการ

2 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ

3 นายชวลิต หวังธำารง กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

4 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

5 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำาเริญวงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

6 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชวลิต หวังธำารง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายธีรเดช  

จารุตั้งตรง และประทับตราสำาคัญของบริษัท 

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

 ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำาแหน่งหนึ่งในสาม ถ้าจำานวนกรรมการที่

จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก

จากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ   

ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุนัน้ เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่ กรรมการซึง่พน้จากตำาแหนง่แลว้

อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

กรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

 จำานวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเป็นสำาคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอำานาจกำาหนด และไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มี

อำานาจผูกพันบริษัท
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 คณะกรรมการมีอำานาจมอบหมายให้กรรมการผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทำาการ

อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได้ และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขอำานาจนั้นๆได้

 โดยปัจจุบันกรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชวลิต หวังธำารง ลงลายมือชื่อร่วมกับ 

นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตราสำาคัญของบริษัท 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการมหีนา้ทีใ่นการจดัการบรษิทัฯ ตลอดจนปฏบิตัหินา้ทีใ่หเ้ปน็ไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์

และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีอำานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญของ

คณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ดังต่อไป

นี้

1. ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในเรื่องที่ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการดำาเนินการ เช่น เรื่องที่

กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรือ

ขายสนิทรพัยท์ีส่ำาคญัตามกฏเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยหรอืตามทีห่นว่ยงานราช

การอื่นๆ กำาหนด เป็นต้น

2. กำาหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท

3. กำาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำาเนินงานของบริษัทและการกำากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร

ดำาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายกลยุทธ์และทิศทางที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำาคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ 

อำานาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฏหมายกำาหนด

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานและกำาหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร

6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและ            

ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน

7. จดัใหม้รีะบบบญัช ีรายงานทางการเงนิและการสอบบญัชทีีเ่ชือ่ถอืได ้รวมทัง้ดแูลใหม้กีระบวนการ

ในการประเมนิความเหมาะสมของการควบคมุภายใน และการตรวจสอบภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ

และประสิทธิผล การบริหาร การจัดการความเสี่ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล

8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัท

9. กำากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม

10. กำาหนดข้อบังคับ หรือระเบียบภายในของบริษัทในเรื่องต่างๆ



71 
www.pdgth.com

11. รายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทัในการจดัทำารายงานทางการเงนิ โดยแสดงควบคู่

กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำาปี และครอบคลุมเรื่องสำาคัญๆ ตามนโยบายข้อพึง

ปฏิบัติที่ดีสำาหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำาเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะ

กรรมการ หรืออาจมอบอำานาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำานาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะ

กรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำานาจนั้นๆ 

ได้

ทัง้นีก้ารอนมุตัริายการของคณะกรรมการบรษิทัขา้งตน้จะไมร่วมถงึการอนมุตัริายการทีค่ณะกรรมการ

บริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด

กบับรษิทั (ถา้มใีนอนาคต) ซึง่การอนมุตัใินลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/หรอื

ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกำาหนด

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

 ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำาเริญวงศ์* ประธานกรรมการตรวจสอบ

2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ

3 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล* กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ:  * เปน็กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอื ของงบการเงนิได ้

   โดยมีนางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดำารงตำาแหน่ง 3 ปี ในกรณีที่

กรรมการตรวจสอบลาออกกอ่นครบวาระการดำารงตำาแหนง่  กรรมการทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้แทนคงอยูใ่นตำาแหนง่

เท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ทำาการทบทวนและมี

มติอนุมัติกำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น
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2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน     

(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิ

บริษัท

3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

4. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมี       

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน 

5. จัดทำารายงานกำากับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำาปี

ของบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ

6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. สอบถามถึงความเสี่ยงที่สำาคัญและเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาความเสี่ยงนั้น

8. ใหค้วามเหน็ตอ่ฝา่ยจดัการเกีย่วกบัการแตง่ตัง้ เลกิจา้ง ผลการดำาเนนิงาน งบประมาณ และอตัรา

กำาลังของฝ่ายตรวจสอบภายใน

9. จดัทำารายงายงานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการอยา่งนอ้ย

ปีละ 1 ครั้ง

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อำานาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเชิญหรือสั่งการให้

ฝ่ายจัดการหรือหัวหน้างานเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องได้

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน  การบริหารความเสี่ยง  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ   

ทางธุรกิจของผู้บริหาร  และทบทวนร่วมกับผู้บริหารของบริษัท ในรายงานสำาคัญ ๆ ที่ต้องเสนอ

ต่อสาธารณชนตามที่กฎหมายกำาหนด

12. สอบทานกับฝ่ายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบริหารความเสี่ยงที่สำาคัญ       

ของบริษัท 

13. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท

14. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำาเป็นและเหมาะสม
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คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการบรษิทั (ทีไ่มไ่ดเ้ปน็ผูบ้รหิาร) 

อย่างน้อยจำานวน 3 ท่าน และอย่างน้อยต้องมี 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น            

ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554  มีจำานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

 ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ* กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

3 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล* กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่

ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามา

ดำารงตำาแหนง่ใหมไ่ด ้โดยผา่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารสรรหากรรมการ นอกจากพน้ตำาแหนง่

ตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำาแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาด

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาและ

กำาหนดค่าตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี  

เพือ่ใหก้ารปฎบิตังิานตามหนา้ทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนเปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนดำาเนินการ ดังนี้

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

2. กำาหนดคณุสมบตัทิีเ่หมาะสมของกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แตผู่อ้ำานวยการฝา่ยขึน้ไป และ

หลกัเกณฑใ์นการสรรหาเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูตัง้แตผู่อ้ำานวยการฝา่ย

ขึ้นไป

3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบ

กำาหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป

4. กำาหนดวธิกีารและกระบวนการในการเตรยีมบคุลากรทีม่คีณุสมบตัเิหมาะสมในการดำารงตำาแหนง่ 

กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป
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5. กำาหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ 

ชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนำาเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็น      

ผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนคณะกรรมการบริษัท

และคณะกรรมการชุดย่อยให้นำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6. กำาหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป

7. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหมต่ามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ในกรณีที่

บรษิทัมกีารเสนอขายหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหมต่อ่กรรมการหรอืพนกังาน และมกีรรมการหรอืพนกังาน

ที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละ 5(ห้า) ของจำานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร 

ทัง้นี ้ตอ้งไมม่กีรรมการทีจ่ะไดร้บัจดัสรรหลกัทรพัยเ์กนิกวา่รอ้ยละ 5(หา้) ดงักลา่วเปน็กรรมการ

ในคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

8. ทำาหน้าที่ชี้แจงตอบคำาถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. จัดทำารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำาทุกปี

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ/รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ 

(ประธานฯ)

2 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

3 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง

4 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

5 นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

6 นายปโยธร มุ้งทอง ผู้อำานวยการฝ่ายขาย Government & Retail 

7 นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค

8 นายธันยา หวังธำารง ผู้อำานวยการฝ่ายตลาด 

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำารงตำาแหน่งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีมติแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เมื่อ   

วันที่ 14 กันยายน 2552 โดยกรรมการผู้จัดการเป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ได้รับการ

แต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นผู้บริหารจากฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย ผู้บริหาร

ระดับสูงที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นจำานวนไม่      

น้อยกว่า 5 คน โดยมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 2 ปี 
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการ

บริหารความเสี่ยงโดยรวม

2. กำาหนดกลยุทธ์ โครงสร้างของคณะอนุกรรมการและทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ

บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท

3. กำาหนดวงเงนิหรอืประเภทกจิกรรมตามความเสีย่งเสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทั เพือ่ขออนมุตัเิปน็

เกณฑ์ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ความเสี่ยงแต่ละประเภท

4. กำากบัดแูลตลอดจนทบทวนเกีย่วกบันโยบายกลยทุธแ์ละวธิปีฏบิตั ิเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่บรษิทัมกีลยทุธ์

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำาไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและประสิทธิภาพในการ

ครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำาหนด ประเมินลด สอดส่องดูแลกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงความมีประสิทธิผล 

ของระบบ และการปฏิบัตรตามนโยบายที่กำาหนด

6. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้   

มั่นใจได้ว่าการสำารวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำาเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีอำานาจ

แต่งตั้งคณะทำางานประเมินและติดตามความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

7. สนบัสนนุและพฒันาการบรหิารความเสีย่งใหเ้กดิขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทัว่ทัง้องคก์ร และสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานสากล

8. รายงานผลการดำาเนินการบริหารความเสี่ยงให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

บริษัททราบเป็นรายไตรมาส

9. เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นายชวลิต หวังธำารง ประธานกรรมการบริหาร

2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการบริหาร

3 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการบริหาร

4 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหาร

5 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา กรรมการบริหาร

6 นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล กรรมการบริหาร
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ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

7 นายปโยธร มุ้งทอง กรรมการบริหาร

8 นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ กรรมการบริหาร

9 นายธันยา หวังธำารง กรรมการบริหาร

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

ทีป่ระชมุกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2555 วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2555 ไดท้ำาการทบทวนและมมีตอินมุตัิ

กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ดังต่อไปนี้

1. ดำาเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย

2. กำากับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอำานาจให้       

ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดดำาเนินการเกี่ยวกับการดำาเนินงานตามปกติประจำาวันของบริษัท

3. เปน็ผูบ้รหิารจดัการและควบคมุดแูลการดำาเนนิกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั

4. มีอำานาจจ้าง แต่งตั้ง  โยกย้าย ปลดออก  เลิกจ้าง  กำาหนดอัตราค่าจ้าง  ให้บำาเหน็จรางวัล  ปรับ

ขึ้นเงินเดือน  ค่าตอบแทน  เงินโบนัส  ของพนักงานทั้งหมดของบริษัทในตำาแหน่งต่ำากว่าระดับ 

ผู้บริหาร

5. มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและ   

ผลประโยชน์ของบริษัทและเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

6. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัท  ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและ

เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

7. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท  โดยอยู่ภายใต้กรอบ      

งบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นคราวๆ ไป

9. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขาย

สินค้า การอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า การซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็น

ไปตามระเบยีบอำานาจอนมุตัแิละดำาเนนิการของบรษิทั ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั

แล้ว
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อำานาจในการอนุมัติของคณะกรรมการบริหารสามารถสรุปรายการที่สำาคัญได้ดังตารางต่อไปนี้

เรื่อง วงเงิน

1. การอนุมัติเรื่องการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำาสั่งซื้อ ไม่เกิน 40 ล้านบาท

2. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า ไม่เกิน 40 ล้านบาท

3. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า ไม่เกิน 40 ล้านบาท

4. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือ จากค่าสินค้าและ 

   บริการ

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

5. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไม่เกิน 5 ล้านบาท

6. การขายทรัพย์สิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของคณะกรรมการบริหารข้างต้นจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่              

คณะกรรมการบรหิารหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์น

ลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุม           

คณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบั

ของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ผู้บริหาร ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นายชวลิต หวังธำารง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการผู้จัดการ / รักษาการผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศ

3 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

4 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย กลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง

5 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 

6 นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

7 นายปโยธร มุ้งทอง ผู้อำานวยการฝ่ายขาย Government & Retail 

8 นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ ผู้อำานวยการฝ่ายขาย กลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค

9 นายนายธันยา หวังธำารง ผู้อำานวยการฝ่ายตลาด 
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทีป่ระชมุกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2555 วนัที ่17 กมุภาพนัธ ์2555 ไดท้ำาการทบทวนและมมีตอินมุตัิ

กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังต่อไปนี้

1. นำาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ด้านธุรกิจขององค์กร ดังนี้

- เป็นผู้นำาการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว

- ควบคุมและกำากับผลการดำาเนินธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย

- เป็นผู้นำาในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่สำาคัญ

- เปน็ผูใ้หค้ำาปรกึษา แนะนำา ถา่ยทอดความรูด้า้นนโยบายและกลยทุธใ์หก้บับคุลากรระดบับรหิาร

จัดการของบริษัท

2. ให้การสนับสนุนและกำากับดูแลโครงการด้านการพัฒนาองค์กรของบริษัท

3. กำากับดูแลการบริหารและการดำาเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่างๆ ของบริษัท

4. ชี้นำาแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้านวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 

วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจำาปีของบริษัท

5. ใหก้ารสนบัสนนุและอำานวยการแกค่ณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดำาเนนิภารกจิการกำากบัดแูล

บริษัทได้อย่างสัมฤทธิ์ผล

6. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป็นผู้ช่วยประสานงานระหว่าง

คณะกรรมการตรวจสอบกบับคุลากรตา่งๆ ของบรษิทั รวมทัง้อำานวยความสะดวกแกค่ณะกรรมการ

บริหารในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงของบริษัท

7. ให้คำาแนะนำาการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัทโดยการกำาหนดนโยบาย และการดำาเนินงาน

ต่างๆ ด้านการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที่มีศักยภาพโดดเด่น

8. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขาย

สินค้า การอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า การซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็น

ไปตามระเบยีบอำานาจอนมุตัแิละดำาเนนิการของบรษิทั ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั

แล้ว

อำานาจในการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถสรุปรายการที่สำาคัญได้ดังตารางต่อไปนี้

เรื่อง วงเงิน

1. การอนุมัติเรื่องการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำาสั่งซื้อ ไม่เกิน 20 ล้านบาท

2. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า ไม่เกิน 20 ล้านบาท

3. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า ไม่เกิน 20 ล้านบาท

4. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไม่เกิน 2 ล้านบาท

5. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสินค้าและ 

   บริการ

ไม่เกิน 1 ล้านบาท
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ทัง้นี ้ การอนมุตัริายการของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารขา้งตน้จะไมร่วมถงึการอนมุตัริายการทีป่ระธาน

เจา้หนา้ทีบ่รหิารหรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะ

อืน่ใดกบับรษิทั (ถา้มใีนอนาคต) ซึง่การอนมุตัใินลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ทีป่ระชมุคณะกรรมการและ/

หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว ตามที่ข้อบังคับของบริษัทหรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

ขอบเขตอำานาจ หน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ได้ทำาการทบทวนและอนุมัติ

กำาหนดขอบเขต อำานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและบริหารงานของบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ

2. ให้คำาแนะนำาด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย การส่งมอบสินค้าและบริการเพื่อการส่งมอบ

คุณค่าอย่างมีคุณภาพให้กับลูกค้าของบริษัท

3. สรุปผลการดำาเนินงานเพื่อนำาเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการบริษัท

4. มีอำานาจพิจารณาอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เช่น การซื้อขาย

สินค้า การอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้า การซื้อขายทรัพย์สิน เป็นต้น โดยการอนุมัติดังกล่าวให้เป็น

ไปตามระเบยีบอำานาจอนมุตัแิละดำาเนนิการของบรษิทั ซึง่ไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั

แล้ว

อำานาจในการอนุมัติของกรรมการผู้จัดการสามารถสรุปรายการที่สำาคัญได้ดังตารางต่อไปนี้

เรื่อง วงเงิน

1. การอนุมัติเรื่องการเสนอราคาขายสินค้าต่อหนึ่งคำาสั่งซื้อ ไม่เกิน 5 ล้านบาท

2. การอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้า ไม่เกิน 5 ล้านบาท

3. การอนุมัติการขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้า ไม่เกิน 5 ล้านบาท

4. การอนุมัติการขอซื้อเพื่อใช้งานและซ่อมแซมทรัพย์สิน ไม่เกิน 1 ล้านบาท

5. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากค่าสินค้าและ 

   บริการ

ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ทัง้นีก้ารอนมุตัริายการของกรรมการผูจ้ดัการขา้งตน้จะไมร่วมถงึการอนมุตัริายการทีก่รรมการผูจ้ดัการ

หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยีหรอือาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั 

(ถ้ามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุม

ผูถ้อืหุน้ (แลว้แตก่รณ)ี เพือ่พจิารณาอนมุตัริายการดงักลา่ว ตามทีข่อ้บงัคบัของบรษิทัหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง

กำาหนด
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การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

• คณะกรรมการบริษัท

ตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปีครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ได้มีการอนุมัติแต่งตั้ง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เพื่อทำาหน้าที่รับผิดชอบในการสรรหากรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงตั้งแต่ผู้อำานวยการฝ่ายขึ้นไป รวมถึงการกำาหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมแก่กรรมการและผู้บริหาร

ระดับสูงดังกล่าว โดยบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องมี

คุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ.2535 และจะต้องเป็นไปตามข้อ

บังคับของบริษัท รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 

เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีการ

คัดเลือกจะดำาเนินการดังนี้

องคป์ระกอบและการสรรหา แตง่ตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จากตำาแหนง่กรรมการของบรษิทันัน้ ไดก้ำาหนด

ไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้ 

1.  คณะกรรมการของบริษัทจะพึงมีจำานวนเท่าใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำาหนด แต่ต้องไม่

น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ใน  

ราชอาณาจักร  

2.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้  

(1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีการคูณด้วยจำานวน

กรรมการที่จะเลือกตั้ง 

(2) ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตามขอ้(1) เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลาย

คนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือก

ตัง้บคุคลหลายคนเปน็กรรมการ ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนจะเลอืกกรรมการไดไ้มเ่กนิจำานวนกรรมการ

ทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง 

(3)บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า

จำานวนกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้งในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ

ถดัลงมามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกนิจำานวนกรรมการทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ตอ้งเลอืกตัง้ ใหป้ระธาน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

3. ในการประชมุสามญัประจำาปทีกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตำาแหนง่หนึง่ในสาม  ถา้จำานวนกรรมการ

ที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ

ที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่า  

ผูใ้ดจะออก สว่นปหีลงัๆ ตอ่ไป ใหก้รรมการคนทีอ่ยูใ่นตำาแหนง่นานทีส่ดุนัน้ เปน็ผูอ้อกจากตำาแหนง่ 

กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
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4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา

ออกไปถึงบริษัท   

5. ในกรณีที่ตำาแหน่งกรรมการการว่างลงเพราะเหตุอื่น    นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะ

กรรมการ เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมาตรา 68 แห่งพระราช

บัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราว

ถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทน       

ดังกล่าว จะอยู่ในตำาแหน่งกรรมการได้ เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน โดย

มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวน

กรรมการที่ยังเหลืออยู่  

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น

นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• คณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมเป็น

กรรมการอิสระในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ

กรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลอืกกรรมการอสิระองิตามหลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกกรรมการบรษิทั โดยคณุสมบตัิ

ของผู้ที่จะมาทำาหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม 

พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน และกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั 

และ/หรือระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด ดังต่อไปนี้

• ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละหนึง่ของจำานวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ ่บรษิทัยอ่ย 

บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับ

เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ

ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้าม  

ดงักลา่วไมร่วมถงึกรณทีีก่รรมการอสิระเคยเปน็ขา้ราชการ หรอืทีป่รกึษา ของสว่นราชการซึง่เปน็

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท
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• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่

เป็น บิดา มารดาคู่ สมรส พี่น้อง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่  ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ

บริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น      

รายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณ

อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคย เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำานาจควบคุมของผู้ที่มี  

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี

อำานาจควบคมุของบรษิทั เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ย กวา่สองปกีอ่น

วันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่   

หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ

สำานักงานสอบบัญชี  ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่  หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

• ไมเ่ปน็หรอืเคยเปน็ผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใดๆ  ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเปน็ทีป่รกึษากฎหมาย หรอื

ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท  บริษัทใหญ่  บริษัท

ย่อย  บริษัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท  และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย

สำาคัญ  ผู้มีอำานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทาง วิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่   ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน

และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย  หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน     

ห้างหุ้นส่วน  หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน  ลูกจ้าง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รับเงิน

เดือนประจำา  หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น   

ซึง่ประกอบกจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเปน็การแขง่ขนัทีม่นียักบักจิการของบรษิทัหรอืบรษิทั

ย่อย

• ไมม่ลีกัษณะอืน่ใดทีท่ำาใหไ้มส่ามารถใหค้วามเหน็อยา่งเปน็อสิระเกีย่วกบัการดำาเนนิงานของบรษิทั

นอกจากนีก้รรมการอสิระจะมคีณุวฒุกิารศกึษา ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น ประสบการณท์ำางาน และ

ความเหมาะสมอืน่ๆ ประกอบกนั เพือ่นำาเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาแตง่ตัง้เปน็กรรมการของบรษิทั

ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ    

แต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดข้างต้นเข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้า

เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
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• คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดำารงตำาแหน่งเป็นเวลา 3 ปี จะต้องเป็นกรรมการ    

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด โดยมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกรรมการอิสระและมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย      

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน

• มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำาหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย

คุณสมบัติและขอบเขตการดำาเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

• มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ต้อง

มกีรรมการตรวจสอบอยา่งนอ้ยหนึง่คนทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณเ์พยีงพอทีจ่ะสามารถทำาหนา้ที่

ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

• คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดคา่ตอบแทนทำาหนา้ทีส่รรหาและพจิารณาบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมาะ

สมตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหาร 

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมี  

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณากำาหนดนโยบายค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการ 

และผู้บริหารระดับสูงได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำานวยการ พร้อมทั้งเสนอหลัก

การและจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ สำาหรับค่าตอบแทน

กรรมการนำาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
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1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทฯกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ   

1. ค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาประชุม

2. ค่าบำาเหน็จกรรมการประจำาปี โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติหน้าที่

ของคณะกรรมการทีก่อ่ใหเ้กดิประโยชนก์บับรษิทั โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัอืน่ทีอ่ยูใ่นลกัษณะ

ธุรกิจที่อยู่ในระดับเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่

ต้องการโดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะได้รับ        

ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มขึ้น

2.  นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง จะเป็นผู้พิจารณา

ทบทวนคา่ตอบแทนของกรรมการ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ผูอ้ำานวยการ เพือ่เสนอตอ่คณะกรรมการบรษิทัฯ 

พิจารณาอนุมัติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวมีการกำาหนดอย่างเหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ 

และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 

1) ข้อมูลการสำารวจค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานที่ได้รับความเชื่อถือ 

2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกำาไรสุทธิ 3 ปี ย้อนหลัง 

รวมถงึพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานตามเปา้หมายและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิ

ชอบที่ได้รับมอบหมายด้วย

แผนการสืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความสำาคัญกับการจัดให้มีแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผู้บิหาร

เพือ่สบืทอดตำาแหนง่ผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร ทัง้นี ้เพือ่ใหค้วามสามารถดำาเนนิงานบรหิารไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

และสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที่จะดำารงตำาแหน่งงานที่สำาคัญ   

ดังกล่าว โดยใช้หลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตำาแหน่ง             

(Talent  Management and Succession Plan) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนด    

ค่าตอบแทน ได้กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงไว้เป็นลายลักษณ์

อักษรเพื่อให้ได้รับทราบและเข้าใจใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับ

องค์กร อันจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ นอกจากความมุ่งมั่นของคณะกรรมการ   

คณะผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในการปฏบิตัแิละพฒันาการกำากดับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั อยา่งตอ่เนือ่ง

แล้ว บริษัทฯ ยังได้รับารสนับสนุนและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์จากหน่วยงานกำากับดูแลและประเมินผล

บริษัทจดทะเบียน อาทิเช่น  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  สำานักงาน ก.ล.ต.  สมาคมบริษัทจดทะเบียน

ไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ฯลฯ ทั้งหลายต่างมีจุดมุ่ง

หมายทีจ่ะรว่มกนัยกระดบัการกำากบัดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีนและตลาดทนุไทยใหท้ดัเทยีมมาตรฐาน

สากล อนัจะสง่ผลตอ่ความสามารถในการแขง่ขนักบันานาประเทศและพฒันาใหเ้ตบิโตไดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื

ตลอดไป
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คณะกรรมการบริษัท

รายนามคณะกรรมการบริษัท

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์  ต�าแหน่ง ประธานกรรมการ

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา  ต�าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

       / รองประธานกรรมการบริษัท

3. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์  ต�าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

4. นายชวลิต    หวังธ�ารง  ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5. นายธีรเดช    จารุตั้งตรง  ต�าแหน่ง กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 

6. รศ.ดร. เอกจิตต์  จึงเจริญ  ต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  ต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน/

       กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
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1. นายประยูร วิเวชภูวนนท์

•  อายุ  68  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ประธานกรรมการ •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต บริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา

•	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 35/2005

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ , บมจ. ผลธัญญะ

ธ.ค.2554 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ , บมจ.ไฮโดรเท็ค

2549 - ธค.2554 กรรมการ , บจก.ไฮโดรเท็ค

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ , บจก.โรงสีข้าววิเวชพัฒนา

2542 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ , บมจ.สหมิตรเครื่องกล

2541 - ปัจจุบัน กรรมการตัวแทนเจ้าหนี้ , บจก.มหาชัยคราฟท์เปเปอร์

2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

•  อายุ  48  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ประธานกรรมการสรรหาและ •	 ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน)  Florida International University

   ก�าหนดค่าตอบแทน •	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน)  Florida International University

•  รองประธานกรรมการบริษัท •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง วิทยาลัย วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010

•	 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP)   รุ่นที่ 11/2012

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

3. หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005

4. หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.46 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน , บมจ. ผลธัญญะ

2554 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ , บจ. คอปเปอร์ไวรด์

2550 – ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ , บมจ. ผลธัญญะ

2551 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ , บจ. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส

2548 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ (สาขาการเงิน)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2552 – ปัจจุบัน รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2553 – 2554 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2543 – 2552 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

2547 – 2548 กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ , บมจ. สยามทูยู
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3. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์

•  อายุ  56  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ประธานกรรมการตรวจสอบ / •	 ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน),Georgia State University

   กรรมการอิสระ •	 บัญชีมหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•	 หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ดังนี้

1. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011

2. Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011

3. Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011

4. Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที่ 13/2011

5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2008   

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.01 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ , บมจ. ผลธัญญะ

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการปริญญาโททางการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2550 – 2552 หัวหน้าภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2549 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547 – 2549 ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management

มหาวิทยาลัยมหิดล

2543 – 2547 รองผู้อ�านวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. นายชวลิต  หวังธ�ารง
•  อายุ  59  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  ประธานกรรมการบริหาร •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) รุ่นที่ 67/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ  15.03 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2520 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,  บมจ. ผลธัญญะ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท , บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย /บจก. กัสมีเดีย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. วีเอสวี เอเซีย 

2535 – ม.ค.2552 กรรมการ , บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์

2547 – มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีซี ซัพพลาย

2546 – มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีเอ ซัพพลาย /บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 – มี.ค.2551 ประธานกรรมการบริษัท , บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2544 – 2550 กรรมการ , บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)
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5. นายธีรเดช    จารุตั้งตรง

•  อายุ  59  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  กรรมการ •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  กรรมการผู้จัดการ •	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

•  ประธานคณะอนุกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 68/2008

   บริหารความเสี่ยง การถือหุ้นในบริษัทฯ  2.93 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ,  บมจ. ผลธัญญะ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ , Aegle Alliance Pte., Ltd.

2547 - มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีซี ซัพพลาย

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

2547 - 2549 ประธานกรรมการ , Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

2546 - มี.ค.2551  กรรมการ , บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - มี.ค.2551  กรรมการ , บจก.พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2544 - 2550  กรรมการผู้จัดการ , บจก.พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)

6. รศ.ดร. เอกจิตต์  จึงเจริญ

•  อายุ  49  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  กรรมการสรรหาและ •	 ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ก�าหนดค่าตอบแทน University of Waterloo

•  กรรมการตรวจสอบ/ •	 วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo

   กรรมการอิสระ •	 วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA

•	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

•	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 68/2008

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.01 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน , บมจ. ผลธัญญะ

2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ , บมจ. ผลธัญญะ

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2548 – ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2544 – 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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7. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

•  อายุ  44  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  กรรมการสรรหาและ •	 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน)  University of Colorado at Denver

   ก�าหนดค่าตอบแทน •	 บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ •	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

•	 หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 23/2008

•	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 68/2008

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.01 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2554 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธัญญะ

2554 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จ�ากัด

2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ , บมจ. ผลธัญญะ

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

2548 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ  บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

2547 – 2548 ผู้จัดการโครงการสายบริหารการลงทุนตราสารทุน 

บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์

2541 – 2547 ผู้อ�านวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้  

บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอฟเอเอส
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คณะผูบริหาร

รายนามคณะผู้บริหาร

1. นายชวลิต    หวังธ�ารง  ต�าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นายธีรเดช    จารุตั้งตรง  ต�าแหน่ง กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

3. นายบุญชัย   สุวรรณวุฒิวัฒน์ ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง

4. นายพรศักดิ์   ชุนหจินดา  ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

5. นางสาวประไพพิศ   วิริยะบุบผา ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

6. นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

7. นายปโยธร มุ้งทอง   ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย Government & Retail

8. นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์  ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค

9. นายธันยา  หวังธ�ารง   ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด
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1. นายชวลิต  หวังธ�ารง

•  อายุ  59  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 67/2007

การถือหุ้นในบริษัทฯ  15.03 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2520 – ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,  บมจ. ผลธัญญะ

2552 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท , บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย /บจก. กัสมีเดีย

2548 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 

2539 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. วีเอสวี เอเซีย 

2535 – ม.ค.2552 กรรมการ , บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์

2547 – มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีซี ซัพพลาย

2546 – มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีเอ ซัพพลาย /บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 – มี.ค.2551 ประธานกรรมการบริษัท , บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2544 – 2550 กรรมการ , บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)

2. นายธีรเดช    จารุตั้งตรง

•  อายุ  59  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  กรรมการ •	 วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•  กรรมการผู้จัดการ •	 หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

•  ประธานคณะอนุกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รุ่นที่ 68/2008

     บริหารความเสี่ยง การถือหุ้นในบริษัทฯ  2.93 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ ,  บมจ. ผลธัญญะ

2549 - ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ , Aegle Alliance Pte., Ltd.

2547 - มี.ค.2551 กรรมการ , บจก. พีดีซี ซัพพลาย

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

2547 - 2549 ประธานกรรมการ , Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd.

2546 - มี.ค.2551  กรรมการ , บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2544 - มี.ค.2551  กรรมการ , บจก.พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด

2544 - 2550  กรรมการผู้จัดการ , บจก.พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย)
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3. นายบุญชัย   สุวรรณวุฒิวัฒน์

•  อายุ  48  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขาย •	 ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

   กลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง •	 โครงการเสริมสร้างผู้จัดการยุคใหม่รุ่น 49 (MMP 49) 

•	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง  บมจ. ผลธัญญะ

2550 – 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2  บมจ. ผลธัญญะ

2542 – 2549 ผู้จัดการส่วนธุรกิจ  บจก. ผลธัญญะ

2535 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลธัญญะ

4. นายพรศักดิ์  ชุนหจินดา

•  อายุ  44  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการอาวุโส •	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ฝ่ายบัญชีและการเงิน •	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.40 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน , บมจ. ผลธัญญะ

2550 – 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน , บมจ. ผลธัญญะ

2552 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2547 – ปัจจุบัน กรรมการ  , บจก. รักเจริญ

2550 – ปัจจุบัน กรรมการ , บจก. นนทรีการบัญชี

2539 – 2549 กรรมการผู้จัดการ ,  บจก. นนทรีการบัญชี
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5. นางสาวประไพพิศ   วิริยะบุบผา

•  อายุ  42  ปีี  วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

•	 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การถือหุ้นในบริษัทฯ  0.37 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ผลธัญญะ

2550 – 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ  บมจ. ผลธัญญะ

2538 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ  บจก. ผลธัญญะ

2535 – 2537 รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ  บจก. ผลธัญญะ

6. นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล

•  อายุ  49  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการ •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   ฝ่ายตรวจสอบภายใน •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2550 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  บมจ. ผลธัญญะ

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
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7. นายปโยธร  มุ้งทอง

•  อายุ  41  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการ •	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

   ฝ่ายขาย Government & Retail •	 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย Government & Retail  บมจ. ผลธัญญะ

2550 – 2553 ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ

2544 – 2552 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ

8. นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์

•  อายุ  37  ปี วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการ •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

   ฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค

การถือหุ้นในบริษัทฯ  ไม่มี

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภูมิภาค  บมจ. ผลธัญญะ

2550 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 1  บมจ. ผลธัญญะ

2548 – 2550 ผู้จัดการฝ่ายขาย  บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย

2547 – 2548 COO ภาคเหนือ - บจก. ไชโยเอเอ

2540 - 2547 Sales Executive  บจก.สยามบรรจุภัณฑ์ ชลบุรี (1995)
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9. นายธันยา  หวังธ�ารง

•  อายุ  31  ปี  วุฒิทางการศึกษา

•  ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด •	 บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 สถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริษัทฯ  10.00 %

ประสบการณ์ท�างานในระยะเวลา 5 ปีย้อนหลัง

2553 – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ

2552 – 2553 ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ

2550 – 2552 ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด  บจก. ผลธัญญะ

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. กัสมีเดีย

2549 – ปัจจุบัน กรรมการ  บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
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ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงิน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

1) ค่าเบี้ยประชุม

บริษัทมีค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการครั้งละ 15,000 บาท ค่าเบี้ย

ประชุมกรรมการครั้งละ 10,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000 บาท 

และค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท ค่าเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการสรรหาฯ 

ครั้งละ 15,000 บาทและค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาฯครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าร่วม

ประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้ 

1 นายประยูร  วิเวชภูวนนท 10/12 - - 150,000     12/12 - 180,000          

2 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดา 12/12 - - 120,000     12/12 - 3/3 165,000          

3 นายชวลิต  หวังธํารง 12/12 - - - 12/12 - - -

4 นายธีรเดช  จารุตั้งตรง 12/12 - - - 12/12 - - -

5 รศ.ดร.เสกศักดิ์  จําเริญวงศ 12/12 5/5 - 195,000     12/12 5/5 - 195,000          

6 รศ.ดร.เอกจิตต  จึงเจริญ 12/12 5/5 - 170,000     12/12 5/5 3/3 200,000          

7 นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล 11/12 4/5 - 150,000     11/12 5/5 3/3 190,000          

785,000     930,000.00     รวม

ป 2553

รายชื่อกรรมการลําดับ คาเบี้ย

ประชุม

(บาท)

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม

กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

ป 2554

จํานวนครั้งที่เขารวมประชุม คาเบี้ยประชุม

(บาท)กรรมการ

บริษัท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

 

หมายเหตุ - กรรมการในล�าดับที่ 3 และ 4 มีต�าแหน่งผู้บริหารและมีเงินเดือนประจ�าจึงไม่ได้รับเบี้ยประชุม

2) ค่าบ�าเหน็จกรรมการ

บริษัทมีนโยบายการจ่ายค่าบ�าเหน็จกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษัท โดยก�าหนด

นโยบายให้ยอดรวมบ�าเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกิน 2 ล้านบาท  ส�าหรับในปี 2553 และ 

ปี 2554 บริษัทจ่ายค่าบ�าเหน็จกรรมการ เป็นจ�านวนเงิน 600,000 บาท  และ  540,000 บาท ตามล�าดับ  

(โดยค่าบ�าเหน็จกรรมการปี 2554 ต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2555 ในวันที่ 

23 เมษายน 2555)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2553 ปี 2554

จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน

(ล้านบาท)

เงินเดือน ค่าบริหารงาน 

โบนัส และเงินสมทบ

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

11 28.81 11     29.94 

หมายเหตุ: ค่าตอบแทนผู้บริหารและจ�านวนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน

- ไม่มี –

บุคคลากรของบริษัทและบริษัทย่อย 

จ�านวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งสิ้นจ�านวน 208 

คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ฝ่าย
จ�านวนคน

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

บริษัท

1. ฝ่ายบริหาร

2. ฝ่ายขาย

3. ฝ่ายบัญชี

4. ฝ่ายการเงิน

5. ฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง

6. ฝ่ายจัดซื้อ

7. ฝ่ายการตลาด

8. ฝ่ายบุคคล/ธุรการ

9. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

10. ฝ่ายสารสนเทศ

11. ส�านักงานกรรมการผู้จัดการ

9

72

10

13

51

4

9

9

2

4

3

9

78

9

14

50

5

10

8

2

4

4

รวม 186 193

บริษัทย่อย 20 15

รวมทั้งสิ้น 206 208
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน

ผลตอบแทนรวมที่บริษัทและบริษัทย่อยให้แก่พนักงานของบริษัทเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า  

เงินรางวัล โบนัส ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าเบี้ยประกันชีวิต ฝึกอบรมและสัมมนา เบี้ยขยันและสวัสดิการ กองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพ  และเงินประกันสังคม โดยในปี 2553 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 67.12 ล้านบาท และปี 

2554 มีผลตอบแทนรวมเท่ากับ 76.29 ล้านบาท
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การควบคุมภายใน

ระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555  โดยมีคณะกรรมการ   

ตรวจสอบ 3 ท่านเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถาม

ข้อมูลจากฝ่ายบริหารของบริษัท และตอบแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ในด้านต่างๆ 5 ส่วน คือ องค์กรและสภาพแวดล้อม การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของ

ฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นว่า 

ปัจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจและ             

ที่จะสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู ้บริหารจะน�าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�านาจได้         

รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอในเรื่องการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ส�าหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทที่ท�าหน้าที่ตรวจสอบการ 

ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และจัดท�ารายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ

สอบในการประชุมทุกครั้ง นอกจากนี้บริษัทยังให้คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาสอบทานระบบการควบคุม

ภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหาร เกี่ยวกับการ

สอบทานรายงานทางการเงินให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอและเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ

ประชมุปี 2554 จ�านวน 5 ครัง้ และจดัท�ารายงานความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่ให้คณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาและรายงานในรายงานประจ�าปีของบริษัท 

ส�าหรับการปฏิบัติงานทางด้านการตรวจสอบภายในของบริษัท ฝ่ายงานตรวจสอบภายในได้มีการ        

จดัท�าแผนการตรวจสอบภายในประจ�าปี ซึง่แผนการตรวจสอบประจ�าปีดงักล่าวได้ผ่านการพจิารณาและอนมุตัิ

จากคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยมกีารรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส

และรายปี    

จากการตดิตามการด�าเนนิงานตรวจสอบระบบควบคมุภายในในปี 2554 พบว่าบรษิทัมตีรวจสอบและ/

หรือตรวจติดตามระบบบริหารงานในระบบงานต่างๆ ได้แก่ การบริหารส�านักกรรมการผู ้จัดการ                 

การบรหิารงานด้านทรพัยากรมนษุย์และธรุการทัว่ไป กระบวนการขายและบรกิารลกูค้า  การบรหิารงานด้าน

บัญชีและการเงิน  ระบบบริหารงานจัดซื้อ ระบบการบริหารงานรับ-จ่ายและจัดเก็บสินค้า  และระบบควบคุม

ของบริษัทย่อย (บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด) ซึ่งผลการตรวจสอบและตรวจติดตามส่วนใหญ่เป็น

ประเดน็ทีไ่ด้รบัการแก้ไขแล้วและมเีพยีงบางประเดน็ทีอ่ยูร่ะหว่างด�าเนนิการเพือ่เป็นการปรบัปรงุประสทิธภิาพ

ในการปฏิบัติงานเพิ่มเติม ตัวอย่างเช่น  การปรับปรุงและพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อน�ามาใช้ในการวางแผนการจัด

ซื้อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นต้น
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ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทย่อย ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 19 เมษายน 2553 คณะกรรมการ

บรษิทัย่อยได้มมีตอินมุตัใิห้มกีารน�าข้อบงัคบั หลกัเกณฑ์ และระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ของบรษิทัตามทีไ่ด้ประกาศ

ใช้ในปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงใดๆที่จะมีในอนาคต มาใช้ในการปฏิบัติงานของบริษัทย่อย

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2553  วันที่ 16 สิงหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัท

ได้มีมติอนุมัติให้ก�าหนดอ�านาจอนุมัติกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทย่อย โดยก�าหนดรายการธุรกรรมส�าคัญที่

บรษิทัย่อยต้องขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิทัและ/หรอืคณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัก่อนท�ารายการ

ดังกล่าว

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัมกีารวางแผนทีจ่ะท�าการตรวจสอบและตดิตามระบบควบคมุ

ภายในของบริษัทย่อย ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ปี 2553 เป็นต้นไป
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รายการระหว่างกัน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน

บริษัทและบริษัทย่อยมีรายการระหว่างกันระหว่างบุคคลที่อาจจะมีความขัดแย้งระหว่าง 2553 และปี 2554 ดังต่อไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

นายชวลิต หวังธ�ารง - เป็นผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ของบริษัท   

คุณชวลิต คุณธันยา (บตรชาย) และ 

คณุธญัธดิา (บตุรสาว) ถอืหุน้ของบรษิทั

รวมกันร้อยละ 45.46

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ

บริษัท

-  ค�้าประกันวงเงินกู้ให้บริษัท 413,500,000 - เป็นการค�้าประกันวงเงินกู้ร่วมกับคุณธีรเดชให้กับ

สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจตามปกติ 

นอกเหนือจากการค�้าประกันวงเงินกู้ด้วยหลักทรัพย์

ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่

ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค�้าประกันวงเงินกู้ร่วมด้วย 

โดยไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกันกับ

บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การค�า้ประกนั

เงินกู้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท นอกจากนี้เพื่อ

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารก่อนเข้าเป็นบริษัท

ในตลาดหลกทรัพย์ จึงมีความจ�าเป ็นที่ต ้องให ้

กรรมการค�้าประกันเงินกู้ส่วนนี้

- ค�้าประกันวงเงินกู้ให้บริษัทย่อย 20,000,000 20,000,000 เป็นการค�า้ประกันวงเงินร่วมกับคุณสุรพล หังพฤกษ์ 

ส�าหรับวงเงินหนังสือค�้าประกัน 20 ล้านบาท ที่บริษัท

ให้บริษัทย่อยใช้วงเงินร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

ของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู ้บริหารเป็นผู ้ค�้า

ประกันวงเงินกู ้ร ่วมด้วย โดยไม่ได้มีการคิดค่า

ธรรมเนียมการค�้าประกันกับบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การค�า้ประกนั

เงินกู้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท และบริษัทย่อย 

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมี

ความจ�าเป็นที่ต้องให้กรรมการของบริษัทย่อยค�้า

ประกันเงินกู้ส่วนนี้
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- ให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

(บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด)

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ

ยอดยกมาต้นงวด

ดอกเบี้ยระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

-

-

-

-

-

-

-

-

985,000

985,000

-

-

15,000

15,000

-

เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นเพื่อใช้แก้ไขสภาพคล่องใน

กิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการท�า

รายการทีส่มควร สมเหตสุมผล เพราะน�ามาเป็นเงนิ

ทุนหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการ

นางเนาวรัตน์      หวังธ�ารง -   เป็นภรรยาของคุณชวลิต ซึ่งเป็นผู้ถือ

หุน้ใหญ่ และกรรมการผูม้อี�านาจลงนาม

ของบริษัท

บริษัทซื้อรถยนต์เพื่อเป ็นรถยนต์

ประจ� าต� าแหน ่ ง ให ้กับผู ้ บริหาร  

(คุณชวลิต)

2,000,000 - เนื่องจากรถประจ�าต�าแหน่งเดิมมีอายุการใช้งาน

ประมาณ 11 ปี บริษัทพิจารณาเห็นควรที่จะท�าการ

เปลี่ยนรถประจ�าต�าแหน่งคันใหม่ และพิจารณาแล้ว

เหน็ว่ารถยนต์คนัทีเ่สนอซือ้ดงักล่าวมรีาคาโอนสทิธิ

ต�า่กว่าราคาตลาดซึง่เท่ากบั 2.39 ล้านบาท ถงึ 2.78 

ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมัติการท�ารายการ

โดยมคีวามเหน็ว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม 

และเห็นควรในความจ�าเป ็นที่จะซื้อรถประจ�า

ต�าแหน่งคันดังกล่าว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

นายธีรเดช  จารุตั้งตรง - เป ็นผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่ของบริษัท        

คุณธีรเดช คุณอนัญญา (ภรรยา) และ

คุณอภิชาติ (บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) 

ถือหุ้นของบริษัทรวมกันร้อยละ 19.55

- เป็นกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามของ

บริษัท

ค�้าประกันวงเงินกู้ให้บริษัท 362,500,000 เป็นการค�้าประกันวงเงินกู้ร่วมกับคุณชวลิตให้กับ

สถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด�าเนินธุรกิจตามปกติ 

นอกเหนือจากการค�้าประกันวงเงินกู้ด้วยหลักทรัพย์

ทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่

ต้องการให้ผู้บริหารเป็นผู้ค�้าประกันวงเงินกู้ร่วมด้วย 

โดยไม่ได้มีการคิดค่าธรรมเนียมการค�้าประกันกับ

บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การค�้า

ประกันเงินกู ้ดังกล ่าวก ่อให ้เกิดผลดีต ่อบริษัท 

นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคารก่อน

เข้าเป็นบรษิทัในตลาดหลกทรพัย์ จงึมคีวามจ�าเป็นที่

ต้องให้กรรมการค�้าประกันเงินกู้ส่วนนี้

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด (“บริษัทย่อย”)

- บริษัทถือหุ้นในบริษัท พีดี เจเนซิส   

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 

76.67

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่า

เงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิ

3,000,000 3,000,000

8,500,000

-

11,500,000

11,500,000

-

เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการด�าเนินธุรกิจใน

ด้านสิ่งแวดล้อมจึงขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์

และการบริการเกี่ยวข้องกับการบ�าบัดน�้าดี และ

การน�าน�้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่แต่เนื่องจาก

เป็นบริษัทที่ก่อตั้งในปลายปี 2552 จึงยังท�าการ

ประกอบการมีผลขาดทุน เพื่อให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานการบญัชจีงึต้องมกีารตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่า

เต็มจ�านวน ตามผลประกอบการที่มีการขาดทุนเกิน

ทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการท�า

รายการที่สมควร และเป ็นการปฏิบัติ เพื่อให ้

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของ

รายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

- ดอกเบี้ยรับ

ยอดยกมาต้นงวด

ดอกเบี้ยระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

5,000,000

-

-

5,000,000

59,589

750,000

809,589

-

5,000,000

-

-

5,000,000

-

563,486

563,486

-

เนื่องจากบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 

มีความจ�า เป ็นในการน�า เงินไปใช ้ เป ็นเงิน

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงให้เงิน

กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยในรูปของตั๋วสัญญาใช้

เงิน มีวงเงิน 5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

15 ต่อปี โดยบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวที่ให้เงิน

กู้ยืมตามข้อตกลงของการร่วมทุนในบริษัทย่อย 

เพือ่สนบัสนนุเงนิทนุในการด�าเนนิงานในช่วงแรก

ตามข้อตกลงการร่วมทุน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่าการให้กูย้มื

ดังกล่าวเป็นการสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจของ

บริษัทย่อย

- บริษัทให้บริษัทย่อยใช้วงเงินร่วม 20,000,000 20,000,000 บริษัทได้ท�าบันทึกข้อตกลงใช้สินเชื่อร่วมกัน โดย

บริษัทได้อนุมัติให้บริษัทย่อยสามารถใช้สินเชื่อ

ประเภทหนังสือค�้าประกัน วงเงิน 20 ล้านบาท 

ร่วมกบับรษิทั  เพือ่ใช้ในการด�าเนนิธรุกจิตามปกติ

ของบริษัทย่อย โดยทั้งบริษัทและบริษัทย่อยต่าง

ท�าสญัญาค�า้ประกนัให้แก่อกีฝ่ายหนึง่ ทัง้นี ้บรษิทั

คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มจากค่าธรรมเนียมค�้าประกันใน

อัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าของวงเงินที่ค�้าประกัน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว ่าเป ็นการท�า

รายการที่สมควรเพราะเป ็นการให ้ เงินทุน

สนับสนุนแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องตามข้อตกลงของ

การร่วมทุนในบริษัทย่อย

หมายเหตุ : ตามสัญญาร่วมทุนได้มีการก�าหนด

ระยะเวลาการให้การสนับสนุนเงินกู้ยืมดังกล่าว 

โดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2555
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- บริษัทขายสินค้าให้แก่บริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด

ขายสินค้าระหว่างงวด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จ่ายช�าระระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

8,454,298

591,801

3,957,799

5,088,300

5,088,300

2,089,183

146,243

5,991,522

1,332,204

บรษิทัขายสนิค้าให้แก่บรษิทัย่อยตามการด�าเนนิธรุกจิ

ปกต ิโดยมนีโยบายขายสนิค้าให้แก่บรษิทัย่อยในราคา

ทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มในอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 15 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่

สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

- บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด

ซื้อสินค้าระหว่างงวด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับช�าระระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

จ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า

ยอดยกมาต้นงวด

จ่ายล่วงหน้าระหว่างงวด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัดจ่ายล่วงหน้าระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

4,289,008

300,231

4,589,239

-

-

-

-

-

-

-

-

1,343,900

94,073

809,348

628,625

-

-

1,512,500

105,875

494,875

1,123,500

บริษัทซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยตามการด�าเนินธุรกิจ

ปกติ โดยมีนโยบายซื้อสินค้าจากบริษัทย่อยในราคา

ทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่มในอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ 15 

(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่

สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- บริษัทซื้อสินทรัพย์บริษัทย่อย

ยอดยกมาต้นงวด

ซื้อระหว่างงวด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับช�าระระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

-

-

-

-

-

10,709,000

749,630

11,458,630

-

บริษัทซื้อสินทรัพย์ที่เป็นอุปกรณ์จากบริษัทย่อย เพื่อ

ใช้ในกิจการและเป็นสินค้าตัวอย่างน�าเสนอลูกค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการท�า

รายการที่สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้า

ปกติ

- จ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

ยอดยกมาต้นงวด

จ่ายล่วงหน้าระหว่างงวด

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตัดจ่ายล่วงหน้าระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

-

-

-

-

-

7,906,542

553,458

8,460,000

-

บริษัทซื้อสินทรัพย์จากบริษัทย่อยซึ่งเป็นการด�าเนิน

ธุรกิจปกติ และในสัญญาการสั่งซื้อจะต้องมีการจ่าย

เงินล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทย่อยประกอบอุปกรณ์       

ดังกล่าว ตามข้อตกลงปกติทางการค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการท�า

รายการที่สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้า

ปกติ

- บริษัทให้เช่าอาคารโรงงาน

ยอดยกมาต้นงวด

ค่าเช่าระหว่างงวด

จ่ายช�าระระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

200,000

150,000

50,000

50,000

317,300

367,300

-

บรษิทัให้เช่าอาคารโรงงานทีอ่�าเภอบางบวัทอง จงัหวดั

นนทบุรี โดยมีอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่าระหว่าง

บริษัทและบริษัทย่อย โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตาม

ราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการให้บริษัทย่อยเช่า

สินทรัพย์ดังกล่าว เป็นการน�าสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ใน

การด�าเนินการของบริษัทมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดย

มีอัตราค่าเช่าที่เหมาะสม เป็นไปตามราคาตลาด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- บริษัทรับเงินประกันค่าเช่าอาคาร

โรงงาน

ยอดยกไปปลายงวด 100,000 100,000

- บริษัทให้เช่าอาคารส�านักงาน

ยอดยกมาต้นงวด

ค่าเช่าระหว่างงวด

จ่ายช�าระระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

-

20,000

15,000

5,000

5,000

60,000

60,000

5,000

บริษัทให้เช่าอาคารที่พักพนักงานของบริษัท เพื่อให้

บรษิทัย่อยใช้เป็นอาคารส�านกังาน โดยมอีตัราค่าเช่า

ตามสัญญาเช่าระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย โดย

ค�านวณอัตราค่าเช่าจากอัตราที่คิดในกรณีพนักงาน

เช่าบวกส่วนเพิ่ม

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ว่าการให้บรษิทัย่อยเช่า

สนิทรพัย์ดงักล่าว เป็นรายการทีส่มควร โดยมอีตัรา

ค่าเช่าที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์ในการติดต่อ

และประสานงานกับบริษัทย่อย

- บริษัทรับเงินประกันค่าเช่าอาคาร

ส�านักงาน

ยอดยกไปปลายงวด 15,000 15,000

- บรษิทัยอ่ยใหเ้งนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก ่

เจเนซิส

ยอดยกมาต้นงวด

เพิ่มขึ้นระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

3,800,000

-

3,800,000

-

-

-

-

-
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ 

เซอร์วิส จ�ากัด (“เจเนซิส”)

- คุณสุรพล หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อย โดยถือ

หุ้นร้อยละ 25 

- คุณทัศนีย์ หังสพฤกษ์ ภรรยาของคุณ

สุรพลเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

- คุณสุรพลและคุณทัศนีย์ ถือหุ้น

  รวมกันในเจเนซิส คิดเป็นร้อยละ 53

- คุณทัศนีย์เป็นกรรมการและผู้บริหาร

ในเจเนซิส

หมายเหต:ุ ในเดอืนพฤษภาคม ปี 2553 

คุณสุรพลและคุณทัศนีย์ได้ท�าการขาย

หุ้นในเจเนซิสให้ผู ้ถือหุ้นรายอื่น และ 

คุณทัศนีย ์ ได ้ ลาออกจากการเป ็น

กรรมการและผู้บริหารของเจเนซิสแล้ว

- ดอกเบี้ยรับ

ยกยอดมาต้นงวด

ดอกเบี้ยระหว่างงวด

ลดลงระหว่างงวด

ยอดยกไปปลายงวด

40,603

285,604

326,207

-

-

-

-

-

เนือ่งจากเป็นการช่วยเหลอืผูถ้อืหุน้กลุม่ “หงัสพฤกษ์” 

ในกรณชีกัชวนมาร่วมลงทนุจดัตัง้บรษิทัย่อย จงึให้เงนิ

กู้ยืมระยะยาวแก่เจเนซิส  ที่ขาดสภาพคล่องเพื่อให้

ธรุกจิเดนิหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะอย่างยิง่โครงการของ 

โรงแรมโอเรียนเต็ลที่จะมีรายได้เข้ามาตลอดสัญญาที่

คงเหลือ 66 เดือน บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากดั จงึให้ บรษิทั เจเนซสิ เอน็ไวรอนเมนท์ เซอร์วสิ 

จ�ากัดกู้ในวงเงิน 4.8 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยร้อย

ละ 15 ต่อปี โดยเบิกจ่ายเงินกู้เป็นสองงวดคือ 3.8 

ล้านบาท ณ วันสัญญา วันที่ 4 ธันวาคม 2552 และ 

1 ล้านบาท ในวันที่ 15 มกราคม 2554 ผ่อนช�าระ

ทุกเดือนทั้งหมด 66 งวด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่

สมควรเพราะเป็นการให้เงินทุนสนับสนุนแก่บริษัทที่

เกี่ยวข้องตามข้อตกลงของการร่วมทุนในบริษัทย่อย

- บริษัทย่อยซื้อสินค้า 45,500 -

- บริษัทขายสินค้า 25,000 - บริษัทย่อยว่าจ้างเจเนซิสส�าหรับงานประกอบโครง

เหล็กเนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างของ

บริษัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จึงมีความจ�าเป็นใน

การจ้าง บริษัทเจเนซิส เอ็นไวรอนเม้นท์ เซอร์วิส 

จ�ากัด ท�างาน ให้ บริษัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด โดยราคาเป็นไปตามราคาตลาด   

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่

สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลักษณะความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการสำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553 

สำาหรับรอบปี

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554

- ค�้าประกันวงเงินกู้ให้บริษัทย่อย 20,000,000 20,000,000 เจเนซิสซื้อเครื่องสูบน�้าจากบริษัทเพื่อด�าเนินงานต่อ

เนือ่งของโครงการทีย่งัคงค้างอยู ่เพือ่การด�าเนนิธรุกจิ

ปกติ โดยมีนโยบายขายสินค้าในราคาทุนบวกก�าไร

ส่วนเพิ่มในอัตราก�าไรขั้นต้นร้อยละ15 (ไม่รวมภาษี

มูลค่าเพิ่ม)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าเป็นการท�ารายการที่

สมควรและเป็นการท�ารายการทางการค้าปกติ

นายสุรพล  หังสพฤกษ์ - คุณสุรพล หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการ

และผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อย โดยถอืหุน้ร้อย

ละ 25.ในปี 2553 และ 8.33 ในปี 2554

- คุณทัศนีย์ หังสพฤกษ์ ภรรยาของคุณ

สุรพลเป็นผู้บริหารในบริษัทย่อย

(ได้ลาออก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554)

- บริษัทย่อยซื้อสินค้า 492,600 - เป็นการค�้าประกันวงเงินร่วมกับคุณชวลิต หวังธ�ารง 

ส�าหรบัวงเงนิหนงัสอืค�า้ประกนั 20 ล้านบาท ทีบ่รษิทั

ให้บริษัทย่อยใช้วงเงินร่วมกัน ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข

ของสถาบันการเงินที่ต้องการให้ผู ้บริหารเป็นผู้ค�้า

ประกันวงเงินกู ้ร ่วมด้วย โดยไม่ได้มีการคิดค่า

ธรรมเนียมการค�้าประกันกับบริษัทย่อย

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า การค�า้ประกนั

เงินกู้ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อบริษัท และบริษัทย่อย 

นอกจากนีเ้พือ่ให้เป็นไปตามเงือ่นไขของธนาคาร จงึมี

ความจ�าเป็นที่ต้องให้กรรมการค�้าประกันเงินกู้ส่วนนี้
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มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2553 วันที่ 16 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยว

กับข้อตกลงทางการค้าโดยทั่วไป ในการท�าธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยกรณี กับ บุคคลที่อาจมี   

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการและขั้นตอนดังนี้

• กรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ 

เช่น รายการการซือ้สนิค้าและบรกิารทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัย่อยจดัจ�าหน่ายหรอืให้บรกิาร เป็นต้น  บรษิทั

และบริษัทย่อยสามารถท�าธุรกรรมดังกล่าวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้ หากธุรกรรมดังกล่าวเหล่านั้นมี

ข้อตกลงทางการค้าทีม่เีงือ่นไขการค้าโดยทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท�ากบัคูส่ญัญาทัว่ไปใน

สถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ�านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ      

ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  โดยบริษัทจะจัดท�าสรุปรายการระหว่างกันดังกล่าวให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างน้อยเป็นรายไตรมาส

• กรณีเป็นรายการระหว่างกันอื่นๆ นอกเหนือจากข้อ 1

บริษัทและบริษัทย่อยก�าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับ   

ความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ว่า

เป็นไปตามลกัษณะการด�าเนนิการค้าปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบได้กบัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคล

ภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่

กรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อย

จะให้ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอืบรษิทัย่อยเป็นผูใ้ห้ความเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนั

ดงักล่าว เพือ่น�าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ีทัง้นีก้ารเข้าท�ารายการ

ระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมการตรวจ

สอบเข้าร่วมประชมุด้วย โดยในการออกเสยีงในทีป่ระชมุนัน้ๆ กรรมการซึง่มส่ีวนได้เสยีจะไม่มสีทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน

เมือ่บรษิทัเข้าจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบรษิทัและบรษิทัย่อย

จะต้องดแูลให้บรษิทัและบรษิทัย่อยปฏบิตัใิห้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และ

ข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม

ข้อก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัและการได้มาหรอืจ�าหน่ายซึง่สนิทรพัย์ของ

บริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือ

สอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) 

และรายงานประจ�าปีของบริษัท (56-2)



111 

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต

บรษิทัมนีโยบายให้บรษิทัและบรษิทัย่อยท�ารายการระหว่างกนักบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งเฉพาะใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทและเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการก�าหนดเงื่อนไขต่างๆ

ให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้ราคาที่เกิดขึ้นกับ

บุคคลภายนอก

นโยบายในการท�ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท 

เช่น การซื้อสินทรัพย์หรือบริการ และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เป็นต้น จะด�าเนินการได้ต้องผ่าน

การพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด�าเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็น    

ผูพ้จิารณาและให้ความเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นในการเข้าท�ารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการ

นั้น

นโยบายการทำารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย

กรณีการซื้อขายสินค้าและบริการ

กรณีมีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่

เป็นรายการปกตทิางการค้า บรษิทัได้มกีารก�าหนดราคาขายโดยใช้ราคาต้นทนุบวกก�าไร โดยเป็นไปตามอตัรา

ก�าไรขัน้ต้นทีก่�าหนดไว้ในสญัญาร่วมทนุ กรณทีีม่กีารซือ้ขายระหว่างกนัทีไ่ม่เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่�าหนดจะต้อง

น�าเสนอกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาก่อนการเข้าท�ารายการในแต่ละครั้ง

กรณีการให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน

ปัจจุบันบริษัทได้ให้การสนับสนุนทางการเงินกับ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยในรูปแบบเงินให้กู้ยืม 5 ล้านบาท และการท�าสัญญาค�้าประกันวงเงินประเภทหนังสือค�้าประกันในวงเงิน 

20 ล้านบาท ตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุน โดยไม่ได้เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะให้การ

สนับสนุนทางด้านการเงินดังกล่าวจนถึงเดือนตุลาคม 2555

ทั้งนี้ นอกเหนือจากการให้การสนับสนุนทางด้านการเงินดังกล่าว บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จ�ากัด จะต้องพึ่งพาตนเองโดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยตรง เว้นแต่หากมีความจ�าเป็นที่จะขอกู้ยืม

เงินจากบริษัทเพื่อด�าเนินการทางธุรกิจ จะต้องขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท  

เพือ่อนมุตักิารเข้าท�ารายการในแต่ละครัง้ และการให้การสนบัสนนุทางด้านการเงนิดงักล่าวจะต้องเป็นไปตาม

สัดส่วนการถือหุ้น
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินของฝ่ำยบริหำร	 	

ภาพรวมการด�าเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2554 ธรุกจิหลกัของบรษิทัทางด้านการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เพือ่อาชวีอนามยั ความปลอดภยัและ

สภาพแวดล้อมในการท�างานของบริษัทนั้นมีการขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ ถึงแม้ในไตรมาส 4 บริษัทได้รับ

ผลกระทบจากภาวะน�้าท่วมแต่ยอดรายได้จากการขายสินค้าเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างานของบริษัท ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 10.27  

ส�าหรับธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า ได้มีการท�าตลาดอย่างต่อเนื่องและมียอดรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 

2553 ทางบริษัทจึงได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยเมื่อไตรมาส 2 ที่ผ่านมาอีกจ�านวน 8.5 ล้านบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทย่อยรับงานได้ต�่ากว่าเป้าหมาย 

จึงท�าให้รายได้ยังไม่คุ้มค่าใช้จ่ายจึงท�าให้ผลประกอบการในปี 2554 ยังมีผลขาดทุน

ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554  บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 475.80 ล้านบาท 646.83 ล้านบาท  

และ 721.94 ล้านบาทตามล�าดับ โดยมีก�าไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 17.61 ล้านบาท 

และ 37.76 ล้านบาท และ 25.18 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งในปี 2552 บริษัทมีก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน

ในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด มูลค่า 4.52 ล้านบาท

ในส่วนของสินทรัพย์ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 357.92 ล้านบาท 483.86 

ล้านบาท  และ 483.28 ล้านบาท ตามล�าดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปี2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ

ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือตามการขยายตัวของยอดขายและเงินสดคงเหลือจากการระดมเงินลงทุนใน

ตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2553 

การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 637.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 

2552 คิดเป็นร้อยละ 36.14 เนื่องจากค�าสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยซึ่งส่ง

ผลกระทบต่อยอดขายในงวดเดียวกันของปี 2552

ในปี 2554 บรษิทัมรีายได้จากการขายและการให้บรกิารเท่ากบั 719.14 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 2553 

คดิเป็นร้อยละ 12.74  เนือ่งจากค�าสัง่ซือ้ทีข่ยายตวัขึน้ตามเศรษฐกจิและรายได้หลกัทีเ่พิม่ขึน้เป็นสนิค้าประเภท

อุปรกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2552  ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีรายได้หลักมาจากการจัด

จ�าหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ร้อยละ 83.02 ร้อยละ 81.04 และร้อยละ 80.79 ของราย

ได้รวมตามล�าดับ รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานคิดเป็น   

ร้อยละ 15.45 ร้อยละ 14.08 และร้อยละ 13.20 ของรายได้รวมตามล�าดับ รายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับระบบ

บ�าบัดน�้า คิดเป็นร้อยละ – ร้อยละ 3.49 และร้อยละ 5.62 ของรายได้รวมตามล�าดับ ในส่วนของรายได้อื่น

คิดเป็น ร้อยละ 1.53 ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 0.39 ของรายได้รวมตามล�าดับ
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ในส่วนของการจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์เพือ่การบ�าบดัน�า้ และการให้บรกิารออกแบบ ผลติ ก่อสร้าง และ

ติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย บริษัทเริ่มด�าเนินการเชิงธุรกิจในช่วงปลายปี 2552 โดยในปี 2553 และ

ปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบ�าบัดน�้าเท่ากับ 4.21 ล้านบาท และ 16.55 ล้าน

บาทตามล�าดับ และรายได้จากการให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าดีและน�้าเสีย

เท่ากับ 18.02 ล้านบาท และ 21.93 ล้านบาทตามล�าดับ

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ

บริษัทมีต้นทุนขายและบริการในงวดบัญชี ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 329.34 ล้านบาท  

438.68 ล้านบาท และ 508.77 บาท ตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและบริการเท่ากับ ร้อยละ 70.29 

ร้อยละ 68.77 และร้อยละ 70.75 ของรายได้จากการขายและบริการตามล�าดับ  ส่งผลให้บริษัทมีอัตราก�าไร

ขั้นต้นส�าหรับงวดบัญชี ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็น ร้อยละ 29.71 ร้อยละ 31.23  และ      

ร้อยละ 29.25 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามล�าดับ  ทั้งนี้สาเหตุที่ท�าให้อัตราก�าไรขั้นต้นใน

ปี 2553 อัตราก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวท�าให้การแข่งขันในด้านราคาลดลง และปี 

2554 มีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตราก�าไรขั้นต้นต�่าเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนงาน

บริการยังมีอัตราก�าไรขั้นต้นเป็นลบ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ส่วนที่

เหลือ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย ค่าโฆษณา  ค่าจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและเดิน

ทาง เป็นต้น ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 114.11 ล้านบาท 147.75 ล้านบาท และ 167.61 

ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.36 ร้อยละ 23.16 และร้อยละ 23.31 ของรายได้จากการ

ขายและการให้บริการตามล�าดับ

โดยเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 39.83 ล้านบาท 68.71 

ล้านบาท และ 76.04 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและการ

ให้บริการ เท่ากับร้อยละ 8.50 ร้อยละ 10.77 และร้อยละ 10.57 ตามล�าดับของรายได้จากการขายและการ

ให้บริการตามล�าดับ  จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวสูงขึ้นในปี 2552 เป็นผลจากยอดขาย

ที่ลดลงและมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งไม่ได้ลดลงตามยอดขาย ในปี 2553 และในปี 2554 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2552  เป็นผลจากการเพิ่มจ�านวนพนักงานขายเพื่อรองรับ

การขยายธรุกจิ เพิม่ค่านายหน้าให้แก่พนกังานขายเพือ่เป็นแรงจงูใจในการเพิม่ยอดขายให้มากขึน้ การเปลีย่น
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วิธีการค�านวณการจ่ายโบนัสให้ฝ่ายขายเริ่มปี 2553

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 74.29  ล้านบาท 79.04 

ล้านบาทและ 86.98 ล้านบาทตามล�าดับ คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและ

การให้บริการเท่ากับร้อยละ 15.86  ร้อยละ 12.39 และร้อยละ 12.09 ของรายได้จากการขายและการให้

บริการตามล�าดับ 

เนือ่งจากค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิาร มค่ีาใช้จ่ายส่วนทีไ่ม่แปรผนัตามรายได้ เช่น เงนิเดอืนพนกังาน 

เป็นต้น ในปี 2552 สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่ยอดขายลดลงร้อยละ 18.57 และในปี 

2553 การที่รายได้จากการขายและการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.14 ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่าย

การบริหารลดลงจากปีก่อน

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานซึ่งไม่รวมผลก�าไรจากรายการพิเศษในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 

คิดเป็นร้อยละ 6.65 ร้อยละ 8.98 และร้อยละ 6.30 ตามล�าดับ 

ในปี 2552 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงเนื่องจากการลดลงของอัตราก�าไรขั้นต้นซึ่งเป็นผลสืบ

เนื่องจากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาในช่วงที่ประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับยอดขายที่ลดลง

ท�าให้สดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารสงูขึน้เนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงทีซ่ึง่ไม่

แปรผันลดลงตามยอดขายที่ลดลง

ในปี 2553 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขัน

ในด้านราคาที่ลดลง

ส่วนในปี 2554 อัตราก�าไรจากการด�าเนินงานลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักมาจากการที่มีอัตราก�าไรขั้น

ต้นลดลงและมค่ีาใช้จ่ายในการบนัทกึการด้อยค่าสนิค้าล้าสมยั ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัย์ถาวร และ

มีการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า

อัตราก�าไรสุทธิ

อัตราก�าไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554  คิดเป็นร้อยละ 3.70 ร้อยละ 5.84 และ 3.49 

ของรายได้รวม ตามล�าดับ 

รายการที่มีผลต่ออัตราก�าไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 สรุปได้ดังนี้

ปี 2552 บริษัทมีอัตราก�าไรสุทธิที่ลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงรวมถึง

อัตราก�าไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของสินค้าของบริษัท และ

การแข่งขนัทีเ่พิม่มากขึน้ท�าให้มกีารแข่งขนัด้านราคา อย่างไรกต็ามในปี 2553 อตัราก�าไรสทุธขิองบรษิทัปรบั

ตัวสูงขึ้นเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งการแข่งขัน

ทางด้านราคาที่ลดลง
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ใน ปี 2552 ปี 2553  และปี 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.93       

ร้อยละ 17.71 และร้อยละ 10.40 ตามล�าดับ ทั้งนี้การลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2552          

มีสาเหตุจากความสามารถในการท�าก�าไรลดลงจากการที่ยอดขายและอัตราก�าไรขั้นต้นลดลง ในทางกลับกัน 

ยอดขายและอัตราก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

ทัง้นี ้ก�าไรสทุธ ิอตัราก�าไรสทุธ ิและอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการสงูกว่าตามงบการ

เงินรวมในปี 2553 มีสาเหตุจากการขาดทุนของบริษัทย่อย เนื่องจาก บริษัทย่อยเริ่มด�าเนินการในเดือน 

พฤศจกิายน ปี 2552 และได้ท�าการตลาดอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เริม่ด�าเนนิการ แต่อย่างไรกด็ ีบรษิทัย่อยจ�าเป็น

ต้องใช้เวลาในการท�าการตลาดระยะหนึ่ง จึงท�าให้เริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 จึงท�าให้ผล

ประกอบในปี 2553 ยงัมผีลขาดทนุ  ส่วนในปี 2554 อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ลดลงจากปี 2553  เนือ่งจาก

อัตราก�าไรขั้นต้นจากธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้ายังติดลบ นอกจากนี้มีการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การ

ค้าในบริษัทย่อย และบันทึกด้อยค่าสินค้าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร 

อัตราส่วนความสามารถ

ในการท�าก�าไร

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ปี2552 ปี2553 ปี2554 ปี2552 ปี2553 ปี2554

อัตราก�าไรขั้นต้น 29.71% 30.87% 29.25% 29.71% 31.01% 30.63%

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน 6.65% 8.98% 6.30% 5.39% 8.49% 6.63%

อัตราก�าไรสุทธิ 3.70% 5.84% 3.49% 2.97% 6.69% 4.21%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.93% 13.93% 10.40% 8.55% 18.99% 10.48%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 357.91 ล้านบาท 483.86 ล้าน

บาท และ 483.28 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่ส�าคัญได้แก่ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า สินค้าคงเหลือ 

และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ในปี 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง เป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ทางการ

ค้า โดยที่บริษัทได้มีระบายสินค้าคงเหลือและชะลอการสั่งซื้อใหม่ ส�าหรับยอดลูกหนี้การค้าลดลงตามยอด

ขายทีล่ดลง  นอกจากนีบ้รษิทัได้มกีารจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทั  แอเจลิ แอล็ไลแอนซ์ จ�ากดั รวมถงึจ�าหน่าย

เงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทดังกล่าว

ในปี 2553 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2552 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้

การค้า และสินค้าคงคลังเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2554 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจาก ณ สิ้นปี 2553 เป็นผลมาจากการเพิ่มสินค้าคงเหลือ

ลูกหนี้การค้าเนื่องจากแนวโน้มจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น
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• ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า

ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าเท่ากับ  81.39 ล้าน

บาท  100.76 ล้านบาท และ 110.98 ล้านบาท ในปี 2552 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลง 

เนื่องจากบริษัทมีการขยายระยะเวลาการช�าระให้แก่ลูกหนี้การค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

ลง ซึ่งเริ่มฟื้นตัวในช่วงปี 2552 ส่งผลให้ยอดขายในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ท�าให้ยอดลูกหนี้การค้า

เพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2554 ยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับสูงขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นจากยอดขาย

บริษัทมีนโยบายในการให้เทอมการจ่ายช�าระแก่ลูกค้าขั้นต�่า 30 วัน โดยมีเทอมการจ่ายช�าระที่ให้

แก่ลูกค้าเฉลี่ย 50 ถึง 60 วัน ซึ่งบริษัทจะท�าการพิจารณาเทอมการจ่ายช�าระจากผลประกอบการที่ผ่านมา 

ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการช�าระเงินในอดีต

ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 

ที่แยกระยะเวลาที่ค้างช�าระได้ดังนี้

หน่วย : บาท

ระยะเวลาที่ค้างช�าระหนี้
                     งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 58,210,542.81 60,980,779.64 66,253,064.10

เกินก�าหนด

เกิน 1 - 60 วัน 22,442,277.59 34,987,328.57 41,573,097.19

เกิน 60 - 120 วัน 662,214.30 3,509,839.60 3,182,491.04

เกิน 120 - 180 วัน 57,587.40 1,496,744.36 290,181.79

มากกว่า 180 วัน ขึ้นไป 2,512,401.43 2,193,538.30 5,940,717.48

รวม 83,885,023.53 103,168,230.47 117,239,551.60

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,499,138.29 2,409,326.44 6,254,409.10

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 81,385,885.24 100,758,904.03 110,985,142.50

บรษิทัมนีโยบายการตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยประมาณจากจ�านวน

หนี้อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการช�าระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บ

เงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่งบดุล โดยพิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการช�าหนี้

เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งพิจารณาเป็นราย ๆ ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% 

จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น 

บริษัทมีลูกหนี้ที่ค้างช�าระหนี้เกิน 180 วัน ใน ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ  2.51 ล้าน

บาท  2.19 ล้านบาท และ 5.94 ล้านบาทตามล�าดับ โดยบริษัทมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปี 2552 ปี 2553 

และปี 2554 เท่ากับ  2.50 ล้านบาท  2.41 ล้านบาท และ 6.25 ล้านบาทตามล�าดับ ทั้งนี้ในปี  ในปี 2552 
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เพิ่มขึ้น มีสาเหตุหลักจากการที่ลูกค้าไม่มีความสามารถในการช�าระเงินเนื่องจากมีปัญหาทางสถานะทางการ

เงนิ โดยเป็นยอดขายทีเ่กดิขึน้ในช่วงปลายปี 2551 ทัง้นีบ้รษิทัได้ตัง้ส�ารองหนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัส�าหรบัลกูค้า

รายดังกล่าวเต็มจ�านวนแล้วตั้งแต่ปี 2552 และยอดหนี้ค้างช�าระเกิน 180 วัน ในปี 2554 เพิ่มขึ้น มีสาเหตุ

หลักจากการที่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า 

• สินค้าคงเหลือ 

ในปี 2552 บริษัทมีสินค้าคงเหลือมูลค่าเท่ากับ 96.45 ล้านบาท และในปี 2553 สินค้าคงเหลือ

มีมูลค่าเท่ากับ 128.78 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 33.52  เพื่อรองรับยอดขาย

ที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 และเป็นงานระหว่างท�าของบริษัทย่อยมูลค่า 2.70 ล้านบาท    และ ณ 31 ธันวาคม 

2554 สินค้าคงเหลือมีมูลค่าเท่ากับ 179.86 ล้านบาท  ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 39.66 

เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2555 และเป็นสินค้าที่น�าเข้ามาเพื่อท�าตลาดกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใหม่ 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

สินค้าคงเหลือ 95,909,929.22 120,856,193.81 167,024,109.45

สินค้าระหว่างทาง 5,948,152.34 9,077,965.42 17,554,373.96

สินค้าฝากขาย - - 480,940.35

งานระหว่างท�า - 2,109,282.40 490,343.58

วัตถุดิบ - 2,249,990.75 713,061.77

รวม 101,858,081.56 134,293,432.38 186,262,829.11

หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 5,407,479.66 5,515,119.54 6,400,357.46

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 96,450,601.90 128,778,312.84 179,862,471.65

ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าหรับสินค้าล้าสมัย หรือเสื่อมคุณภาพ บริษัท

พิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าเป็นหลักตามหลักการดังต่อไปนี้

• สินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 1 ปี (เช่น รองเท้า แว่นตา และถุงมือยาง เป็นต้น) ใช้อัตราการ

ตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง

• สินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 2 ปีขึ้นไป ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 100% ของ

มูลค่าสินค้าคงค้าง

• สินค้าที่พิจารณาเป็นสินค้าช�ารุดแล้ว ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 100%
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ทั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าหรับสินค้า

ทีเ่สือ่มสภาพช้าโดยพจิารณาสนิค้าทีม่อีายเุกนิ 5 ปีขึน้ไป และบรษิทัได้พจิารณาในการตัง้ค่าเผือ่การลดมลูค่า

สินค้าในแต่ละรายการที่มีอัตราการหมุนเวียนของสินค้าที่มีอายุมากกว่า 5 ปี ดังกล่าวตามความเหมาะสม

ในปี 2552 บริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจ�านวน 5.41 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากค่าเผื่อการ

ลดมลูค่าสินค้าของรองเท้านิรภัยที่มอีายุเกิน 1 ปีที่บรษิัทมีการสั่งซื้อมาในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2551 และ

มีการระบายสินค้าที่ช้าเนื่องจากการลดลงของยอดขายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ท�าให้มีการตั้ง

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าดังกล่าวร้อยละ 50 ท�าให้เกิดการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินค้าในปี 2552 ทั้ง

สิ้น 4.77 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 5.52 ล้านบาท โดยมีการขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้า

ในช่วงดังกล่าว 2.31 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าส�าหรับสินค้าที่เสื่อมสภาพ

ช้าที่มีอายุเกิน 5 ปีขึ้นไป ซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2553 ดังที่กล่าวข้างต้น และผู้สอบบัญชีได้มีการ

พิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากอัตราหมุนเวียนของแต่ละสินค้า ซึ่งในปี 2553 

ได้มีการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าลดลงดังกล่าวเป็นจ�านวน 1.21 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 6.40 ล้านบาท โดยมีการขาดทุนจากการด้อยค่าสินค้า

ในช่วงเวลาดงักล่าว 0.89 ล้านบาท เนือ่งจากนโยบายการตัง้ค่าเผือ่การลดมลูค่าสนิค้าโดยพจิารณาจากอตัรา

การหมนุเวยีนของสนิค้าแต่ละประเภท ซึง่ในปี 2554 ได้มกีารตัง้ค่าเผือ่การลดมลูค่สนิค้าเพิม่ขึน้จากปี 2553 

เป็นจ�านวน 3.12 ล้านบาท

• ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ 

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์สทุธ ิในงวดบญัชปีี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มมีลูค่าเท่ากบั  140.55 

ล้านบาท 153.22 ล้านบาท และ 153.56 ล้านบาทตามล�าดับ ซึ่งการลดลงในปี 2552 มีสาเหตุหลักจากค่า

เสื่อมราคาของทรัพย์สิน โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วยอาคารส�านักงานและคลังสินค้าแห่งใหม่บนเนื้อที่ 5-0-1 

ไร่ ที่อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 138.36 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 ได้เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2552 โดยมี

สาเหตุหลักจากการซื้อที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงานสาขาระยอง ทั้งสิ้น 12.55 ล้านบาท

• สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการ

สนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการประกอบกจิการในงวดบญัช ีปี 2552 และปี 2553 มมีลูค่าเท่ากบั  7.28 

ล้านบาท และ 2.57 ล้านบาท 

ในปี 2552 ผู้สอบบัญชีได้มีการเปลี่ยนการจัดประเภทบัญชีของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการท�าให้มูลค่าของทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการเพิ่มขึ้นใน

ช่วงเวลาดงักล่าว โดยทรพัย์สนิทีไ่ม่ได้ใช้ในการประกอบกจิการทีบ่นัทกึเพิม่ คอื ห้องชดุโครงการอตุสาหกรรม

นาริตะ จังหวัดนนทบุรี
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ในปี 2554 ผูส้อบบญัชไีด้มกีารจดัประเภททรพัย์สนิใหม่โดยได้ปรบัปรงุประเภทบญัชจีากสนิทรพัย์

ทีไ่ม่ได้ใช้ประกอบกจิการทัง้หมดเป็นบญัชสีนิทรพัย์เพือ่การลงทนุ โดยมกีารจดัประเภทบญัชใีหม่ของปี 2553 

ส�าหรบันโยบายด�าเนนิการเกีย่วกบัสนิทรพัย์ทีไ่ม่ได้ใช้ในการประกอบกจิการนัน้ บรษิทัมนีโยบาย

ที่จะจ�าหน่ายออกไปเมื่อสามารถขายได้ในราคาที่เหมาะสม โดยในระหว่างที่ยังไม่สามารถจ�าหน่ายออกไปได้ 

บริษัทมีนโยบายให้เช่าทรัพย์สินดังกล่าวเพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัท

ส�าหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการประกอบกิจการนั้น บริษัท

ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเช่นเดียวกับสินทรัพย์ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

• เงินลงทุนในบริษัทย่อย

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทได้ท�าการลงทุนในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่งจ�ากัด ซึ่ง

ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบผลิตน�้าประปาและน�้าดื่ม 

และระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีมูลค่าเงินลงทุน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนการลงทุน

ร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 

ในไตรมาส 2 ปี 2554 บริษัทได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่ง

ประกอบธุรกิจด้านการออกแบบ ผลิต ก่อสร้างและติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าเสีย ระบบผลิตน�้าประปาและน�้าดื่ม 

รวมทั้งระบบบ�าบัดน�้าเสียเพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเพิ่มจ�านวน 8.5 ล้านบาท ซึ่งท�าให้เงิน

ลงทุนของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็น 11.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของ

บรษิทัย่อย อย่างไรกต็ามเนือ่งจากบรษิทัย่อยมผีลขาดทนุเกนิทนุจงึได้มกีารตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าเงนิลงทนุทัง้

จ�านวน

• เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย

บรษิทัได้ให้เงนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยในรปูตัว๋สญัญาใช้เงนิมลูค่า 5 ล้านบาท คดิอตัราดอกเบีย้ 

MLR + 3  ต่อปี ก�าหนดช�าระเมื่อทวงถาม โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน

การประกอบกิจการของบริษัทย่อย

• เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ในปี 2550  และปี 2551 บริษัทรับรู้ส่วนได้เสียในขาดทุนสุทธิของบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ 

จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน 0.95 ล้านบาท  และ 0.34  ล้านบาท ตามล�าดับ ท�าให้มูลค่าเงินลงทุนลดลงตาม

ล�าดับ เท่ากับ  1.06 ล้านบาท 0.72 ล้านบาท ตามล�าดับ 
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อย่างไรก็ตามในเดือนมิถุนายน ปี 2552 บริษัทได้ขายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ 

จ�ากดั ทัง้หมดทีบ่รษิทัถอือยูใ่นราคาตามมลูค่าทีต่ราไว้ (Par Value) พร้อมทัง้ภาระเงนิให้กูย้มืจ�านวน 544,645 

ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยขายหุ้นให้นายชวลิต หวังธ�ารง นายธีรเดช จารุตั้งตรง และ Mr. Xiao Li Yue ซึ่งเป็น

ผู้บริหารของบริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ในสัดส่วนร้อยละ 11.20      

ร้อยละ 4.80 และร้อยละ 9.00 ของทุนจดทะเบียนตามล�าดับ ทั้งนี้การขายเงินลงทุนดังกล่าวท�าให้บริษัท    

มีก�าไรจากการขายเงินลงทุนเท่ากับ 4.52 ล้านบาท 

• เงินลงทุนระยะยาวในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2547 บริษัทได้ท�าการลงทุนในบริษัท เอ็นแอนด์พี โฮลดิ้ง จ�ากัด ซึ่งท�าธุรกิจร้านอาหาร เป็น

จ�านวนเงิน 1 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 2 ของทุนที่ออกและช�าระแล้ว ต่อมาบริษัทดังกล่าว

ได้มผีลประกอบการขาดทนุอย่างต่อเนือ่งและหยดุประกอบกจิการ บรษิทัจงึได้มกีารตัง้ค่าเผือ่การด้อยค่าของ

เงินลงทุนดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน ในปี 2550

• เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด เป็นจ�านวนเงิน  544,645 ดอลลาร์

สิงคโปร์ ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาผู้ถือหุ้น  โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.25  ยอดเงินกู้ในปี 2550 

และปี 2551 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง  จ�านวนเงินที่แตกต่างในงบการเงินเนื่องจากผลกระทบจากอัตราแลก

เปลี่ยน  

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด ประสบกับภาวะขาดทุนมาโดยตลอด จึงไม่

สามารถจ่ายช�าระดอกเบี้ยให้แก่บริษัทตามก�าหนดได้ ดังนั้นในปี 2551 บริษัทจึงมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในส่วนของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ค้างช�าระทั้งหมดคิดเป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 1,271,781.68 บาท และตั้งเพิ่มใน

ระหว่างปี 2552 จนกระทั่งบริษัทได้ขายเงินลงทุนใน บริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ากัด โดยนายชวลิตและ

นายธีรเดชรับภาระในการจ่ายเงินให้กู้ยืมจ�านวน 544,645 ดอลลาร์สิงคโปร์ พร้อมทั้งดอกเบี้ยรับค้างช�าระ

จ�านวน   62,704.87  ดอลลาร์สิงคโปร์

• เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในปี 2552 บริษัทย่อยได้ให้เงินกู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ บริษัท เจเนซิส เอ็น

ไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ�ากัด ในรูปของสัญญาเงินกู้ วงเงิน 4.80 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี 

ก�าหนดช�าระเงินต้นเป็นรายเดือน โดยเริ่มช�าระในเดือนมกราคม 2553 และให้เสร็จสิ้นภายใน 66 เดือนซึ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีการเบิกใช้แล้วจ�านวน 3.80 ล้านบาท โดยเป็นไปตามข้อตกลงในการชักชวน

ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เจเนซสิ เอน็ไวรอนเมนท์ เซอร์วสิ จ�ากดั มาร่วมลงทนุและบรหิารงานในบรษิทัย่อย อย่างไร

ก็ตาม บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ�ากัด ได้ท�าการช�าระคืนเงินกู้ทั้งจ�านวนแก่บริษัทย่อยใน

เดือนกรกฎาคม 2553
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สภาพคล่อง 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

ในปี 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงานทั้งสิ้น 86.98 ล้านบาท โดยกระแส

เงินสดที่เปลี่ยนแปลงในรายการหลัก คือ ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 25.78 ล้านบาท การลดลงสินค้าคงเหลือ 

45.72 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 22.61 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ได้มาจากการด�าเนินงานเท่ากับ 22.51 ล้านบาท โดยมีรายการหลัก

คือ ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 52.90 ล้านบาท การเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ 32.97 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้น

ของหนี้สินหมุนเวียนอื่น 12.39 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิที่ใช้ไปในกิจกรรมด�าเนินงานทั้งสิ้น 1.10 ล้านบาท  โดยกระแสเงินสด

ทีเ่ปลีย่นแปลงในรายการหลกั คอื ก�าไรก่อนภาษเีงนิได้ 41.17 ล้านบาท การเพิม่ขึน้ของสนิค้าคงเหลอื 53.96 

ล้านบาท การเพิ่มขึ้นลูกหนี้การค้า 17.75 ล้านบาทและ การเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้การค้า 21.28 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในปี 2553 บริษัทได้มีการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ซึ่งมีการจัดประเภทบัญชีใหม่ในงบการเงินส�าหรับ

ปีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ท�าให้บางรายการในงบกระแสเงินสดปี 2552 เช่น เงินสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด และลกูหนีก้ารค้า-สทุธ ิทีเ่ป็นไปตามการจดัประเภทบญัชตีามผูส้อบบญัชเีดมิ อาจไม่ตรงกบั

งบดุลซึ่งอ้างอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม่

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ในปี 2552 บริษัทมีเงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 15.62 ล้านบาท 

โดยมีรายการที่ส�าคัญคือ เงินสดรับจากการจ�าหน่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วมจ�านวน 12.62 ล้าน

บาท เงนิสดรบัจากการจ�าหน่ายเงนิลงทนุในบรษิทัร่วมจ�านวน 4.35 ล้านบาท และเงนิสดจ่ายเงนิให้กูย้มืระยะ

ยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน คือ  บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ�ากัด จ�านวน 3.80 ล้านบาท 

ทั้งนี้ เงินสดที่ได้มาจากกิจกรรมการลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด จ�านวน 3.00 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยจ�านวน 

5.00 ล้านบาท

ในปี 2553 บรษิทัได้เงนิสดสทุธทิีใ่ช้ในกจิกรรรมลงทนุตามงบการเงนิรวมทัง้สิน้ 17.82 ล้านบาท โดย

มีรายการที่ส�าคัญ คือ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 19.43 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื้อ

ที่ดินและอาคารเพื่อใช้เป็นส�านักงานสาขาระยอง (รวมส่วนต่อเติม) ทั้งสิ้น 12.55 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทได้เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 8.3 ล้านบาท โดยมี

รายการที่ส�าคัญคือ เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรมูลค่า 11.06 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื้อ

เครือ่งบ�าบดัน�า้-เครือ่งท�าน�า้รไีซเคลิเพือ่เป็นสนิทรพัย์ภายใต้สญัญาซือ้ขายน�า้กลุม่บรษิทัเซน็ทรลั ได้แก่ทีจ่งัหวดั

ชลบุรี และจังหวัดขอนแก่น มูลค่า 9.4 ล้านบาท
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กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

ในปี 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินรวมทั้งหมด 92.07 ล้านบาท 

โดยเป็นผลมาจากการที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 55.51       

ล้านบาท จ่ายช�าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร 13.46 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจากก�าไรสุทธิปี 

2551 จ�านวน 12.35 ล้านบาท และจากผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี 2551 จ�านวน 4.75 ล้านบาท

ในปี 2553 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิด้จากกจิกรรมจดัหาเงนิ 58.89 ล้านบาท โดยมสีาเหตหุลกัจากเงนิสด

รับจากการเพิ่มทุน 137.69 ล้านบาท การลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่า 42.96 ล้าน

บาท จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยาวจากธนาคาร 16.08 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 

2552 ส่วนเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างการที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2552 เป็นจ�านวน 7.60 ล้านบาท และ

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2553 และจากก�าไรสะสม จ�านวน 

28.5 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 36.1 ล้านบาท

ในปี 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 50.58 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการ

เพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นมูลค่า 24.55 ล้านบาท จ่ายช�าระเงินกู้ยืมระยะยาวจาก

ธนาคาร 22.63 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลจการผลประกอบการปี 2553 ส่วนเพิ่มเติมจากเงินปันผล

ระหว่างการที่ได้จ่ายไปแล้วในปี 2553 เป็นจ�านวน 33.75 ล้านบาท และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผการด�าเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2554 และจากก�าไรสะสมจ�านวน 13.5 ล้านบาท รวมเป็นจ�านวนเงิน

ทั้งสิ้น 47.25 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องใน ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 1.31 เท่า 2.01 เท่า และ 

1.77 เท่าตามล�าดับ 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2552 ปี 2553  และปี 2554 เท่ากับ 63 วัน 57.66 วัน และ 

53.74 วัน  โดยสาเหตุที่ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยใน ปี 2552 เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้ท�าการขยายระยะเวลาเก็บ

หนี้ให้แก่ลูกค้าบางรายที่มีประวัติการช�าระที่ดีแต่ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ท�าให้ระยะ

เวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ในปี 2553 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลงจากในปี 2552 เนื่องจาก

ลกูค้าได้มกีารจ่ายช�าระตรงเวลามากขึน้จากฐานะทางการเงนิดขีึน้ตามการฟ้ืนตวัของภาวะเศรษฐกจิ และการ

ที่โครงสร้างการขายที่มีสัดส่วนลูกค้าที่ได้รับเทอมการจ่ายช�าระสั้นเพิ่มขึ้น 

ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 134.67 วัน 107.64 

วัน และ 110.92 วันตามล�าดับ ทั้งนี้ปี 2551 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยสูงขึ้น ในปี 2552 ระยะเวลา

ขายสนิค้าเฉลีย่เพิม่ขึน้เนือ่งจากยอดขายทีล่ดลงในขณะทีป่รมิาณสนิค้าคงเหลอืยงัคงอยูใ่นระดบัทีส่งู ซึง่ยอด

ขายที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 ประกอบกับมีการระบายสินค้าคงคลัง ส่งผลให้ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยในช่วงดัง

กล่าวลดลงจากในปี 2552 ส่วนในปี 2554 เนือ่งจากเกดิอทุกภยัช่วงไตรมาส 4 เป็นต้นมาท�าให้บรษิทัประสบ

กับเหตุการณ์ที่ท�าให้ยอดขายลดลง เนื่องจากลูกค้าบางกลุ่มของบริษัทเกิดน�้าท่วมและอยู่ระหว่างฟื้นฟูบริษัท 

จึงท�าให้การสั่งซื้อสินค้าลดลงในลูกค้าที่ได้รับผลจากอุทกภัย
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บริษัทมีระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 57.38 วัน  52.36 วัน 

และ 51.88 วัน ระยะเวลาช�าระหนี้ที่ลดลงในปี 2552 มีสาเหตุจากที่มีการชะลอการสั่งรองเท้าซึ่งเป็นสินค้า

ที่ได้รับเทอมการจ่ายช�าระที่นาน เนื่องจากมีสินค้าคงเหลือที่เป็นจ�านวน และการได้รับเทอมการจ่ายช�าระที่

ลดลงจากผูจ้�าหน่ายรายหลกัรายหนึง่ ส่วนในปี 2553 ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่ลดลงเลก็น้อยเนือ่งจากสดัส่วน

การซื้อสินค้าต่างประเทศซึ่งมีเทอมการจ่ายช�าระนานกว่าสินค้าในประเทศ ลดลงเล็กน้อยจากในช่วงปี 2552 

ส่วนปี 2554 ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากสัดส่วนการซื้อสินค้าต่างประเทศซึ่งมีเครดิตเทอมการ

จ่ายช�าระนานกว่าการซือ้สนิค้าในประเทศ โดยเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศและต่างประเทศของ บรษิทัและบรษิทั

ย่อยในปี 2553 และปี 2554 เป็นดังนี้

งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554

เจ้าหนี้การค้าในประเทศ 23,300,596.87 17,662,353.95

เจ้าหนี้การค้าต่างประเทศ 39,631,608.96 64,025,061.41

รวม 62,932,205.83 81,687,415.36

อัตราส่วนสภาพคล่อง
งบการเงินรวม

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 1.31 2.01 1.77

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว(เท่า) 0.68 0.71 0.78

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63 57.66 53.74

ระยะเวลาช�าระหนี้เฉลี่ย (วัน) 57.38 52.36 51.88

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน) 134.67 107.64 110.92

Cash Cycle 140.29 112.93 112.78

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน    

ตามงบการเงนิทีแ่สดงเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนได้เสยี บรษิทัมหีนีส้นิหมนุเวยีนในปี 2552 เท่ากบั 154.29 

ล้านบาท และมีหนี้สินไม่หมุนเวียนเท่ากับ  39.52 ล้านบาท  

ในปี 2553 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนตามงบการเงินรวมเท่ากับ 158.96 ล้านบาท และหนี้สินไม่

หมุนเวียนเท่ากับ 41.70 ล้านบาท โดยยอดรวมของเงินกู้ยืมลดลงจากปี 2552 เป็นจ�านวน 34.07 ล้านบาท 

ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 42.99 ล้าน

บาทเนื่องจากบริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน จึงท�าให้ความต้องการใช้ เงินเบิก

เกินบัญชีและเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
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ในปี 2554 บริษัทมีหนี้สินหมุนเวียนตามงบการเงินรวมเท่ากับ 182.25 ล้านบาท และหนี้สินไม่

หมุนเวียนเท่ากับ 30.96 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินจ�านวน 24.54 ล้านบาท 

หน่วย : บาท

เงินกู้ยืม
งบการเงินรวม

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ระยะ

สั้นจากสถาบันการเงินการเงิน

56,903,937.53 13,917,829.32 38,456,221.10

เงินกู้ยืมระยะยาว 38,690,907.76 38,856,874.82 15,431,971.19

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนด

ช�าระภายในหนึ่งปี

14,042,601.49 22,792,958.96 23,588,504.73

รวมเงินกู้ยืม 109,637,446.78 75,567,663.10 77,476,697.02

ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ในระดับ 1.18 เท่า 

0.71 เท่าและ 0.78 เท่าตามล�าดับ ในปี 2553 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเนื่องจากบริษัท

มภีาระหนีส้นิทีล่ดลงจากการจ่ายช�าระคนืเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้ และส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้

จากการเพิ่มทุน 40 ล้านบาท และส่วนเกินมุลค่าหุ้น 97.69 ล้านบาท ซึ่งหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากการรับเงินกู้

ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 ล้านบาท เงินปันผลค้างจ่าย 20.25 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและ

เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 42.99 ล้านบาท 

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น

บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารเป็นหนังสือค�้าประกันซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนังสือค�้าประกันที่ออกให้กับ

ลูกค้ากลุ่มราชการ   ส�าหรับยอดคงค้างของหนังสือค�้าประกันดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปี 2553 

และ ณ 31 ธันวาคม 2554 สรุปได้ดังนี้ 

                       หน่วย : บาท

บริษัท
ยอดคงค้างของหนังสือค�้าประกัน

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 2,404,070.50 2,667,938.74 3.260,212.03

ทั้งนี้ บริษัทได้ให้บริษัทย่อยใช้วงเงินประเภทหนังสือค�้าประกัน วงเงิน 20 ล้านบาทร่วมกับบริษัท ซึ่ง

เป็นไปตามมติกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2552 ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 โดยทั้งสองฝ่ายต่างท�าสัญญา

ค�้าประกันให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง รวมทั้ง นายชวลิต หวังธ�ารง และนายสุรพล หังสพฤกษ์ในฐานะกรรมการของ

บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาค�้าประกันวงเงินดังกล่าวด้วย ตามสัญญาค�้าประกัน ลงวันที่ 15 กันยายน 2553 ซึ่ง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยยังไม่มีหนังสือค�้าประกันคงค้าง
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ส่วนของผู้ถือหุ้น

ตามงบการเงินรวมในปี 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 164.10 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นจากผล

ก�าไรจากด�าเนินงานปี 2552 จ�านวน 17.61 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ

ของปี 2551 จ�านวน 12.35 ล้านบาท และจากผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของปี 2552 จ�านวน 4.75 

ล้านบาท    

ส�าหรับปี 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 283.20 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการออกหุ้น

สามัญเพิ่มทุนจ�านวน 40 ล้านบาทและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 97.69 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทมีการจ่าย

เงินปันผลจากผลประกอบการงวด  6 เดือนหลังของปี 2552 เป็นจ�านวนเงิน 7.60 ล้านบาท และจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบงวด 6 เดือนแรกของปี 2553 เป็นจ�านวนเงิน 7.60 ล้านบาท และ

จ่ายจากก�าไรสะสมเป็นจ�านวนเงิน 20.90 ทั้งนี้บริษัทมีผลก�าไรจากด�าเนินงานปี 2553 จ�านวน 37.76  ล้าน

บาท

ในปี 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 270.07 ล้านบาท โดยลดลงเนื่องจากได้ปรับปรุงภาระ

ผูกพันที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานจ�านวน 12.71 ล้านบาทกับก�าไรสะสม นอกจากนี้บริษัทมีการจ่าย

เงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2553 เป็นจ�านวน 13.5 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลงวด 6 เดอืนแรกของปี 2554 เป็นจ�านวนเงนิ 13.5 ล้านบาท ทัง้นีบ้รษิทัมผีลก�าไรจากการด�าเนนิ

งานปี 2554 จ�านวน 25.18 ล้านบาท  

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

1) ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่นางสุวนีย์ กิตติปัญญางาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียนเลขที่ 2899  จากบริษัท บริษัท บัญชีกิจ จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีปี 2551 

เป็นจ�านวนเงินรวม  790,000 บาท และในงวดบัญชีปี 2552 เป็นจ�านวน 820,000 บาท

บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียนเลขที่ 3500  จากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชี

ปี 2553 เป็นจ�านวนเงินรวม  635,000 บาท  และปี 2554 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่

นายเสถียร  วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 เป็นจ�านวนเงิน 805,000 บาท ซึ่งได้รวมค่าสอบ

บัญชีของบริษัทย่อย จ�านวน 225,000 บาท

2) ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

-  ไม่มี –

 

ปัจจัยที่อาจมีผลต่อการด�าเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต

-  ไม่มี –
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ   ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 งบกำาไรขาดทุนเบ็ด   

เสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน     

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 งบกำาไรขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแส

เงินสดสำาหรับปีส้ินสุดวันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็น

ผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการ

แสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมของ บริษัท ผลธัญญะ 

จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) สำาหรับปี    

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่แสดงเปรียบเทียบไว้ ณ ที่นี้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นภายในสำานักงาน

เดียวกันกับข้าพเจ้า ซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปซึ่งกำาหนดให้ข้าพเจ้าต้อง

วางแผนและปฏบิตังิานเพือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มัน่อยา่งมเีหตผุลวา่งบการเงนิแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็

สาระสำาคัญหรือไม่  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เป็นจำานวนเงิน

และการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณ

การเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำาคัญ  ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำาขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความ

เหมาะสมของการแสดงรายการที่นำาเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อ

สรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

ขา้พเจา้เหน็วา่  งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ผลการดำาเนนิ

งานรวม และกระแสเงินสดรวม สำาหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) และบริษัท

ย่อย และฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ผลการดำาเนินงาน และกระแสเงินสดสำาหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำาคัญตามหลักการ

บัญชีที่รับรองทั่วไป

ตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

บริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพ 

บญัชฯี ซึง่กำาหนดใหถ้อืปฏบิตักิบังบการเงนิสำาหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2554 
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เป็นต้นไป เพื่อจัดทำาและนำาเสนองบการเงินนี้ งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสำาหรบัปสีิน้สดุวนัเดยีวกนั 

ที่นำามาแสดงเปรียบเทียบได้แสดงตามรูปแบบใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2554 นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยได้ปรับปรุงภาระผูกพันที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงาน

จากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 โดยใช้วิธีปรับกับกำาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2554

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 3495

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

กรุงเทพฯ 13 กุมภาพันธ์ 2555
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  18,995,930.93  78,985,141.53  17,524,528.80  78,634,010.72 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 6  

123,676,434.83 

 

109,432,435.37 

 

119,865,696.19 

 

105,003,674.78 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกัน 4  -    -    2,382,203.50  5,088,300.00 

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -    -    5,000,000.00  5,000,000.00 

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 

   หนึ่งปี

9  774,349.55  1,672,711.43  774,349.55  1,672,711.43 

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 7  179,862,471.65  128,778,312.84 178,666,460.24 124,419,039.69 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 323,309,186.96  318,868,601.17 324,213,238.28  319,817,736.62 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 5  -    -    -    3,000,000.00 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 8  -    -    -    -   

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ 9  259,694.40  826,522.38  259,694.40  826,522.38 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ 2, 10  9,610,978.29  5,695,274.01  9,610,978.29  6,279,870.02 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 2, 11 143,948,625.63  150,687,123.74  143,618,145.75 146,433,556.29 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 12  3,050,916.14  3,276,231.60  3,050,916.14  3,276,231.60 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 13  3,048,460.31  4,411,582.79  3,048,460.31  4,411,582.79 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  53,500.00  92,860.30  36,500.00  45,860.30 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  159,972,174.77 164,989,594.82 159,624,694.89 164,273,623.38 

รวมสินทรัพย์  483,281,361.73 483,858,195.99 483,837,933.17 484,091,360.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2554

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

จากสถาบันการเงิน 14  38,456,221.10  13,917,829.32  38,456,221.10  13,917,829.32 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 15  112,956,685.19  109,813,685.84  107,093,669.22  106,895,286.27 

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน 4  -    -    628,625.00  -   

ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 16  1,955,680.17  2,008,468.09  1,830,569.09  2,008,468.09 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ที่ถึงก�าหนดช�าระภายในหนึ่งปี 17  23,588,504.73  22,792,958.96  23,588,504.73  22,792,958.96 

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย  5,292,733.74  10,423,392.61  5,292,733.74  10,423,392.61 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 182,249,824.93 158,956,334.82  176,890,322.88  156,037,935.25 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - 

สุทธิ

16  1,104,933.07  2,612,665.98  933,458.02  2,612,665.98 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ 17  15,431,971.19  38,856,874.82  15,431,971.19  38,856,874.82 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2, 18  14,160,134.43  -    14,046,578.92  -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  262,000.00  231,000.00  377,000.00  346,000.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  30,959,038.69  41,700,540.80  30,789,008.13  41,815,540.80 

รวมหนี้สิน 213,208,863.62 200,656,875.62  207,679,331.01  197,853,476.05 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท

19

 135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00 

ทุนที่ออกและช�าระแล้ว

หุ้นสามัญ 135,000,000  หุ้น มูลค่า

หุ้นละ 1 บาท  135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00 

ส่วนเกินทุน

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ  97,693,443.03  97,693,443.03  97,693,443.03  97,693,443.03 

ก�าไรสะสม

จัดสรรเป็นส�ารองตามกฎหมาย 20  13,500,000.00  13,500,000.00  13,500,000.00  13,500,000.00 

ยังไม่ได้จัดสรร 2  25,886,389.02  36,732,741.74  29,965,159.13  40,044,440.92 

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  272,079,832.05  282,926,184.77  276,158,602.16  286,237,883.95 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (2,007,333.94)  275,135.60  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  270,072,498.11  283,201,320.37  276,158,602.16  286,237,883.95 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  483,281,361.73  483,858,195.99  483,837,933.17  484,091,360.00 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2554 2553 2554 2553

รายได้

รายได้จากการขาย  695,104,032.05  619,502,479.04  695,377,539.85  627,426,457.04 

รายได้จากการให้บริการ  24,040,954.61  18,363,622.48  1,057,556.30  -   

รวมรายได้  719,144,986.66  637,866,101.52  696,435,096.15  627,426,457.04 

ต้นทุน 2

ต้นทุนขาย (480,819,209.87)  (421,032,976.80)  (481,328,289.43) (432,865,662.21)

ต้นทุนบริการ  (27,953,509.76)  (19,954,705.90)  (1,794,944.54)  -   

รวมต้นทุน (508,772,719.63) (440,987,682.70)  (483,123,233.97) (432,865,662.21)

ก�าไรขั้นต้น  210,372,267.03  196,878,418.82  213,311,862.18  194,560,794.83 

รายได้อื่น

ก�าไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ  (1,198,825.85)  3,381,924.50  (1,198,825.85)  3,381,924.50 

อื่นๆ  3,996,394.70  5,581,739.82  4,781,103.84  6,255,914.10 

ก�าไรก่อนค่าใช้จ่าย  213,169,835.88  205,842,083.14  216,894,140.17  204,198,633.43 

ค่าใช้จ่าย 2

ค่าใช้จ่ายในการขาย  (76,036,148.99)  (68,714,152.55)  (73,550,971.28)  (66,017,086.13)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  (4,609,846.82)  -    (502,481.82)  -   

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  (86,967,558.57)  (79,037,638.73)  (93,053,872.69)  (75,250,500.52)

ต้นทุนทางการเงิน  (4,383,169.93)  (5,191,611.41)  (4,317,182.22)  (5,191,611.41)

รวมค่าใช้จ่าย  (171,996,724.31) (152,943,402.69)  (171,424,508.01) (146,459,198.06)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 2  41,173,111.57  52,898,680.45  45,469,632.16  57,739,435.37 

ภาษีเงินได้ 22  (15,990,147.19)  (15,140,388.66)  (15,990,147.19)  (15,140,388.66)

ก�าไรส�าหรับปี  25,182,964.38  37,758,291.79  29,479,484.97  42,599,046.71 

ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  -    -    -    -   

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  25,182,964.38  37,758,291.79  29,479,484.97  42,599,046.71 

การแบ่งปันก�าไร(ขาดทุน)

ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  28,864,225.96  39,404,832.73  29,479,484.97  42,599,046.71 

ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม  (3,681,261.58)  (1,646,540.94)  -    -   

 25,182,964.38  37,758,291.79  29,479,484.97  42,599,046.71 

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (บาท) 2  0.21  0.40  0.22  0.43 

จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก (หุ้น)  135,000,000.00  98,287,671.23  135,000,000.00  98,287,671.23 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส่วนของบริษัทใหญ่

 ก�าไรสะสม 
 ส่วนได้เสียที่ 

 ไม่มีอ�านาจ 

 ควบคุม 

 ทุนเรือนหุ้น 

 ที่ออกและช�าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า 

 หุ้นสามัญ 

 จัดสรรแล้วเป็น 

 ส�ารองตาม

กฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร  รวม 

 รวมส่วน 

 ของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  36,732,741.74  282,926,184.77  275,135.60  283,201,320.37 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  2  -    -  -    (12,710,578.68)  (12,710,578.68)  (101,207.96)  (12,811,786.64)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงเเล้ว  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  24,022,163.06  270,215,606.09  173,927.64  270,389,533.73 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 

2554 :

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น  -    -    -    -    -    1,500,000.00  1,500,000.00 

   เงินปันผล  21  -    -    -    (27,000,000.00)  (27,000,000.00)  -   (27,000,000.00)

   ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2554  -    -    -    28,864,225.96  28,864,225.96  (3,681,261.58)  25,182,964.38 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  25,886,389.02  272,079,832.05  (2,007,333.94)  270,072,498.11 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  95,000,000.00  -    7,150,000.00  60,027,909.01  162,177,909.01  1,921,676.54 164,099,585.55 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  95,000,000.00  -    7,150,000.00  60,027,909.01  162,177,909.01  1,921,676.54 164,099,585.55 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2553:

   เพิ่มทุนหุ้นสามัญ  19  40,000,000.00  97,693,443.03  -    -    137,693,443.03  -    137,693,443.03 

   เงินปันผล  21  -    -    -    (56,350,000.00)  (56,350,000.00)  -   (56,350,000.00)

   ส�ารองตามกฎหมาย  20  -    -    6,350,000.00  (6,350,000.00)  -    -    -   

   ก�าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2553  -    -    -    39,404,832.73  39,404,832.73  (1,646,540.94)  37,758,291.79 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  36,732,741.74  282,926,184.77  275,135.60  283,201,320.37 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 ก�าไรสะสม 

 ทุนเรือนหุ้น 

 ที่ออกและช�าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า 

 หุ้นสามัญ 

 จัดสรรแล้ว - 

 ส�ารองตามกฎหมาย  ยังไม่ได้จัดสรร 

 รวมส่วน 

 ของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  40,044,440.92  286,237,883.95 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 2  -    -    -   (12,558,766.76)  (12,558,766.76)

ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงเเล้ว  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  27,485,674.16  273,679,117.19 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2554:

   เงินปันผล  21  -    -    -   (27,000,000.00)  (27,000,000.00)

   ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2554  -    -    -    29,479,484.97  29,479,484.97 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  29,965,159.13  276,158,602.16 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2553  95,000,000.00  -    7,150,000.00  60,145,394.21  162,295,394.21 

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้นส�าหรับปี 2553:

   เพิ่มทุนหุ้นสามัญ 19  40,000,000.00  97,693,443.03  -    -    137,693,443.03 

   เงินปันผล 21  -    -    -   (56,350,000.00)  (56,350,000.00)

   ส�ารองตามกฎหมาย 20  -    -    6,350,000.00  (6,350,000.00)  -   

   ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี 2553  -    -    -    42,599,046.71  42,599,046.71 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  135,000,000.00  97,693,443.03  13,500,000.00  40,044,440.92  286,237,883.95 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2554  2553  2554  2553 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน: 

ก�าไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  41,173,111.57  52,898,680.45  45,469,632.16  57,739,435.37 

รายการปรับกระทบก�าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)  

จากกิจกรรมการด�าเนินงาน 

หนี้สูญ  52,400.00  -    -    -   

หนี้สงสัยจะสูญ  4,557,446.82  -    502,481.82  -   

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ  (16,358.16)  (89,811.85)  (16,358.16)  (89,811.85)

ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า  4,137,922.85  2,310,782.43  4,137,922.85  2,310,782.43 

โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า  (3,252,684.93)  (2,203,142.55)  (3,252,684.93)  (2,203,142.55)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    11,500,000.00  -   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย  14,439,173.09  14,978,344.06  14,133,203.69  14,794,207.02 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร  3,597,913.22  -    3,597,913.22  -   

ขาดทุนจากการตัดจ�าหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่า  1,187,432.37  -    -    -   

ก�าไรจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์  (509,973.87)  (569,059.23)  (509,973.87)  (569,059.23)

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  1,346,956.93  -    1,487,812.16  -   

ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน  792,328.53  257,067.79  792,328.53  257,067.79 

ดอกเบี้ยรับ  (642,932.43)  (725,766.53)  (1,196,790.68)  (1,179,940.81)

ดอกเบี้ยจ่าย  4,383,169.93  5,191,611.41  4,317,182.22  5,191,611.41 

ก�าไรจากการด�าเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี้สินด�าเนินงาน  71,245,905.92  72,048,705.98  80,962,669.01  76,251,149.58 

สินทรัพย์ด�าเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น  (17,751,768.91)  (19,131,684.50)  (15,165,802.04)  (15,279,421.85)

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    2,706,096.50  (5,088,300.00)

สินค้าคงเหลือ (53,960,296.65) (32,966,997.59)  (56,311,849.76)  (28,076,077.67)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  39,360.30  328,315.00  9,360.30  375,315.00 

หนี้สินจากการด�าเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น  21,278,617.57  12,002,193.06  18,380,950.96  9,116,862.83 

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    -    628,625.00  -   

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  31,000.00  (48,500.00)  31,000.00  74,740.34 

เงินสดรับจากการด�าเนินงาน  20,882,818.23  32,232,031.95  31,241,049.97  37,374,268.23 

จ่ายภาษีเงินได้  (21,985,722.05)  (9,721,023.20)  (21,120,806.06)  (9,196,440.74)

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมด�าเนินงาน  (1,102,903.82)  22,511,008.75  10,120,243.91  28,177,827.49 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



135 

บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2554  2553  2554  2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    (8,500,000.00)  -   

เงินสดรับจากลูกหนี้และเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -    3,850,000.00  -    50,000.00 

เงินให้กู้ยืมแก่ลูกจ้าง(เพิ่มขึ้น)ลดลง  1,465,189.86  (1,193,396.30)  1,465,189.86  (1,193,396.30)

เงินสดรับจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์ถาวร  652,710.28  786,663.56  652,710.28  786,663.56 

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร  (11,057,413.12)  (19,432,916.97)  (14,114,211.54)  (16,130,541.46)

เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -    (2,593,900.00)  -    (2,593,900.00)

รับดอกเบี้ย  637,457.36  766,369.27  1,196,790.68  1,239,529.85 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (8,302,055.62)  (17,817,180.44)  (19,299,520.72)  (17,841,644.35)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

   (เพิ่มขึ้น)ลดลง  24,546,918.46  (42,961,691.46)  24,546,918.46  (42,961,691.46)

จ่ายช�าระหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว  (2,535,787.95)  (3,462,306.38)  (2,399,388.96)  (3,462,306.38)

จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (22,629,357.86)  (16,083,675.47)  (22,629,357.86)  (16,083,675.47)

รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  -    25,000,000.00  -    25,000,000.00 

จ่ายดอกเบี้ย  (4,216,033.81)  (5,199,851.75)  (4,198,386.75)  (5,199,851.75)

จ่ายเงินปันผล  

(47,249,990.00)  (36,100,000.00)  (47,249,990.00)  (36,100,000.00)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุ้นสามัญ  -    137,693,443.03  -    137,693,443.03 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมเพิ่มขึ้น  1,500,000.00  -    -    -   

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (50,584,251.16)  58,885,917.97  (51,930,205.11)  58,885,917.97 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ (59,989,210.60)  63,579,746.28  (61,109,481.92)  69,222,101.11 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด  78,985,141.53  15,405,395.25  78,634,010.72  9,411,909.61 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  18,995,930.93  78,985,141.53  17,524,528.80  78,634,010.72 

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

ยานพาหนะที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ  1,305,137.78  5,099,777.56  1,305,137.78  5,099,777.56 

เครื่องใช้ส�านักงานที่ได้มาภายใต้สัญญาเช่าซื้อ  400,000.00  -    -    -   

โอนสินค้าคงเหลือและสินค้าระหว่างท�าโครงการเป็นสินทรัพย์ 

   ถาวร  2,855,052.02  -    1,179,191.290  -   

โอนสินทรัพย์ถาวรเป็นสินค้าระหว่างท�า  276,087.75  -    -    -   

โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ

ลงทุน  3,808,782.22  -    3,808,782.22  -   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 

มกรำคม 2504 และจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2551 

และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวำคม 2553

1.2 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด(มหำชน) มีสถำนที่ประกอบกำร 3 แห่ง ดังนี้

1.2.1 ส�ำนักงำนใหญ่ เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�ำลูกกำ  ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลูกกำ 

จังหวัดปทุมธำนี 

1.2.2 สำขำระยอง เลขที่ 155/213 ต�ำบลทับมำ อ�ำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1.2.3 สำขำเชียงใหม่ เลขที่ 47/55-57 ถนนโชตนำ ต�ำบลช้ำงเผือก อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 

จังหวัดเชียงใหม่

1.3 บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิซือ้มำขำยไปผลติภณัฑ์ด้ำนชวีอนำมยั ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนและสิง่

แวดล้อม

1.4 บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยว

กับระบบบ�ำบัดน�้ำ โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย ในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียน

ของบริษัทย่อยดังกล่ำว

1.5 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธ�ำรงและจำรุตั้งตรง 

2. เกณฑ์ในการจัดท�างบการเงิน

งบกำรเงนินีจ้ดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ”) 

รวมถงึกำรตคีวำมและแนวปฏบิตัทิำงกำรบญัชทีีป่ระกำศใช้โดยสภำวชิำชพีบญัชฯี (“สภำวชิำชพีบญัช”ี) 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจ    

กำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน 2554 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซึ่งกำรจัดท�ำงบกำรเงินดัง

กล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำรำยงำนในประเทศ ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบ

กำรเงินที่ไม่คุ ้นเคยกับภำษำไทย บริษัทได้จัดท�ำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปลจำก            

งบกำรเงินฉบับภำษำไทย
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ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้กำรประมำณ

และข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ�ำนวนเงินที่

เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำกประสบกำรณ์

ในอดีต และปัจจัยต่ำง ๆ  ที่ผู้บริหำรมีควำมเชื่อ มั่นอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อมนั้น

ซึง่ไม่อำจอำศยัข้อมลูจำกแหล่งอืน่และน�ำไปสูก่ำรตดัสนิใจเกีย่วกบักำรก�ำหนดจ�ำนวนสนิทรพัย์และหนี้

สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน

อำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำร

ปรบัประมำณกำรทำงบญัชจีะบนัทกึในงวดบญัชทีีก่ำรประมำณกำรดงักล่ำวได้รบักำรทบทวน หำกกำร

ปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ  และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนำคต หำกกำรปรับ

ประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนำคต

เกณฑ์กำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

งบกำรเงนิรวม ได้รวมงบกำรเงนิของบรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย (รวมกนัเรยีก

ว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

บริษัทย่อย ลักษณะของธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ

2554 2553

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ประกอบธรุกจิเกีย่วกบัระบบน�ำ้ 76.67 60

รำยกำรและบัญชีระหว่ำงกันที่เป็นสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกไปในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

บรษิทัย่อยเป็นกจิกำรทีอ่ยูภ่ำยใต้กำรควบคมุของบรษิทั กำรควบคมุเกดิขึน้เมือ่บรษิทัมอี�ำนำจควบคมุ

ทัง้ทำงตรงหรอืทำงอ้อมในกำรก�ำหนดนโยบำยทำงกำรเงนิและกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทันัน้ เพือ่ได้มำ

ซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษัทย่อย งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบกำรเงินรวม นับแต่

วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง

ก�ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็รวมต้องถกูปันส่วนไปยงัส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทัใหญ่และส่วนได้เสยีทีไ่ม่มอี�ำนำจ

ควบคุม แม้ว่ำกำรปันส่วนจะท�ำให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ

บริษัทฯ ต้องตัดรำยกำรบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อย มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มี

อ�ำนำจควบคุมและองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้น ๆ และบริษัทต้องรับรู้

ผลก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุน เมื่อบริษัทสูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อย

เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทย่อยดังกล่ำวที่เหลืออยู่ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมนับตั้งแต่วันที่สูญเสีย

อ�ำนำจกำรควบคุม
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กำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

ในระหว่ำงปี 2553 และ 2554 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำร

บัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบัญชี และแนวปฏิบัติที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบ

บัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 ดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบัญชี/ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552) สินค้ำคงเหลือ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบำยกำรบัญชี กำรเปลี่ยนแปลงประมำณ

กำรทำงบัญชีและข้อผิดพลำด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญำก่อสร้ำง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2552) รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552) ต้นทุนกำรกู้ยืม

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552) กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำร

ที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 26 กำรบัญชีและกำรรำยงำนโครงกำรผล

ประโยชน์เมื่อออกจำกงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29 กำรรำยงำนทำงกำรเงินในสภำพเศรษฐกิจที่

เงินเฟ้อรุนแรง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552) ก�ำไรต่อหุ้น

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552) งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552) กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552) ประมำณกำรหนี้สิน หนี้สินที่อำจเกิดขึ้น 

และสินทรัพย์ที่อำจเกิดขึ้น
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มำตรฐำนกำรบัญชี/มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน/กำรตีควำม

มำตรฐำนกำรบัญชี/ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี

เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 

(ปรับปรุง 2552)

กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 

(ปรับปรุง 2552)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและ

กำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 6 กำรส�ำรวจและประเมินค่ำแหล่งทรัพยำกรแร่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 สัญญำกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 รำยได้ – รำยกำรแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริกำร

โฆษณำ

ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 16/2554 แนวปฏิบัติกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำหรับกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกับรัฐบำล

ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 17/2554 กำรปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงส�ำหรับผล

ประโยชน์ระยะยำวอื่นของพนักงำน

ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 18/2554 กำรบันทึกบัญชีเมื่อมีกำรตีรำคำใหม่

ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 19/2554 แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึก

บัญชีส�ำหรับสินทรัพย์ประเภทอำคำรชุด

ในระหว่ำงปี 2554 กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่ง

ก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 

มำถือปฏิบัติ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลต่อกำรแสดงรูปแบบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2553 ที่น�ำมำแสดงเปรียบเทียบเพื่อให้สอดคล้องกับกำรน�ำ

เสนองบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินโดยรวม 

และผลกำรด�ำเนินงำนทำงกำรเงินโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

  หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554     

ต้นทุนบริกำรลดลง  (96,296.30) -

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิ่มขึ้น  549,167.63 536,566.36

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรลดลง  (2,378,482.74) (2,322,713.40)
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  หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม  

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น  1,925,611.41 1,786,147.04

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (บำทต่อหุ้น)  0.01 0.01

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554  

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น  12,811,786.64 12,558,766.76

ก�ำไรสะสมลดลง  (12,811,786.64) (12,558,766.76)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิลดลง (2,535,121.95) (3,707,782.31)

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิเพิ่มขึ้น 5,695,274.01 6,279,870.02

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรประกอบกิจกำร - 

สุทธิลดลง (2,572,087.71) (2,572,087.71)

รำยละเอียดของผลกระทบเกี่ยวกับรำยกำรข้ำงต้น มีดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง การน�าเสนองบการเงิน 

ภำยใต้ข้อก�ำหนดของมำตรฐำนกำรบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ งบกำรเงิน ประกอบด้วย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบกระแสเงินสด และ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ข้อมูลเปรียบเทียบได้มีกำรน�ำเสนอใหม่เพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนฉบับปรับปรุงใหม่ 

กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชดีงักล่ำวมผีลกระทบต่อกำรน�ำเสนองบกำรเงนิเท่ำนัน้ โดยไม่มผีลก

ระทบต่อก�ำไร(ขำดทุน) หรือก�ำไร(ขำดทุน) ต่อหุ้น

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2552) มีผลกระทบต่อบริษัทฯ 

ดังนี้

บรษิทัฯ ได้ประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์และมลูค่ำคงเหลอืของสนิทรพัย์ เนือ่งจำกสมรรถนะของ

สนิทรพัย์ดงักล่ำวเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึได้เปลีย่นแปลงประมำณกำรอำยกุำรให้ประโยชน์

ของสินทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2554 จำกเดิม 20 ปี เป็น 30 ปี ส�ำหรับอำคำร นอกจำกนี้ 

บริษัทฯ ได้ประมำณกำรมูลค่ำคงเหลือของยำนพำหนะให้เหมำะสมขึ้น     ท�ำให้ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับ

ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ลดลงจ�ำนวนเงิน 3.27 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินรวมและงบเฉพำะ

กิจกำร 
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้มีกำรประเมินหนี้สินที่เกิดจำกผลประโยชน์ของพนักงำนดังกล่ำว ณ 

วันที่ 1 มกรำคม 2554 ส�ำหรับผลประโยชน์พนักงำนหลังออกจำกงำนเป็นจ�ำนวนเงิน 12.81 ล้ำน

บำท ส�ำหรับงบกำรเงินรวม และจ�ำนวนเงิน 12.56 ล้ำนบำท ส�ำหรับงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดย

เลือกวิธีปฏิบัติในช่วงกำรเปลี่ยนแปลงในกำรรับรู้และบันทึกหนี้สินดังกล่ำวโดยปรับกับก�ำไรสะสม ณ 

วันที่น�ำมำตรฐำนกำรบัญชีนี้มำใช้ครั้งแรก 

ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวท�ำให้ก�ำไรสะสม ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554 ลดลงจ�ำนวนเงิน 12.81 ล้ำน

บำท ในงบกำรเงินรวม และจ�ำนวนเงิน 12.56 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร และภำระผูกพัน

ผลประโยชน์พนักงำน ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554 เพิ่มขึ้นจ�ำนวนเงิน 12.81 ล้ำนบำท ในงบกำรเงิน

รวม และจ�ำนวนเงิน 12.56 ล้ำนบำท ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ เลือกวิธีรำคำทุนส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนภำยใต้มำตรฐำนกำร

บัญชีฉบับที่ 40 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีได้ถือปฏิบัติโดยวิธีปรับย้อนหลัง โดยโอนต้นทุน 

และค่ำเสื่อมรำคำสะสมที่เกี่ยวข้องจำกบัญชีที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554 ซึ่ง

เดิมแสดงในรำคำทุน ไปแสดงเป็นรำยกำรต่ำงหำกภำยใต้หัวข้อ “อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน” ใน

งบกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชีดังกล่ำวมีผลกระทบต่อกำรจัดประเภทในงบกำรเงิน

เท่ำนั้น โดยไม่มีผลกระทบต่อก�ำไร(ขำดทุน) หรือก�ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้น

การประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 

ในระหว่ำงปี 2553 และ 2554 สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศสภำวิชำชีพบัญชีให้ใช้มำตรฐำนกำร

บัญชี และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่

มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2556 ดังต่อไปนี้

มำตรฐำนกำรบัญชี/กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและ

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำก

รัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจำกกำรเปลีย่นแปลงของอตัรำแลก

เปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10 ควำมชว่ยเหลอืจำกรฐับำล - กรณทีีไ่มม่คีวำม

เกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรม

ด�ำเนินงำน
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มำตรฐำนกำรบัญชี/กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี เรื่อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 ภำษเีงนิได ้– กำรไดร้บัประโยชนจ์ำกสนิทรพัย์

ที่ไม่ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25 ภำษเีงนิได ้– กำรเปลีย่นแปลงสถำนภำพทำง

ภำษีของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

 ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัอยูร่ะหว่ำงกำรประเมนิผลกระทบต่องบกำรเงนิในปีทีเ่ริม่ใช้มำตรฐำนกำรบญัชี

และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับดังกล่ำว

 

3. นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ขายสินค้า

รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระ

ส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับ

สินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว 

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า

เมื่อผลงำนกำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำสำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ตำมสัญญำและต้นทุน

ที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนโดยค�ำนวณจำกควำมส�ำเร็จของงำนติดตั้งตำมสัญญำ ณ วันที่ใน

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ขัน้ควำมส�ำเรจ็ของงำนตดิตัง้ดงักล่ำวค�ำนวณโดยใช้ประมำณกำรทีด่ทีีส่ดุของผู้

บรหิำรจำกกำรส�ำรวจงำนทีท่�ำ  ในกรณทีีม่คีวำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทนุทัง้สิน้ของโครงกำร

เกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำมสัญญำ บริษัทย่อยจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีใน

งบก�ำไรขำดทุน

รายได้จากการให้บริการอื่น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเมื่อได้ให้บริกำรแล้วเสร็จ

ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยและรำยได้อื่นบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง

ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตำมเกณฑ์คงค้ำง

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจำ่ยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อ

จ�ำกัดในกำรเบิกใช้
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ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่แสดงมลูค่ำตำมจ�ำนวนมลูค่ำสทุธทิีจ่ะได้รบั กลุม่บรษิทัฯ บนัทกึค่ำเผือ่หนี้

สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป

พิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ และกำรวิเครำะห์อำยุหนี้

สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิ

ที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ ต้นทุนของสินค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลง

หรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน 

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใด

จะต�่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนกำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริกำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุน

ของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินคำ้อยู่ในสถำนที่

และสภำพปัจจุบัน 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่

จ�ำเป็นในกำรขำย 

ส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสินค้ำที่เสื่อมสภำพหรือสินค้ำที่เก็บไว้นำน

เงินลงทุน

เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยทีแ่สดงอยูใ่นงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรแสดงมลูค่ำตำมวธิรีำคำทนุสทุธจิำกค่ำเผือ่

กำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุน

สุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ทีด่นิแสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุ อำคำรและอปุกรณ์แสดงมลูค่ำตำมรำคำทนุหกัค่ำเสือ่มรำคำสะสมและ

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ�ำนวนปี)

ใหม่ เดิม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 20 - 30 20

ระบบสำธำรณูปโภค 10 10

สินค้ำสำธิต 5 5

เครื่องมือ 5 5
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อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ�ำนวนปี)

ใหม่ เดิม

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงำน 3 - 5 3 - 5

ยำนพำหนะ 5 5

สินทรีพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ ตำมอำยุสัญญำ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือ

จำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือจัดหำสินค้ำหรือให้

บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน  

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ�ำนวนปี)

ใหม่ เดิม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 30 - 20 20

ค่ำเสื่อมรำคำ

ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน และ

อสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

กำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น ต้นทุนของ

กำรปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญจะบันทึกรวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อน

ข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท�ำให้กลุ่มบริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มี

กำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่เหลือ

อยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำร และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

สทิธกิำรเช่ำทีด่นิและอำคำรแสดงตำมรำคำทนุหกัค่ำตดัจ�ำหน่ำยสะสม ค่ำตดัจ�ำหน่ำยของสทิธกิำรเช่ำ

ที่ดินและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำตำมอำยุสัญญำเช่ำ 

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม    

(ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น
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บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำ

สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ�ำหน่ำยของ

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวทกุสิน้ปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตดัจ�ำหน่ำยรบัรูเ้ป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

       อำยุกำรให้ประโยชน์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5 ปี

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและ

อุปกรณ์ของบริษัทฯหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำร 

ด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำ

จำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯ 

ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิดลดเป็น

มูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบัน

ของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่ ใน

กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯใช้แบบจ�ำลองกำรประเมินมูลค่ำที่ดีที่สุด

ซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำย

สินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจ

ในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ที่ไม่มีควำม

เกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก�ำไรขำดทุน 

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์

คงค้ำง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ำยสมทบที่ก�ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้

เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ    

ดงักล่ำวได้รบัเงนิสมทบเข้ำกองทนุจำกทัง้พนกังำนและกลุม่บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วข้อง เงนิจ่ำยสมทบกองทนุ

ส�ำรองเลีย้งชพีและภำระหนีส้นิตำมโครงกำรสมทบเงนิจะบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทนุส�ำหรบั

รอบระยะเวลำบัญชีที่เกี่ยวข้อง 
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ผลประโยชน์หลังออกจากงาน – โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

หนีส้นิผลประโยชน์พนกังำนส่วนทีเ่ป็นเงนิชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบนัทกึเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุ

กำรท�ำงำนของพนักงำน โดยกำรประมำณจ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำก

กำรท�ำงำนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำท�ำงำนถึงปีที่เกษียณอำยุงำนในอนำคตตำมหลัก

คณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำคิดลดใช้อัตรำ

ผลตอบแทนของพนัธบตัรรฐับำลเป็นอตัรำอ้ำงองิเริม่ต้น กำรประมำณกำรหนีส้นิดงักล่ำวค�ำนวณตำม

หลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ (Projected Unit Credit 

Method)

เมือ่ผลประโยชน์พนกังำนมกีำรเปลีย่นแปลง ส่วนของผลประโยชน์ทีเ่พิม่ขึน้ซึง่เกีย่วข้องกบักำรท�ำงำน

ให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอดีตของพนักงำนจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำน    

คงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีกำรจ่ำยจริง 

เมือ่ข้อสมมตทิีใ่ช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณติศำสตร์ประกนัภยัมกีำรเปลีย่นแปลง กลุม่บรษิทัฯ 

รับรู้ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือ

ขำดทุนทั้งจ�ำนวน

สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญาเช่าทางการเงิน

สัญญำเช่ำสนิทรพัย์ทีค่วำมเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมดหรอืเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจ้ำของพงึได้รบัจำก

สนิทรพัย์ได้โอนไปให้แก่ผูเ้ช่ำไม่ว่ำในทีส่ดุกำรโอนกรรมสทิธิจ์ะเกดิขึน้หรอืไม่ จดัเป็นสญัญำเช่ำทำงกำร

เงนิ และกลุม่บรษิทัฯ รบัรูส้ญัญำเช่ำทำง กำรเงนิเป็นสนิทรพัย์และหนีส้นิในงบแสดงฐำนะกำรเงนิด้วย

จ�ำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันของ มูลค่ำขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยตำม

สัญญำเช่ำแล้วแต่มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนตลอดอำยุของ

สัญญำเช่ำและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำจะตัดตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

สัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับ

จำกสินทรัพย์ไม่ได้ โอนไปให้แก่ผู้เช่ำ จัดเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้จ�ำนวน

เงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุน ตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุสญัญำ

เช่ำ

เงินตรำต่ำงประเทศ

รำยกำรที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อัตรำ

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ก�ำไรและขำดทุนที่เกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำแลกเปลี่ยนรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนิน

งำน
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ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่ออกและเรียกช�ำระในระหว่ำงปี

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บคุคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนักบับรษิทัฯ หมำยถงึ บคุคลหรอืกจิกำรทีม่อี�ำนำจควบคมุบรษิทัฯ หรอื

ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับ

บรษิทัฯ ผูบ้รหิำรส�ำคญั กรรมกำรหรอืพนกังำนของบรษิทัฯ ทีม่อี�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคมุกำร

ด�ำเนินงำนของบริษัทฯ

ประมำณกำรหนี้สิน

กลุม่บรษิทัฯ จะบนัทกึประมำณกำรหนีส้นิไว้ในบญัชเีมือ่ภำระผกูพนัซึง่เป็นผลมำจำกเหตกุำรณ์ในอดตี

ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิง

เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระ

ผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

ภำษีเงินได้

ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระโดยค�ำนวณจำกก�ำไรประจ�ำปีที่ต้องเสียภำษี โดยใช้

อัตรำภำษีที่ประกำศใช้ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่ค�ำนวณภำษีเงินได้  

ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในปีก่อนๆ

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

กำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้   

ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่

ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำย

บริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทฯ 

ได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝำ่ยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ

กำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต 

ฐำนะกำรเงนิในปัจจบุนัของลกูหนี ้อำยขุองหนีท้ีค่งค้ำงและสภำวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยูใ่นขณะนัน้ เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของสินค้ำจำกผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้น 

ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยใช้กำรวิเครำะห์อำยุ

สินค้ำคงเหลือ และสถำนะกำรขำยของสินค้ำคงเหลือรำยตัวในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้ประมำณ

กำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำงกัน อำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำ

สินค้ำคงเหลือในอนำคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำร

ใช้งำนและมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรใช้งำนและ

มูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วง

เวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชี

ของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำยได้

และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  

4.1 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญ

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 

ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  2554  2553  2554  2553

ผลประโยชน์ระยะสั้น  29,268,301.76 28,812,238.71 26,452,301.76 26,741,571.71

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน  668,831.76 - 738,466.98 -

รวมค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญ 29,937,133.52 28,812,238.71 27,190,768.74 26,741,571.71
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4.2 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศ ลักษณะควำมสัมพันธ์ สถำนะบริษัท

บริษัทย่อย :

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ไทย ถือหุ้น ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน : 

บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จ�ำกัด สิงคโปร์ กรรมกำรถือหุ้น ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ จีน กรรมกำรถือหุ้นทำงอ้อม ด�ำเนินธุรกิจ

(เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่นจ�ำกัด

บริษัท เจเนซิสเอ็นไวรอนเมนท์ ไทย กรรมกำรถือหุ้นทำงอ้อม ด�ำเนินธุรกิจ

เซอร์วิส จ�ำกัด

บริษัท เอ็น แอนด์ พี โฮลดิ้ง จ�ำกัด ไทย ถือหุ้น ปัจจุบันไม่ได้ประกอบกิจกำร

บริษัท พีดีเอฟ ซัพพลำย จ�ำกัด ไทย กรรมกำรและผู้บริหำรร่วม ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท กัสมีเดีย จ�ำกัด ไทย กรรมกำรและผู้บริหำรร่วม ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท ฟิลเตรชั่น ซิสเต็มส์ ไทย กรรมกำรถือหุ้นทำงอ้อม ด�ำเนินธุรกิจ

4.3 ยอดคงเหลือระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ประกอบ 

  ด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

      ลูกหนี้กำรค้ำ - - 1,332,203.50 5,088,300.00

      ลูกหนี้อื่น

        เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ - - 1,050,000.00 -

      ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรที่

เกี่ยวข้องกัน
- - 2,382,203.50 5,088,300.00

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

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

เจ้ำหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด - - 628,625.00 -
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4.4 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บริษัทฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

  คงเหลือ โดยแยกตำมจ�ำนวนวันที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

หนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - 272,903.50 361,125.00

ค้ำงช�ำระ

1-60 วัน - - 1,059,300.00 3,544,375.00

61-120 วัน - - - -

121-180 วัน - - - 1,182,800.00

รวม  -  - 1,332,203.50 5,088,300.00

4.5 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมี 

  กำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

หน่วย: บำท

1 มกรำคม ระหว่ำงปี 31 ธันวำคม

2554 เพิ่มขึ้น ลดลง 2554

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย

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

เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนีย

ริง่ จ�ำกดั ในรปูตัว๋สญัญำใช้เงนิ ซึง่จะต้องจ่ำยช�ำระคนืเมือ่ทวงถำม โดยก�ำหนดอตัรำดอกเบีย้ 

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษำยน 2554 เป็นต้นไป ในอัตรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย   + 3 ต่อปี 

(ร้อยละ 9.62 – 10.25) และก่อนวันที่        1 เมษำยน 2554 ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 

15 ต่อปี 



151 

4.6 รำยกำรบัญชีที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงบริษัทกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31  

  ธันวำคม 2554  และ 2553  มีดังนี้

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะ

2554 2553 2554 2553 นโยบำยกำรก�ำหนดรำคำ

บริษัทย่อย

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ซื้อสินค้ำ         -         - 1,343,900.00 4,289,008.00 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ซื้อสินทรัพย์ถำวร         -         - 10,709,000.00 - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ขำยสินค้ำ         -         - 2,089,183.00 8,454,298.00 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ - - 563,486.32 750,000.02 อัตรำ MLR ของธนำคำร

กสิกรไทย + 3 ต่อปี, ร้อย

ละ 9.62 - 10.25 (ตั้งแต่

วันที่ 1 เมษำยน 2554 

เป็นต้นไป) และอัตรำร้อย

ละ 15 ต่อปี (ก่อนวันที่ 1 

เมษำยน 2554)

รำยได้ค่ำเช่ำอำคำร - - 377,300.00 220,000.00 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท์ เซอร์วิส จ�ากัด

ซื้อสินค้ำ           - 25,000.00 - - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ขำยสินค้ำ 18,000.00 45,500.00 - - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ดอกเบี้ยรับ - 285,604.95 - - อัตรำร้อยละ 15 ต่อปี

บริษัท ฟิลเตรชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซื้อสินค้ำ           - 492,600.00           -           - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

4.7 ภำระผูกพันต่อกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระค�้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯ มีภำระกำรค�้ำประกันสินเชื่อประเภทหนังสือค�้ำประกัน

ส�ำหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด โดยเป็นกำรใช้วงเงินสินเชื่อ

ร่วมกันภำยในวงเงิน 20 ล้ำนบำท
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5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย : บำท

งบกำรเงินเฉพำะ

2554 2553

สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ

จ�ำนวน สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ

จ�ำนวนเงิน

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิิเนียริ่ง จ�ำกัด 76.67 11,500,000.00 60.00 3,000,000.00

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน (11,500,000.00) -

สุทธิ - 3,000,000.00

ในระหว่ำงไตรมำส 2 ปี 2554 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจด

ทะเบียนอีกจ�ำนวน 10 ล้ำนบำท (100,000 หุ้นๆ ละ 100 บำท) จำกเดิม 5 ล้ำนบำท เป็น 15 ล้ำน

บำท โดยบริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนในหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยดังกล่ำวเพิ่มในสัดส่วนกำรถือหุ้น

เดิมในอัตรำร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย จ�ำนวน 60,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 

บำท และได้ซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นอื่นท่ำนหนึ่งในสัดส่วนร้อยละ 25 ของหุ้นสำมัญ

เพิ่มทุน คิดเป็นจ�ำนวนหุ้น 25,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 100 บำท ท�ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของบริษัทฯ 

เพิ่มขึ้นจำกเดิมร้อยละ 60 เป็น ร้อยละ 76.67 

ทั้งนี้ในวันที่ 21 มิถุนำยน 2554 บริษัทฯ ได้มีกำรท�ำสัญญำให้สิทธิในกำรซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท

ย่อยในจ�ำนวน 25,000 หุ้น จำกบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นรำยดังกล่ำว โดยสัญญำมีระยะเวลำ 2 ปีนับ

ตั้งแต่วันลงนำมในสัญญำ ก�ำหนดรำคำซื้อหุ้นเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีของงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจ

สอบหรือสอบทำนของผู้สอบบัญชีงวดล่ำสุด หรือมูลค่ำที่ตรำไว้ของหุ้นสำมัญ ณ วันที่ผู้รับสิทธิแจ้ง

ควำมประสงค์ในกำรซื้อหุ้นเป็นลำยลักษณ์อักษรแล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ และมีต้นทุนทำงกำรเงิน

ในอัตรำร้อยละ 7.125 ต่อปี ของมูลค่ำเงินลงทุนจ�ำนวนเงิน 2,500,000 บำท

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้กำรค้ำ 117,239,551.60 103,168,230.47 113,112,335.80 101,874,907.56

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,254,409.10) (2,409,326.44)  (2,407,444.10) (2,409,326.44)

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 110,985,142.50 100,758,904.03 110,704,891.70 99,465,581.12
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หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้อื่น

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ 4,918,209.69 2,410,516.62 4,918,209.69 2,410,516.62

   ค่ำใช้จ่ำยล่วงหน้ำ 1,361,162.57 1,196,212.50 1,361,162.57 1,196,212.50

   ภำษีซื้อยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 1,325,656.28 926,651.23 1,325,656.28 918,016.09

   ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย 1,389,498.45 524,582.46 - -

   เงินประกันอำกรน�ำเข้ำ 746,860.89 829,977.94 746,860.89 829,977.94

   มูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 2,284,130.39 2,223,430.08 - -

   อื่นๆ 1,361,780.06 562,160.51 1,296,921.06 183,370.51

รวมลูกหนี้อื่น 13,387,298.33 8,673,531.34 9,648,810.49 5,538,093.66

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (696,006.00) - (488,006.00) -

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 12,691,292.33 8,673,531.34 9,160,804.49 5,538,093.66

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 123,676,434.83 109,432,435.37 119,865,696.19 105,003,674.78

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยแยกตำม

จ�ำนวนวันที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

ลูกหนี้การค้า

หนี้ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 66,253,064.10 60,980,779.64 65,991,053.30 60,928,617.14 

ค้ำงช�ำระ

1-60 วัน 41,573,097.19 34,987,328.57 41,525,432.19 34,587,340.10 

61-120 วัน 3,182,491.04 3,509,839.60 2,662,471.04 2,668,667.66 

121-180 วัน 290,181.79 1,496,744.36 290,181.79 1,496,744.36 

มำกกว่ำ 180 วัน  ขึ้นไป 5,940,717.48 2,193,538.30 2,643,197.48 2,193,538.30 

รวม 117,239,551.60 103,168,230.47 113,112,335.80 101,874,907.56 

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,254,409.10) (2,409,326.44) (2,407,444.10) (2,409,326.44)

ลูกหนี้กำรค้ำ – สุทธิ 110,985,142.50 100,758,904.03 110,704,891.70 99,465,581.12 
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7. สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

สินค้ำส�ำเร็จรูป 167,024,109.45 120,856,193.81 167,031,503.39 120,856,193.81 

สินค้ำระหว่ำงทำง 17,554,373.96 9,077,965.42 17,554,373.96 9,077,965.42 

สินค้ำฝำกขำย 480,940.35 480,940.35 -

งำนระหว่ำงท�ำ 490,343.58 2,109,282.40 - -

วัตถุดิบ 713,061.77 2,249,990.75 - -

รวม 186,262,829.11 134,293,432.38 185,066,817.70 129,934,159.23 

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (6,400,357.46) (5,515,119.54) (6,400,357.46) (5,515,119.54)

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 179,862,471.65 128,778,312.84 178,666,460.24 124,419,039.69 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

สัดส่วน

กำรลงทุน

ร้อยละ

หน่วย : บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2553 2552 2553 2552

บริษัท เอ็น แอนด์ พี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

รำคำทุน 2 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00) (1,000,000.00)

สุทธิ - - - -

9. เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน - สุทธิ

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงำน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญำเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิกำรของพนักงำน คิดดอกเบี้ย

ในอัตรำ 10% ต่อปี
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10. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ราคาทุน

ที่ดิน 877,160.00 - - 493,000.00 1,370,160.00

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 16,109,829.80 - - 6,951,492.68 23,061,322.48

รวม 16,986,989.80 - - 7,444,492.68 24,431,482.48

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 11,291,715.79 431,804.43 - 3,096,983.97 14,820,504.19

รวม 11,291,715.79 431,804.43 - 3,096,983.97 14,820,504.19

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 5,695,274.01 9,610,978.29

หน่วย: บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ราคาทุน

ที่ดิน 877,160.00 - - 493,000.00 1,370,160.00

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 17,754,322.48 - - 5,307,000.00 23,061,322.48

รวม 18,631,482.48 - - 5,800,000.00 24,431,482.48

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 12,351,612.46 477,675.95 - 1,991,215.78 14,820,504.19

รวม 12,351,612.46 477,675.95 - 1,991,215.78 14,820,504.19

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 6,279,870.02 9,610,978.29
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บริษัทฯ ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งหมด 4 แห่ง ดังนี้

หน่วย : ล้ำนบำท

รำคำตำม

บัญชี

รำคำ

ประเมิน ผู้ประเมินอิสระ

วันที่รำยงำนกำร

ประเมินทรัพย์สิน

แห่งที่ 1 2.43 10.64 บริษัท ชำเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 13 ธันวำคม 2549

แห่งที่ 2 2.99 5.40 บริษัท ชำเตอร์ เซอร์เวเยอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด 20 ตุลำคม 2551

แห่งที่ 3 0.53 4.50 บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 25 มิถุนำยน 2552

แห่งที่ 4 3.66 5.20 บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 11 สิงหำคม 2554

ในระหว่ำง ปี 2554 บริษัทฯได้จัดประเภทโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงแห่งหนึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 

ณ วันที่โอนจ�ำนวนเงิน 3.81 ล้ำนบำท มำเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมจ�ำนวนเงิน 0.43 ล้ำนบำท และ 0.81 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และรวมอยู่

ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 0.48 ล้ำนบำท และ 0.86 ล้ำน

บำท ตำมล�ำดับ

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 

ธันวำคม 2554 และ 2553 ของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ มีจ�ำนวน 0.54 ล้ำนบำท 

บริษัทฯ ได้น�ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2554 และ 2553 จ�ำนวน 9.08 ล้ำนบำท และ 5.60 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ราคาทุน

ที่ดิน 32,877,486.00 - - (493,000.00) 32,384,486.00

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 105,432,781.03 410,080.15 (1,267,659.58) (6,951,492.68) 97,623,708.92

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 17,745,354.72 2,569,361.66 (1,706,951.64) (41,500.00) 18,566,264.74

เครื่องมือโรงงำน 468,363.45 156,586.00 - (60,998.00) 563,951.45
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หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

สินค้ำสำธิต 9,508,914.18 2,021,907.04 - 1,497,873.08 13,028,694.30

ยำนพำหนะ 13,502,346.90 2,010,280.38 (1,110,859.81) - 14,401,767.47

สำธำรณูปโภค 13,239,760.18 494,422.66 - - 13,734,182.84

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 6,481,676.80 - - 6,481,676.80

งำนระหว่ำงก่อสร้ำง 597,064.35 - (588,064.35) - 9,000.00

รวม 193,372,070.81 14,144,314.69 (4,673,535.38) (6,049,117.60) 196,793,732.52

ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 18,301,744.74 3,340,961.19 (80,227.21) (3,096,983.97) 18,465,494.75

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 11,183,171.19 3,286,698.16 (1,696,734.05) (4,397.90) 12,768,737.40

เครื่องมือโรงงำน 23,757.45 105,469.15 - - 129,226.60

สินค้ำสำธิต 5,668,766.71 2,120,545.87 - - 7,789,312.58

ยำนพำหนะ 4,821,591.09 1,775,530.89 (978,340.99) - 5,618,780.99

สำธำรณูปโภค 2,685,915.89 1,331,270.57 - - 4,017,186.46

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 458,454.89 - - 458,454.89

รวม 42,684,947.07 12,418,930.72 (2,755,302.25) (3,101,381.87) 49,247,193.67

ค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 3,597,913.22

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 150,687,123.74 143,948,625.63

หน่วย: บำท

งบกำรเงินเฉพำะ

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 1 

มกรำคม2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง
จัดประเภท

ราคาทุน

ที่ดิน 32,877,486.00 - - (493,000.00) 32,384,486.00

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 102,339,568.19 410,080.15 - (5,307,000.00) 97,442,648.34

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 17,101,109.94 2,121,123.38 (1,706,951.64) - 17,515,281.68

สินค้ำสำธิต   8,836,064.94 1,976,307.04 - - 10,812,371.98

ยำนพำหนะ 13,502,346.90 2,010,280.38 (1,110,859.81) - 14,401,767.47

สำธำรณูปโภค 13,239,760.18 494,422.66 - - 13,734,182.84
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หน่วย: บำท

งบกำรเงินเฉพำะ

ยอดคงเหลือ 

ณ วันที่ 1 

มกรำคม2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง
จัดประเภท

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 9,788,899.50 - - 9,788,899.50

รวม 187,896,336.15 16,801,113.11 (2,817,811.45) (5,800,000.00) 196,079,637.81

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 17,216,287.31 3,222,653.69 - (1,991,215.78) 18,447,725.22

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�ำนักงำน 11,115,226.26 3,014,595.52 (1,696,734.05) - 12,433,087.73

สินค้ำสำธิต 5,623,759.31 1,932,248.59 - - 7,556,007.90

ยำนพำหนะ 4,821,591.09 1,775,530.89 (978,340.99) - 5,618,780.99

สำธำรณูปโภค 2,685,915.89 1,331,270.57 - - 4,017,186.46

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 790,790.54 - - 790,790.54

รวม 41,462,779.86 12,067,089.80 (2,675,075.04) (1,991,215.78) 48,863,578.84

ค่าเผื่อการด้อยค่า

สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ - 3,597,913.22

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 146,433,556.29 143,618,145.75

ในระหว่ำงงวดไตรมำส 1 ปี 2554 บริษัทฯได้จัดประเภทโอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงแห่งหนึ่งที่ซึ่งมี

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่โอนจ�ำนวนเงิน 3.81 ล้ำนบำท ไปเป็นอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมจ�ำนวนเงิน 12.42 ล้ำนบำท และ 12.84 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และรวม

อยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 12.07 ล้ำนบำท และ 12.60  

ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 

และ 2553 จ�ำนวน 100.61 ล้ำนบำท และ 115.10 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกัน

วงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง

รำคำทุนของสนิทรพัย์ถำวรทีห่กัค่ำเสือ่มรำคำครบแล้วและยงัคงใช้งำนอยู ่ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2554 

และ 2553 ของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 4.13 ล้ำนบำท และ 5.20 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ



159 

12. สิทธิการเช่า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ

ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี
ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน 5,600,000.00 - - 5,600,000.00

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม 2,323,768.40 225,315.46 - 2,549,083.86

สุทธิ 3,276,231.60 225,315.46 - 3,050,916.14

สิทธิกำรเช่ำ ของบริษัท ประกอบด้วยสัญญำ 2 ฉบับ ดังนี้

• เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2538 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำอำคำรกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�ำระค่ำสิทธิ

กำรเช่ำเป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 บำท มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และต้องจ่ำยค่ำเช่ำ

รำยปี ตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000บำท

• เมือ่วนัที ่4 มถินุำยน 2547 บรษิทัฯ ได้ท�ำสญัญำรบัโอนสทิธกิำรเช่ำอำคำรจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้อง

กันแห่งหนึ่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 บำท มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน 

และต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท

ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553 ได้บนัทกึรวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ จ�ำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท และ 0.22 ล้ำนบำท 

ตำมล�ำดับ

13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะ

ยอดคงเหลือ ณ วัน

ที่ 1 มกรำคม 

2554

รำยกำรเคลื่อนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม 

2554เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน 10,259,870.81 - - 10,259,870.81

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (5,848,288.02) (1,363,122.48) - (7,211,410.50)

สุทธิ 4,411,582.79 (1,363,122.48) - 3,048,460.31

ค่ำตดัจ�ำหน่ำยส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2554 และ 2553 ได้บนัทกึรวมอยูใ่นงบก�ำไรขำดทนุ

เบ็ดเสร็จมีจ�ำนวนเงิน 1.36 ล้ำนบำท และ 1.11 ล้ำนบำทตำมล�ำดับ
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รำคำทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

2554 และ 2553 ของบริษัทฯ มีจ�ำนวน 2.08 ล้ำนบำท และ 2.08 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บำท

  

งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 5,026,393.71 9,302,410.99 

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน 5,000,000.00 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท 28,429,827.39    4,615,418.33 

รวม 38,456,221.10    13,917,829.32 

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 อัตรำดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินมีอัตรำดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

2554 2553

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

(ปี 2554 และ 2553 กับธนำคำรพำณิชย์ใน

ประเทศ 5 แห่ง)

ร้อยละ MOR ถึง MLR+0.5

(ร้อยละ 6.38 ถึง 8)

อัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกประจ�ำ  

3 เดือน

(ร้อยละ 0.65 ถึง 6.88)

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน

(ปี 2554 และ 2553 กับธนำคำรพำณิชย์ใน

ประเทศ 1 แห่ง)

ร้อยละ MLR-1.25

(ร้อยละ 6)

ร้อยละ MLR-1.5

(ร้อยละ 4.5)

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท

(ปี 2554 และ 2553 กับธนำคำรพำณิชย์ใน

ประเทศ 3 แห่ง 

และ 2 แห่ง ตำมล�ำดับ)

ร้อยละ SIBOR+3.75 ถึง 

MLR - 1

(ร้อยละ 4.22 ถึง 6.25)

ร้อยละ SIBOR+3.75 ถึง 

อัตรำตำมประกำศของธนำคำร

แห่งหนึ่ง

(ร้อยละ 4.14 ถึง 7)

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 
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15. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

  หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  2554 2553  2554 2553

เจ้ำหนี้กำรค้ำในประเทศ 17,662,353.95  23,300,596.87  15,770,676.15  22,111,127.90 

เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ 64,025,061.41   39,631,608.96  61,591,573.14  39,631,608.96 

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำ 81,687,415.36   62,932,205.83  77,362,249.29   61,742,736.86 

เจ้ำหนี้อื่น

  ภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 789,659.90  1,161,719.62 789,659.90 1,045,650.20

  ค่ำนำยหน้ำค้ำงจ่ำย 3,249,644.18  3,137,213.96 3,249,644.18 2,889,734.96

  โบนัสค้ำงจ่ำย 11,928,248.00 11,094,618.31 11,928,248.00 11,094,618.31

  ค่ำตอบแทนและบ�ำเหน็จ

2,950,000.00 3,600,000.00 2,950,000.00     

3,600,000.00

  เงินค่ำสินค้ำรับล่วงหน้ำ 2,602,096.30 531,511.03 2,502,096.30 531,511.03

  เงินปันผลค้ำงจ่ำย - 20,250,000.00 - 20,250,000.00

  ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย 7,112,418.73 5,929,883.72 6,497,828.01 5,306,197.92

  อื่นๆ 2,637,202.72 1,176,533.37    1,813,943.54 434,836.99

รวมเจ้ำหนี้อื่น 31,269,269.83 46,881,480.01 29,731,419.93 45,152,549.41

รวมเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 112,956,685.19 109,813,685.84 107,093,669.22 106,895,286.27

16. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

  หน่วย : บำท

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  2554 2553  2554 2553

หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือ 3,269,126.98 4,904,880.00 2,948,274.64 4,904,880.00

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี (208,513.74) (283,745.93) (184,247.53) (283,745.93)

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 3,060,613.24 4,621,134.07 2,764,027.11 4,621,134.07

หัก ส่วนของหนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน

ที่จะครบก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี (1,955,680.17) (2,008,468.09) (1,830,569.09) (2,008,468.09)

สุทธิ 1,104,933.07 2,612,665.98 933,458.02 2,612,665.98
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17. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่  31 ธันวำคม 2554 และ 2553 บัญชีนี้ประกอบด้วย

  หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

  2554  2553  2554  2553

เงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน  

   ณ 1 มกรำคม 61,649,833.78    52,733,509.25  61,649,833.78    52,733,509.25 

เพิ่มขึ้นในระหว่ำงงวด -    25,000,000.00  -    25,000,000.00 

จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงงวด (22,629,357.86)  (16,083,675.47)  (22,629,357.86)  (16,083,675.47)

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึง      

 ก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี (23,588,504.73)  (22,792,958.96)  (23,588,504.73)  (22,792,958.96)

สุทธิ 15,431,971.19    38,856,874.82  15,431,971.19    38,856,874.82 

เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม 2551 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจ�ำนวน 

70 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดจ่ำยช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 

1.35 ล้ำนบำท จ�ำนวน 60 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกเดือนกันยำยน 2551 โดยมีอัตรำดอกเบี้ยดังนี้

งวดผ่อนช�ำระ อัตรำดอกเบี้ย (ต่อปี)

งวดที่ 1 – 24 MLR - 1.5

งวดที่ 25 – 36 MLR - 0.5

งวดที่ 37 เป็นต้นไป MLR

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2553 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์แห่งเดียวกันอีกจ�ำนวน 

25 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 0.7 

ล้ำนบำท จ�ำนวน 36 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2553 โดยมีอัตรำดอกเบี้ยดังนี้

งวดผ่อนช�ำระ อัตรำดอกเบี้ย (ต่อปี)

งวดที่ 1 – 12 MLR - 0.5

งวดที่ 13 – 36 MLR

บรษิทัฯ ได้น�ำทีด่นิและสิง่ปลกูสร้ำงของบรษิทัไปจดจ�ำนองเพือ่ค�ำ้ประกนัเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนั

กำรเงินดังกล่ำว  
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18. ผลประโยชน์พนักงาน

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ประกอบ

ด้วย

  หน่วย: บำท

  งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน     

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน  14,160,134.43 14,046,578.92

ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร  

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้  - -

ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้  - -

หนี้สินผลประโยชน์พนักงำน – สุทธิ  14,160,134.43 14,046,578.92

กลุ่มบริษัทก�ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำย

แรงงำนซึ่งให้สิทธิแก่พนักงำนที่เกษียณอำยุและท�ำงำนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้

รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย 300 วัน หรือ 10 เดือน

กำรเปลีย่นแปลงมลูค่ำปัจจบุนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำนส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 

2554 มีดังนี้

  หน่วย : บำท

  งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน   

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน     

   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2554  12,811,786.64    12,558,766.76 

ผลประโยชน์ที่จ่ำย  -  -   

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน  1,167,745.60 1,308,600.83

ต้นทุนดอกเบี้ย  180,602.19 179,211.33

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร  

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย  - -

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน  

   ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554  14,160,134.43 14,046,578.92
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ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 

ประกอบด้วย

 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน   

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน 1,167,745.60 1,308,600.83

ต้นทุนดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน 180,602.19 179,211.33

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - -

   สุทธิที่รับรู้ในงวด - -

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 1,348,347.79 1,487,812.16

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554ได้แสดงไว้ในงบก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ ดังนี้

 หน่วย: บำท

 งบกำรเงินรวม

งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน   

ต้นทุนบริกำร (96,296.30) -

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 549,167.63 536,566.36

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 895,476.46 951,245.80

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 1,348,347.79 1,487,812.16

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 

(แสดงด้วยค่ำเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก) มีดังนี้

งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

อัตรำคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 10 ปี 33.35 %

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 20 ปี 3.83%

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 30 ปี 4.12%

เงินเดือนในอนำคตที่เพิ่มขึ้น 5.00%

อัตรำมรณะ ตำรำงมรณะปี 2551
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วัน

สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและสะท้อนประมำณกำรของจังหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์

ข้อสมมตเิกีย่วกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ทีจ่ะอยูจ่นเกษยีณในอนำคตอย่ำงสม

เหตุสมผลประมำณกำรจำกตำรำงมรณะ

19. ทุนเรือนหุ้น

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2553 มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสำมัญ

ใหม่ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไป โดยมีจ�ำนวนหุ้นที่เสนอขำย 40 ล้ำนหุ้นมูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 

รำคำเสนอขำยหุ้นละ 3.60 บำท รวมเป็นมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำย 144 ล้ำนบำท และมีค่ำใช้จ่ำย

ในกำรออกหุ้นอยู่ 6.31 ล้ำนบำทเป็นรำยกำรหักในบัญชีส่วนเกินมูลค่ำหุ้น บริษัทฯ ได้รับช�ำระค่ำหุ้น

เต็มมูลค่ำแล้วและได้แจ้งต่อกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2553  

20. ส�ารองตามกฎหมาย

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่ง

ไว้เป็นส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ 

(ถ้ำม)ี จนกว่ำทนุส�ำรองนีจ้ะมจี�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ทนุส�ำรอง

ตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยปันผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยครบร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมที่กฎหมำยก�ำหนดแล้ว

21. เงินปันผลจ่าย

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 8 สิงหำคม 2554 ได้มีมติให้

จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนนิงำนงวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2554 ในอตัรำ

หุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 13.50 ล้ำนบำท ในวันที่ 7 กันยำยน 2554 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่  25 กุมภำพันธ์ 2554 และ

รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2554 เมือ่วนัที ่22 เมษำยน 2554 ได้มมีตใิห้จ่ำยเงนิปันผล

ส�ำหรับปี 2553 งวดสุดท้ำยในวันที่ 11 พฤษภำคม 2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท ส�ำหรับผู้ถือหุ้น

สำมัญของบริษัท จ�ำนวนหุ้น 135 ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวน 13.50 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 

62.25 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2553 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 20 ธันวำคม 2553 ได้มีมติให้จ่ำย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของ  บริษัทฯ จำกก�ำไรสะสม ในอัตรำหุ้นละ 0.15 บำท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 

20.25 ล้ำนบำท โดยมกี�ำหนดกำรจ่ำยเงนิปันผลในวนัที ่14 มกรำคม 2554 และจดัสรรเป็นทนุส�ำรอง

ตำมกฎหมำยจ�ำนวน 4 ล้ำนบำท
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ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 16 สิงหำคม 2553 ได้มีมติ

ให้จ่ำยปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน 2553 ในอัตรำ

หุ้นละ 0.08 บำท และจ่ำยจำกก�ำไรสะสมในอัตรำหุ้นละ 0.22 บำท เป็นจ�ำนวนเงินรวม 28.5 ล้ำน

บำท และได้จ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวเมื่อวันที่ 15 กันยำยน 2553 โดยมีกำรจัดสรรเป็นทุนส�ำรองตำม

กฎหมำยจ�ำนวน 1 ล้ำนบำท

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2553 ได้มีมติให้จ่ำย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำกผลกำรด�ำเนินงำนปี 2552 ในอัตรำหุ้นละ 0.13 บำท รวมเป็น

จ�ำนวนเงิน 12.35 ล้ำนบำท โดยได้แบ่งเป็นจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปในอัตรำหุ้นละ 0.05 บำท 

เป็นจ�ำนวนเงิน 4.75 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2552 และจ่ำยส่วนที่เหลือในอัตรำหุ้นละ 0.08 

บำท เป็นจ�ำนวนเงิน 7.6 ล้ำนบำท เมื่อวันที่ 20 พฤษภำคม 2553 และจัดสรรเป็นทุนส�ำรองตำม

กฎหมำยจ�ำนวน 1.35 ล้ำนบำท 

22. ภาษีเงินได้

กำรลดภำษีเงินได้นิติบุคคล 

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำรัษฎำกร ฉบับที่ 531 พ.ศ. 

2554 ลงวันที่ 14 ธันวำคม 2554 ให้สิทธิทำงภำษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ 

ไอ โดยลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิเฉพำะส่วนที่

ไม่เกิน 50 ล้ำนบำท ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2554 บริษัทได้

ค�ำนวณภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกก�ำไรทำงภำษีส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 ในอัตรำร้อย

ละ 25 เฉพำะส่วนที่ไม่เกิน 50 ล้ำนบำทและส่วนที่เกินใช้อัตรำภำษีร้อยละ 30 

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส�ำคัญ

ดังนี้

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

2554 2553 2554 2553

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำคงเหลือ

   และงำนระหว่ำงท�ำ 53,729,043.90 (33,561,642.10) 54,939,324.38 (27,196,877.67)

ซื้อสินค้ำ 562,924,900.73 462,065,011.40 541,723,936.97 458,630,957.45

ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหน่ำย 14,771,508.74 15,033,420.05 14,133,203.69 14,794,207.02

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่น

   ของพนักงำน 105,489,616.98 95,627,884.44 97,078,059.08 89,963,125.37
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24. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยด�ำเนนิกจิกำรใน 2 ส่วนงำนหลกั คอื (1) ธรุกจิซือ้มำขำยไปอปุกรณ์เพือ่ควำม

ปลอดภัยและอุปกรณ์นิรภัย (2) ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ และด�ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำง

ภมูศิำสตร์หลกัในประเทศไทย ข้อมลูทำงกำรเงนิจ�ำแนกตำมส่วนงำนธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 และ 2553 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบำท

ธุรกิจซื้อมำขำยไปอุปกรณ์

เพื่อควำมปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย ธรุกจิเกีย่วกบัระบบบ�ำบดัน�ำ้ งบกำรเงินรวม
 

2554 2553 2554 2553 2554 2553

รำยได้จำกกำรขำยและรำยได้จำก

   กำรให้บริกำร 679,795 610, 897 39,350 26,969 719,145 637,866

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร (468,639) (418,763) (40,133) (22,225) (508,772) (440,988)

ก�ำไร(ขำดทุน)ขั้นต้นตำมส่วนงำน 211,156 192,134 (783) 4,744 210,373 196,878

รำยได้และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:

รำยได้อื่น

   ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน – สุทธิ (1,199) 3,382

   อื่นๆ 3,996 5,582

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย (76,036) (68,714)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (4,610) -

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (86,968) (79,038)

ต้นทุนทำงกำรเงิน (4,383) (5,192)

ภำษีเงินได้ (15,990) (15,140)

ก�ำไรส�ำหรับปี 25,183 37,758

25. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำช

บัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจ่ำยเงินสมทบและ

เงินสะสมเข้ำกองทุนด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ำๆ กันในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงำน และ

จ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของ กลุ่มบริษัทฯ ในระหว่ำง

ปี 2554 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 2.51 ล้ำนบำท (2553: 

2.56 ล้ำนบำท)



168 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯ มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงิน ดังนี้

  หน่วย : ล้ำนบำท

  วงเงิน  เบิกใช้  ยังไม่ได้ใช้

1) แอลซีและทีอำร์ 88  (29) 59

2) ตั๋วสัญญำใช้เงิน 30  (5) 25

3) หนังสือค�้ำประกัน 31  (3) 28

4) เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 47  (5) 42

5) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ  120  - 120

6) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ วงเงิน  1.15 

ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 ไม่ได้มีกำรใช้วงเงินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด 

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯ ค�้ำประกันภำระผูกพันของธนำคำรดังกล่ำว 

27. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ควำมเสี่ยงในเรื่องกำรให้สินเชื่อ คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่คู ่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนด

ในสัญญำซึ่งก่อให้ เกิด ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อย

มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดย ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อและให้สินเชื่ออย่ำงระมัดระวัง 

นอกจำกนี้ ยังมีนโยบำยที่จะท�ำธุรกรรมกับผู้ค้ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อลดโอกำสของกำรสูญเสีย

ทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้

ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลังจำกหกั

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด (อัตรำ

ดอกเบี้ย MOR และ MLR) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยจำกกำรที่อัตรำ

ดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมคีวำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ทีส่�ำคญัอนัเกีย่วเนือ่งกบัเงนิฝำกสถำบนักำรเงนิ 

เงินลงทุนชั่วครำวและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สิน

ทำงกำรเงนิส่วนใหญ่มกี�ำหนดระยะเวลำช�ำระคนืภำยในหนึง่ปี ควำมเสีย่งจำกอตัรำดอกเบีย้ของบรษิทัฯ

และบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกบริษัท ฯ และ

บริษัทย่อยมีเจ้ำหนี้และรำยกำรซื้อสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ในระหว่ำงปีสิ้นสุด

วนัที ่31 ธนัวำคม 2554 บรษิทัฯ มกีำรป้องกนัควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นของเจ้ำหนีก้ำรค้ำ และ

รำยกำรสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นบำงส่วน 

อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำร

ท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำแลกเปลี่ยน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

สกุลเงิน

จ�ำนวนเงินตรำ 

ต่ำงประเทศ เทียบเท่ำเงินบำท

ยูโร 8,104.96 335,056.61

เยน 2,839,080.00 1,158,139.87

ดอลล่ำร์สหรัฐ 1,078,492.44 34,248,227.28

ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 1,050,709.95 25,850,149.38

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสอง

ฝ่ำยมคีวำมรอบรู ้และเตม็ใจในกำรแลกเปลีย่นและสำมำรถต่อรองรำคำกนัได้อย่ำงเป็นอสิระในลกัษณะ

ที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ 

ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบ

เท่ำเงินสด ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ เงินให้กู้ยืม และเงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณ

ตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแส

เงนิสดในอนำคตคดิลดด้วยอตัรำดอกเบีย้โดยประมำณในตลำด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงนิ ส่วน

มูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ อัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตำมรำคำตลำด หรืออัตรำดอกเบี้ย

ใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงใน

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สัญญำเช่ำ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำ

ดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
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28. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

2553 ใหม่ เพือ่ให้สอดคล้องกบักำรจดัประเภทรำยกำรบญัชใีนงวดปัจจบุนั ซึง่ไม่มผีลกระทบต่อก�ำไร

สุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดังต่อไปนี้

หน่วย: บำท

งบกำรเงินรวม

รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท ตำมที่จัดประเภทใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 100,758,904.03 (100,758,904.03) -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ - 109,432,435.37 109,432,435.37

ลูกหนี้งำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 2,223,430.08 (2,223,430.08) -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 6,450,101.26 (6,450,101.26) -

สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 129,366,377.19 (588,064.35) 128,778,312.84

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 153,222,245.69 (2,535,121.95) 150,687,123.74

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ - 5,695,274.01 5,695,274.01

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรประกอบกิจกำร - สุทธิ 2,572,087.71 (2,572,087.71) -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ (62,932,205.83) 62,932,205.83 -

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - (109,813,685.84)   (109,813,685.84)

เงินปันผลค้ำงจ่ำย (20,250,000.00) 20,250,000.00 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (26,631,480.01) 26,631,480.01 -

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนขำย 418,722,194.37 2,310,782.43 421,032,976.80

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (89,811.85) 89,811.85 -

อื่นๆ (5,491,927.97) (89,811.85) (5,581,739.82)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 62,461,842.46 6,252,310.09 68,714,152.55

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 58,788,492.54 20,249,146.19 79,037,638.73

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 28,812,238.71 (28,812,238.71) -
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หน่วย: บำท

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

รำยกำรบัญชี ตำมรำยงำนไว้ จ�ำนวนที่จัดประเภท
ตำมที่จัดประเภท

ใหม่

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

ลูกหนี้กำรค้ำ - สุทธิ 99,465,581.12   (99,465,581.12) -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ - 105,003,674.78 105,003,674.78

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 5,088,300.00 (5,088,300.00) -

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - 5,088,300.00 5,088,300.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 5,538,093.66 (5,538,093.66) -

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 150,141,338.60 (3,707,782.31) 146,433,556.29

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ - 6,279,870.02 6,279,870.02

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในกำรประกอบกิจกำร - สุทธิ 2,572,087.71 (2,572,087.71) -

เจ้ำหนี้กำรค้ำ (61,742,736.86) 61,742,736.86 -

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น - (106,895,286.27) (106,895,286.27)

เงินปันผลค้ำงจ่ำย (20,250,000.00) 20,250,000.00 -

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (24,902,549.41) 24,902,549.41 -

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ต้นทุนขำย 430,554,879.78 2,310,782.43 (432,865,662.21)

หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ (89,811.85) 89,811.85 -

อื่นๆ (6,166,102.25) (89,811.85) (6,255,914.10)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 59,764,776.04 6,252,310.09 66,017,086.13

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 57,072,021.33 18,178,479.19 75,250,500.52

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 26,741,571.71 (26,741,571.71) -

29. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2555
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