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วิสัยทัศน์�พันธกิจ�นโยบาย

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

•  ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำและสังคมว่ำมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้ำ

•  พนักงำนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถด้ำน Safety & Environment สูง มีวัฒนธรรมที่ดี และมีควำมสุขในกำรท�ำงำน

•  เจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนสำมำรถสร้ำงผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม

นโยบาย

•  สร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงในระยะยำวในอัตรำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี 

•  ด�ำรงรักษำระบบกำรบริหำรงำนในระบบธรรมำภิบำลโดยเคร่งครัดและยึดมั่นในระบบจริยธรรมและคุณธรรม

•  ขยำยธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงอ้อมในธุรกิจ Safety & Environment โดยวิธีกำรลงทุนโดยตรงและวิธีกำร

   ควบกิจกำร Merger & Acquisitions

•  ส่งเสริมคนเก่งและคนดีในองค์กร

•  รักษำ พัฒนำระบบกำรท�ำงำนที่เป็นมำตรฐำนสำกลที่ยอมรับโดยทั่วไป 

•  ปฎิบัติตำมกฏหมำย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกันโดยเคร่งครัด 

•  ดูแล ควบคุม รักษำผลตอบแทน ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ผู้เกี่ยวข้อง คู่ค้ำโดยดีและสม�่ำเสมอ

สารบัญ



รำยงำนประจ�ำปี 25564

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2556 2555 2554

ปรับปรุงใหม่

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 511.45 507.96 483.28

หนี้สินรวม “ 202.75 215.99 213.21

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ “ 310.52 294.79 272.08

ผลการด�าเนินงาน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ล้ำนบำท 773.88 790.03 719.14

รำยได้รวม “ 776.67 794.13 723.14

ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร “ 540.08 571.31 508.77

ก�ำไรขั้นต้น “ 233.80 218.72 210.37

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ “ 50.75 45.43 28.86

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 16.77% 15.87% 10.40%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 13.28% 12.43% 9.42%

อัตรำก�ำไรขั้นต้น % 30.21% 27.69% 29.25%

อัตรำก�ำไรสุทธิ % 6.53% 5.72% 3.99%

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 2.04 1.98 1.77

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 0.65 0.75 0.78

ข้อมูลหุ้นสามัญ

รำคำพำร์ต่อหุ้น บำท 1.00 1.00 1.00

มูลคำ่ตำมบัญชีต่อหุ้น " 2.30 2.13 2.02

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น " 0.43 0.24 0.20

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น " 0.38 0.34 0.21
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รางวัลและความภูมิใจ

SET AWARDS 2013 
 รำงวลั SET Awards 2013 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภบิำล

ดีเยี่ยม (Top Corporate Governance Report Awards) ประเภท

บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 

2 เป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียนที่มีควำมโดดเด่นด้ำน

กำรรำยงำน กำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

รางวัล MAI Special Encouragement 
 จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณคณะกรรมกำรแห่ง

ปี 2556 “Board of the Year Awards 2013” จัดโดย สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ร่วมกับ ตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่ง

ประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

และสภำธุรกิจตลำดทุนไทย เพื่อเป็นกำรยกย่องและส่งเสริมคณะ

กรรมกำรที่ดี มีคุณภำพ ปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรได้ อยำ่งมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล



รำยงำนประจ�ำปี 25566

สารประธานกรรมการ

นายประยูร วิเวชภูวนนท์
อดีตประธำนกรรมกำร

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
ประธำนกรรมกำร

นายชวลิต หวังธ�ารง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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 ปี 2556 ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งควำมส�ำเร็จของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) แม้ภำพรวมสภำวะเศรษฐกิจทั้งภำยในและภำยนอก

ประเทศจะมีกำรชะลอตัว แต่ผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทก็ยังเป็นที่น่ำพอใจ แม้ว่ำอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ต�่ำกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไปบ้ำง 

แต่บริษัทก็สำมำรถสร้ำงก�ำไรสุทธิในปี 2556 ให้เพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปี 2555 รวมถึงได้ขยำยกำรด�ำเนินธุรกิจไปยังประเทศ

เพื่อนบ้ำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่กำรเป็นประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน โดยในปี 2556 บริษัทได้ด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดีย) จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ ในประเทศกัมพูชำ ซึ่งถือเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตให้กับบริษัท 

นอกเหนือจำกกำรแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ำยในประเทศเมียนมำร์ที่ได้ด�ำเนินกำรไปเมื่อปีที่แล้ว

 

 ด้ำนกำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บริษัทยังคงให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ด�ำเนินงำนด้วยควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ในปี 2556 ถือเป็นอีกปีหนึ่งแห่ง

ควำมภำคภูมิใจของบริษัทและคณะกรรมกำรบริษัท เนื่องจำกบริษัทได้รับกำรจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดีเลิศ” 

จำกผลกำรส�ำรวจด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2556 และได้รับรำงวัล SET Awards 2013 ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล

ดีเยี่ยม ประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จำกปี 2555 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้รับกำร

ยกย่องถึงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยได้รับรำงวัล MAI Special Encouragement จำกโครงกำร

ประกำศเกียรติคุณคณะกรรมกำรแห่งปี 2556 (Board of the Year Awards 2013) 

 

 ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝ่ำย ตลอดจนคณะกรรมกำร ผู ้บริหำร และพนักงำน ที่ให้กำรสนับสนุนอย่ำงต่อเนื่อง และขอให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรบริษัท ผู ้บริหำร 

และพนักงำน จะมุ่งมั่นพัฒนำองค์กรให้เติบโตอย่ำงยั่งยืน ภำยใต้หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู ้มีส่วนได้เสีย

ทุกๆ ฝ่ำย
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คณะกรรมการบริษัท

ศ.ดร.พรชัย�ชุนหจินดา
ประธำนกรรมกำร

1.

รศ.ดร.เสกศักดิ์�จำ�เริญวงศ์
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

4.

นายบุญชัย�สุวรรณวุฒิวัฒน์
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

8.

นายชวลิต�หวังธำ�รง
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2.

รศ.ดร.เอกจิตต์�จึงเจริญ
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

5.

นายธีรเดช�จารุตั้งตรง
กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3.

นายนพดล�ธีระบุตรวงศ์สกุล
กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

6.

นายธันยา�หวังธำ�รง
กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

9.

นายแพทย์ประมุข�วงศ์ธนะเกียรติ
กรรมกำรอิสระ

7.
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

1.	 ศ.ดร.พรชัย	ชุนหจินดา(1)	 อายุ	50	ปี
 ประธำนกรรมกำร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 1,025,000	หุ้น	(0.76%)

คุณวุฒิการศึกษา
•  ดุษฎีบัณฑิต (กำรเงิน) Florida International University
•  วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (สำขำกำรเงิน) 
 Florida International University
•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
•  บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2) จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการฝึกอบรม
•  หลักสูตรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง  วิทยำลัยวิทยำกำรตลำดทุน   
 (วตท) รุ่นที่ 11/2010
•  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่น 7/2013 
  (ก.ค. 2556)
 - หลักสูตร Role of the Chairman program (RCP) 
  รุ่นที่ 11/2012
 - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 
  รุ่นที่ 12/2011
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 4/2005
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 36/2003

ประสบการณ์การทำ	งาน
13 ม.ค.2557 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ
2554 – มี.ค. 2557 : ประธำนกรรมกำรสรรหำ
   และก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2554 – ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำร
   ตรวจสอบ บจก. คอปเปอร์ไวรด์
2554 – ปัจจุบัน : คณะอนุวุฒยำจำรย์ สถำบันบัณฑิต  
   บริหำรธุรกิจศศินทร์/จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
2553 – 2556 : รองคณบดี ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ
   คณะพำณิชศำสตร์และกำรบัญชี
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2551 – ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
2550 – 12 ม.ค.2557 : รองประธำนกรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ
2543 - 2552 : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ   
   บมจ.ไทยพำณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

หมายเหตุ
(1.) ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก 
 มีผล 13 ม.ค.57 

2.	 นายชวลิต	หวังธำ	รง(2)	 อายุ	61	ปี
 กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำร/
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ทางตรง	20,408,800	หุ้น	(15.12%)	

	 	 ทางอ้อม	13,000,000	หุ้น	(9.63%)

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

ประวัติการฝึกอบรม
•  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2007

ประสบการณ์การทำ	งาน
12 มี.ค.2557-ปัจจุบัน :  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
   บมจ.ผลธัญญะ
2556- ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ แคมโบเดีย
2556- ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.ผลธัญญะ
2520 – 2555 : ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร บมจ. ผลธัญญะ
2552 – ส.ค.2555 : ประธำนกรรมกำร 
   บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
2552 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
2549 – ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย 
2549 – ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
2548 – ปัจจุบัน :  กรรมกำร บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 
2539 – ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. วีเอสวี เอเซีย 
2547 – มี.ค. 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีซี ซัพพลำย 
2546 – มี.ค. 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีเอ ซัพพลำย /
   บจก. พีดีอำร์ ซัพพลำย 
2544 – มี.ค. 2551 : ประธำนกรรมกำรบริษัท 
   บจก. พำลลำเดียม อินเตอร์เทรด 
2544 – 2550 : กรรมกำร บจก. พดีเีอส อนิเตอรแ์นชชัน่แนล  
   (ประเทศไทย) 
2536 – มี.ค 2551 : กรรมกำร บจก. พีดี โปรเกรส 
2535 – ม.ค.2552 : กรรมกำร บจก. 
   พี ดี มำร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์ 
2531 – มี.ค 2551 : กรรมกำร บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

หมายเหตุ
(2.) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
 มีผล 12 มี.ค.2557
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4.	 รศ.ดร.เสกศักดิ์	จำ	เริญวงศ์	 อายุ	58	ปี
 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

3.	 นายธีรเดช	จารุตั้งตรง(3)	 อาย	ุ61	ปี
 กรรมกำร/ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 20,000	หุ้น	(0.01%)

คุณวุฒิการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิต (กำรเงิน), Georgia State University
• บัญชีมหำบัณฑิต (กำรธนำคำรและกำรเงิน) 
 จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรเงิน) มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
  รุ่นที่ 6/2011
 - หลักสูตร Monitoring the International Audit Function (MIA) 
  รุ่นที่ 11/2011
 - หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and   
  Risk Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011
 - หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 
  (MFR) รุ่นที่ 13/2011
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 69/2008    
 - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

ประสบการณ์การทำ	งาน
2553 – ปัจจุบัน :  ผู้อ�ำนวยกำรปริญญำโททำงกำรเงิน 
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2550 – 2552 : หัวหนำ้ภำควิชำกำรเงิน 
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2550 – ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/
   กรรมกำรอิสระ บมจ. ผลธัญญะ
2549 – ปัจจุบัน : รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ทางตรง	3,957,500	หุ้น	(2.93%)	

	 	 ทางอ้อม	22,442,500	หุ้น	(16.62%)

คุณวุฒิการศึกษา
• วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นที่ 68/2008

ประสบการณ์การทำ	งาน
10 ก.พ.2557-ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2556-ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม 
2556  : รองประธำนกรรมกำรบริหำรบมจ.ผลธัญญะ
2555-2556  : ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
2550 – 2555  : กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร Aegle Safety Equipment   
   (Shanghai) Co.,Ltd.
2549 – ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
2548 – ปัจจุบัน  : กรรมกำร Aegle Alliance Pte. Ltd.
2547 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. พีดีซี ซัพพลำย 
2547 – 2549  : ประธำนกรรมกำร Aegle Safety 
   Equipment (Shanghai) Co.,Ltd.
2546 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. พีดีเอ ซัพพลำย 
2546 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. พีดีอำร์ ซัพพลำย 
2544 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. พำลลำเดียม อินเตอร์เทรด 
2544 – 2550  : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. พีดีเอส 
   อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย) 
2536 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 – มี.ค. 2551  : กรรมกำร บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

หมายเหตุ
(3.) ปรับสถำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะกรรมกำร  
บริหำรควำมเสี่ยง และได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง มีผล 10 ก.พ.2557 
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5.	 รศ.ดร.	เอกจิตต์	จึงเจริญ(4)	 อายุ	51	ปี
 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
 ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 20,000	หุ้น	(0.01%)

คุณวุฒิการศึกษา
• ดุษฎีบัณฑิต (วิทยำกำรจัดกำร) คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 University of Waterloo 
• วิทยำกำรจัดกำรมหำบัณฑิต คณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 University of Waterloo 
• วิศวกรรมศำสตร์มหำบัณฑิต ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ   
 Youngstown State University, USA 
• วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต ภำควิชำวิศวกรรมไฟฟำ้ 
 (วิชำเอก คอมพิวเตอร์) มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ
 เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008
 -  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

ประสบการณ์การทำ	งาน
มี.ค. 2557 – ปัจจุบัน  : ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
   คำ่ตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
   บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2554 – มี.ค. 2557 : กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน   
   บมจ. ผลธัญญะ 
2554 – 2556  : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
   บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2553 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรบริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต
   มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2550 - ปัจจุบัน  : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
   บมจ. ผลธัญญะ
2548 - ปัจจุบัน  : รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำร โครงกำรปริญญำเอกร่วมสำขำ
   บริหำรธุรกิจ (JDBA) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2544 - 2550  : กรรมกำร โครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ   
   หลักสูตรนำนำชำติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

หมายเหตุ
(4.) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ  
 ตอบแทน มีผล 12 มี.ค.2557

6.	 นายนพดล	ธีระบุตรวงศ์กุล	 อายุ	46	ปี
 กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ/
 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 20,000	หุ้น	(0.01%)

คุณวุฒิการศึกษา
• วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเงิน) 
 University of Colorado at Denver
• บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
• ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร  Role of the Nominating and  Governance 
  Committee (RNG) รุ่นที่ 3/2012
 - หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008
 - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
  รุ่นท่ี 68/2008

ประสบการณ์การทำ	งาน
2556 – ปัจจุบัน :  กรรมกำรตรวจสอบ บจก.ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
2556 – ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
   บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2554 – ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน   
   บมจ. ผลธัญญะ
2554 – 2556 : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
   บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
   บมจ. ผลธัญญะ
2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร บจก. ไอเอฟเอซี
2548 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมธุรกิจ
   บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง 
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7.	 นายแพทย์ประมุข	วงศ์ธนะเกียรติ(5)	 อายุ	44	ปี
 กรรมกำรอิสระ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 1,268,800	หุ้น	(0.94%)

คุณวุฒิการศึกษา
• วุฒิบัตร เพื่อแสดงควำมรู้ควำมช�ำนำญในกำรประกอบวิชำชีพ  
 เวชกรรม สำขำเวชศำสตร์ครอบครัว แพทยสภำ 
• วุฒิบัตรแพทย์เฉพำะทำงสูติศำสตร์-นรีเวชวิทยำ แพทยสภำ
 วชิรพยำบำล วิทยำลัยแพทยศำสตร์กรุงเทพมหำนคร  
• แพทยศำสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศำสตร์ศิริรำชพยำบำล   
 มหำวิทยำลัยมหิดล  

ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตร “กำรคิดแบบสร้ำงสรรค์ Six Thinking Hats 
 Edward De Bono”
• หลักสูตร “ Pro-Executive power program by John 
 Robert Power”
• หลักสูตร “วิเครำะห์งบกำรเงินแบบมืออำชีพ” ศูนย์ส่งเสริม
 กำรพัฒนำควำมรู้ตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 (TSI Institute)
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 186/2014

ประสบการณ์การทำ	งาน
13 ม.ค. 2557-ปัจจุบัน : กรรมกำร บมจ.ผลธัญญะ
2536-ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรคลินิก คลินิกเวชกรรม
   ศรีสำมพรำนกำรแพทย์ 
2543-ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. เกรท ออฟพอร์ทูนิตี้
2555-ปัจจุบัน  : อุปนำยกสมำคม 
   สมำคมนักลงทุนเน้นคุณค่ำ (ประเทศไทย)
2553-2555  : คณะกรรมกำรบริหำร เว็บไซต์ thaivi.com
2536-2542  : แพทย์เฉพำะทำง สูตินรีแพทย์ 
   ส�ำนักกำรแพทย์ กรุงเทพมหำนคร

หมายเหตุ
(5.) ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก 
 มีผล 13 ม.ค.57 

8.	 นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	 อายุ	50	ปี
 กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร/ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
• ศิลปศำสตร์บัณฑิต (รัฐศำสตร์เอกบริหำรรัฐกิจ) 
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง  

ประวัติการฝึกอบรม
• สมัมนำเชงิปฏบิตักิำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รส�ำหรบัคณะผูบ้รหิำร  
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
• กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 11   
 สถำบันพระปกเกล้ำฯ (เม.ย. 2556)
• โปรแกรมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมยั่งยืน
 จำกสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
• The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 
 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์การทำ	งาน
2556 – ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ แคมโบเดีย
2556 – ปัจจุบัน : กรรมกำร/ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร 
   บมจ. ผลธัญญะ
2553 – ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ
2553 – ธ.ค.2555  : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำย
   กลุ่มอุตสำหกรรมภำคกลำง บมจ. ผลธัญญะ
2550 – 2553  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
2542 - 2549  : ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ
2535 - 2541  : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย บจก. ผลธัญญะ
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9.	 นายธันยา	หวังธำ	รง	 อาย	ุ33	ปี
 กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ทางตรง	10,000,000	หุ้น	(7.41%)	

	 ทางอ้อม	3,520,000	หุ้น	(2.61%)

คุณวุฒิการศึกษา
• บริหำรธุรกิจบัณฑิต (ระหว่ำงประเทศ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
• สถำปัตยกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ประวัติการฝึกอบรม
• สมัมนำเชงิปฏบิตักิำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รส�ำหรบัคณะผูบ้รหิำร  
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
• หลักสูตร “กำรออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
 เพื่อควำมยั่งยืน รุ่น 5” สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (ก.ค. 2556)
• หลักสูตร Pro-Executive and Presentation by John 
 Robert Power” 
• หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 180/2013

ประสบการณ์การทำ	งาน
ม.ค.2557 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ
2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
2553 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2553  : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2552  : ผู้จัดกำรแผนกส่ือสำรกำรตลำด บจก. ผลธัญญะ
2549 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
2549 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย
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คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายบุญชัย�สุวรรณวุฒิวัฒน์
ประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร

1. นายพรศักดิ์�ชุนหจินดา
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์/
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและบริกำรส�ำนักงำน

2.

นายชยกฤต�พงศ์ภพไพบูลย์
ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยธุรกิจภูมิภำค

5.นางสาวประไพพิศ�วิริยะบุบผา
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร

3.

นายธันยา�หวังธำ�รง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด/
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ EN

6.

นายปโยธร�มุ้งทอง
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยภำคกลำง/
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

4.

นางสาวณัฐชมกร�พัวพันธ์สกุล
ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

7. นางสาวเสาวภา�ชูรุจิพร
เลขำนุกำรบริษัท/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท/
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8.
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ประวัติคณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

1.	 นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	 อาย	ุ50	ปี
 ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
•  ศิลปศำสตร์บัณฑิต (รัฐศำสตร์เอกบริหำรรัฐกิจ) 
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นท่ี 11   
 สถำบันพระปกเกล้ำฯ (เม.ย. 2556) 
•  โปรแกรมกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพื่อควำมยั่งยืน
 จำกสถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ
•  The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 
 สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
•  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 155/2012

ประสบการณ์การทำ	งาน
2556 – ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ แคมโบเดีย
2556 – ปัจจุบัน : กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
   บมจ. ผลธัญญะ
2553 – ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ
2553 – ธ.ค.2555  : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำย
   กลุ่มอุตสำหกรรมภำคกลำง บมจ. ผลธัญญะ
2550 – 2553  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
2542 - 2549  : ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ
2535 - 2541  : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย บจก. ผลธัญญะ

2.	 นายพรศักดิ์	ชุนหจินดา	 อายุ	46	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำย 
 ทรัพยำกรมนุษย์/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและบริกำรส�ำนักงำน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ทางตรง	90,000	หุ้น	(0.07%)

	 	 ทางอ้อม	580,000	หุ้น	(0.43%)

คุณวุฒิการศึกษา
•  วิทยำศำสตร์บัณฑิต (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
•  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA) 

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  หลักสูตร”เจำะลึกเศรษฐกิจและมำตรฐำนบัญชีอำเซียน” 
 สมำคมนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ (มี.ค. 2556)  
•  โปรแกรมกำรออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือควำมย่ังยืน 
 รุ่น 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ (ก.ค. 2556)  
•  หลักสูตร “Special Considerations in Auditing Financial 
 Instruments (วิธีปฏิบัติงำนตรวจสอบเคร่ืองมือทำงกำรเงิน) 
 สภำวิชำชีพบัญชี ฯ(ธ.ค.2556)   

ประสบการณ์การทำ	งาน
ม.ค.2557-ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยวิศวกรรมและบริกำร  
   ส�ำนักงำน บมจ. ผลธัญญะ
ม.ค.2557-ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 
   บมจ. ผลธัญญะ 
2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโส
   ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 
   บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2556  : กรรมกำร บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
2547 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. รักเจริญ
2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. นนทรีกำรบัญชี 
2539 - 2549  : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. นนทรีกำรบัญชี
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3.	 นางสาวประไพพิศ	วิริยะบุบผา	 อาย	ุ44	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร 

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 500,000	หุ้น	(0.37%)

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 
•  รัฐประศำสนศำสตร์บัณฑิต มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  หลักสูตร “กำรจัดเตรียมเอกสำรระบบคุณภำพ ISO 9000 และระบบ  
 กำรควบคุมแบบ Paperless” สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ

ประสบการณ์การทำ	งาน
2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม จ�ำกัด
2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร
   บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บมจ. ผลธัญญะ
2538 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ
2535 - 2537  : รองหัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ

4.	 นายปโยธร	มุ้งทอง	 อายุ	43	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยภำคกลำง/
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
•  วิทยำศำสตร์บัณฑิตสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
 มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  M&CD Asia Distributor Conference Participants Instruction 
 โดย Scott Safety, A Tyco International Company (ต.ค. 2556)  

ประสบการณ์การทำ	งาน
ม.ค.2557-ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ
   บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม จ�ำกัด
2556 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยภำคกลำง 
   บมจ. ผลธัญญะ
2553 – ธ.ค.2555  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย Government & Retail  
   บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ   
   บจก. ผลธัญญะ
2544 - 2552  : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด  บมจ. ผลธัญญะ   
   บจก. ผลธัญญะ



17บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

5.	 นายชยกฤต	พงศ์ภพไพบูลย์	 อาย	ุ39	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจภูมิภำค

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรตลำด) มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  โปรแกรมกำรออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรเพ่ือควำมย่ังยืน 
 รุ่น 5 สถำบันเพ่ิมผลผลิตแห่งชำติ (ก.ค. 2556)

ประสบการณ์การทำ	งาน
2556 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจภูมิภำค 
   บมจ. ผลธัญญะ
2553 - 2555 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มอุตสำหกรรมภูมิภำค 
   บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่ม 1 บมจ. ผลธัญญะ 
   บจก. ผลธัญญะ
2548 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย บจก. พีดีอำร์ ซัพพลำย
2547 – 2548  : COO ภำคเหนือ บจก. ไชโยเอเอ
2540 - 2547  : Sales Executive บจก.สยำมบรรจุภัณฑ์   
   ชลบุรี (1995)

6.	 นายธันยา	หวังธำ	รง	 อายุ	33	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ EN

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ทางตรง	10,000,000	หุ้น	(7.41%)	

	 ทางอ้อม	3,520,000	หุ้น	(2.61%)

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจบัณฑิต (ระหว่ำงประเทศ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์  
•  สถำปัตยกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  

ประวัติการฝึกอบรม
•  สมัมนำเชงิปฏบิตักิำรบรหิำรควำมเสีย่งองคก์รส�ำหรบัคณะผูบ้รหิำร  
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  หลักสูตร “กำรออกแบบและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
 เพื่อควำมยั่งยืน รุ่น 5” สถำบันเพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (ก.ค. 2556)
•  หลักสูตร Pro-Executive and Presentation by John 
 Robert Power” 
•  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
 - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 
  รุ่นที่ 180/2013

ประสบการณ์การทำ	งาน
ม.ค.2557 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร/กรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ
2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
2553 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2553  : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ
2550 - 2552  : ผู้จัดกำรแผนกส่ือสำรกำรตลำด บจก. ผลธัญญะ
2549 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
2549 - ปัจจุบัน  : กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย
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8.	 นางสาวเสาวภา	ชูรุจิพร	 อายุ	52	ปี
 เลขำนุกำรบริษัท/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท/
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

7.	 นางสาวณัฐชมกร	พัวพันธ์สกุล	 อายุ	51	ปี
 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/
 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ประวัติการฝึกอบรม
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กรส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008   
 สมำคมจดทะเบียน 
•  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)  
 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011
 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011
 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011

ประสบการณ์การทำ	งาน
10 ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน : เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  
   บมจ. ผลธัญญะ
2551 - ปัจจุบัน : เลขำนุกำรบริษัท/เลขำนุกำรคณะ  
   กรรมกำรบริษัท บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2556 : เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำร
   ควำมเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
2551 - 2556  : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
   บมจ. ผลธัญญะ
2546 - 2551 : ผู้จัดกำรธุรกำร/ผู้จัดกำรบริหำรสัญญำ  
   บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
2544 - 2546  : ผู้ช่วยฝ่ำยจัดซื้อ/เลขำนุกำรบริหำร
   ผู้จัดกำรทั่วไป บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง   
   ซิสเท็ม
2541 - 2543  : หัวหนำ้ส่วนจัดซื้อ 
   บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คำร์โก้

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท	 ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
•  บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรบัญชี) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง 

ประวัติการฝึกอบรม
•  หลักสูตร “The Updated COSO’s 2013 Integrated 
 Internal Control: What the Board and Managements 
 should do” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( ธ.ค. 2556)
•  Anti-Corruption Seminar 3/2013 
 สมำคมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ( พ.ย.2556)
•  สัมมนำเชิงปฏิบัติกำรบริหำรควำมเส่ียงองค์กร ส�ำหรับคณะผู้บริหำร   
 (ต.ค. 2556 ฝึกอบรมภำยใน)
•  กำรส่ือสำรและข้ันตอนกำรก�ำหนดนโยบำยท่ีเก่ียวข้องกับ
 กำรป้องกันทุจริตคอร์รับช่ันของบริษัทจดทะเบียน 
•  หลักสูตร “Going from ‘Good’ to ‘Great’ in IT Governance   
 and Outsourcing” ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ย.2556)
•  หลักสูตรกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนกำรตรวจสอบภำยใน 
 โดย บริษัททริส คอร์ปอเรช่ัน จ�ำกัด (ส.ค.2556) 
•  CG Forum 2/2556 : Board Monitoring to build the spirit 
 of good CG  

ประสบการณ์การทำ	งาน
2550 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/  
   เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
   บมจ. ผลธัญญะ
2547 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน
   บจก. ผลธัญญะ
2543 - 2546 : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2540 - 2543  : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน บจก. ผลธัญญะ
2538 - 2539  : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี บจก. ผลธัญญะ
2534 - 2537 : รองผู้จัดกำรแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญะ
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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อบริษัท : บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ : PHOL

ทุนจดทะเบียน : 135,000,000.00  บำท (หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ทุนช�าระแล้ว : 135,000,000.00  บำท (หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมและจัด

จ�ำหนำ่ย ผลิต และให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค

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

12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสำร0-2791-0100-3   

ที่ตั้งส�านักงานสาขา : 1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ต�ำบลทับมำ อ�ำเภอเมือง จังหวัด ระยอง

 โทรศัพท์ 0-3803-4011-3, โทรสำร 0-3803-4017

2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนำ ต�ำบลชำ้งเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 โทรศัพท์ 0-5322-6811, 0-5322-6717, โทรสำร 0-5322-6761, 0-5322-6898                

3) เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวิชิต อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-4714                 

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088

เว็บไซต์บริษัท : www.pdgth.com

เลขานุการบริษัท : คุณเสำวภำ  ชูรุจิพร  โทรศัพท์  0-2791-0151, E-mail:  cs@pdgth.com

นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณศิริพร  อ่อนดี  โทรศัพท์ 0-2791-0206, E-mail:  ir@pdgth.com

ข้อมูลบริษัทย่อย : 1) บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

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

 จังหวัดปทุมธำนี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสำร 0-2791-0100-3   

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 76.67%

2) บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด

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

 จังหวัดปทุมธำนี 12150 โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสำร 0-2791-0100-3   

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%

3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

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

 Cambodia

 สัดส่วนกำรถือหุ้น70%
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 0-2229-2800, โทรสำร 0-26545642, เว็บไซต์ www.tsd.co.th

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

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

ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท ส�านักกฎหมายธีรคุปต์

546 อำคำรยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดำภิเษก  แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    

โทรศัพท์ 0-2511-1512,0-2513-1976, โทรสำร 0-2938-1247, 0-2938-1957  

ชื่อ	สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ	

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ในเว็บไซต์

ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com
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 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) หรือ “บริษัท” และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำที่มีกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียง 

มีสินค้ำหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกกว่ำ 30 ตรำสินค้ำ โดยมีตรำสินค้ำที่บริษัท

ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยเดียว ได้แก่ ตรำสินค้ำ King’s ตรำสินค้ำ Microgard และ ตรำสินค้ำ Ansell นอกจำกนี้ บริษัทมีกำร

พัฒนำตรำสินค้ำเป็นของตนเอง ได้แก่ ตรำสินค้ำ Synos และ ตรำสินค้ำ ENV-SAFE และเพื่อกำรเติบโตในอนำคต บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปยัง

ธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ ทั้งในระดับอุตสำหกรรม และระดับครัวเรือน รวมถึงกำรให้

บริกำรออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำ และกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจำกระบบบ�ำบัดในรูปแบบของสัมปทำน 

บริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น 3 กลุ่มสินค้าและบริการ คือ

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

Environment Products) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงำนใช้สวมใส่บนอวัยวะ

ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกันในขณะท�ำงำน เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกสภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น อันตรำย

จำกควำมร้อน, แสง, เสียง, สำรพิษ, สำรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สำมำรถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่ำงกำย

ตั้งแต่ศรีษะจรดเทำ้ เช่น หมวกนิรภัย, แว่นตำนิรภัย, ที่อุดหู, หน้ำกำกป้องกันฝุ่นและสำรเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้ำนิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์

ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

 1.2 อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้ำงควำม

ปลอดภัยในสถำนประกอบกำร เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอำกำศ, อุปกรณ์ช�ำระล้ำงตำ และล�ำตัวฉุกเฉิน, อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้ำย 

และถำ่ยเทสำรเคมี, อุปกรณ์ถำ่ยเทอำกำศ, อุปกรณ์ล็อกนิรภัย, ป้ำยเพื่อควำมปลอดภัย (Safety Sign) เป็นต้น

 2. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (Control Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภำพแวดล้อมให้

มีควำมสะอำด ปลอดภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำนที่ต้องกำรกำรควบคุม เช่น โรงพยำบำล ห้องคลีนรูมในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิต

เครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  สินค้ำในหมวดนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ท�ำควำม

สะอำด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟำ้สถิตย์ ถุงมือในงำนสภำพควบคุม เครื่องเขียนส�ำหรับห้องคลีนรูม ผ้ำคลีนรูม และชุดคลีนรูม ซึ่งเดิมบริษัทจัดสินค้ำใน

กลุ่มนี้อยู่ในกลุ่มดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน แต่เพื่อเป็นกำรขยำยตลำด บริษัทจึงแยกสินค้ำในกลุ่มนี้ออกมำ

เป็นกลุ่มสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดล้อมอีกหนึ่งกลุ่มสินค้ำและบริกำร

 3. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) บริษัทแบ่งกำรด�ำเนินงำนออก

เป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

 3.1 กำรจัดจ�ำหน่ำยเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำส�ำเร็จรูป จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

ประเภทต่ำงๆ ที่ใช้ในระดับอุตสำหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรองตะกอน, เครื่องสูบน�้ำ, ถังเก็บน�้ำ, ระบบบ�ำบัดน�้ำชุดอุปกรณ์

ส�ำเร็จ (Module) เครื่องกรองน�้ำส�ำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นต้น 

 3.2 กำรให้บริกำรจ�ำหนำ่ยน�้ำจำกระบบบ�ำบัดให้แก่ลูกค้ำ ในลักษณะเดียวกับรูปแบบของสัมปทำน (Build-Own-Operate) โดยด�ำเนิน

กำรตั้งแต่กำรออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และน�ำระบบไปติดตั้งในสถำนที่ของลูกค้ำในลักษณะพร้อมใช้งำน และเก็บเกี่ยวรำยได้จำกกำรจ�ำหนำ่ย

น�้ำที่บ�ำบัดได้ ให้กับลูกค้ำตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำ โดยที่บริษัทเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่ำว 

 3.3 กำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำ โดยด�ำเนินกำรออกแบบ ผลิต และติดตั้งระบบบ�ำบัด มุ่งเน้นในระบบจัดกำรน�้ำ

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้น�้ำ โดยกำรบ�ำบัดน�้ำดีให้ได้คุณภำพเหมำะสมหรือท�ำกำรบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง 

กำรออกแบบและวิศวกรรม, งำนโครงสร้ำง, กำรติดตั้งและติดตำมผล, กำรวิเครำะห์ผลในห้องปฏิบัติกำร, กำรซ่อมบ�ำรุงและงำนบริกำรหลังกำรขำย 

ประเภทกำรให้บริกำรครอบคลุมกำรบริกำรออกแบบพร้อมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) และบริกำรออกแบบและผลิตระบบบ�ำบัดน�้ำชุดประกอบ

ส�ำเร็จ (Module) ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำงเอง (OEM : Original Equipment Manufacturer)

 3.4 กำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ



รำยงำนประจ�ำปี 255622

เป้าหมายในการด�าเนินธุรกิจ

 ธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ซึ่งเป็นธุรกิจเดิมที่บริษัทด�ำเนินงำนมำ

มำกกว่ำ 30 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร สินค้ำได้มำตรฐำน คุณภำพสูง บริษัทยังคงวำงเป้ำหมำยกำรเติบโต

ของรำยได้ปีละไม่ต�่ำกวำ่ร้อยละ 15 โดยในปี 2557 บริษัทมีแผนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้ง 2 กลุ่มสินค้ำและบริกำร คือ กลุ่มสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย 

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และกลุ่มสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม รวมถึงกำรเพิ่มประเภทสินค้ำใหม่เพื่อให้สำมำรถตอบ

สนองควำมต้องกำรลูกค้ำในกลุ่มลูกค้ำที่บริษัทยังมีสัดส่วนรำยได้น้อย เช่น ลูกค้ำกลุ่มธุรกิจโรงพยำบำล ลูกค้ำกลุ่มธุรกิจกำรสื่อสำร และลูกค้ำกลุ่มผู้

บริโภคโดยตรง เป็นต้น 

 ส�ำหรับกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังคงวำงเป้ำหมำยกำรเติบโตในกำรเพิ่มรำยได้และเพิ่ม

สัดส่วนรำยได้จำกเดิมที่มีอยู่ เนื่องจำกเป็นธุรกิจที่มีโอกำสในกำรเติบโตสูง โดยบริษัทมีแผนกำรลงทุนในโครงกำรผลิตน�้ำประปำชุมชนในรูปแบบ

สัมปทำน แผนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์อุปกรณ์บ�ำบัดน�้ำ ส�ำหรับกลุ่มลูกคำ้ที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง และผลิตภัณฑ์ระบบบ�ำบัดน�้ำส�ำเร็จรูปส�ำหรับกลุ่มลูกค้ำ

อุตสำหกรรม  

 นอกจำกแผนกำรเพิ่มผลิตภัณฑ์และกำรขยำยกลุ่มลูกค้ำ ดังกลำ่วข้ำงต้น บริษัทยังมีแผนกำรเพิ่มช่องทำงในกำรจ�ำหนำ่ยสินค้ำโดยกำรจัด

ตั้งสำขำในภูมิภำค รวมถึงกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรขำยสินค้ำทำงอินเตอร์เน็ต เพื่อให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกขึ้น  

 เป้ำหมำยกำรเติบโตในระยะยำว นอกจำกแผนกำรลงทุนในประเทศ บริษัทยังมีแผนกำรขยำยธุรกิจไปยังต่ำงประเทศ ให้ครอบคลุม

ประเทศในภูมิภำคอำเซียน โดยกำรร่วมมือกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในกำรด�ำเนินธุรกิจในพื้นที่ ทั้งนี้ บริษัทได้มีกำรศึกษำข้อมูลในกำรลงทุน รวมถึง

กำรหำพันธมิตรทำงธุรกิจที่เหมำะสม ควบคู่ไปกับกำรด�ำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอยู่เสมอ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�าคัญ

 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจ�ำหน่ำยเมล็ดธัญพืชและสินค้ำทำงกำรเกษตร บริษัท

ได้มีกำรหยุดด�ำเนินกิจกำรไประยะหนึ่ง จนในปี 2521 คุณชวลิต หวังธ�ำรง ได้เข้ำมำด�ำเนินกิจกำรของบริษัท โดยเปลี่ยนประเภทธุรกิจมำ

เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  

 ในปี 2551 บริษัทมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชน

จ�ำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 95 ล้ำนบำทเป็น 135 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชำชนทั่วไป พร้อม

เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5 บำทเป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และบริษัทได้รับอนุญำตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ 

เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่ำ PHOL และเริ่มเปิดท�ำกำรซื้อ-ขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 ธันวำคม 2553

 บริษัทเริ่มขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำโดยร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 

เป็นบริษัทย่อยในปี 2552 แต่เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 บริษัท พีดี เจเนซิส 

เอนจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

 ในปี 2555 บริษัทจัดตั้งสำขำเพิ่มอีก 1 สำขำที่อ�ำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีส�ำนักงำนสำขำ 3 แห่งคือ ภำคตะวันออกที่จังหวัด

ระยอง ภำคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภำคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศแถบอำเซียน โดยแต่งตั้ง

บริษัท เอกำร์ จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหนำ่ยสินค้ำของบริษัทในประเทศเมียนมำร์ 

 และในปี 2556 บริษัทด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ ในเดือนมกรำคม จัดตั้งบริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด วัตถุประสงค์เพื่อ

จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยให้กับลูกค้ำในกลุ ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ

ทุนจดทะเบยีน 1,000,000 บำท และในเดอืนกนัยำยน ด�ำเนนิกำรจดัตัง้บรษิทั ผลธญัญะ (แคมโบเดยี) จ�ำกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company 

Limited) ในประเทศกัมพูชำ เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหนำ่ยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชน 

โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200,000,000 เรียล (ประมำณ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นเงิน

บำทประมำณ 9.5 ล้ำนบำท



23บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

โครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สาขาระยอง

สาขาเชียงใหม่

สาขาภูเก็ต

99.99%

76.67%

70%
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โครงสร้างรายได้

ประเภทของรายได้

ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

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

1. รายได้จากการจัดจ�าหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการ ด้านความ 
 ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

 617,293,843 79.48  597,171,901 75.20  544,274,222 75.39

 1.1 รำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล  470,047,029 60.52  458,120,683 57.69  402,984,118 55.82

 1.2  รำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์เพื่อ ควำมปลอดภัย 
  และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

 147,246,814 18.96  139,051,218 17.51  141,290,104 19.57

2. รายได้จากการจัดจ�าหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านการ 
 ควบคุมสภาพแวดล้อม

 123,459,427 15.90  152,942,703 19.26  134,276,986 18.60

3. รายได้จากการจัดจ�าหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบ
 บ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภค และบริโภค

 33,124,734 4.26  39,913,578 5.03  40,593,779 5.62

 3.1 รำยได้จำกกำรจัดจ�ำหน่ำยระบบบ�ำบัดน�้ำส�ำเร็จรูป 
  เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

 28,335,588 3.65  36,112,906 4.55  16,552,824 2.29

 3.2  รำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจำกระบบบ�ำบัด  4,573,953 0.59  2,969,480 0.37  1,057,556 0.15

 3.3  รำยได้จำกกำรออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำ  -   0.00  616,000 0.08  21,928,598 3.04

 3.4  รำยได้จำกกำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและบ�ำรุงรักษำ  
  เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

 215,193 0.03  215,193 0.03  1,054,800 0.15

4. รายได้อื่นๆ  2,794,622 0.36  4,097,181 0.52  2,797,569 0.39

 รวม  776,672,626 100.00  794,125,363 100.00  721,942,556 100.00
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม

ภาวะอุตสาหกรรม

 ในปี 2556 ภำพรวมภำวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่ำงต่อเนื่อง เศรษฐกิจในหลำยๆประเทศขยำยตัวได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2555 เช่นเดียว

กับประเทศไทย เศรษฐกิจไทยขยำยตัวร้อยละ 2.9 ชะลอลงจำกปีก่อน ตำมภำวะกำรใช้จ่ำยภำคเอกชน ด้ำนดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมโดยรวมหดตัว

ลง 3.2% เนื่องจำกสถำนกำรณ์ดำ้นกำรบริโภคภำยในประเทศที่ชะลอตัวลง รวมถึงสถำนกำรณ์ด้ำนกำรส่งออกสินค้ำอุตสำหกรรมที่ขยำยตัวในระดับ

ที่ไม่สูงมำกนักตำมภำวะเศรษฐกิจโลก

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

 กลุม่ลกูค้ำหลกัของบรษิทัในธรุกจิจดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถงึผลติภณัฑ์

ด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม มีควำมเกี่ยวข้องกับภำวะอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศโดยตรง เนื่องจำกเป็นสินค้ำที่ใช้กับผู้ปฏิบัติงำน หรือใน

สถำนประกอบกำรอตุสำหกรรมต่ำงๆ กลุม่อตุสำหกรรมทีเ่ป็นกลุม่ลกูค้ำหลกัของบรษิทัได้แก่ กลุม่อตุสำหกรรมยำนยนต์ กลุม่อตุสำหกรรมอเิลค็ทรอนกิส์ 

กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ อุตสำหกรรมก่อสร้ำง เป็นต้น

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย และ ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม
(ร้อยละเทียบกับระยะเดียวกับปีก่อน) น�้าหนัก

Realative
Weight
2555 2555 2556

2556

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

อำหำรและเครื่องดื่ม 15.5 14.1 6.8 -6.7 -0.6 -3.9 -11.2 -12.0

ปิโตรเลียม 10.4 8.6 8.5 -2.0 -9.3 -11.9 8.4 6.0

สิ่งทอ 7.3 2.1 -13.6 3.4 7.9 5.6 -1.3 1.8

เครื่องนุ่งห่ม 7.1 4.2 -10.7 -4.6 -14.4 -7.3 3.2 0.9

HDD 7.2 24.3 -16.2 -7.5 -7.3 -17.8 -1.0 -2.6

IC & Semiconductor 6.8 4.4 -21.2 -0.3 -0.6 -2.0 -2.1 3.5

รถยนต์ 5.4 15.8 73.1 1.4 47.4 11.9 -11.0 -26.1

ปูนและวัสดุก่อสร้ำง 4.8 4.7 8.6 2.2 2.7 3.9 1.8 0.3

เคมีภัณฑ์ 4.4 4.2 6.7 -0.9 -0.3 -0.4 -2.0 -0.8

ยำงและพลำสติก 4.0 3.0 2.6 2.5 2.4 2.4 1.2 4.0

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 3.7 4.9 11.7 -2.0 12.2 -3.7 -7.5 -8.4
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 สัดส่วนรำยได้สูงสุดในปี 2556 มำจำกกลุ่มลูกค้ำในอุตสำหกรรมยำนยนต์ที่ยังคงขยำยกำรผลิตในช่วงต้นปี ตำมค�ำสั่งซื้อที่เป็นผลสืบเนื่อง

มำจำกมำตรกำรคนืเงนิภำษขีองรฐับำล รองลงมำคอืกลุม่ลกูค้ำอตุสำหกรรมปิโตรเลยีมและเคมภีณัฑ์ ซึง่ภำคกำรผลติกลบัมำขยำยตวัในช่วงครึง่ปีหลงั 

ด้ำนกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ สัดส่วนรำยได้สูงเนื่องจำกบริษัทมีฐำนลูกค้ำในกลุ่มนี้มำก แต่อย่ำงไรก็ตำมรำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำ

อุตสำหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน จำกภำคกำรผลิตสินค้ำในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ำและฮำร์ดดิสก์ที่ปรับตัวลดลงตำมอุปสงค์ทั้ง

ในและต่ำงประเทศ รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว นอกจำกนี้ บริษัทยังได้รับผลกระทบจำกผู้ขำยสินค้ำจำกปัญหำคุณภำพสินค้ำไม่

เป็นไปตำมข้อตกลง ในส่วนสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม ท�ำให้บริษัทเสียโอกำสในกำรขำยให้กับลูกคำ้กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม 

ปัจจุบันบริษัทได้ท�ำกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวเรียบร้อยแล้ว    

ภาวะการแข่งขัน

 ภำวะกำรแข่งขันส�ำหรับสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพ

แวดล้อม ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่ำนมำ จำกกำรที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐำนกำรผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสำหกรรม 

โรงงำนอุตสำหกรรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนทำงด้ำนกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยที่มีควำมเข้มงวดมำกขึ้น

ท�ำให้มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้ขำยรำยใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่ง

ในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรำยย่อย สินค้ำที่จ�ำหน่ำยยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด บริษัทยังคงได้เปรียบในเรื่องของสินค้ำที่มีจ�ำหน่ำยอย่ำงหลำกหลำย

และรองรบักำรสัง่ซือ้ในปรมิำณมำกได้ กำรแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัทำงด้ำนรำคำในตลำดทีล่กูค้ำไม่เน้นเรือ่งคณุภำพสนิค้ำมำกนกั บรษิทัจะใช้

วิธีหำผู้ผลิตหรือผู้ขำยรำยใหม่เพื่อให้ได้รำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ แต่ส�ำหรับลูกค้ำที่เน้นเรื่องมำตรฐำนสินคำ้สูง บริษัทยังสำมำรถแข่งขันได้ เนื่องจำก

สินค้ำที่บริษัทจ�ำหน่ำยมีคุณภำพสูง มีมำตรฐำนรองรับ เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำ ประกอบกับกำรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตใน

ตำ่งประเทศ ทั้งแบบตัวแทนจ�ำหนำ่ยรำยเดียวและตัวแทนจ�ำหน่ำยทั่วไป คู่แข่งจึงยังมีน้อยรำย

 นอกจำกนี้ กำรที่บริษัทประกอบธุรกิจในดำ้นนี้มำเป็นระยะเวลำนำน ผลกำรด�ำเนินงำนเป็นที่ยอมรับทั้งด้ำนคู่ค้ำและลูกค้ำ ประกอบกับ

บรษิทัมกีำรพฒันำด้ำนกำรจดัหำผลติภณัฑ์ใหม่ และกำรพฒันำสนิค้ำภำยใต้ตรำสนิค้ำของบรษิทัเอง รวมถงึกำรพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญ

ด้ำนควำมปลอดภัย สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลือกใช้สินค้ำด้ำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงเหมำะสมกับทุกกลุ่มลูกค้ำ อีกทั้งบริษัทยังให้ควำมส�ำคัญใน

กำรสรำ้งควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำทั้งเรื่องสินค้ำและบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นลูกค้ำเก่ำของบริษัท ซึ่งมีฐำนลูกค้ำมำกกว่ำ 4,000 รำย รวมถึงกำรเพิ่มช่อง

ทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ จึงท�ำให้บริษัทมั่นใจศักยภำพในกำรแข่งขันของบริษัท   

สัดส่วนรายได้แยกตามกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ปี 2556

ยานยนต์ อิเล็คทรอนิกส์ อาหาร ก่อสร้าง ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ อื่นๆ
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กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภคและบริโภค

ภาวะอุตสาหกรรม

 น�้ำยังคงเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรด�ำรงชีวิตของมนุษย์ เป็นปัจจัยพื้นฐำนในกำรด�ำเนินกิจกรรมในส่วนต่ำงๆไม่ว่ำจะเป็นภำคเกษตรกรรม 

ภำคอตุสำหกรรม หรอืกำรใช้น�ำ้เพือ่อปุโภคและบรโิภคของชมุชน ควำมต้องกำรใช้น�ำ้ในประเทศมเีพิม่ขึน้ตำมจ�ำนวนประชำกรทีเ่พิม่ขึน้ และตำมกำร

ขยำยตัวทำงด้ำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม ด้ำนกำรใช้น�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชม  ภำวะกำรขำดแคลนน�้ำยังเป็นปัญหำส�ำคัญในหลำยพื้นที่ 

โดยเฉพำะพืน้ทีใ่นเขตต่ำงจงัหวดั ทีห่น่วยงำนของภำครฐัไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคได้อย่ำงทัว่ถงึ ด้ำนกำรใช้น�ำ้ในภำคเศรษฐกจิ 

อุตสำหกรรม ก็ต้องค�ำนึงถึงค่ำใช้จำ่ยเรื่องน�้ำและกำรปล่อยน�้ำทิ้งหลังกระบวนกำรผลิต ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรเติบโตต่อธุรกิจด้ำน

ระบบบ�ำบัดน�้ำ

 กลุ่มลูกค้ำเปำ้หมำยของบริษัทจึงมีทั้งลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม ที่ต้องกำรควบคุมค่ำใช้จ่ำยในกำรใช้น�้ำ ลูกค้ำกลุ่มเทศบำลหรือชุมชนที่น�้ำยัง

ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรอุปโภคและบริโภค รวมถึงกลุ่มผู้บริโภครำยย่อยในชุมชน เมืองที่ต้องกำรบริโภคน�้ำสะอำด ในปี 2556 รำยได้จำก

กำรจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำมำจำกกลุ่มลูกค้ำผู้รับเหมำโครงกำร ซึ่งซื้อชิ้นส่วนอุปกรณ์ด้ำนระบบน�้ำจำกบริษัทไปเพื่อก่อสร้ำงระบบ 

ภาวะการแข่งขัน

 ด้ำนกำรจดักำรระบบบ�ำบดัน�ำ้ ปัจจบุนัมบีรษิทัทีด่�ำเนนิธรุกจิด้ำนกำรจดักำรน�ำ้ทัง้กลุม่ผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเลก็ 

บรษิทัมุง่เน้นในกำรให้บรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้จำกแหล่งน�ำ้มำเพือ่อปุโภคและบรโิภคในเขตชมุชน และบรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีเพือ่น�ำกลบัมำ

ใช้ใหม่ในกลุม่ลกูค้ำโรงงำนอตุสำหกรรม หรอืกจิกำรโรงแรมทีพ่กัอำศยั โดยมุง่เน้นไปในระบบขนำดกลำงและเลก็ คูแ่ข่งของบรษิทัจงึเป็นกลุม่ผูป้ระกอบ

กำรขนำดกลำงและเล็ก อย่ำงไรก็ตำมตลำดด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเป็นตลำดขนำดใหญ่ ควำมต้องกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลน

น�้ำมีสูงในหลำยๆพื้นที่ โดยเฉพำะเขตพื้นที่ต่ำงจังหวัด อีกทั้งบริษัทยังมีควำมสำมำรถในด้ำนกำรลงทุน ท�ำให้บริษัทสำมำรถแข่งขันได้ ส�ำหรับกำรให้

บริกำรดำ้นกำรบ�ำบัดน�้ำเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ที่บริษัทมุ่งเน้นลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม ซึ่งบริษัทมีฐำนลูกค้ำกลุ่มนี้อยู่ในธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม อยู่ค่อนข้ำงมำก ท�ำให้บริษัทมีช่องทำงในกำรน�ำเสนอสินคำ้และบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำได้ดี

ยิ่งขึ้น 

 

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขันในบริษัทย่อย

 บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคในประเทศกัมพูชำ 

ประเทศกมัพชูำมปีระชำกรประมำณ 15 ล้ำนคน เป็นประเทศทีน่กัลงทนุสนใจมำกประเทศหนึง่ในภมูภิำคอำเซยีน เนือ่งจำกภำวะเศรษฐกจิในประเทศ

เริ่มมีทิศทำงดีขึ้น โดยในปี 2555 มีอัตรำกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจถึงร้อยละ 7.3 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจำกนโยบำยกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกต่ำง

ประเทศ และกำรพัฒนำภำยในประเทศเอง

 น�้ำยังเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรพัฒนำ ทั้งในภำคอุตสำหกรรม และกำรบริโภคอุปโภคในครัวเรือน โดยเฉพำะกลุ่มลูกค้ำในเขตเมือง ในกรุง

พนมเปญแบ่งตลำดของน�ำ้ได้เป็น 2 ส่วนคอื กลุม่โรงงำนผลติน�ำ้ดืม่ และกลุม่ผูจ้�ำหน่ำยเครือ่งกรองน�ำ้ในครวัเรอืนและอำคำรส�ำนกังำน ซึง่ยงัมน้ีอยรำย 

และส่วนใหญ่เป็นกำรน�ำเข้ำจำกประเทศจีนและเกำหลีใต้เป็นหลัก อุปสงค์ของน�้ำสะอำดจึงมีมำกกว่ำอุปทำนที่มีในประเทศ กลุ่มลูกค้ำหลักประกอบ

ด้วย ผู้บริโภคในระดับครัวเรือน ที่มีเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น และลูกคำ้กลุ่มโรงงำนอุตสำหกรรม ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัว

ของเศรษฐกิจ บริษัทจึงเห็นโอกำสในกำรด�ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ�ำบัดน�้ำในประเทศกัมพูชำ
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ปัจจัยความเสี่ยง

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 สินค้ำที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยยอดกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศในปี 2554 ถึง 

ปี 2556 คิดเป็นประมำณร้อยละ 62 ร้อยละ 66 และร้อยละ 67 ของยอดกำรสั่งซื้อทั้งหมด ตำมล�ำดับ ซึ่งกำรเสนอรำคำและกำรช�ำระเงินจะใช้เงิน

สกุลดอลลำร์สหรัฐและดอลลำร์สิงคโปร์เป็นหลัก ในขณะที่สินคำ้เกือบทั้งหมดจัดจ�ำหนำ่ยในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอำจได้รับผลกระทบจำกควำม

ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้ำและก�ำไรขั้นต้นของบริษัท อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบดังกล่ำวและท�ำกำร

ขอเปิดวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ซึ่งเป็นวงเงินที่สำมำรถครอบคลุมยอดเจ้ำ

หนี้กำรค้ำต่ำงประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  บริษัทมีวงเงินซื้อขำยเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินซึ่ง

แบ่งเป็นวงเงินสกุลบำทไทย 220 ล้ำนบำท  และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกับ 1.15  ล้ำนเหรียญ โดยบริษัทจะซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ  

นอกจำกนีบ้รษิทัได้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศด้วยกำรตดิตำมควำมเคลือ่นไหวของอตัรำแลกเปลีย่นอย่ำงต่อเนือ่ง 

ท�ำให้บรษิทัได้รบัผลกระทบจำกควำมเสีย่งดงักล่ำวอย่ำงจ�ำกดั ดงัจะเหน็ได้จำกผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งจำกอตัรำแลกเปลีย่นในรอบ 3 ปีย้อนหลงั ตั้งแต่

ปี 2554 ถึง ปี 2556 ที่มียอด ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน เท่ำกับ (1.20) ล้ำนบำท 1.47  ล้ำนบำท และ (2.09) ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

นอกจำกนีเ้มือ่อตัรำแลกเปลีย่นมกีำรเปลีย่นแปลงจนมผีลท�ำให้ต้นทนุสนิค้ำของบรษิทัเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส�ำคญั บรษิทัจะท�ำกำรปรบัรำคำสนิค้ำไปตำม

สภำพตลำดโดยแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ ดังนั้นควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่ส�าคัญ

 บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้ำที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ำ

หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีตรำสินค้ำของตนเองมำเป็นระยะเวลำกวำ่ 30 ปี ส�ำหรับตรำสินค้ำที่มียอดขำยสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมำณ ร้อยละ 45 

ของรำยได้จำกกำรขำย ในปี 2556 ดังนั้นหำกบริษัทมกีำรสญูเสียตรำสินคำ้ดงักล่ำวไปอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิัทได้ อยำ่งไรก็ตำม

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำบริษัทมียอดขำยที่เติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ นอกจำกนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ให้

ครอบคลมุกลุม่ลกูค้ำเป้ำหมำย มำกขึน้รวมทัง้กำรมภีำพลกัษณ์ของผูจ้ดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำด้ำนอปุกรณ์นริภยัและสิง่แวดล้อมครบวงจรอย่ำงมอือำชพี เพือ่

ให้บริษัทเจ้ำของตรำสินค้ำมีควำมมั่นใจในบริษัท และบริษัทยังคงรักษำสถำนะกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆ ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทยัง

มีนโยบำยกำรลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยจำกกำรกำรสูญเสียกำรเป็นตัวแทน โดยมีกำรพัฒนำตรำสินคำ้ของบริษัทเองบำงส่วน รวมถึงกำรน�ำเข้ำ

ตรำสินค้ำใหม่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึง

3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า 

 กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในปี 2554 ถึงปี 2556 มียอดขำยเครดิตคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 93 ถึง 95 ของรำยได้จำกกำรขำยและ

กำรให้บรกิำร โดยเป็นกำรจ�ำหน่ำยแบบให้เครดติในกำรช�ำระเงนิ ดงันัน้กรณทีีล่กูค้ำของบรษิทัมลีกัษณะเป็นหนีส้ญูหรอืหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ�ำนวนทีม่ี

นัยส�ำคัญอำจส่งผลต่อสภำพคล่องและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบำยเน้นกำรควบคุมคุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งในส่วนของลูกค้ำ

รำยใหม่ (ยกเว้นลูกคำ้รำยใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีกำรสั่งซื้อสินคำ้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลำหนึ่งก่อนที่จะมีกำร

พจิำรณำเปิดวงเงนิให้เครดติในกำรสัง่ซือ้ นอกจำกนีบ้รษิทัยงัมนีโยบำยกำรให้เครดติทีร่ดักมุกบัลกูค้ำโดยมกีำรพจิำรณำทบทวนเครดติลกูค้ำสม�ำ่เสมอ 

จึงท�ำให้ที่ผ่ำนมำระหว่ำงปี 2554 ถึง ปี 2556 บริษัทมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้กำรค้ำเพียงร้อยละ 0.67 ร้อยละ 0.10 และ ร้อยละ 

0.17 ของยอดขำยเครดิตตำมล�ำดับ ส�ำหรับนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น บริษัทมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่ำเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญโดยประมำณจำกจ�ำนวนหนี้อำจเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ตำมเงื่อนไขกำรช�ำระเงิน โดยอำศัยประวัติกำรเรียกเก็บ

เงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยพิจำรณำจำกลูกหนี้ที่มีอำยุกำรช�ำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มี

กำรเคลื่อนไหว ซึ่งอำจพิจำรณำ ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จำกยอดหนี้คงค้ำงทั้งสิ้นเป็นรำยๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

 บรษิทัมรีำยกำรสนิค้ำทีจ่�ำหน่ำยอยูม่ำกกว่ำ 3,000 รำยกำร โดยมสีนิค้ำทีห่มนุเวยีนเรว็อยูป่ระมำณร้อยละ 80 ซึง่บำงครัง้สนิค้ำทีเ่ป็นทีน่ยิม

ของลกูค้ำจะมกีำรขำดตลำดบ้ำงในบำงโอกำส หรอืมสีนิค้ำบำงรำยกำรทีค่งค้ำงอยูใ่นคลงัสนิค้ำอนัเนือ่งมำจำกำรเปลีย่นแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของ

ตลำด  กำรได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรหมุนเวียนของสินค้ำคงคลัง และ อำจน�ำไปสู่สินค้ำคำ้งสต๊อค อย่ำงไรก็ดี
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บรษิทัได้จดัท�ำแผนกำรส่งเสรมิกำรขำย และกำรขยำยช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำย ทัง้ในแง่ของกำรขยำยสำขำของบรษิทั และตลำดต่ำงประเทศ นอกจำก

นี้ บริษัทมีนโยบำยที่จะพัฒนำประสิทธิภำพกำรให้บริกำร โดยกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนทั้งระบบ และได้น�ำเอำระบบกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ 

ในรูปแบบของกำรพัฒนำโปรแกรม ต่ำง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ เช่น คลังสินค้ำ (WMS) ระบบ ERP มำจัดกำร รวมถึงกำรพัฒนำระบบ MRP เพื่อให้ สำมำรถ

บรหิำรสนิค้ำคงคลงัได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและท�ำให้ลกูค้ำมัน่ใจในกำรให้บรกิำรได้เป็นอย่ำงด ี บรษิทัเชือ่ว่ำโปรแกรม

ตำ่งๆ ที่ได้รับกำรปรับปรุงและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องนี้สำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันจะเพิ่มประสิทธิภำพด้ำนกำรบริหำรจัดกำร

สินคำ้คงคลัง  เพิ่มอัตรำกำรหมุนของสินค้ำและกำรบริหำรต้นทุนสินคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด  

5. ความเสี่ยงจากเงินลงทุนและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

 ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท พี ดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.67 คิดเป็น

มูลค่ำเงินลงทุนจ�ำนวน 11.50 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยกำรออกตั๋วเงินมูลค่ำ 5 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย MLR+3 

ต่อปี โดยบรษิทัเป็นผูถ้อืหุน้เพยีงรำยเดยีวทีใ่ห้กำรสนบัสนนุทำงด้ำนกำรเงนิ ดงันัน้หำกผลประกอบกำรของบรษิทัย่อยไม่เป็นไปตำมแผน อำจจะท�ำให้

บรษิทัย่อยไม่สำมำรถช�ำระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืได้ตำมเงือ่นไขและตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด  ซึง่กำรให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิข้ำงต้นจะส่งผลกระทบ

ต่อเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมในส่วนของเงินต้นของบริษัท ไม่เกิน 16.50 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังอำจจะไม่ได้รับกำรจ่ำยช�ำระดอกเบี้ยจำกกำรให้

กำรสนับสนุนด้ำนกำรเงินดังกล่ำว ทั้งนี้กำรให้เงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นข้อตกลงในกำรร่วมทุนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยมีสภำพคล่อง

หมุนเวียนในกำรด�ำเนินธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทได้ตั้งส�ำรองกำรด้อยคำ่จำกเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยดังกล่ำว

เต็มจ�ำนวนแล้ว นอกเหนือจำกนี้บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ท�ำกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 และยังอยู่

ในระหวำ่งกำรช�ำระบัญชี
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โครงสร้างการถือหุ้น

 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 135,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท 

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557  มีดังนี้ 

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น ร้อยละ หมายเหต

1. กลุ่มตระกูลหวังธ�ารง        62,753,100 46.48%

- นำยชวลิต หวังธ�ำรง 20,408,800

- น.ส.ธัญธิดำ หวังธ�ำรง 15,239,600

- นำงเนำวรัตน์ หวังธ�ำรง 13,000,000 บุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพรบ.หลักทรัพย์ฯของนำยชวลิต หวังธ�ำรง

- นำยธันยำ หวังธ�ำรง         10,000,000   

- น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ 3,520,000 บุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพรบ.หลักทรัพย์ฯของนำยธันยำ หวังธ�ำรง

- นำงวรรณี หวังธ�ำรง 584,700

2. กลุ่มตระกูลจารุตั้งตรง 26,521,000 19.65%

- นำงอนัญญำ จำรุตั้งตรง         15,692,500 บุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพรบ.หลักทรัพย์ฯของนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง

- นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง 6,750,000 บุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพรบ.หลักทรัพย์ฯของนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง

- นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 3,957,500

- นำงธนิดำ จำรุตั้งตรง 51,000

- นำยประเสริฐ จำรุตั้งตรง 50,000

- นำยณัฐพงษ์ จำรุตั้งตรง 20,000

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 4,119,800 3.05%

4. กลุ่มตระกูลชุนหจินดา 2,182,800 1.62%

- นำยพรชัย ชุนหจินดำ 1,025,000

- นำงเสำวนีย์ ชุนหจินดำ 580,000 บุคคลตำมมำตรำ 258 ตำมพรบ.หลักทรัพย์ฯของนำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ

- น.ส.ศิริภรณ์ชุนหจินดำ 487,800

- นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ       90,000

5. นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 1,268,800 0.94%
6. นำยสมเกียรติ ธนำพรสังสุทธิ์          1,200,000 0.89%
7. นำยพงศกร เอื้อชวำลวงศ์ 1,200,000 0.89%
8. นำยไพฑูรย์ พันธุวดีธร 1,000,000 0.74%
9. นำยอดุลย์ บ�ำรุง 940,000 0.70%
10. นำงเอื้อจิต สุกใส 808,300 0.60%
11. อื่นๆ     33,006,200 24.45%

รวม 135,000,000 100%
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 สรุปรำยกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร สิ้นสุด ณ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ 24 ธันวาคม 2556 28 กุมภาพันธ์ 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กรรมการบริษัท

1 นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ - - -

2 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ 820,000 1,025,000 205,000

3 นำยชวลิต หวังธ�ำรง 21,702,500 20,408,800 (1,293,700)

4 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 3,957,500 3,957,500 -

5 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ 20,000 20,000 -

6 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 20,000 20,000 -

7 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 20,000 20,000 -

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - - -

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง 13,500,000 10,000,000 (3,500,000)

ผู้บริหาร

1 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ 542,900 90,000 (452,900)

2 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 500,000 500,000 -

3 นำยปโยธร มุ้งทอง - - -

4 นำยชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ - - -

5 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล - - -

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

 กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันที่ วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่ำสุดของบริษัท ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 1,070 134,920,000 99.94 2 4,119,900 3.05 1,068 130,800,100 96.89

ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว 2 80,000 0.06 0 0 0.00 2 80,000 0.06

รวม 1,074 135,000,000 100.00 2 4,149,100 3.07 1,072 130,850,900 96.93
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รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 15,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 150,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 100 บำท 

โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท 

โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มูลค่ำประมำณ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือ 

9.5 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 30,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 40,000 เรียล โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %

1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 115,000 76.67%

2 นำยสุรพล หังสพฤกษ์ 12,500 8.33%

3 นำยรังสรรค์ พวงปรำงค์ 22,500 15.00%

รวม 100,000 100%

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %

1 นำยปโยธร มุ้งทอง 1 0.001%

2 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 1 0.001%

3 นำงสุกัญญำ วิงวอน 1 0.001%

4 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 99,997 99.99%

รวม 100,000 100%

ล�าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น %

1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 21,000 70%

2 นำยมีชัย เลิศจตุรภัทร 9,000 30%

รวม 30,000 100%
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำยและที่

บริษัทก�ำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกลำ่วอำจจะก�ำหนดให้บริษัท

จ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมี

มติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจำ่ยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำร

บริษัทมีอ�ำนำจอนุมัติให้จำ่ยเงินปันผลได้แล้วให้รำยงำนแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 ส�ำหรบับรษิทัย่อย ก�ำหนดให้ใช้นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลตำมนโยบำยเดยีวกบับรษิทัใหญ่ กรณปีกตทิีบ่รษิทัไม่มคีวำมจ�ำเป็นต้องใช้เงนิเพือ่

กำรลงทนุเพิม่หรอืขยำยธรุกจิ  คณะกรรมกำรบรษิทัมนีโยบำยให้บรษิทัย่อยเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้จ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัย่อยไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 

ของก�ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองตำมกฎหมำยแล้วในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทย่อยอำจจะก�ำหนดให้บริษัท

จำ่ยเงินปันผลแตกตำ่งไปจำกนโยบำยดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 0.13 บำท 0.11 บำท 0.10 บำท

เงินปันผลประจ�ำปี 0.10 บำท* 0.13 บำท 0.10 บำท

หุ้นปันผล 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่
หรือ 0.20 บำท*

- -

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.38 บำท 0.34 บำท 0.21 บำท

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%) 114.39% 71.32% 93.54%

หมายเหตุ * ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2557 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 

ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร
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1. องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
 

 ข้อบงัคบัของบรษิทั จะพงึมจี�ำนวนเท่ำใดให้ทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อืหุน้เป็นผูก้�ำหนด  แต่จ�ำนวนกรรมกำรต้องไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่

น้อยกวำ่กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ และมีกรรมกำรอิสระ

ไม่น้อยกวำ่ 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรทั้งหมด

ของบริษัท ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด 

 กำรแต่งตั้งกรรมกำร

 • ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตำม (1)  เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้ไม่เกิน

จ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลือกตั้ง  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลือกตั้ง ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

• ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง 

หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย

• ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลอืกบคุคลกรรมกำรได้ เพยีงเท่ำวำระ

ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวน

กรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

 กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

• ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรง

ต�ำแหน่งใหม่อีกวำระหนึ่งก็ได้

• นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย  หรือลำออก หรือขำดคุณ  สมบัติหรือมีลักษณะต้อง

ห้ำมตำมที่กฎหมำยก�ำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก

• กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมกำรซึ่งลำ

ออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ�ำกัดทรำบด้วยก็ได้

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง
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ปัจจุบัน คณะกรรมกำรของบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ(1) ประธำนกรรมกำร

2 นำยชวลิต หวังธ�ำรง กรรมกำร

3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ กรรมกำรอิสระ

5 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรอิสระ

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรอิสระ

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ(2) กรรมกำรอิสระ

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำร

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง กรรมกำร

โดยมี นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ: 

(1) ล�าดับที่ 1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ แทนนายประยูร วิเวชภูวนท์ ประธานกรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 3 มกราคม 

2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

(2) ล�าดับที่ 7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 3 มกราคม 

2557 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557

กรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันบริษัท

 กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท คือ นำยชวลิต หวังธ�ำรง ลงลำยมือชื่อร่วมกับ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง และประทับตรำส�ำคัญ

ของบริษัท

 ตำมข้อบังคับบริษัท จ�ำนวนชื่อหรือกรรมกำรซึ่งจะลงชื่อเป็นส�ำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตรำส�ำคัญของบริษัท คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจผูกพันบริษัท

 คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเฉพำะกิจแทน

คณะกรรมกำรได้ และคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่

ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ทีส่ดุกบัส่วนหนึง่ในสำม กรรมกำรทีจ่ะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีทีส่อง ภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ให้จบัสลำก

กันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับ

เลือกตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั และกำรก�ำกบัดแูลให้กำรบรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย

และแนวทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรปฏิบัติให้
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เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะ

กรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุทีจ่ดัตัง้ขึน้ตำม พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.หลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมกำรบรษิทัต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัิ

หนำ้ที่ด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2. ก�ำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท

3. ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ดูให้ฝ่ำยบริหำรด�ำเนินกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์และทิศทำงที่

ก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคำ่ทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

4. พิจำรณำตัดสินใจในเรื่องที่มีสำระส�ำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบริหำร และรำยกำรอื่นใด

ตำมที่กฏหมำยก�ำหนด

5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย แผนงำนที่ก�ำหนด และก�ำหนดค่ำตอบแทนที่

เหมำะสม

6. ก�ำหนดนโยบำย กลยุทธ์  และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำงครอบคลุม รวมถึงกำรติดตำม ดูแลกำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้มี

ประสิทธิภำพ

7. จดัให้มรีะบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กดิขึน้จรงิเทยีบกบัเป้ำหมำย ปัญหำอปุสรรคต่ำงๆ เพือ่กำรตดิตำมและปรบัปรงุแก้ไขแผน

งำนและกลยุทธ์ตำ่งๆ ตำมควำมเหมำะสม

8. จดัให้มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสม เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ได้รบัอนมุตัจิำกผูม้อี�ำนำจ มกีำรจดัท�ำบญัชี

ที่ถูกต้อง ระบบต่ำงๆ สำมำรถป้องกันกำรน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปในทำงมิชอบ

9. จัดให้มีระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

10. ก�ำกับ ดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

11. ก�ำกับ ดูแล ให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท   

12. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ใน

รำยงำนประจ�ำปี และครอบคลมุเรือ่งส�ำคญัๆ ตำมนโยบำยข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�ำหรบักรรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย

13. คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจกำรของบริษัท ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบอ�ำนำจเพื่อให้

บคุคลดงักล่ำวมอี�ำนำจ และ/หรอืภำยในเวลำตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอื

แก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

 ทั้งนี้ กำรอนุมัติรำยกำรของคณะกรรมกำรบริษัทขำ้งต้นจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริษัท หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัด

แย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถำ้มีในอนำคต) ซึ่งกำรอนุมัติในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่

เกี่ยวข้องก�ำหนด

2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบกำรสอบทำนรำยกำรด้ำนกำรเงนิของบรษิทั สอบทำนควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 

และระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำน หรือให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร

บริษัท เพื่อกำรอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท มีจ�ำนวน 3 ทำ่น ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรตรวจสอบ

3 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล* กรรมกำรตรวจสอบ

หมำยเหตุ : *  เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

 โดยมี นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ท�ำหนำ้ที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง  

กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออก 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 4/2557 วันที่ 12 มีนำคม 2557 ได้ท�ำกำรทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1. สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้เกิดควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น

2. สอบทำนให้บริษัทมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ที่เหมำะสมและมี

ประสทิธภิำพ สอบทำนให้บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

3. พิจำรณำคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 

4. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูก

ต้องครบถ้วน 

5. จัดท�ำรำยงำนก�ำกับกำรดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลง

นำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

6. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย

7. สอบถำมถึงควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญและเสนอให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำควำมเสี่ยงนั้น

8. ให้ควำมเห็นต่อฝำ่ยจัดกำรเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง เลิกจ้ำง ผลกำรด�ำเนินงำน งบประมำณ และอัตรำก�ำลังของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

9. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

10. ในกำรปฏิบัติตำมขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญหรือสั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำรหรือหัวหน้ำงำนเข้ำร่วม

ประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้

11. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร และทบทวนร่วมกับ

ผู้บริหำรของบริษัท ในรำยงำนส�ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

12.  สอบทำนกับฝ่ำยบริหำรในเรื่องนโยบำยและควำมเพียงพอในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท 

13. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษัท

14. รำยงำนภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม
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3. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมกำรบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร) อย่ำงน้อยจ�ำนวน 3 ท่ำน และ

อย่ำงน้อยต้องมี 1 ท่ำนเป็นกรรมกำรอิสระ 

 ปัจจุบัน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ(1) ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3 นำยชวลิต หวังธ�ำรง(2) กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

โดยมี นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ(3) ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

หมายเหตุ: ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 มีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนที่ครบก�าหนดวาระการ

  ด�ารงต�าแหน่งในวันที่ 24 เมษายน 2557 ดังนี้

(1) ล�าดับที่ 1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ด�ารงต�าแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (แทน ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ที่ได้รับการ

แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท แทนคุณประยูร วิเวชภูวนนท์ กรรมการอิสระ ที่ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2557) โดยให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

(2) ล�าดับที่ 3 นายชวลิต หวังธ�ารง กรรมการ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2557 

เป็นต้นไป 

(3) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็น เลขานุการ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยต�าแหน่ง ดังนั้นนายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

วาระการด�ารงต�าแหน่ง

 กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง กรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำร

สรรหำกรรมกำร นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนอำจพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย ลำออก และขำด

คุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง และมีหน้ำที่เสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรผลตอบแทนต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ดังนี้

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

2. ก�ำหนดคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำเพื่อด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป
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3. พิจำรณำทบทวนคุณสมบัติของกรรมกำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระ และผู้บริหำรระดับสูง

ตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

4. ก�ำหนดวธิกีำรและกระบวนกำรในกำรเตรยีมบคุลำกรทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวย

กำรฝ่ำยขึ้นไป โดยน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ส่วนค่ำ

ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป พิจำรณำเงื่อนไขกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ตำม

ควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน และมีกรรมกำร

หรือพนักงำนที่ได้รับกำรจัดสรรหลักทรัพย์เกินกวำ่ร้อยละหำ้(5) ของจ�ำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่จะจัดสรร ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมกำรที่

จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำ(5) ดังกล่ำวเป็นกรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน

7. ท�ำหน้ำที่ชี้แจงตอบค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

8. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเสนอคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ปรับสถำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อท�ำหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ 

โดยสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4 นำยธันยำ หวังธ�ำรง(1) กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

โดยมี ผศ.ดร.สรำยุทธ์ นำทะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และ นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมายเหตุ :  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2556 ปรับสถานะเป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย  

 กรรมการ กรรมการบริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จ�านวนไม่เกิน 5 คน (ไม่รวมที่ปรึกษาฯ)

(1) ล�าดับที่ 4. นายธันยา หวังธ�ารง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2557 และ  ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ 

ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
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วาระการด�ารงต�าแหน่ง

 ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ทบทวนและมีมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 

2557 โดยคุณธีรเดช จำรุตั้งตรง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่

มิใช่ผู้บริหำร กรรมกำร หรือผู้บริหำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งโดยประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และมีวำระ

กำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม

2. ก�ำหนดกลยทุธ์ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและทรพัยำกรทีใ่ช้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษัท

3. ก�ำหนดวงเงนิหรอืประเภทกจิกรรมตำมควำมเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ขออนมุตัเิป็นเกณฑ์ในกำรปฏบิตังิำนในสถำนกำรณ์

ควำมเสี่ยงแต่ละประเภท

4. ก�ำกบัดแูลตลอดจนทบทวนเกีย่วกบันโยบำยกลยทุธ์และวธิปีฏบิตั ิเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำบรษิทัมกีลยทุธ์และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

ได้ถกูน�ำไปปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพในกำรครอบคลมุควำมเสีย่งทัง้หมด ซึง่หมำยรวมถงึกำรก�ำหนด  ประเมนิผล  สอด

ส่องดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมควำมเสี่ยง

5. ทบทวนควำมเพยีงพอของนโยบำยและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยรวมถงึควำมมปีระสทิธผิลของระบบ และกำรปฏบิตัติำมนโยบำย

ที่ก�ำหนด

6. จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้วำ่กำรส�ำรวจควำมเสี่ยงได้

ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะท�ำงำน ประเมินและติดตำมควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

7. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

8. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส

9. เรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

5. คณะกรรมการบริหาร 

 กรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นำยชวลิต หวังธ�ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร

2 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรบริหำร

3 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำรบริหำร

4 นำยธันยำ หวังธ�ำรง กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำงสำวศิริพร อ่อนดี(3) ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร
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หมายเหตุ :  

(1) ปี 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555  ได้มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเป็นกรรมการบริหารโดยต�าแหน่งอีก 6 ท่าน 

ได้แก่ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์, นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา, นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล, นายปโยธร มุ้งทอง. นายชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ และ 

นายธันยา หวังธ�ารง ท�าให้มีสัดส่วนคณะกรรมการบริหาร ทั้งหมดจ�านวน 9 ท่าน และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

(2) ปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร 

ไม่เกินจ�านวน 5 ท่าน (ในที่นี้หมายรวมถึงที่ปรึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 ท่าน (ถ้ามี)) และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป

(3) นางสาวศิริพร อ่อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหาร แทนนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2557 เป็นต้นไป 

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรบริหำรหมำยรวมถึงประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติ

ธุรกิจของบริษัท

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 10 มกรำคม 2557 มีมติอนุมัติผังโครงสร้ำงกรรมกำรบริหำร และก�ำหนดขอบเขต 

อ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร ดังต่อไปนี้

1. ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย

2. เป็นผู้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำว ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

3. ก�ำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทตำมอ�ำนำจหนำ้ที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

4. อนมุตัแิต่งตัง้ทีป่รกึษำด้ำนต่ำงๆ ทีจ่�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัโดยอยูภ่ำยใต้กรอบงบประมำณทีผ่่ำนกำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร

บริษัทในแต่ละปี

 อ�ำนำจในกำรอนุมัติของคณะกรรมกำรบริหำรจะไม่รวมถึงกำรอนุมัติรำยกำรที่คณะกรรมกำรบริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มี

ส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ำมีในอนำคต) ซึ่งกำรอนุมัติในลักษณะดังกล่ำวจะ

ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติ

รำยกำรดังกล่ำว ตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรและข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

6. ผู้บริหาร

 ผู้บริหำรบริษัท มีจ�ำนวน 7 ท่ำน ประกอบด้วย

ล�าดับ ชื่อ – สกุล ต�าแหน่ง

1 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยบัญชีและกำรเงิน

3 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยปฏิบัติกำร 

4 นำยปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยขำยภำคกลำง

5 นำยชยกฤต พงศ์ภพไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยธุรกิจภูมิภำค

6 นำยธันยำ หวังธ�ำรง ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยกำรตลำด 

7 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยตรวจสอบภำยใน
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โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่11/2555 เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิำยน 2555 มมีตใิห้แต่งตัง้ นำยบญุชยั สวุรรณวฒุวิฒัน์ ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำน

เจำ้หนำ้ที่บริหำร แทนคุณชวลิต หวังธ�ำรง ที่เกษียณอำยุ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2556 

หมายเหตุ :  ผู ้บริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ล�าดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อ 

 วันที่ 1 มกราคม 2556 ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ

ขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 1. น�ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ด้ำนธุรกิจขององค์กร ดังนี้

- ควบคุมและก�ำกับผลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภำพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบำย

- เป็นผู้น�ำในกำรแก้ไขปัญหำและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ

- เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนโยบำยและกลยุทธ์ให้กับบุคลำกรระดับบริหำรจัดกำรของบริษัท

 2. ให้กำรสนับสนุนและก�ำกับดูแลโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำองค์กรของบริษัท

 3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรและกำรด�ำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่ำงๆของบริษัท

4. วำงแนวทำงที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทำงธุรกิจประจ�ำปี

ของบริษัท

5. ให้กำรสนับสนุนและอ�ำนวยกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถด�ำเนินภำรกิจกำรก�ำกับดูแลบริษัทได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผล

6. ให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเป็นผู้ช่วยประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับบุคลำกร

ตำ่งๆ ของบริษัทรวมทั้งอ�ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำร บริหำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท

7. ให้ค�ำแนะน�ำกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลของบรษิทัโดยกำรก�ำหนดนโยบำย และกำรด�ำเนนิงำนต่ำงๆ ด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรโดยเฉพำะ

กลุ่มบุคลำกรที่มีศักยภำพโดดเด่น

8. ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรตลำด กำรส่งเสริมกำรขำย กำรส่งมอบสินค้ำและบริกำรเพื่อกำรส่งมอบคุณค่ำอย่ำงมีคุณภำพให้กับลูกค้ำของ

บริษัท

9. ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนของบริษัทตำมแผนงำนและงบประมำณ

10. สรุปผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ

11. มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรซื้อขำยสินคำ้ กำรอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้ำ กำร

ซื้อขำยทรัพย์สิน เป็นต้น โดยกำรอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำรของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะ

กรรมกำรของบริษัทแล้ว

 

 ทัง้นี ้กำรอนมุตัริำยกำรของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรจะไม่รวมถงึ กำรอนมุตัริำยกำรทีป่ระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดั

แย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถ้ำมีในอนำคต) ซึ่งกำรอนุมัติ  ในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรและ

ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำยที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

 บรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพือ่ท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม สมควรได้รบักำร

เสนอชือ่เป็นกรรมกำร หรอืประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรและก�ำหนดนโยบำยแผนงำนในกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ขององค์กรและผูถ้อืหุน้ โดยพจิำรณำบคุคลทีจ่ะได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ
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ต้องห้ำมตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้

เป็นกรรมกำรในบริษัทที่มีมหำชนเป็นผู้ถือหุ้น ตำมมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดย

พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551  ประกอบ ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ที ่กจ.

8/2553 เรือ่ง กำรก�ำหนดลกัษณะขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั มผีลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที ่16 พฤษภำคม 2553 เป็นต้นไป

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำและเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม สมควรได้รบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรให้

คณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผูพ้จิำรณำเลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยข้อบงัคบัของบรษิทัก�ำหนดให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นผู้

แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำหนึ่งหุ้นเท่ำกับหนึ่งเสียง แต่ไม่มีกำรคูณด้วยจ�ำนวนกรรมกำรที่จะ

เลือกตั้ง

2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้  ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะเลอืกกรรมกำรได้ไม่เกนิจ�ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง   

3. บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต้องเลอืก

ตัง้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำ มคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมใีห้ประธำนในทีป่ระชมุออก

เสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

 กรณ ีแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอย่ำงน้อยหนึง่ในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของผูข้ออนญุำตและต้องมไีม่ต�ำ่กว่ำสำมคน นอกจำกคณุสมบตัิ

ทัว่ไปตำมข้ำงต้นแล้วยงัต้องมคีณุสมบตัเิฉพำะส�ำหรบักรรมกำรอสิระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุที ่ทจ. 28/2551 เรือ่ง กำรขออนญุำต

และกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกำศคณะกรรมกำรตลำดทุน ที่ ทจ.4/2552 เรื่อง 

กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนำคม 2552 และที่ ทจ. 

15/2554 เรื่อง กำรขออนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหำคม 2554 

(ตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน

• มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่ง

คนที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่

ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงในกำรประชุม

 

7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ใช้แนวทำงตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร ของสมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญ ดังต่อไปนี้



45บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 1) คุณลักษณะของกรรมกำรในแต่ละคนพิจำรณำและก�ำหนดคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมกำรในด้ำน

  ต่ำงๆ เช่น

• ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ

• กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

• ควำมมีวุฒิภำวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกตำ่งและเป็นอิสระ

• ยึดมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ

 2) ควำมรู้ควำมช�ำนำญที่ต้องกำรให้มีในคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย รวมทั้งก�ำกับดูแล

  ให้มีกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ คณะกรรมกำรบริษัทควรมีควำมรู้ควำมช�ำนำญ ดังต่อไปนี้

• บัญชีและกำรเงิน (Accounting and Finance)

• กำรบริหำรจัดกำรองค์กรรวมถึงกำรบริหำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)

• กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)

• กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต (Crisis Management)

• ธุรกิจของบริษัท (Business Knowledge)

• ดำ้นกำรตลำดทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ (Domestic and International Market)

• กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์  (Vision and Strategy Identification)

• ควำมรูแ้ละควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนอืน่ๆ ทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เหน็ว่ำจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั 

เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (Health and Safety Regulations), 

กำรวิจัยและพัฒนำ (Research & Development), ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่ำง ๆ  (E-Commerce) หรือ กำร

ควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) เป็นต้น

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะได้จดัท�ำแผนกำรอบรมให้ควำมรูค้วำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนแก่คณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่

ให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรมีควำมรู้ ควำมช�ำนำญครบถ้วน ตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่องค์กร

 3) ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร

  นอกเหนอืจำกองค์ประกอบดงักล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนยงัอำจพจิำรณำก�ำหนดแนวทำงเกีย่วกบัควำม

  หลำกหลำยของคณุสมบตัอิืน่ๆ ของกรรมกำรทัง้คณะ เช่น กรรมกำรจำกกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีต่ำงๆ และพืน้ฐำนกำรศกึษำ อำย ุเพศ เป็นต้น

7.3 วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

1. ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจุบันว่ำเหมำะสมกับควำมจ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทำงใน

กำรปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

2. สรรหำรำยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท

3. พิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมกำร และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

4. ด�ำเนนิกำรเพือ่ให้มกีำรตดิต่อสมัภำษณ์ผูท้ีผ่่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอรำยชือ่ให้คณะ

กรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน�ำเสนออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

5. ในกำรสรรหำรำยชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ก�ำหนดกรอบกำรสรรหำที่จะสร้ำงควำมมั่นใจวำ่ ผู้ที่ได้

รับกำรสรรหำจะสำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรตำมหลัก Fiduciary Duty ที่ส�ำคัญสองประกำร คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม

รอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)
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6. นอกเหนือจำกกำรสรรหำรำยชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ 

โดยก�ำหนดระยะเวลำในกำรเสนอชื่อให้มีเวลำเพียงพอในกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมกระบวนกำรที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

คำ่ตอบแทนก�ำหนด

7. เพื่อควำมชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบำยกำรสรรหำและขั้นตอนกระบวนกำรในกำร

เสนอชือ่กรรมกำรให้ผูถ้อืหุน้ทรำบ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอร์มในกำรเสนอชือ่ทีร่ะบถุงึข้อมลูทีจ่�ำเป็นในกำรพจิำรณำ เหตผุลสนบัสนนุ 

รวมทั้งควำมเต็มใจของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย

8. กลั่นกรองและตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำ ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำหรือถอดถอนจำก

บัญชีรำยชื่อที่หน่วยงำนเหล่ำนี้จัดท�ำขึ้นรวมทั้งท�ำกำรพบปะและสัมภำษณ์บุคคลที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองและสรรหำจำกคณะกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

9. ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนควรเสนอรำยชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทในจ�ำนวนที่เหมำะสม

เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีโอกำสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำตำมจ�ำนวนที่ต้องกำรแต่งตั้ง

10. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนส่งรำยชือ่และประวตักิรรมกำรทีจ่ะพจิำรณำแต่งตัง้ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำพร้อมหนงัสอืเชญิ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

11. ในกรณีที่มีกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง จะน�ำเสนอผลงำน และประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย

12. ในกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ  คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำส

พิจำรณำกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในที่ประชุม

13. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่อย่ำงเป็นทำงกำรก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรก

 

 และ เมือ่ผ่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญั

ผูถ้อืหุน้ เพือ่ลงมตแิต่งตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัต่อไป  เพือ่ให้กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและเหมำะสม เพือ่ให้กำรบรหิำร

งำนของบริษัทฯ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้ก�ำหนดแนวทำงดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำรที่เป็น

ตัวแทนของผู้ถือหุ้น หรือกรรมกำรอิสระ จำกคุณสมบัติ ทักษะ ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมีกำรทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้ง

ครำวตำมควำมเหมำะสม หรืออยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเป็นรำยบุคคล โดยกำรลงมติตำมข้อบังคับของบริษัท มีสำระส�ำคัญดังนี้

1. คณะกรรมกำรของบริษัทจะพึงมีจ�ำนวนเท่ำใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำคน และกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้  

(1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีกำรคูณด้วยจ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่ง

คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้

ไม่เกินจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้อง

เลอืกตัง้ ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบักำรเลอืกตัง้ในล�ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกนิจ�ำนวนกรรมกำรทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต้องเลอืก

ตั้ง ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
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3. ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่

ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริษัท

นั้น ให้จับสลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่ง

พ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท

5. ในกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่ นอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร เลอืกบคุคลคนหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัิ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะ

กรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่ง

กรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

คณะกรรมการอิสระ

 คณะกรรมกำรบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรอิสระเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรอิสระในคณะกรรมกำรบริษัท 

โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน

 หลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกกรรมกำรบริษัท โดยคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ พิจำรณำจำก

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน และกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ 

ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ ดังต่อไปนี้

 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ (Independent Director)

 บริษัท ได้ก�ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว้ เท่ำกับข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กล่ำว

คือ “กรรมกำรอิสระ”  หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้

มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือของผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้ขออนุญำต เว้นแต่จะ

ได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวแล้วไม่น้อยกวำ่สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึง

กรณีที่กรรมกำรอิสระเคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และ

บุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็น

กรรมกำร ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท 

ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วจิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นียั หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่

จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี
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5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และ

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อน

วันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

  ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรคำ้ที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร กำรเชำ่หรือให้เช่ำ

อสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอืกำรให้หรอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กูย้มื ค�ำ้ประกนั 

กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ผูข้ออนญุำตหรอืคูส่ญัญำมภีำระหนีท้ีต้่องช�ำระ

ต่ออีกฝำ่ยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกวำ่  

ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลคำ่ของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด

ทุนวำ่ด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกลำ่ว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นใน

ระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวันที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำร

เกินกวำ่สองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น

ผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่

น้อยกวำ่สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ด้รบักำรแต่งตัง้ขึน้เพือ่เป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัผูถ้อื

หุ้นรำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

ห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รับเงินเดือนประจ�ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของ

จ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของ

บริษัท หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มลีกัษณะอืน่ใดทีท่�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนของผูข้ออนญุำตภำยหลงัได้รบักำรแต่งตัง้ให้เป็น

กรรมกำรอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำมวรรคหนึง่ (1) ถงึ (10) แล้ว กรรมกำรอสิระอำจได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตดัสนิใจใน

กำรด�ำเนนิกจิกำรของผูข้ออนญุำต บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุ

ของ  บริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

  ควำมในวรรคหนึ่งตำมข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่ก�ำหนดให้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของผู้ขออนุญำตในช่วง

สองปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน ให้ใช้บังคับกับค�ำขออนุญำตที่ยื่นต่อส�ำนักงำนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม 2553 เป็นต้นไป

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท/ผู้ขออนุญำตแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้

บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก�ำหนดตำมวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญำตได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมี

ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลคำ่ดังกลำ่ว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญำตได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำรบริษัท

ที่แสดงว่ำได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่และกำรให้ควำม

เห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย 

(1) ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ทำงธรุกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพี ทีท่�ำให้บคุคลดงักล่ำวมคีณุสมบตัไิม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนด

(2) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ

(3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ

  เพื่อประโยชน์ตำมวรรคหนึ่ง ข้อ 5 และข้อ 6 ค�ำว่ำ “หุ้นส่วน” หมำยควำมว่ำ บุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกส�ำนักงำนสอบบัญชี 

หรือผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพ ให้เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนกำรสอบบัญชี หรือรำยงำนกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ (แล้วแต่กรณี) ในนำม

ของนิติบุคคลนั้น

  นอกจำกนีก้รรมกำรอสิระจะมคีณุวฒุกิำรศกึษำ ควำมเชีย่วชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท�ำงำน และควำมเหมำะสมอืน่ๆ ประกอบ

กนั เพือ่น�ำเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัต่อไป ทัง้นี ้หำกมกีรรมกำรอสิระคนหนึง่คนใดพ้นจำก
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ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้กรรมกำรอสิระทีม่คีณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดย

กรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน

 

การน�าเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 โดยบรษิทัฯ จะน�ำเสนอข้อมลูกรรมกำรโดยสงัเขปส่งไปพร้อมกบัหนงัสอืเชญิประชมุเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำวำระแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทน

กรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระประกอบด้วย ประวัติกำรศึกษำ กำรท�ำงำน สัดส่วนกำรถือหุ้น (ทำงตรงและทำงอ้อม) รวมถึงกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ในบริษัทที่จดทะเบียนและมิใช่บริษัทจดทะเบียน ประสบกำรณ์ และข้อพิพำททำงกฎหมำย (ถ้ำมี)  และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระให้กลับ

เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอกีวำระหนึง่ จะมข้ีอมลูเพิม่เตมิเรือ่งจ�ำนวนครัง้ทีเ่ข้ำประชมุ รวมถงึผลงำนของกรรมกำรในรอบปีทีผ่่ำนมำเพือ่ประกอบกำรพจิำรณำ

ของผู้ถือหุ้น

 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อ

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุครัง้ต่อไป ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�ำ่กว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวน

กรรมกำรที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ออกไป

  

คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหนำ้ที่สรรหำและพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ

บุคลำกรที่มีศักยภำพเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร 

8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 

 บรษิทัฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในอตัรำทีเ่หมำะสมและสำมำรถเทยีบเคยีงกบับรษิทัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผู้พิจำรณำก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส�ำหรับกรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงอันได้แก่ ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และผู้

อ�ำนวยกำร พร้อมทั้งเสนอหลักกำรและข้อเสนอค่ำตอบแทนที่เหมำะสมสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ และสถำนะทำงกำรเงิน น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำร

บรษิทัเพือ่พจิำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู และน�ำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ�ำทกุปี โดยมหีลกักำรดงันี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ   

1) ค่ำตอบแทนที่จำ่ยเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุรกิจของบริษัท ควำมรับผิดชอบ  

ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร  กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับ

บริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร

2) โบนัสกรรมกำรประจ�ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น       

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด เป็นผู้พิจำรณำทบทวนคำ่ตอบแทนผู้บริหำรระดับสูงในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือนและ

โบนสั ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และผูอ้�ำนวยกำร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอนมุตั ิ โดยค่ำตอบแทน

ดงักล่ำวได้ผ่ำนกำรทบทวนจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมโครงสร้ำงค่ำตอบแทน

ที่เชื่อมโยงกับผลด�ำเนินงำนของบริษัท สถำนะทำงกำรเงิน และพิจำรณำเปรียบเทียบกับตลำดอุตสำหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 

1)  ข้อมูลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนจำกสถำบัน องค์กร และหน่วยงำนที่ได้รับควำมเชื่อถือ 

2)  อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ค่ำเฉลี่ยอัตรำเงินเฟ้อ 

3)  เชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และผลงำนของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและภำระหน้ำที่รับผิดชอบ

 (Key Performance Indicator)
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ค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556

 บรษิทัก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำ

ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยยดึถอืแนวปฏบิตัใินกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรมกำร ปี 2555 จำกสมำคมส่งเสรมิ

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ในปี 2556 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1) ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรำยละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท 18,000 15,000 12,000

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 - 10,000

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 15,000 - 10,000

2. โบนัสกรรมการ

  บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำโบนสักรรมกำรโดยประเมนิจำกผลประกอบกำรของบรษิทั โดยก�ำหนดนโยบำยให้ยอดรวม

โบนัสกรรมกำรและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกิน 3 ล้ำนบำท ส�ำหรับในปี 2555 และ ปี 2556 บริษัทจ่ำยโบนัสกรรมกำร 

เป็นจ�ำนวนเงิน 810,000 บำท  และ 1,451,250 บำท ตำมล�ำดับ โดยเงินโบนัสกรรมกำรปี 2556 ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่

ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 ในวันที่ 23 เมษำยน 2557

 

 รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมและค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท ดังนี้

ล�าดับ รายชื่อกรรมการ

ปี 2556

จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

ค่าเบี้ย
ประชุม(บาท)

โบนัสกรรมการ(4)

(บาท)
ค่าตอบแทนรวม 

(บาท)

1 นำยประยูร  วิเวชภูวนนท์(1) 11/12 - -  198,000 220,909 418,909

2 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดำ 12/12 - 3/3 225,000 147,273 372,273

3 นำยชวลิต  หวังธ�ำรง(2)  12/12 - - - - -

4 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง(2) 11/12 - - - - -

5 รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ�ำเริญวงศ์  12/12 6/6 -  234,000 147,273 381,273

6 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 11/12 5/6 3/3  212,000 147,273 359,273

7 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  12/12 6/6 3/3  234,000 147,273 381,273

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์(3) 11/12 - - - - -

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง(3) 11/12 - - - - -

รวม 1,103,000 810,000 1,913,000
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หมายเหตุ :  

(1) กรรมการตามล�าดับที่ 1 นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือลาออกจากต�าแหน่งกรรมการ และมีผลตั้งแต่วันที่ 3 

มกราคม 2557 และจะได้รับเงินโบนัสจากผลประกอบการปี 2556 ในฐานะที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท (หลังจากมีมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น) 

(2) กรรมการตามล�าดับที่ 3 และ 4 มีต�าแหน่งกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และเป็นที่ปรึกษากรรมการบริหารและมีเงินประจ�าต�าแหน่ง จึงแสดงเจตจ�านงค์ไม่รับ

ค่าเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2556

(3) กรรมการตามล�าดับที่ 8 และ 9 มีต�าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน ดังนั้น จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

(4) โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2555 น�ามาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2556 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556

หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนข้างต้นหมายรวมถึงผู้บริหารและจ�านวนผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย

(1) ค่าบริหารงานของกรรมการบริหาร จ�านวน 6 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติ

การ, ผู้อ�านวยการฝายการตลาด, ผู้อ�านวยการฝ่ายขายภาคกลาง และ ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจภูมิภาค

(2) โบนัสของปี 2555 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2556

2)  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

หน่วย : ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2556 ปี 2555

จ�านวนราย จ�านวนเงิน จ�านวนราย จ�านวนเงิน

เงินเดือนรวม 10 13.93 9 18.82
ค่ำบริหำรงำน(1) 6 3.50 5 2.23

โบนัสรวม 6 2.38 9 3.87

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพผู้บริหำร 9 0.42 9 0.90

รวม 20.23 25.82

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 ส�ำหรบัค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรในรปูแบบทีเ่ป็นตวัเงนิแล้ว คณะกรรมกำรบรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัควำมรบัผดิชอบของกรรมกำร

ในฐำนะทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ เพือ่ให้เกดิควำมมัน่ใจในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรอย่ำงเตม็ที ่จงึได้จดัท�ำกรมธรรม์ประกนัควำมรบัผดิชอบส�ำหรบักรรมกำร

และเจ้ำหน้ำที่ (Directors’ and Officers’ Liabiltiy) มีก�ำหนดระยะเวลำ 1 ปี ภำยในวงเงินประกัน จ�ำนวน 100 ล้ำนบำท ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 หลัง

จำกทีบ่รษิทัได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ทัง้นี ้คลอบคลมุถงึควำมรบัผดิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยผูร้บัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ควำมสูญเสียตำ่งๆที่เกิดขึ้นกับกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่แทนกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินกำร โดยในปี 2556 บริษัท ไม่เคยมี

กรณีเรียกร้องควำมเสียหำยใดๆ จำกสิทธิกำรประกันควำมรับผิดชอบดังกล่ำว

 นอกจำกนี้ ผู้บริหำรยังได้รับสิทธิผลประโยชน์ในกำรเป็นพนักงำนบริษัท อีกทำงหนึ่งด้วย 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 ในปี 2556 ไม่ปรำกฎว่ำมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ 

1) กำรถกูพพิำกษำว่ำกระท�ำผดิทำงอำญำ ยกเว้นทีเ่ป็นควำมผดิอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหโุทษ หรอืควำมผดิอืน่ในท�ำนอง

เดียวกัน

2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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9. บุคคลากร
     

 จ�ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556  บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำนทั้งสิ้นจ�ำนวน 222 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนพนักงาน

 พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบคำ่ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และคำ่ตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน คำ่ตอบแทนที่

เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี ค่ำล่วงเวลำ ค่ำนำยหน้ำ เงินรำงวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

 ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนซึ่งบริหำรโดยบริษัทจัดกำรกองทุนรับอนุญำต โดยปฏิบัติตำม

ข้อก�ำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตรำเงินสะสมของพนักงำนจะสูงขึ้นตำมอำยุกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ บริษัท

ได้เปิดโอกำสให้พนกังำนใช้สทิธใินกำรเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรลงทนุทีเ่หมำะสมกบัตนเองและระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ของแต่ละบคุคล 

โดยก�ำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง กำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่มให้กับผู้บริหำรและพนักงำน ซึ่ง

วงเงินผลประโยชน์พนักงำนแต่ละคนจะแตกต่ำงกันไปตำมอำยุของพนักงำน และระดับควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำนแต่ละต�ำแหน่งงำน นอกจำก

นี้ บริษัทยังให้ค่ำตอบแทนแก่พนักงำนในรูปแบบกำรให้ทุนกำรศึกษำพนักงำนทั้งระดับปริญญำตรี และปริญญำโท รวมถึงสนับสนุนคำ่ใช้จ่ำยกำรฝึก

อบรม สัมมนำต่ำงๆทั้งกำรฝึกอบรมสัมมนำภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กร

 ในปี 2556 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงำนในรูปแบบคำ่ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 75.16 ลำ้นบำท 

และปี 2555 มีผลตอบแทนรวมเทำ่กับ 77.37 ล้ำนบำท 

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

ปี 2556 มีพนักงำนลำออก 34 คน และมีพนักงำนใหม่ 54 คน

ปี 2555  มีพนักงำนลำออก 36 คน และมีพนักงำนใหม่ 51 คน

ปี 2554  มีพนักงำนลำออก 50 คน และมีพนักงำนใหม่ 53 คน 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่ส�าคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี 

หน่วยงาน

จ�านวนบุคลากร

ปี 2556 ปี 2555

1. ฝ่ำยบริหำร 10 9

2. ฝ่ำยขำย 97 90

3. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 50 48

4. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 20 22

5. ฝ่ำยกำรตลำด 14 12
6. ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ 3 2

7. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 5

8. ฝำ่ยบริหำรคุณภำพและพัฒนำระบบ 2 2

9. ฝำ่ยวิศวกรรมและบริกำรส�ำนักงำน 16 7

10. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 3 2

11. ส�ำนักเลขำนุกำร 2 3

รวม 222 202
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นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนในกำรที่จะด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำ

หมำย และทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล โดยบริษัทมีกำรจัดท�ำแผนกำรฝึก

อบรมและแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆให้กับพนักงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท�ำงำนดำ้นต่ำง

-  การฝึกอบรมภายใน เริ่มตั้งแต่กำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนใหม่ ซึ่งบริษัทก�ำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐำน สร้ำงควำมเข้ำใจเบื้องต้นเกี่ยว

กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบกำรท�ำงำนร่วมกันในส่วนงำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนใหม่ได้เรียนรู้และ

สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน บริษัท

จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในแก่พนักงำนครอบคลุมทุกส่วนงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งวิทยำกรผู้ถ่ำยทอดควำมรู้มีทั้งกำรสรรหำจำกบุคคล

ภำยนอก และวิทยำกรจำกภำยในองค์กรเอง ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในจ�ำนวน 38 หลักสูตร   

-  การฝึกอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมสัมมนำต่ำงๆซึ่งจัดโดยสถำบันจัดกำรฝึกอบรมภำยนอก เพื่อ

เพิ่มควำมรู้ หรือศึกษำนวัตกรรมใหม่ในด้ำนต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถน�ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรด�ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถ

แข่งขันได้ ในปี 2556 กำรฝึกอบรมภำยนอกรวม 41 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรส�ำหรับฝ่ำยบริหำรจ�ำนวน 7 หลักสูตร ผู้บริหำรเข้ำ

อบรมจ�ำนวน 9 รำย และหลักสูตรส�ำหรับพนักงำนจ�ำนวน 34 หลักสูตร พนักงำนเขำ้ร่วมอบรมจ�ำนวน 51 รำย 

-  การสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับพนักงำนที่ต้องกำรศึกษำต่อทั้งในระดับปริญญำตรี 

และปรญิญำโท เพือ่ให้พนกังำนมโีอกำสในกำรพฒันำตนเอง เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน โดยบรษิทัมกีำรพจิำรณำให้ทนุกำร

ศึกษำกับพนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี ปีละไม่เกิน 4 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญำตรี 2 ทุน และระดับปริญญำโท 2 ทุน 

-  กจิกรรมส่งเสรมิให้เป็นองค์กรแห่งความสขุ นอกจำกกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนแล้ว บรษิทัยงัมุง่ส่งเสรมิให้พนกังำน

มีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงำนมีควำมสุขในกำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนิน

กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�ำนึกในกำรเป็นจิตอำสำให้กับพนักงำน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรม

สมัพนัธ์ประจ�ำปีในหลำกหลำยรปูแบบ โดยใช้หลกักำรสร้ำงควำมสขุ 8 ประกำร(Happy 8) เป็นแนวทำงในกำรจดักจิกรรมในด้ำนต่ำงๆ 

เพื่อส่งเสริมพนักงำนและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงำน

เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรำนต์ กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�ำปี กิจกรรมชมรมกีฬำและสันทนำกำร 

กิจกรรมท�ำบุญบริษัทประจ�ำปี และกิจกรรมร่วมท�ำบุญในวันส�ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น 

 นอกจำกนี ้บรษิทัจดัให้มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน เพือ่ให้พนกังำนรบัทรำบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนและผลกำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัท โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้บริษัทน�ำมำปรับปรุงพัฒนำได้ 

เป็นกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย

 บริษัท ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต โดยให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถและ

ศักยภำพของผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในด้ำนควำมสำมำรถหลักขององค์กร (Core Competency) ควำมสำมำรถเชิงบริหำรและกำร

เป็นผู้น�ำ (Managerial Competency) และปัจจุบันอยู่ระหวำ่งกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (Functional Competency) ที่เฉพำะ

เจำะจงตำมต�ำแหน่งงำนและที่จ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของทุกต�ำแหน่งงำนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน 



รำยงำนประจ�ำปี 255654

1. การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบริษัท เชื่อมั่นว่ำ กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีเป็นปัจจัยส�ำคัญที่แสดงให้เห็นถึงกำรบริหำรจัดกำรที่ดีมีประสิทธิภำพ  โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ ซึ่งจะช่วยสรำ้งควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  กำรด�ำเนิน

กำรทีร่กัษำสทิธขิัน้พืน้ฐำนทีผู่ถ้อืหุน้พงึได้รบัอย่ำงเป็นธรรมตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด หรอืมำกกว่ำ รวมถงึกำรจดักำรทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพและ

เกดิประสทิธผิลดทีีส่ดุ คณะกรรมกำรบรษิทั ยดึมัน่ในหลกักำรและกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัส�ำคญั โดยมกีำรตดิตำม และควบคมุดแูล

ให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร 

ส่งมอบแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รับมอบนโยบำยเพื่อใช้อ้ำงอิงและถือเป็นแนวทำงปฏิบัติมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งบริษัท ได้

เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีทั้งสองภำษำ (ไทยและอังกฤษ) เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภำยใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”  เพื่อ

ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ

 นอกจำกนี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2556 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 ได้อนุมัติ “จรรยำบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน และผู้มี

ส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องรับทรำบ

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 ส�ำหรับในปี 2556 บริษัท จัดให้มีกำรส่งเสริมและสื่อสำรข้อมูลให้แก่พนักงำนทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทรำบผ่ำนทำงระบบสื่อสำรข้อมูล

อิเล็คทรอนิกส์ภำยใน และบอร์ดประชำสัมพันธ์ เพื่อมุ่งเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเพื่อน�ำไปสู่กำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทในเครือ ได้ปฏิบัติ

ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและติดตำมผลกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ โดยในปี 2556 ไม่มีประเด็นหรือสถำนกำรณ์ใดที่กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำม

นโยบำยข้ำงต้น

 จำกควำมมุ่งมั่นดังกล่ำว ส่งผลให้ในปี 2556 บริษัท ได้รับรำงวัลและกำรรับรองกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  นับเป็นควำม

ภำคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

• บริษัท ได้รับกำรประเมินผลกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ด้วยคะแนน 98.50 คะแนน หรือระดับดี จำกโครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี (โครงกำร AGM) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) ซึ่งเป็นอีกช่องทำงหนึ่งในกำร
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำลอย่ำงยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนไทย

•  บริษัท ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 59 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรในระดับ “ดี 
 เลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญญลักษณ์ 5 ดำว” จำกผลส�ำรวจข้อมูลด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำ 

ปี 2556  โดยบริษัท มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวม 93% ซึ่งสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ (92%) เมื่อเทียบกับบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ำกับ 78% จำก
บริษัทจดทะเบียน จ�ำนวนทั้งสิ้น 526 บริษัท  และบริษัทเป็น 1 ใน 40 ในกลุ่ม Top Quartile ที่มีมูลค่ำสูงสุดของกลุ่มทุนที่มีระดับต�่ำ
กวำ่ 1,000 ล้ำนบำท จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียนประจ�ำปี 2556 ตำมรำยงำนผลประเมินโดยสมำคมส่งเสริม
สถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ร่วมกบัคณะกรรมกำรบรรษทัภบิำลแห่งชำต,ิ ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์กำรตัดสินใน 5 ข้อหลักอันได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติที่เท่ำ 
เทียมกันต่อผู้ถือหุ้น บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

• พิธีประกำศผลรำงวัลและมอบรำงวัล “SET Awards 2013” เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2556 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เป็น
บริษัทจดทะเบียนในกลุ ่มตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับรำงวัลบริษัทจดทะเบียนด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำลดีเยี่ยม 
(Top Corporate Governance Report Awards) ต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 ตำมทีฝ่่ำยพฒันำธรรมำภบิำลเพือ่ตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ร่วมกบัส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ได้ให้กำรสนบัสนนุสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำร
บริษัทไทย ในกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน ประจ�ำปี 2556

• นับว่ำปี 2556 เป็นปีแห่งควำมส�ำเร็จที่บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เป็น 1 ใน 2 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์  
เอ็ม เอ ไอ ที่ได้รับรำงวัล MAI Special Encouragement จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณคณะกรรมกำรแห่งปี ประจ�ำปี 2556  

การกำ�กับดูแลกิจการ



55บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 (Borad of the Year 2013) ซึง่เป็นกำรมอบประกำศเกยีรตคิณุให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

 ที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล โดยค�ำนึงถึงควำมโปร่งใส และควำมเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยภำยใต้

 หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทีจ่ดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย ร่วมกบั 6 องค์กรภำคเอกชนชัน้น�ำ ได้แก่ ตลำดหลกัทรพัย์

 แห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ

 สภำธรุกจิตลำดทนุไทย 

 จำกผลส�ำเร็จข้ำงต้น บริษัทเชื่อมั่นว่ำเป็นรำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จและควำมภำคภูมิใจแก่ PHOL ที่ยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล 

จริยธรรมและคุณธรรมในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  โดยบริษัท น�ำแนวทำงในกำรพัฒนำบริษัทจดทะเบียนดำ้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

ประจ�ำปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำปรับใช้ให้เหมำะสมกับลักษณะธุรกิจ และชี้แจงส�ำหรับรำยกำรที่ยังไม่สำมำรถปฏิบัติได้ตำม

หลักกำรดังกลำ่วพร้อมเหตุผลหรือมำตรกำรทดแทน

 คณะกรรมกำรบรษิทั จงึได้จดัท�ำรำยงำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัทีค่รอบคลมุทัง้ 5 หมวด สรปุ

ได้ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

 บรษิทั ให้ควำมส�ำคญักบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยค�ำนงึถงึควำมส�ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์ 

และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจ้ำของบริษัท ด้วยวิธีกำรตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนทำง

กฎหมำย เช่น กำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกกิจกำรในรูปแบบต่ำงๆ  กำรได้รับข้อมูล

ขำ่วสำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร 

กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรก�ำไรจ่ำยเงินปันผล รวมถึงกำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อ

บุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็นอิสระรวมถึงกำรร่วมตัดสินใจ

ในเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  เช่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออก

เสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตำม

ที่พระรำชบัญญัติบริษัทหมำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่ได้กลำ่วไว้ข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรในเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�ำนวย

ควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิเรื่องต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้ 

 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  

 บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วน

ร่วมในกำรตดิตำมดแูล และรบัทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ และในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณี

พเิศษซึง่เป็นเรือ่งทีก่ระทบหรอืเกีย่วข้องกบัผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ หรอืเกีย่วข้องกบัเงือ่นไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมำย ทีใ่ช้บงัคบัทีต้่องได้รบักำรอนมุตัิ

จำกผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ทั้งนี้ ในระหว่ำงปี 2556  บริษัทไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น

 ในปี 2556 บริษัท จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556  เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอม

เมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  โดยมีกรรมกำรจ�ำนวน 8 คนเข้ำร่วมประชุม โดยประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำน

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประธำนกรรมกำรบริหำร และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร  และ

กรรมกำรอิสระ เข้ำร่วมประชุม เว้นแต่ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ที่ลำประชุมตำมค�ำแนะน�ำแพทย์ และมีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมพร้อมกันทุกท่ำน  

และในระหวำ่งปีไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น โดยในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมำคมส่ง

เสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้ 



รำยงำนประจ�ำปี 255656

 ก่อนวันประชุม

 บริษัทจัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสำระส�ำคัญส�ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผย

แพร่ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท

 1. แจ้งก�ำหนดกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้น และระเบียบวำระกำรประชุมให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหนำ้ ผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสำรสนเทศของ

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทั เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้ รบัทรำบถงึสทิธใินกำรเข้ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้และระเบยีบวำระในกำรประชมุ

และวำงแผนกำรเข้ำร่วมประชุมตำมก�ำหนดกำร

 2. เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงชัดเจน ซึ่งระเบียบวำระในกำรประชุมสำมัญผู้

ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ประกอบด้วยเรื่องพิจำรณำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่ำด้วยเรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรพิจำรณำ

ในแต่ละวำระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำร พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุมและสิทธิ

ออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อยำ่งชัดเจน 

 3. บริษัทมอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด�ำเนินกำรจัด

ส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 

1 เมษำยน 2556 และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมรำยละเอียดประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุม

เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มเีวลำศกึษำข้อมลูประกอบกำรประชมุล่วงหน้ำก่อนได้รบัข้อมลูดงักล่ำวในรปูแบบเอกสำรทีจ่ดัส่งตำมมำอย่ำงละเอยีด  พร้อม

ทั้งประกำศลงโฆษณำหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำเพียงพอส�ำหรับกำรเตรียมตัว

ก่อนเขำ้ร่วมประชุม

 4. บริษัท อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีควำมประสงค์จะรับรำยงำนประจ�ำปีในแบบรูปเล่ม ให้สำมำรถติดต่อขอรับผ่ำนช่องทำง

ต่ำงๆ ทั้งทำงอีเมลล์ โทรศัพท์ โทรสำร จดหมำยซองธุรกิจตอบรับ ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ในทันทีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ใน

วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 5.  กำรเตรยีมมอบฉนัทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทั เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำร

อสิระของบรษิทั อย่ำงน้อย 1 คน เพือ่เป็นทำงเลอืกในกำรมอบฉนัทะ ซึง่ได้แนบรำยละเอยีดข้อมลูกรรมกำรอสิระไปพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุด้วย หรอื

บคุคลทีผู่ถ้อืหุน้มอบฉนัทะให้เข้ำร่วมประชมุแทนตนได้  โดยใช้หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ทีส่ำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรออกเสยีงลงคะแนนได้จดัส่งไป

พร้อมกับหนังสือนัดประชุม  โดยผู้ถือหุ้นยังสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ตำมที่กรม

พัฒนำธุรกิจ กระทรวงพำณิชย์ก�ำหนด ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทได้  ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีอำกรแสตมป์ไว้บริกำรผู้ถือหุ้นส�ำหรับติดหนังสือ

มอบฉันทะอีกด้วย 

 6. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มี

สทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัมสีทิธทิีจ่ะเสนอวำระในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2557 โดยบรษิทัเปิดโอกำสให้ ผูถ้อืหุน้เสนอวำระล่วงหน้ำ

เวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556 ถึง 31 ธันวำคม 2556 เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองก่อนเสนอต่อ

คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำแสดงควำมเหน็อกีครัง้หนึง่ โดยในกรณทีีบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุบรษิทัจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่ำเป็นวำระที่

ก�ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ ส่วนในกรณทีีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำไม่เหน็ควรน�ำเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอให้บรรจเุป็นวำระประชมุล่วงหน้ำ บรษิทั 

ได้ท�ำกำรแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนช่องทำงสำรสนเทศไปยังตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และชี้แจงต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีทรำบ  

นอกจำกนี้ ในช่วงเวลำเดียวกัน บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจำรณำเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทล่วง

หน้ำ โดยในกรณนีี ้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผูพ้จิำรณำเพือ่สรรหำรวมกบับคุคลอืน่ตำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำบคุคลเข้ำเป็น

กรรมกำรบรษิทั จำกนั้นจะได้เสนอรำยชื่อบคุคลที่เหน็ว่ำเหมำะสมใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพิจำรณำก่อนเสนอต่อที่ประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พิจำรณำอนุมตัิ

ต่อไป ซึง่บรษิทั ได้น�ำหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัทภำยใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ปรำกฎวำ่เมื่อถึงก�ำหนดช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด
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 7.  บรษิทั เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถส่งค�ำถำมทีต้่องกำรให้ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวำระทีน่�ำเสนอได้ล่วงหน้ำ โดยส่งไปรษณย์ีอเิลค็

ทรอนิกส์มำที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวม

ทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัทสนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และด�ำเนิน

กำรประชุมอย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้

ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่

 1. สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถำมและรับทรำบ

ควำมเหน็ของผูถ้อืหุน้ ซึง่ในปี 2556 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจ�ำนวน 8 คน ซึง่ คดิเป็นร้อยละ 88.88 ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมด ทีเ่ข้ำประชมุ 

โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยเข้ำร่วมประชุม เว้นแต่ประธำนกรรมกำรอิสระที่ลำประชุมตำมค�ำแนะน�ำแพทย์

 2. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรแสดงแผนผังที่ตั้งสถำนที่ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก�ำหนดจุดบริกำรลงทะเบียนทั้งมำ

ด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสำร) อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ อีกทั้ง เจ้ำหนำ้ที่และทีมงำนของบริษัท ให้กำรต้อนรับดูแลอ�ำนวยควำมสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น

 3.  บริษัท จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแก่

ผู้ถือหุ้น และถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ในภำยหลัง 

 4.  กำรใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวำระใช้วิธีเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้น เฉพำะบัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออก

เสียง เพื่อค�ำนวณหักออกจำกผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด เพื่อน�ำมำประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงเพื่อให้เกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว และ

สำมำรถประกำศผลคะแนนได้ถกูต้องหลงัจำกจบกำรพจิำรณำ แต่ละวำระหรอืในวำระถดัไป โดยเมือ่เสรจ็สิน้กำรประชมุผูถ้อืหุน้สำมำรถขอตรวจสอบ

รำยละเอียดของผลคะแนนได้  

 5. กำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชมุภำยหลงัจำกประธำนในทีป่ระชมุเปิดกำรประชมุแล้วสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ในวำระทีอ่ยูร่ะหว่ำง

กำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น

 6.  ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้พจิำรณำระเบยีบวำระประชมุตำมล�ำดบัตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำ

แล้ว ซึ่งกำรน�ำเสนอวำระชี้แจง ควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ�ำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงล�ำดับวำระดังกล่ำว และไม่มีกำร

ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจำกที่ก�ำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่ำงใด

 7.  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละปีจะมีวำระแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระจ�ำนวน 1 ใน 3 ของจ�ำนวนคณะกรรมกำรทั้งหมด 

และให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล โดยบริษัทจะเรียกเก็บบัตรลงคะแนนเฉพำะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นรำยบุคคล เพื่อควำม

สะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบัตรเห็นด้วยที่เหลือทุกใบหลังเสร็จสิ้นกำรประชุมแล้ว

 8. ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ก�ำหนดให้มวีำระเกีย่วกบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรเพือ่ชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ได้ทรำบจ�ำนวน และประเภทของค่ำตอบแทน

ที่กรรมกำรแต่ละคนได้รับ โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมกำรบริษัทซึ่งได้ท�ำกำรชี้แจงอย่ำงละเอียดไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

 9.  ในกำรประชมุ ประธำนทีป่ระชมุจดัสรรเวลำอย่ำงเพยีงพอ เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิย่ำงเท่ำเทยีมกนัในกำรซกัถำมหรอืเสนอควำม

คิดเห็นอย่ำงอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนในประเด็น

ส�ำคัญ โดยมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ ไว้ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำประชุมได้

รับทรำบ

 10. เพื่อดูแลให้กำรประชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท รวมถึงตรวจสอบกำรลงคะแนนเสียงตลอด

กำรประชุม บริษัท ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษำกฎหมำย “บริษัท ส�ำนักงำนธีรคุปต์ จ�ำกัด” และตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท “บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ�ำกัด” เพือ่ท�ำหน้ำที ่Inspector ตรวจสอบเอกสำรของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะทีม่สีทิธเิข้ำร่วมประชมุ องค์ประชมุ วธิกีำรลงคะแนนและกำร

นับคะแนนที่สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้

ตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ท่ำน เป็นอำสำสมัครเข้ำร่วมสังเกตุกำรณ์นับคะแนนเสียง

 ทั้งนี้ ในปี 2556 มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 60 รำย และโดยกำรมอบ

ฉันทะจ�ำนวน 71 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  94,174,851 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.7591 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจำก
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จ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2555 ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะจ�ำนวน  98 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  

90,415,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.9742 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด

 หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 1. บริษัท ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 อย่ำงครบถ้วน ถูกต้องในสำระ

ส�ำคัญ โดยประกอบด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
-   รำยชื่อและต�ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่เข้ำร่วมประชุมและผู้ที่

ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี)  
-  องค์ประชุมซึ่งประกอบด้วย จ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้ำประชุมด้วยตนเอง จ�ำนวนผู้รับมอบฉันทะประชุมแทนผู้ถือหุ้น และจ�ำนวนผู้ถือหุ้นที่

มอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
-  วิธีกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และกำรนับคะแนนเสียงเป็นมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มกำรประชุม และแนวทำงกำรใช้บัตรลง

คะแนน
-  คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวำระกำรประชุมที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้

ในภำยหลัง 
- ตอบข้อซักถำม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ 

 2. บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันท�ำกำรถัดไป โดยระบุ

คะแนนเสียงทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในแต่ละวำระ รวมทั้งกำรจัดท�ำ รำยงำนกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และจัด

ส่งแก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภำยในเวลำ 14 วัน นับแต่วันประชุม  

(ที ่www.pdgth.com  หมวดนกัลงทนุสมัพนัธ์) เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได้ และให้ผูถ้อืหุน้เสนอแก้ไขหำกกำรบนัทกึมตกิำรประชมุไม่ถกูต้อง

ภำยในเวลำ 30 วัน  โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอถึงกำรประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่สำมำรถตรวจสอบและอ้ำงอิงได้

 3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 จัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงกำรประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ ตลอดกำรประชุม เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม ได้รับทรำบเหตุกำรณ์วันประชุม โดยท�ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น

 4. หลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำน

ระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสำนงำนกับนำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

 5. บริษัท ได้น�ำข้อเสนอแนะและควำมคิดเห็นที่ได้รับจำกผู้ถือหุ้นและ Inspector ในกำรประเมินผลกำรจัดประชุม มำพิจำรณำและหำ

แนวทำงแก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง

 การอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

 กำรจดัประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัอ�ำนวยควำมสะดวกให้กบัผูถ้อืหุน้ทกุรำย ด้วยกำรจดัหำ/คดัเลอืกสถำนทีป่ระชมุทีก่ำรเดนิทำงสะดวก จดัให้มี

เจ้ำหน้ำทีด่แูลต้อนรบัให้ควำมสะดวกอย่ำงเพยีงพอ รวมถงึกำรจดัทีน่ัง่ส�ำรอง เครือ่งมอือปุกรณ์โต้ตอบระหว่ำงประชมุ มเีจ้ำหน้ำทีบ่รกิำรให้ค�ำแนะน�ำ

กำรกรอกข้อมูล ถ่ำยเอกสำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ตรวจรับเอกสำรลงทะเบียน/เอกสำรมอบฉันทะ พร้อมอำกรแสตมป์ กำรเปิดรับลงทะเบียนล่วง

หน้ำ 1 ชัว่โมง กำรขยำยระยะเวลำรบัลงทะเบยีนจนถงึระยะเวลำก่อนกำรพจิำรณำวำระกำรประชมุสดุท้ำย กำรใช้ระบบ Barcode ในกำรลงทะเบยีน

และประมวลผลลงคะแนนเพื่อควำมสะดวกรวดเร็ว และกำรจัดเครื่องดื่มของว่ำงส�ำหรับผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมอย่ำงเหมำะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders)

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงชัดเจน ใน

กำรปฏิบัติอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถำบัน หรือ

ผู้ถือหุ้นตำ่งชำติ ถึงแม้วำ่ผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่มีจ�ำนวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกันตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมำยควำมว่ำสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้

ถือหุ้นจะแตกตำ่งกัน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ
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 โดยอ�ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นทุกรำยได้รับสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ทั้งในฐำนะนักลงทุนในหลักทรัพย์ และในฐำนะผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจำ้ของ

บริษัทด้วยวิธีกำรตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรซื้อและขำยหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็น

อิสระ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิกำรโอนหุ้น สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำร

เข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและร่วมตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องส�ำคัญของบริษัท สิทธิในกำรเลือก

ตัง้และถอดถอนกรรมกำร  สทิธใินกำรให้ควำมเหน็ชอบในกำรแต่งตัง้และก�ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ี สทิธใินกำรได้รบัส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบรษิทั

ในรปูแบบต่ำงๆ (เงนิปันผลเป็นเงนิสดหรอืรปูแบบอืน่ในอนำคต)  รวมถงึกำรท�ำธรุกรรมทีส่�ำคญัและมผีลต่อทศิทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั กำร

แก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบัของบรษิทั  ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธอิอกเสยีงตำมจ�ำนวนหุน้ทีถ่อือยู ่ โดยแต่ละหุน้มสีทิธอิอกเสยีงหนึง่เสยีง และ

ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น

 บริษัทจึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ฐำนะทำงสังคม ควำมพิกำร ควำมคิดเห็น 

หรอืแม้ว่ำผูถ้อืหุน้จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยเหตใุดกต็ำม ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้ำร่วมประชมุแทนได้ คณะกรรมกำรบรษิทั 

จึงได้ก�ำกับดูแลในเรื่องตำ่งๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่ำเทียมกันอย่ำงแท้จริง โดยเฉพำะผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 นอกจำกนี้ ส่งเสริมให้เกิดกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2556 บริษัท ก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่

มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรำยหนึ่งหรือหลำยรำยรวมกันและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ

บริษัท และถือหุ้นอยำ่งต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 12 เดือน สำมำรถเสนอระเบียบวำระประชุมล่วงหน้ำ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรคัดเลือก

ให้เป็นกรรมกำรบริษัทต่อคณะกรรมกำรบริษัท และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเป็นระยะเวลำ 3 เดือน ส่วนหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำสอบทำนข้อ

เสนอเพือ่น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำ หรอืเรือ่งทีเ่สนอนัน้ควรทีจ่ะได้รบักำรบรรจเุป็นวำระประชมุล่วงหน้ำหรอืไม่นัน้ ได้ชีแ้จงเหตผุล

ผำ่นช่องทำงของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

 การก�าหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 บรษิทัเปิดโอกำสแก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคดิเหน็ หรอืแจ้งข้อร้องเรยีนไปยงักรรมกำรอสิระ ผ่ำนทำงอเีมล์ ind_dir@

pdgth.com ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด�ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระจะด�ำเนินกำรตรวจ

สอบข้อเท็จจริงและหำวิธีกำรที่เหมำะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้

เสยีโดยรวม หรอืมผีลต่อกำรประกอบธรุกจิของบรษิทั กรรมกำรอสิระจะเสนอเรือ่งดงักล่ำวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำก�ำหนดเป็น

วำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

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

 บรษิทัยดึมัน่ทีจ่ะสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้องเพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื โดยก�ำหนดเป็นนโยบำยต่อผูม้ส่ีวน

ได้เสียไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร  ควำมร่วมมือระหวำ่งบริษัท และผู้มีส่วนได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกคำ้ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจำ้

หนี ้สงัคมและส่วนรวม สิง่แวดล้อม (ชมุชนทีต่ัง้บรษิทั) โดยทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในคูม่อืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั เพือ่เป็นแนวทำง

ปฏบิตัสิ�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทับนพืน้ฐำนควำมเป็นธรรม ควำมสมดลุในกำรประสำนประโยชน์ร่วมกนั  มหีลกัปฏบิตัสิ�ำคญั 

ได้แก่ แนวทำงปฏิบัติเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงำน ลูกค้ำ คู่คำ้ 

คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ สังคมและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุก

คนต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด

 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมั่นได้ว่ำสำมำรถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ทั้งที่ได้ก�ำหนดไว้

ในกฎหมำย และที่ได้ก�ำหนดแนวทำงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำร

คุ้มครองและปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้ใช้สินคำ้และบริกำร และผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ตำมแนวทำงดังต่อ

ไปนี้
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• ผูถ้อืหุน้: นอกจำกสทิธขิัน้พืน้ฐำน สทิธทิีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อบงัคบับรษิทั เช่น สทิธใินกำรขอตรวจสอบจ�ำนวนหุน้ สทิธใินกำร
ได้รบัใบหุน้ สทิธใินกำรเข้ำประชมุผูถ้อืหุน้และออกเสยีงลงคะแนน สทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงอสิระในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึ
สทิธทิีจ่ะได้รบัผลตอบแทนอย่ำงเป็นธรรมแล้ว ยงัได้ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในกำรเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่ำงๆ เกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั
ในฐำนะเจำ้ของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป

• พนกังาน: บรษิทัให้ควำมส�ำคญักบัพนกังำนโดยถอืว่ำเป็นทรพัยำกรทีม่ค่ีำ มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันำควำมสำมำรถพนกังำนทกุคนอย่ำงต่อเนือ่ง 
 ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำ มีควำมสุขในกำรท�ำงำน ควำมภำคภูมิใจ และสร้ำงควำม

ผกูพนัต่อองค์กร โดยในปีทีผ่่ำนมำบรษิทัได้จดัท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพือ่สนนัสนนุและเสรมิสร้ำงบรรยำกำศกำรท�ำงำนร่วมกนัเพือ่สร้ำงสรรค์
สิง่ใหม่ๆ เสรมิศกัยภำพของพนกังำนให้พร้อมส�ำหรบักำรปฏบิตังิำนและรบัมอืกบัสภำวะกำรณ์ในทกุด้ำนทีอ่ำจมผีลกระทบโดยองค์รวม 
นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

• ลกูค้า: บรษิทั มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะให้ผูใ้ช้สนิค้ำและบรกิำรได้รบัประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำเป็นธรรม กำรให้ข้อมลูข่ำวสำรที่
ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำ่งๆที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพ
ที่ยั่งยืน สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรจัดให้มีระบบและกระบวนกำรที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ  
ปรมิำณ ควำมปลอดภยัและกำรบรกิำร รวมถงึจดัให้มหีน่วยงำนรบัผดิชอบในกำรให้ค�ำแนะน�ำ/ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัวธิกีำรใช้สนิค้ำและ

 บริกำรของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพและประโยชน์กับลูกค้ำสูงสุด ค�ำปรึกษำวิธีกำรแก้ปัญหำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกค้ำพึงพอใจ
อย่ำงที่สุดในสินค้ำและบริกำรระดับมำตรฐำนสำกล และกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่น�ำมำใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

• คู่ค้า: บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับลูกคำ้อย่ำงเคร่งครัด โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่
ค้ำอย่ำงยุติธรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนำศักยภำพและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินธุรกิจร่วม
กันในระยะยำว และมีนโยบำยในกำรส่งมอบสินค้ำตำมคุณภำพและตรงตำมก�ำหนดเวลำ

• คูแ่ข่งทางการค้า:  บรษิทัปฏบิตัติำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีส่จุรติ โดยยดึมัน่ในกำรด�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้กรอบ
 ของกฎหมำยเกีย่วกบัหลกัปฏบิตักิำรแข่งขนัทำงกำรค้ำ ไม่ละเมดิควำมลบัหรอืล่วงรูค้วำมลบัทำงกำรค้ำของคูค้่ำด้วยวธิฉ้ีอฉล โดยปฏบิตัิ
 ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด โดยในปีที่ผำ่นมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่

แข่งทำงกำรค้ำ
• เจ้าหนี:้  บรษิทัรกัษำค�ำมัน่สญัญำและปฏบิตัติำมเงือ่นไขและหน้ำทีท่ีพ่งึมต่ีอเจ้ำหนีโ้ดยเคร่งครดั ทัง้เจ้ำหนีท้ำงธรุกจิ เจ้ำหน้ำสถำบนักำร

เงนิ เป็นต้น และนอกจำกนี ้บรษิทัเข้ำร่วมกจิกรรม/โครงกำรต่ำงๆของเจ้ำหนี ้เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัเจ้ำหนี ้หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์
ที่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธสัญญำที่ตกลงกันไว้

• สังคมและส่วนรวม: บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและถือมั่นในอุดมกำรณ์กำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่ง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในสถำนประกอบกำร 
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ รวมทั้งกำรช่วยเหลือบรรเทำอุทกภัยและสำธำรณภัย
นอกจำกนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังำนและผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในกำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีท่�ำประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมให้เตบิโต

 เคยีงคูก่นัไปอย่ำงยัง่ยนื แม้กระทัง่ในช่วงทีเ่กดิภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกจิ บรษิทั กย็งัคงด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง 

 โดยทุ่มเทควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

• สิ่งแวดล้อม: บริษัทส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้
 พนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency)

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่

ข้อมูลทำงกำรเงิน ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของ

ผลประกอบกำรและสถำนภำพทำงกำรเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนำคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อ

รำคำหลักทรัพย์ของบริษัท โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงหรือกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
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ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำย มำตรฐำนและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ผ่ำนช่อง

ทำงต่ำงๆ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทำงปฏิบัติที่ส�ำคัญดังนี้

 1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีช่องกำรกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถ

เขำ้ถึงข้อมูลของบริษัท ได้อยำ่งสะดวกทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น
1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบรษิทั จดัให้มกีำรท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั ทีเ่ปิดเผยข้อมลูของ

บรษิทั ทีม่คีวำมถกูต้อง ครบถ้วน ชดัเจน และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผำ่นมำ เช่น วิสัยทัศน์และพันธ
กิจ โครงสรำ้งองค์กร โครงสร้ำงทุน โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร ลักษณะประกอบธุรกิจและภำวะกำรแข่งขัน กำรก�ำกับดูแล
กจิกำร ควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รำยงำนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ  นโยบำยและ
หลกัเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุและกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  กำรประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำน
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน และกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย
ของกรรมกำร รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์กรรมกำรและผู้บริหำร ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ข้อมูลด้ำนนักลงทุน
สัมพันธ์ ตำ่งๆ

1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ (SET Com-

munity Portal “SCP”) ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และจัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของ
บริษัทผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัท ที่ www.pdgth.com ซึ่งได้มีกำรพัฒนำรูปแบบให้ทันสมัย งำ่ยต่อกำรใช้งำน พร้อมปรับปรุงข้อมูลต่ำงๆ 
ให้ครบถ้วนทันเหตุกำรณ์อยำ่งสม�่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลคณะกรรมกำร
บริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร กฎบัตรคณะกรรมกำรและชุดย่อย โครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำย
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณธรุกจิ ข้อมลูด้ำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ตลอดจนแบบแสดงรำยกำรข้อมลูประจ�ำปี (56-1) รำยงำนประจ�ำ
ปีของบริษัท หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระประชุมล่วงหน้ำและกำรเสนอชื่อบุคคลเขำ้รับกำร
คัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำที่สำมำรถดำวน์โหลดได้ ทั้งนี้ รวมถึง งบกำรเงิน และเอกสำรขำ่วประชำสัมพันธ์ (Press Release) 

1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในกำรติดต่อสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

ข่ำวสำร และกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และผู้ที่สนใจทั่วไป ให้ได้รับข้อมูลข่ำวสำร
ของบริษัทอยำ่งทันเหตุกำรณ์ รวมถึงกำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อขอรับข้อมูลของบริษัท กำรติดต่อขอเยี่ยมชมกิจกำรและพบ
ผู้บริหำร หรือตอบข้อสงสัยต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของบริษัท ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท
ได้ทำง email : ir@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 

1.4 ส�านักเลขานุการ
 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้มีหน่วยงำนส�ำนักงำนเลขำนุกำร/เลขำนุกำรบริษัท (Company Secretary) เพื่อรับผิดชอบดูแลกำร

จัดประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับมอบหมำย  กำรประชุมผู้ถือ
หุ้น เป็นต้น  ก�ำกับดูแลให้บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร มีกำรด�ำเนินกำรที่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของกฎหมำยและหน่วยงำน
ที่ก�ำกับดูแล รวมถึงกำรประสำนงำนในกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ และหน่วยงำนก�ำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ส�ำนักงำน กลต. ตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือที่หน่วยงำนอื่นเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสำมำรถติดต่อส�ำนักเลขำนุกำร/เลขำนุกำรบริษัท 
ของบริษัท ได้ทำง email : cs@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151



รำยงำนประจ�ำปี 255662

 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท  จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย 

โครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้ง

ของกำรประชุมและกำรเข้ำร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคน  กำรสรรหำกรรมกำร นโยบำยและหลักเกณฑ์

กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรรำยงำนผลปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

 3. การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวม (ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สำรสนเทศทำงกำรเงนิ ให้มกีำรจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป โดยใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมทัง้มี

กำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

บริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

 ในปี 2556 บริษัทได้มีกำรจัดส่งรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปี ภำยในระยะเวลำและเป็นไปตำมประกำศหลักเกณฑ์ที่

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก�ำหนด และไม่ได้รบัแจ้งจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ให้มกีำรแก้ไขงบกำรเงนิ

ที่จัดท�ำขึ้น

 4. การท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จึงได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนตำ่งๆ ดังนี้
1.  กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกัน
 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ โดย

แสดงรำยละเอยีดบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร เงือ่นไข นโยบำยรำคำ และมลูค่ำของ
รำยกำร เหตผุลควำมจ�ำเป็น และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั ปรำกฎไว้ในแบบแสดงรำยกำร
ข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท รำยละเอียดปรำกฎในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน”  

 ในปี 2556 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติที่ฝำ่ฝืนหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2.  กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท
 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยมของส�ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ) ซึ่ง

รวมถึงจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ 
มีหนำ้ที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท ดังนี้

1)  กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ต่อส�ำนักงำนเป็นครั้งแรก  (แบบ 59-1)  ภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 

กรรมกำรหรือผู้บริหำร 

2)  กำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง (แบบ 59-2) เมื่อมีกำรซื้อขำย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์

 ของบริษัท โดยให้ยื่นภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้น
  ทั้งนี้ ก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบทรำบภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และรำยงำนสรุปกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์แก่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส พร้อมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและ
ผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัท

  โดยในปี 2556 มีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำรแต่ละท่ำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำร
บริษัทเพื่อรับทรำบเป็นรำยไตรมำส นอกจำกนี้ บริษัท มีกำรสรุปกำรถือครองหลักทรัพย์บริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำร ณ วันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2557 ตำมรำยละเอียดหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรถือหุ้น”

3.  กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยมของส�ำนักงำน กลต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 89 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดท�ำและส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย เพื่อ



63บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

รำยงำนให้บริษัท ทรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง) ของกรรมกำร
และผู้บริหำร  ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย  โดยมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท

สุรปรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย (กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุก 6 เดือน และเป็นผู้จัดเก็บต้นฉบับ

แบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และส�ำเนำให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบรับ

ทรำบ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน ดังนี้

• รำยงำนเมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรครั้งแรก

• รำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย

• รำยงำนเป็นประจ�ำทุกปี

• ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง และได้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมกำรท่ำนนั้นไม่ต้องยื่นแบบ 

 รำยงำนใหม่หำกไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย

• ก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน รำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นประจ�ำทกุปี ภำยในเดอืนธนัวำคม

ของทุกปี หรือหำกมีในระหว่ำงปีให้รำยงำนเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

 5. การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่ส�าคัญ 

 ปี 2556 บริษัทเปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญผ่ำนระบบ SET Community Portal เช่น อนุมัติลงทุนกำรจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล พำ

ลำเดยีม จ�ำกดั ลงทนุในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวนหุน้ทัง้หมด วตัถปุระสงค์เพือ่รองรบักำรขยำยฐำนลกูค้ำในหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ

เพิ่มขึ้น  และอนุมัติกำรร่วมทุนจัดตั้งบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ในประเทศกัมพูชำ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 70 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบ

ธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำในประเทศกัมพูชำ เป็นต้น 

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มี

บทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตลอดจนก�ำหนดนโยบำย

กำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กร มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและ

ผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ

 ในปี 2556 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน และมีกรรมกำรที่มีคุณสมบัติเป็นอิสระตำมประกำศของคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ รศ.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์  รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ  นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล และนำยประยูร วิเวชภูวนนท์ ทั้งนี้เพื่อ

ให้เกดิกำรถ่วงดลุในกำรออกเสยีงพจิำรณำวำระต่ำงๆ  นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรบรษิทัยงัได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเพือ่ช่วยในกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ของบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดคำ่ตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะเรื่องและเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำหรือรับทรำบ 

โดยบริษัท ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อยตำ่งๆ (Charter) เพื่อก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ และได้เปิด

เผย Charter ดังกล่ำวในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะอนุกรรมกำรเป็น

ประจ�ำทกุปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะเรือ่งชดุอืน่ๆ ตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

ที่เปลี่ยนแปลง

 กรรมกำรบรษิทัทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมกีำรประชมุระหว่ำงกนัเองในเรือ่งกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรเป็นประจ�ำ

ทุกปี โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะไม่ได้เข้ำประชุมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรสำมำรถแสดงควำมคิดเห็นได้อยำ่งอิสระ

 นอกจำกนี้ ในเดือนที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริษัททุกคนจะได้รับทรำบสรุปผลกำรด�ำเนินกำรของบริษัท อย่ำงต่อ

เนื่อง โดยบริษัท จะจัดส่งเอกสำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนขำ่วสำรที่ส�ำคัญของบริษัทให้กรรมกำรบริษัท เพื่อทรำบควำมคืบหนำ้ด้วย

 ทัง้นี ้บรษิทัมเีลขำนกุำรบรษิทัท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่ท�ำหน้ำทีใ่นกำรด�ำเนนิกำรเกีย่วกบักำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั 

และกำรประชมุผูถ้อืหุน้ รวมถงึกำรสนบัสนนุงำนของคณะกรรมกำรบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกบัข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยและระเบยีบปฏบิตัต่ิำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง



รำยงำนประจ�ำปี 255664

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุคนมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ และมปีระสบกำรณ์

กำรท�ำงำนด้ำนบัญชีและกำรเงินเป็นที่ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ และนำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  กรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรตรวจ

สอบที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำร

ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยท�ำหน้ำที่สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับที่

เกีย่วข้อง ตลอดจนกฎหมำยและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลส่งเสรมิให้พฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

รวมทั้งสอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งรำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรปรึกษำหำรือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญดำ้นกฎหมำยและกำรบัญชีเป็นประจ�ำ โดยคณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ต่ำงๆ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังสำมำรถหำที่ปรึกษำภำยนอกที่เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทั้งหมด

ในปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 6 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 ประกอบด้วยกรรมกำรบริษัทจ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรทุกคนไม่เป็นผู้บริหำรและมีกรรมกำรอิสระรวมจ�ำนวน 2 คน เพื่อท�ำหน้ำที่ศึกษำ

พจิำรณำเสนอ ทบทวน พจิำรณำสรรหำและคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมำะสมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทดแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดตำมวำระหรอื

กรณีอื่น ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและผู้บริหำรระดับสูง ติดตำมแผนสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคลที่เหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำรงต�ำแหน่งผู้บริหำร

ระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ทบทวนระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และตดิตำม

ควำมเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 โดยในปี 2556 บรษิทัใช้ผลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2555 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย และแนวปฏบิตัิ

เดียวกันของอุตสำหกรรม มำใช้ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทนที่สำมำรถรักษำกรรมกำรและ

จูงใจผู้บริหำรระดับสูงในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหนำ้ ตลอดจนสำมำรถรักษำคนเก่งและคนดีให้คงอยู่กับองค์กรที่ยั่งยืน

 ในปี 2556 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 3 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2556 ได้ปรับสถำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

เป็น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย สมำชิกที่เป็นกรรมกำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก จ�ำนวนไม่เกิน 

5 คน ซึ่งคุณธีรเดช จำรุตั้งตรง ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อีกวำระหนึ่ง และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 

2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอีก 1 คน ได้แก่  ผศ.ดร.   สุลักษณ์ ภัทรธรรมมำศ ด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 ในปี 2556 ประธำนคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง กลยุทธ์ โครงสรำ้งของคณะอนุกรรมกำรและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำม

เสีย่งตลอดจนกลยทุธ์และทศิทำงธรุกจิของบรษิทั ตลอดจนก�ำกบัดแูลทบทวนเกีย่วกบันโยบำยกลยทุธ์และวธิปีฏบิตั ิเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำบรษิทัมกีลยทุธ์

และกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ถกูน�ำไปปฏบิตัอิย่ำงเหมำะสมและมปีระสทิธภิำพในกำรครอบคลมุควำมเสีย่งทัง้หมด ทบทวนควำมเพยีงพอของ

นโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะ

กรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรอืหน้ำทีอ่ืน่ใดทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย   อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครัง้  ทัง้นีเ้พือ่น�ำผลกำรประเมนิ

มำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้ 

 ในปี 2556 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 12 ครั้ง กรรมกำรเข้ำประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ ยกเว้นกรรมกำรที่ติดภำรกิจล่วง

หนำ้ในวันดังกลำ่ว
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 2. การก�าหนดจ�านวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปด�ารงต�าแหน่งกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรบริษัท จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เพื่อให้บริษัท

ได้รับประโยชน์สูงสุดในกำรที่กรรมกำรบริษัทสำมำรถอุทิศเวลำส�ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดให้กรรมกำรบริษัทด�ำรง

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนรวมไม่เกิน 3 บริษัท ยกเว้นในกรณีได้รับมอบหมำยจำกบริษัทให้ไปด�ำรงต�ำแหน่ง นอกจำกนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณี

ที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง ที่ได้รับมอบหมำยจำกฝ่ำยบริหำรให้เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทอื่น โดยจะมีกำรเสนอเรื่อง

กำรด�ำรงต�ำแหน่งในบริษัทอื่นเพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมเห็นชอบ 

 ในปี 2556 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งผู้บริหำรให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย ดังนี้ 
1)  ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม 2555 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้บริหำร ได้แก่ นำยปโยธร มุ้งทอง 

และนำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ “บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด” และแต่ง
ตั้งนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เพิ่มอีก 1 คน เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557

2) ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2556 เมือ่วนัที ่10 กรกฎำคม 2556 มมีตเิหน็ชอบให้คณุชวลติ หวงัธ�ำรง และคณุบญุชยั สวุรรณ
วุฒิวัฒน์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชำ ชื่อ “บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด”

 3. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

 บรษิทั ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรและแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทักบัฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจนและ

เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำย และก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร

ระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ำยบริหำรระดับสูงท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินตำมนโยบำยให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด และติดตำมดูแลผลกำร

ด�ำเนนิงำนอย่ำสม�ำ่เสมอจำกข้อมลูรำยงำนในกำรประชมุประจ�ำเดอืน ซึง่คณะกรรมกำรไม่ได้เข้ำแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำร เว้นแต่กำร

มีส่วนเข้ำร่วมในกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ในกรณีที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนด

 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และไม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั  ตลอดจนไม่มอี�ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

เพื่อให้กำรแบ่งแยกหน้ำที่ระหว่ำงกำรก�ำกับดูแลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัทกับกำรบริหำรงำนได้อยำ่งชัดเจน

 ดังนั้น ประธำนกรรมกำรบริษัท และ ประธำนกรรมกำรบริหำรหรือประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร จึงมิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยทั้งสองต�ำแหน่ง

ต้องได้รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่อำจเป็นบคุคลภำยนอกทีม่ใิช่ผูบ้รหิำรกไ็ด้ ทัง้นี ้เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมทีส่ดุ

เข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งผูน้�ำองค์กรสูก่ำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื นอกจำกนี ้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูก้�ำหนดคณุสมบตัแิละหลกั

เกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง ของบริษัท รวมถึงกำรจัดท�ำแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่งของผู้บริหำรระดับสูง และน�ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบริษัทพิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้ง โดยจะท�ำกำรทบทวนแผนดังกลำ่วเป็นประจ�ำทุกปี 

 ในปี 2556 ผูบ้รหิำรระดบัสงูมจี�ำนวน 7 คน ได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยจดักำรอกี 6 คนซึง่รำยงำนตรงต่อประธำน

เจำ้หน้ำที่บริหำร บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ทั้งนี้ ผู้บริหำรระดับสูงทั้ง 7 คน ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรบริหำรโดยต�ำแหน่ง โดยรับ

มอบหมำยอ�ำนำจหน้ำที่ให้ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยตำ่งๆ ที่ก�ำหนดไว้ รับผิดชอบผลกำรด�ำเนินงำนโดยรวม ควบคุมและด�ำเนินกิจกำรภำยใต้กรอบ

งบประมำณและแผนงำนประจ�ำปีที่คณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติแล้ว 

 4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอตำมปกติให้จัดขึ้นอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้งให้ประธำนกรรมกำร

หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยเป็นผูเ้รยีกประชมุ หรอืในกรณจี�ำเป็นกรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร

ได้  เว้นแต่จะมีรำยกำรหรือประเด็นส�ำคัญที่ต้องมีกำรพิจำรณำเร่งด่วนหรือตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำย  เพื่อรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนและร่วมกัน

ตดัสนิใจในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั โดยในแต่ละครัง้จะมกีำรก�ำหนดวำระกำรประชมุล่วงหน้ำไว้ชดัเจน และอำจมกีำรประชมุครัง้พเิศษเพิม่เตมิเพือ่

พิจำรณำเรื่องที่มีควำมส�ำคัญเร่งด่วน 

 โดยในปี 2556 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวน 12 ครั้ง โดยเป็นกำรประชุมที่ก�ำหนดไว้ล่วงหน้ำทั้งปี 12 ครั้ง เพื่อให้กรรมกำรจัดสรร

เวลำได้อย่ำงเหมำะสม ทั้งนี้ ในกำรประชุมแต่ละครั้งได้มีกำรจัดส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมในแต่ละวำระส่งให้กับกรรมกำรบริษัททุกท่ำน

เป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันท�ำกำร เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงพอเพียงก่อนเข้ำประชุม และ/หรือกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมจำก
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ฝ่ำยจัดกำร ส�ำหรับกำรขอเพิ่มวำระประชุมภำยหลังกำรจัดส่งเอกสำรจะท�ำได้เฉพำะเรื่องที่มีเหตุผลสมควรหรือควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนมำกที่จะต้องได้

รบักำรพจิำรณำอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่มใิห้กระทบหรอืเกดิกำรล่ำช้ำต่อโอกำสกำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยต้องได้รบัควำมเหน็ชอบจำกประธำน

กรรมกำรบริษัท เป็นกรณีไป

 ในกำรประชุม ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวำระกำรประชุมและ

พิจำรณำเรื่องตำ่งๆ ที่จะน�ำเสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือวำระพิจำรณำเรื่องใดๆ ที่กรรมกำรเห็นควรเสนอ (เพิ่มเติม) และได้รับ

กำรเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำร ซึ่งท�ำหน้ำที่ประธำนที่ประชุมเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกคนมีโอกำสแสดงควำมคิด

เห็นอยำ่งเป็นอิสระ และมีอิสระในกำรตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงกำรให้ควำมเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัท และยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงระหว่ำงกัน กำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงข้ำงมำก โดยให้กรรมกำรคน

หนึง่มเีสยีงหนึง่เสยีง หำกคะแนนเสยีงเท่ำกนั ประธำนในทีป่ระชมุจะออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด โดยมปีระธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นผู้

ประมวลควำมคิดเห็นและข้อสรุปจำกที่ประชุม และในกรณีที่วำระใดๆ ที่กรรมกำรเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวำระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และ

กรรมกำรผูม้ส่ีวนได้เสยีต้องออกจำกกำรประชมุระหว่ำงพจิำรณำวำระเรือ่งนัน้ๆ ทัง้นี ้เพือ่ให้ไปไปตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละเป็นอสิระ

ในกำรพิจำรณำเรื่องตำ่งๆ

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท อำจเชิญผู้บริหำรระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อย ให้เข้ำ

ร่วมประชุม เพื่อท�ำกำรอธิบำย ชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจเป็นกำรเฉพำะเรื่อง (ถ้ำมี) หรือรำยงำนผลประกอบกำรต่อที่ประชุมคณะ

กรรมกำรบรษิัทรบัทรำบ รวมถงึกำรรบัทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏบิัตเิพือ่น�ำไปถ่ำยทอดลงสูร่ะดบัปฏิบัตกิำรและน�ำไปปฏบิตัใิห้เกดิประสิทธภิำพ

และประสิทธิผล 

 เมื่อสิ้นสุดกำรประชุม เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้มีหน้ำที่จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทรับรองในวำระแรก

ของกำรประชมุครัง้ถดัไป (รำยงำนประชมุดงักล่ำวได้ส่งแก่กรรมกำรพจิำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุโดยทำงอเิลค็ทรอนกิส์เมล์) โดยกรรมกำรบรษิทั

สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิข้อควำมทีร่ะบไุว้ในรำยงำนกำรประชมุให้ครบถ้วนถกูต้องมำกทีส่ดุ หลงัจำกทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกทีป่ระชมุ

แล้ว น�ำเสนอลงนำมโดยประธำนกรรมกำร และลงนำมรบัรองควำมถกูต้องของรำยงำนกำรประชมุโดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เอกสำรรำยงำนทีร่บัรอง

แล้ว พร้อมเอกสำรประกอบวำระกำรประชุมต่ำงๆ จะถูกจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ ถือเป็นเอกสำรควำมลับของบริษัท จัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสำร

ต้นฉบบั และเอกสำรอเิลค็ทรอนกิส์เพือ่ควำมสะดวกในกำรสบืค้นอ้ำงองิ โดยจดัเกบ็อย่ำงน้อย 5 ปี ทีส่่วนงำนเลขำนกุำรบรษิทั สงักดัส�ำนกังำนเลขำนกุำร 

 บทบาทหน้าที่ประธานที่ประชุม

                ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่9/2556 เมือ่วนัที ่11 กนัยำยน 2556 ได้พจิำรณำทบทวนบทบำทหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชมุให้สอดคล้อง

กบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยประธำนกรรมกำรเป็นผูท้�ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชมุคณะกรรมมกำรบรษิทั ในกรณทีีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยูใ่น

ที่ประชุม หรือไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  ถำ้ไม่มีรองประธำน

กรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

บทบำทหน้ำที่ประธำนที่ประชุม มีดังนี้
1. ก�ำหนดกำรแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ (ประจ�ำปี)
2. ก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกลั่นกรองวำระประชุมในแต่ละครั้ง
3. ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
4. ด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระประชุมที่ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมให้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่ำงรำบรื่น
5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำชี้แจง หรือตอบค�ำถำมต่ำงๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท
6. ให้ค�ำปรึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ำยจัดกำรให้ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยส�ำเร็จลุล่วง
7. วิเครำะห์ปัญหำ เสนอแนะควำมเห็นและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ พิจำรณำตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่มีสำระส�ำคัญ
8. กำรออกเสยีงลงมตใิช้คะแนนเสยีงข้ำงมำก ถ้ำมกีำรลงคะแนนเสยีงเท่ำกนั ให้ประธำนทีป่ระชมุออกเสยีงเพิม่อกีหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้ำด
9. ก�ำกบั ดแูล และตดิตำมกำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรในแต่ละเรือ่ง หรอือำจมอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัเป็นผูร้บัมอบหมำยเป็นกำร

เฉพำะเรื่อง
10. อื่นๆ (ถ้ำมี)
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 5. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

 เลขำนุกำรบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นำงสำวเสำวภำ ชรูจุพิร เป็น เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิทัและเลขำนกุำรบรษิทั เพือ่ปฏบิตัติำมมำตรำ 

89/12 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กันยำยน 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนด

ในมำตรำ 89/15 และมำตรำ 89/16 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหำคม 

2551 ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยวัตถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติคณะ

กรรมกำร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ทั้งนี้ หนำ้ที่ตำมกฎหมำยของเลขำนุกำรบริษัท มีดังต่อไปนี้

 1. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้

     ก. ทะเบียนกรรมกำร

     ข. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

     ค. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เก็บรักษำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่รำยงำนโดยกรรมกำรหรือผู้บริหำร และจัดส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย

             ตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัท

              ได้รับรำยงำนนั้น

 3. ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนประกำศก�ำหนด นอกจำกนี้ เลขำนุกำรบริษัทยังมีหน้ำที่อื่นตำมที่คณะกรรมกำร  

บริษัทมอบหมำย ดังนี้
•  ด�ำเนินกำรจัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะอนุกรรมกำรฯ
•  ด�ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม
•  ดูแลให้คณะกรรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
•  ดูแลให้กำรสนับสนุนข้อมูลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท
•  ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้น
•  ติดตำมให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
•  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
•  ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแล เช่น ส�ำนักงำนฯ ตลำดหลักทรัพย์ฯ ดูแลกำรเปิดเผยข้อมูลและรำยงำนสำรสนเทศ 

ต่อหน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลและสำธำรณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย
•  ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน
•  ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 โดยเลขำนุกำรบริษัทที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน

เลขำนุกำรบริษัท สังกัดส�ำนักงำนเลขำนุกำร ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่สนับสนุนงำนเลขำนุกำรบริษัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ตลอด

จนรับผิดชอบดูแลงำนดำ้นกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี

 ในปี 2556 เลขำนกุำรบรษิทัได้เข้ำรบักำรอบรมสมัมนำ รบัฟังกำรชีแ้จง และร่วมให้ควำมเหน็เรือ่งต่ำงๆ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนก�ำกบัดแูลบรษิทั

จดทะเบียน เพื่อน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงงำนเลขำนุกำรบริษัทและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 6. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บรษิทั ก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของ

บริษัทชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และมีกำรเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผล

กำรปฏิบัติงำนของ แต่ละคนประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละธุรกิจ



รำยงำนประจ�ำปี 255668

 นอกจำกค่ำตอบแทนในรูปแบบค่ำเบี้ยประชุมที่มำประชุมเป็นรำยครั้งแล้ว ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 

2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ำยโบนัสกรรมกำรจำกผลประกอบกำรบริษัท และคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจำ่ยให้แก่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 

2555 อนุมัติจำ่ยเงินโบนัสกรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงิน 810,000 บำท โดยค่ำตอบแทนมียอดของโบนัสกรรมกำรและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกินจ�ำนวน 3 

ลำ้นบำท  โดยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำจัดสรรตำมควำมรับผิดชอบ โดยประธำน 1.5 ส่วน และกรรมกำรคนละ 1 ส่วน และให้มีผลตั้งแต่วันที่

ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่ำงอื่น บริษัทพิจำรณำจำ่ยโบนัสจำกผลกำรด�ำเนินงำน

ในธุรกิจ และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรเป็นรำยบุคคล 

 ส�ำหรับรำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ในส่วนที่เป็นค่ำตอบแทนรูปแบบค่ำเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุมและโบนัส

กรรมกำรซึ่งได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งคำ่ตอบแทนในฐำนะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องของปี 2556 บริษัทได้เปิดเผยจ�ำนวนเงินรวมเป็น

รำยบุคคลในรำยงำนประจ�ำปี

 7. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

 บริษทัจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะ

กรรมกำรทั้งคณะ (Self Assessment) เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและช่วยให้กำรท�ำงำนของ

คณะกรรมกำรและฝำ่ยจัดกำรมีประสิทธิภำพ ตลอดจนให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้ำที่ควำมรับ

ผิดชอบของกรรมกำร และแนวทำงปฏิบัติที่ดีของสำกล และตลำดหลักทรัพย์ฯ ผลกำรปฏิบัติงำน ประเด็นปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ ในระหว่ำงปีที่ผ่ำนมำ 

และน�ำผลประเมินตนเองคณะกรรมกำรมำท�ำกำรปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลกำรท�ำงำนของคณะกรรมกำรบริษัทต่อไป  

 ส�ำหรบักำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรทีก่�ำหนดจะสอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของคณะ

กรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

คณะกรรมกำร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท�ำหน้ำที่ของกรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและ

พัฒนำผู้บริหำร 

 โดยกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนเป็นกำรประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทัง้คณะ โดยใช้คะแนนเฉลีย่จำกควำมเหน็ของกรรมกำร

แต่ละคน แต่ยงัมไิด้เป็นกำรประเมนิผลกรรมกำรรำยบคุคล โดยสรปุผลกำรปฏบิตังิำนในภำพรวมประเมนิได้ว่ำกรรมกำรมคีณุสมบตัทิีห่ลำกหลำย และ

ได้ปฏิบัติภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบอย่ำงดีและเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบัติที่ดีของกรรมกำร และสรุปผลกำรประเมินดังกล่ำวจะถูกน�ำมำ

พิจำรณำและวำงแนวทำงแก้ไขในล�ำดับต่อไป

 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบตำมผลกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนด

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ที่สอดคล้องกับแนวทำงของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงสม�่ำเสมอ 

ครบถ้วนเป็นอสิระ และสำมำรถปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยอย่ำงมปีระสทิธผิลอยูใ่นระดบัทีน่่ำพอใจ ซึง่ได้สรปุรำยงำนกำรก�ำกบั

ดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ส�ำหรับปี 2556 ไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 คณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบตำมผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ที่เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมควำมรับ

ผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิผลเป็นที่น่ำพอใจ ซึ่งได้สรุปรำยงำนกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ส�ำหรับปี 2556 ไว้

ในรำยงำนประจ�ำปี
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 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำรทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยเปรยีบเทยีบกบัควำมส�ำเรจ็ของเป้ำหมำยและแผนงำนประจ�ำปีขององค์กร และควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรระดบั

บุคคล โดยผำ่นกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้แจ้ง

ผลกำรประเมินและควำมคิดเห็นของกรรมกำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับทรำบเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูใ้ห้ควำมเหน็ชอบผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป โดย

พิจำรณำจำกควำมส�ำเร็จเทียบกับเป้ำหมำยกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของผู้บริหำรแต่ละบุคคล

 8. คู่มือกรรมการบริษัท

 บริษัทได้จัดท�ำคู่มือกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทรวมถึงข้อมูลทั่วไปและลักษณะกำร

ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โครงสร้ำงองค์กร  กฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ นโยบำยและข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำร แผนงำนระยะ

ยำว และได้จัดท�ำสรุปรวบรวมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งประกำศและข้อก�ำหนดของคณะ

กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน อำ้งอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน

แนวปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทรับทรำบบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หลักกำรและแนวปฏิบัติในต�ำแหน่งหนำ้ที่ของกรรมกำรทั้งหมด และ

ส่งมอบคู่มือกรรมกำรให้แก่กรรมกำรบริษัททุกคนเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรปฏิบัติหนำ้ที่กรรมกำรของบริษัท 

 ในปี 2556 มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2556 ได้แต่งตั้งกรรมกำรใหม่เพิ่มเติมจ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นำย

บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนำยธันยำ หวังธ�ำรง ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง โดยทั้งสองท่ำนเป็นกรรมกำรที่เป็นผู้

บริหำร ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นอย่ำงดี และได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำรที่จัด

โดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) พร้อมทั้งน�ำส่งมอบคู่มือกรรมกำรบริษัทแก่กรรมกำรใหม่ดังกล่ำว 

 9. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บริษัท ได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหนำ้ที่กรรมกำรบริษัท (Director Introduction Program) เพื่อ

ให้กรรมกำรที่ได้รับกำรเลือกตั้งรำยใหม่ที่เข้ำรับต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทได้รับทรำบนโยบำยธุรกิจของบริษัท รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติ

หน้ำทีข่องกรรมกำร ดงัเช่น  โครงสร้ำงบรษิทัและบรษิทัย่อยและบรษิทัทีเ่กีย่วข้องทำงธรุกจิ (หำกม)ี  โครงสร้ำงทนุ ผูถ้อืหุน้  ผลกำรด�ำเนนิงำน ข้อมลู

ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิและข้อมลูระบบต่ำงๆ ทีใ่ช้งำนภำยในบรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) เพือ่ให้เข้ำใจทัง้โครงสร้ำงและวธิกีำรท�ำงำน รวมทัง้

กฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อม

ทัง้ส่งมอบคูม่อืส�ำหรบักรรมกำรซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�ำหรบักำรท�ำหน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัได้อย่ำงสมบรูณ์ครบถ้วน และสอดคล้องกบัแนวทำง

ปฏิบัติของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ก�ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสมภำยในระยะเวลำ 1 เดือนนับจำกที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว

 โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ด�ำเนินกำร และมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องต่ำง ๆ  ดังนี้ 
1.  รวบรวมข้อมลูทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบักรรมกำรเพือ่ประโยชน์ในกำรตรวจสอบดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักรรมกำร
2.  จัดส่งข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกรรมกำรบริษัท เช่น โครงสร้ำงธุรกิจ ลักษณะธุรกิจแนวทำงด�ำเนิน

ธรุกจิ  ข้อบงัคบับรษิทั  คูม่อืกรรมกำรบรษิทั  สรปุผลกำรด�ำเนนิงำนปีทีผ่่ำนมำ  และรำยงำนประจ�ำปี เป็นต้น  เพือ่ให้กรรมกำรมข้ีอมลู
อ้ำงอิงและสำมำรถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

3.  จัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรระดับสูง หรือผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยต่ำง ๆ เพื่อรับทรำบ และสอบถำม
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 ส�ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำร

บรษิทัและฝ่ำยบรหิำรระดบัสงู และท�ำหน้ำทีด่แูลประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั 

กำรด�ำเนินกำรประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท
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 10. การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

 บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษิทั เข้ำร่วมสมัมนำหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่

กรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เช่น หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนหรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ  โดยก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียน

ต้องผ่ำนกำรอบรมอยำ่งน้อยหนึ่งหลักสูตร ซึ่งได้แก่ Directors Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit 

Committee Program (ACP), Role of the Compensaton Committee (RCP), Role of the Nomination and Governance Committee 

(RNG) และหลักสูตรพัฒนำทักษะต่อเนื่องตำมควำมเหมำะสม

 โดยในปี 2556 บริษัทจัดให้กรรมกำร และเลขำนุกำรบริษัท เขำ้ร่วมสัมมนำหลักสูตรที่จัดโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 

และสถำบันอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำรต่ำงๆ ดังนี้
•  หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2013 จำกสถำบันส่งเสริมกรรมกำรบริษัทไทย
•  โครงกำรอบรม “กำรจัดประชุมคณะกรรมกำร ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน” จัดโดย ศูนย์วิจัยกฎหมำยและกำร
 พัฒนำ คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย หลักสูตรพื้นฐำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน โดย

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
และชมรมเลขำนุกำรบริษัทไทย

•  ประธำนกรรมกำรเข้ำร่วมงำน IOD Chairman Forum 2013 เรื่อง “AEC Challenge:Role of the Chairman” เพื่อสร้ำงขีด
 ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงกำรค้ำในระดับสำกล ที่จัดโดย สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย 
•  กรรมกำรเข้ำร่วมสัมมนำหลักสูตร “Going from Good to Great in IT Risk and Control Management” โดยควำมร่วมมือของ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทยและสมำคมผู้ตรวจสอบและควบคุมระบบสำรสนเทศ
 ภำคพื้น กรุงเทพฯ
•  อบรมและสัมมนำทบทวนกฎเกณฑ์ ตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน อย่ำงต่อเนื่อง เช่น สำระส�ำคัญ  แนวทำงกำรจัดท�ำรำยงำน

กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีบริษัทจดทะเบียน ปี 2556, CG Forum; Conflict of Interest, กำรพัฒนำกฎเกณฑ์กำรจัดประชุมคณะ
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน, แนวทำงสนับสนุนกำรท�ำโครงกำรสะสมหุ้นส�ำหรับพนักงำนของบริษัทจดทะเบียน, กำร
ได้มำหรือจ�ำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์และรำยกำรเกี่ยวโยง กำรเข้ำถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง�ำกิจกำร, กำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรเปิดเผย
ข้อมูลตำมมำตรำ 56 (แบบ 56-1) ที่ปรับปรุงใหม่ เป็นต้น

•  กำรสื่อสำรและขั้นตอนกำรก�ำหนดนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทจดทะเบียน จัดโดย สมำคมบริษัท
จดทะเบียน ร่วมกับ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

•  โครงกำร Sharing Forum on Financial Instruments for Directors ที่จัดโดยฝำ่ยพัฒนำบริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์
 แห่งประเทศไทย
•  ประธำนกรรมกำรบริษัท เข้ำร่วมกำรเสวนำ CG Forum 2/2556 เรื่อง “บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทตำม

หลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” ที่จัดโดยฝ่ำยพัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรบริษัทจดทะเบียน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
•  เข้ำร่วมกิจกรรมโครงกำร CSR Club ณ สวนมิ่งมงคลฯ ณ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง จ.สระบุรี ที่จัดโดยสมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย

 นอกจำกนี้ยังเข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องต่ำงๆ ที่จัดโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนต่ำงๆ  ได้แก่ 

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย และ/หรือ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ และ/หรือ สถำบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือสถำบันเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

 ทั้งนี้ เพื่อน�ำควำมรู้และประสบกำรณ์มำพัฒนำองค์กร รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับคณะกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับ

สูงขององค์กรต่ำงๆ อยู่เสมอ

 11. แผนสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน และแผนพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

ขององค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนบรหิำรได้อย่ำงต่อเนือ่งและสำมำรถคดัเลอืกบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพตำมสมรรถนะและมคีวำมพร้อมทีจ่ะด�ำรง
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ต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญดังกล่ำว โดยใช้หลักกำรพัฒนำสำยอำชีพ (Career Management) และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent  Management and 

Succession Plan) โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ได้ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและ

ผู้บริหำรระดับสูงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้ได้รับทรำบและเข้ำใจขอบเขตกำรพัฒนำเพื่อให้เติบโตได้อยำ่งมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร อัน

จะส่งผลให้บริษัท สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

     12. การสรรหากรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ 

หรือในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นควรให้เสนอบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำ

รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำทุกปี ซึ่งกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำ โดยได้ก�ำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท ที่ได้เผยแพร่บนหนำ้เว็บไซต์ของบริษัท

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนคดัเลอืกจำกผูท้รงคณุวฒุแิละควำมเชีย่วชำญจำกหลำกหลำยอำชพี มภีำวะผูน้�ำ วสิยัทศัน์

กว้ำงไกล เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท�ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย รวมทัง้มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ ทัง้นี้ 

จะพิจำรณำถึงคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมกำรในด้ำนตำ่งๆ คือ
-  ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ 
-  กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 
-  ควำมมีวุฒิภำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกตำ่งและเป็นอิสระ
-  ยึดมั่นในกำรท�ำงำนอยำ่งมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

 รวมทั้งพิจำรณำควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะดำ้นที่จ�ำเป็นต้องมีในคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรสำมำรถก�ำหนด  นโยบำย และก�ำกับ

ดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ อำทิเช่น
•  ควำมรู้ทำงบัญชีและกำรเงิน (Accounting and Finance)
•  กำรบริหำรจัดกำรองค์กรรวมถึงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนทรัพยำกรมนุษย์ (Organization and Human Resource Management)
•  กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management)
•  กำรจัดกำรในภำวะวิกฤต (Crisis Management)
•  ควำมรู้เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge)
•  ควำมรู้ด้ำนกำรตลำดทั้งภำยในและระหว่ำงประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing)
•  กำรก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ (Strategic Planning)
•  ควำมรู้และควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำนอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน เห็นว่ำจ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

ในระยะ  3 - 5  ปี ข้ำงหน้ำ เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับข้อก�ำหนดกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (Health and 
 Safety Regulations), กำรวิจัยและพัฒนำ (Research & Development), ควำมรู้เกี่ยวกับกำรพำณิชย์อิเล็กทรอนิคส์ต่ำงๆ (E-Com
 merce) หรือ กำรควบรวมกิจกำร (Merger & Acquisition) เป็นต้น

 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มีขนำดธุรกิจขนำดกลำง จึงยังไม่มีกำรแต่งตั้งคณะ

กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูก้�ำกบัดแูลงำนด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีส่อดคล้องกบัแนวทำง

ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเทำ่เทียมกัน บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ทัง้นี ้ได้มอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทั เป็นผูส้นบัสนนุข้อมลู หรอืข้อเสนอแนะ

ตำมที่ฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำล ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่

เกีย่วข้อง และทีม่กีำรปรบัปรงุหลกัเกณฑ์ให้สอดคล้องเป็นปัจจบุนัและเหมำะสม  เพือ่บรษิทัน�ำหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ไีปเป็นแนวทำงปฏบิตัใิห้

เกิดควำมน่ำเชื่อถือแก่นักลงทุนบุคคลภำยนอก และกำรเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรของบริษัทที่ก�ำหนดไว้อยำ่งเคร่งครัด
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2. นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ียดึถอืตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่เีป็นข้อพงึปฏบิตัติำมแนวทำงกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งยั่งยืน คณะ

กรรมกำรบริษัทจึงได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร ซึ่งมติอนุมัติจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อ

วันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2555 และประกำศใช้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษำยน  2555 และมีกำรทบทวนนโยบำยและกำรปฏิบัติตำมนโยบำยดังกล่ำวอยำ่ง

เหมำะสมสม�่ำเสมอ หรืออยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 โดยหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทมีเนื้อหำครอบคลุมตำมหลักกำรของ OECD ทั้ง 5 หมวด ซึ่งรวมถึงโครงสร้ำงของคณะกรรมกำร 

องค์ประกอบคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุม

ภำยใน นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน แนวทำงปฏิบัติในกรณีที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดย บริษัท ได้เผยแพร่รำยละเอียดหลักกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรของบริษัทบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.pdgth.com) ภำยใต้หัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อสื่อสำรแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทรำบ

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม 2556 จัดให้มีนโยบำยจรรยำบรรณธุรกิจ และข้อพึงปฎิบัติของ

กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

โดยคณะกรรมกำรบริษัท เชื่อมั่นว่ำจะเป็นกำรส่งเสริมให้กำรก�ำกับดูแลองค์กรเป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดีและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กร และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม 2556 เป็นต้นไป ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ

บริษัทแล้ว สรุปแนวทำงปฏิบัติ ได้ดังนี้

1. จริยธรรมธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัทยึดถือจริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ และควำมมีคุณธรรม เป็นหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริม

ให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคน ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยก�ำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Busi-

ness Conduct) เป็นลำยลักษณ์อักษรถือเป็นภำระหน้ำที่ต้องร่วมกันในกำรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วน

ได้เสียทุกคน ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตภำยใต้กรอบกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อกำร

พัฒนำองค์กรสู่ระดับมำตรฐำนสำกล ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ประกอบ

ด้วยสำระส�ำคัญ ได้แก่

 ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์: เพือ่ให้เกดิควำมเป็นธรรมแก่ผูม้ส่ีวนได้เสยี  จงึถอืเป็นนโยบำยของบรษิทั ทีจ่ะป้องกนักำรแสวงหำประโยชน์

ส่วนตน จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท

 ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น: กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและกำรปฏิบัติหนำ้ที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงผลตอบแทนที่ดี

ให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

 นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน: บริษัทตระหนักว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำยิ่ง เป็นปัจจัยหลักแห่งควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุ

เปำ้หมำยองค์กร

 นโยบำยและกำรปฏบิตัต่ิอลกูค้ำ: บรษิทัตระหนกัว่ำ ควำมพอใจของลกูค้ำเป็นกญุแจส�ำคญัซึง่น�ำไปสูค่วำมส�ำเรจ็ของบรษิทั อย่ำงยัง่ยนื กำร

รักษำควำมพึงพอใจลูกค้ำจึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกัน

 นโยบำยและกำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำ: บรษิทัมนีโยบำยปฏบิตัต่ิอคูค้่ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค�ำนงึถงึผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทั และ

ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝำ่ย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติ

ตำมพันธะสัญญำทำงธุรกิจ

 นโยบำยและกำรปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ: บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำตำมหลกัสำกล ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกีย่ว

กับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล 

 นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม: บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติ สังคม และสิ่ง

แวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นนโยบำยที่จะดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยจำกกิจกรรมของบริษัท ปฏิบัติ

ตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอยำ่งเคร่งครัด
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 นโยบำยตดิตำมดแูลให้มกีำรปฏบิตั:ิ บรษิทัก�ำหนดให้เป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำรผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนทีจ่ะต้องรบัทรำบ 

ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมแนวทำงคู่มือจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด

2. จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีเจตนำรมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็น

ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและคุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  มุ่งสร้ำงคุณค่ำของ

ธุรกิจในระยะยำวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกันโดยจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่
1.  มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของตน ( Accountability)
2.  มีควำมโปร่งใสและเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ (Transparency)
3.  ปฏิบัติต่อทุกฝำ่ยอยำ่งเสมอภำคและยุติธรรม (Equitable Treatment)
4.  มุ่งสรำ้งคุณค่ำของธุรกิจในระยะยำวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders)
5.  ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices)

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 บรษิทั ส่งเสรมิกำรใช้สทิธขิัน้พืน้ฐำนทีก่�ำหนดไว้ในกฎหมำยและข้อบงัคบับรษิทั มุง่มัน่สร้ำงควำมพงึพอใจสงูสดุต่อลกูค้ำ ค�ำนงึถงึควำมเสมอ

ภำคและซื่อสัตย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจ รักษำผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้ำ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยอย่ำงเป็นธรรมและสุจริต 

ยึดค�ำมั่นสัญญำและปฏิบัตตำมพันธสัญญำที่ตกลง

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูลและสารสนเทศ

 บริษัท ส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลำ  เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกำรลงทุน 

และกำรเปิดเผยสำรสนเทศส�ำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยส่งข้อมูลผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่

ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด และหน้ำเว็บไซต์บริษัท

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

 บริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติงำน ด้วยมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง 

โดยก�ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า

 บริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรปฏิบัติในกำรคัดเลือกคู่ค้ำหรือผู้รับจ้ำงอย่ำงเป็นธรรม ซึ่งได้จัดท�ำหลักเกณฑ์กำรคัดเลือกและประเมินผู้ขำย 

ผู้รับจ้ำง และกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงผู้ขำย/ผู้รับจ้ำง โดยระบุไว้ในกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมข้อก�ำหนดของระบบบริหำรคุณภำพ ซี่งได้ก�ำหนด

แนวทำงปฏิบัติระบุในจรรยำบรรณธุรกิจแล้ว

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน

 จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท

 กรรมกำรบริษัท พึงมีแนวทำงในกำรปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท กรรมกำรพึงร�ำลึกเสมอว่ำ กำรปฏิบัติ

หนำ้ที่ของตนมิใช่พันธะและควำมรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น  หำกยังมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย   ดังนั้น 

กำรค�ำนงึถงึประโยชน์ส่วนรวมของบคุคลทกุกลุม่ดงักล่ำวจงึเป็นแนวทำงปฏบิตัทิัง้ปวง โดยต้องมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัตินของกรรมกำรบรษิทั 

 จรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน

 จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติตนของพนักงำน เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับกำรท�ำงำน กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด ค�ำ

สั่ง และประกำศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) โดยมุ่งหวังให้พนักงำนทุกคนท�ำงำนที่ดีมีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงควำมสุขในกำรท�ำงำน 

พฒันำและเสรมิสร้ำงวฒันธรรมกำรท�ำงำนเป็นทมี สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยค�ำนงึถงึควำมเสมอภำคและควำมซือ่สตัย์ในกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจ ทั้งกำรปฏิบัติตน กำรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงำน กำรปฏิบัติตนต่อบริษัท และกำรปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ
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8. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ
-  กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 กลุ่มบริษัท  ผลธัญญะ จ�ำกัด  (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุก

ที่ที่เขำ้ไปด�ำเนินธุรกิจ พนักงำนของบริษัท จึงต้องเคำรพต่อกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวปฏิบัติที่ดี 

-  กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบริษัท ถือเป็นนโยบำยส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ค�ำนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และผู้มีส่วน

ได้เสียโดยรวม จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนำรมย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหนำ้ที่

ของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีควำมสัมพันธ์ จะต้องหลีกเลี่ยงกำรเข้ำไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับกำร

ด�ำเนินกำรในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เสียประโยชน์ หรือท�ำให้กำร

ปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพลดลง  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงรำยกำรดังกล่ำวได้ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจะเข้ำไปดูแลกำรท�ำรำยกำรนั้นๆ ให้เป็นไป

ด้วยควำมโปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้
•  บรษิทัมโีครงสร้ำงกำรถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส ไม่มกีำรถอืหุน้ไขว้กบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ จงึไม่ท�ำให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่
 ฝ่ำยใดฝำ่ย หนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีอยำ่งละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผย

กำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน
•  มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง/ฝ่ำยจัดกำร และผู้

ถือหุ้น จึงท�ำให้ปรำศจำกกำรก้ำวกำ่ยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผล
ประโยชน์ในเรือ่งทีก่�ำลงัพจิำรณำ ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้กจ็ะไม่เข้ำร่วมประชมุ หรอืงดออกเสยีง เพือ่ให้กำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรบรษิทั   
และผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง

•  ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร และข้อบังคับพนักงำนอยำ่งเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมี
บทก�ำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•  ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   และกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั/รำยกำรระหว่ำงกนั เพือ่กำร
 พิจำรณำควำมเหมำะสม ในกำรท�ำรำยกำรที่ต้องผำ่นกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

•  ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย ต้องไม่มีส่วนร่วมในกำร 
พิจำรณำหรืออนุมัติธุรกรรมดังกลำ่ว และให้กำรก�ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุติธรรมตำม เงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปเสมือนกำรท�ำ
รำยกำรกับบุคคลทั่วไป

•  ก�ำหนดให้มกีำรน�ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ก่อนน�ำเสนอขออนมุตัต่ิอคณะกรรมกำร
บรษิทั ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนด

•  ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรำยกำรระหวำ่งกัน    
 ตำมหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุก�ำหนด โดยเปิดเผย
 ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี หรือแบบรำยงำนอื่นใดตำมแต่กรณี  ทั้งนี้ หมำยรวมถึงกำร
 เปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันที่ปรำกฎตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ โดย

ค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ
•  จรรยำบรรณบรษิทัได้ก�ำหนดแนวปฏบิตัเิพิม่เตมิส�ำหรบักำรห้ำมพนกังำนใช้ทรพัย์สนิของบรษิทั หรอืใช้เวลำท�ำงำนในกำรค้นหำข้อมลู 
 ตดิต่อ หรอืซือ้ขำยหลกัทรพัย์อย่ำงเป็นประจ�ำ เพือ่ประโยชน์ส�ำหรบัตนเอง หรอืบคุคลอืน่โดยไม่มเีหตอุนัควร และไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์
 ของบริษัท
•  พนกังำน และครอบครวั ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรตดิต่อกบัผูท้ีเ่กีย่วข้องทำงกำร

คำ้ของบริษัท เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่งขัน หรือจำกกำรใช้โอกำส หรือ ข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และใน
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เรือ่งกำรท�ำธรุกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัหรอืกำรท�ำงำนอืน่หรอืนอกเหนอืจำกงำนของบรษิทัซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรปฏบิตังิำนของพนกังำน
•  ละเว้นหรอืหลกีเลีย่ง กำรแสดงควำมคดิเหน็ต่อบคุคลภำยนอก หรอื สือ่มวลชนในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัโดยตนเองไม่มอี�ำนำจหน้ำที่

หรือเรื่องอื่นใดที่อำจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียงและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

 การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมำยถึง 

คณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว น�ำ

ข้อมูลภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแข้งทำงผล

ประโยชน์ถือเป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและอำจถูกลงโทษทำงวินัย มีแนวทำงดังนี้
1.  กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องรักษำควำมลับ  และ/หรือ  ข้อมูลภำยในบริษัท
2.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิทัจะต้องไม่น�ำควำมลบั และ/หรอื ข้อมลูภำยในของบรษิทัไปเปิดเผย หรอืแสวงหำผล

ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม
3.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิทัจะต้องไม่ท�ำกำรซือ้ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั โดยใช้ควำมลบั และ/
 หรือ ข้อมูลภำยในบริษัท และ/หรือ เข้ำท�ำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ควำมลับ  และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัท อันอำจก่อให้เกิดควำม

เสียหำยต่อบริษัทไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม 
4.  ห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำข้อมูลทำงบัญชีและกำรเงิน และ/หรือผู้บริหำรตั้งแต่ระดับผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำขึ้นไปซื้อ

ขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 30 วันก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงิน รำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ�ำปี และภำยใน 1 วันท�ำกำร
หรือ 24 ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว (Blackout Period)

5.  ในกรณีที่ทรำบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขำย หลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่ำ
จะพ้นระยะเวลำ 1 วันท�ำกำรหรือ 24 ชั่วโมง นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะแล้ว

6.  คณะกรรมกำรยังได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ภำยใน ได้รำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์โดยแจ้งผ่ำนทำงเลขำนกุำรบรษิทั เพือ่กำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงดงักล่ำว
แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 การรับและการให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด

 กำรรับหรือกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดตำมเทศกำล/ขนบธรรมเนียมประเพณีใน

แต่ละท้องถิ่น และมีมูลคำ่ที่เหมำะสมหรือพอควร ให้สำมำรถกระท�ำได้ในวิสัยอันควรถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ประสงค์ให้

พนักงำนรับของขวัญ/ทรัพย์สินใด ที่มีค่ำเกินปกติวิสัยจำกผู้เกี่ยวข้องทำงธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ำกรณีใดๆ ที่ผิดไปจำกธรรมเนียมปฏิบัติ

หรือเกินเหมำะสม  นอกเหนือจำกผลตอบแทนอันพึงได้จำกกลุ่มบริษัท ที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมล�ำเอียง

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บรษิทั ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรใช้ข้อมลูอเิลค็ทรอนกิส์ หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร ถอืว่ำเป็นปัจจยัส�ำคญัทีส่่งเสรมิกำร

ด�ำเนนิธรุกจิและเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน เป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของพนกังำนทกุคนต้องปฏบิตัติำมนโยบำยและระเบยีบในกำรใช้เทคโนโลยี

สำรสนเทศที่ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้ำที่ปกป้องดูแลรักษำให้พ้นจำกกำรถูกล่วงละเมิดหรือน�ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต

 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บรษิทั ให้กำรสนบัสนนุและเคำรพตำมหลกักำรด้ำนสทิธมินุษยชน ซึง่เป็นรำกฐำนของกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคล อนัมส่ีวนสมัพนัธ์กบัธรุกจิ

ในลักษณะกำรเพิ่มคุณค่ำ และถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและผลผลิต  โดยกำรดูแล ติดตำมมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลธัญ

ญะ จ�ำกัด (มหำชน)  เข้ำไปท�ำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม 

เช่น ข้อตกลงร่วมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ 

 การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีสิทธิและเสรีภำพที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ อันเป็นกำรไม่

ถูกต้อง ขัดกับกฎหมำยหรือศีลธรรม ท�ำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษำไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตำมควรแก่สถำนะในสังคมและ

ชุมชนที่  บริษัทตั้งอยู่  ทั้งนี้ได้ก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติดังนี้



รำยงำนประจ�ำปี 255676

1.  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.  ไม่กระท�ำกำรใดๆ อันอำจจะท�ำให้เข้ำใจได้ว่ำบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้กำรสนับสนุน พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัท พึงด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพำณิชย์อันถือเป็น

ควำมลับทำงกำรค้ำ ทั้งในรูปแบบของสัญญำ ข้อตกลง หรือเอกสำรอื่นใด อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ใน

จรรยำบรรณธุรกิจ

 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทั  มุง่เน้นให้พนกังำนทกุคนปฏบิตังิำนด้วยควำมซือ่สตัย์และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสรมิ สนบัสนนุ 

ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

3 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง
 ระบบกำรควบคุมภำยใน

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอ

ของระบบกำรควบคุมภำยใน จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่สอดคล้องทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผลเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระบบที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นให้มีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง โดยครอบคลุมด้ำนองค์กรและสภำพ

แวดล้อม (Organizational and Control Environment) กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร  

(management Control) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and Communication) ตลอดจนระบบกำรติดตำมผล (Monitoring)

 โดยกำรก�ำหนดภำระหน้ำที่รับผิดชอบ อ�ำนำจกำรอนุมัติและด�ำเนินกำรของผู้ปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงองค์กร ประกำศเป็นลำย

ลักษณ์อักษรชัดเจน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัท ให้เกิดประโยชน์ มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ ผู้ปฏิบัติ ผู้ติดตำมควบคุมและกำรประเมิน

ผลออกจำกกัน เพื่อให้เกิดกำรถ่ววดุลและตรวจสอบระหวำ่งกันอย่ำงเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย และรำยงำนตรงต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกำรเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท ฝำ่ยตรวจสอบภำยใน และประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร โดยกำรประเมินควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยในที่ผ่ำนกำรประเมิน

จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมประเมินควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยในระหว่ำงปี 2556 โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  

2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 ได้ประชุมเพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้ำนต่ำงๆ 5 ส่วน 

ประกอบด้วย องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยบรหิำร ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และ

ระบบกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำน คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจสอบ กล่ำวคือ

 “โดยสรปุภำพรวมของบรษิทั และมบีรษิทัย่อย มรีะบบกำรควบคมุภำยในทีม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทั 

โดยไม่พบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคุมภำยในที่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อควำมถูกต้อง และควำมน่ำเชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงิน 

ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรบรรลเุป้ำหมำยองค์กร รวมทัง้มรีะบบกำรควบคมุภำยในเกีย่วกบักำรท�ำธรุกจิกบัผูถ้อืหุน้ กรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผู้

ทีเ่กีย่วข้องกบับคุคลดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอและเหมำะสม ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกำร

ควบคมุภำยใน กำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่ให้บรษิทัมกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีกำรควบคมุภำยในทีเ่พยีงพอเหมำะสมกบักำรด�ำเนนิธรุกจิ 

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือได้ รวมทั้งกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท”

 กำรตรวจสอบภำยใน

 คณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีได้จดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยในทีร่ำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และเชือ่มโยงไปยงัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยท�ำหน้ำทีต่รวจสอบระบบกำรควบคมุภำยในเกีย่วกบักระบวนกำรปฏบิตังิำนของหน่วยงำน

ต่ำงๆ รวมทั้งให้ค�ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง  

ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัท สำมำรถติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และบริษัทย่อย ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงที่ก�ำหนด

และบรรลตุำมนโยบำย เป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ และมัน่ใจว่ำกำรปฏบิตังิำนและกจิกรรมทำงกำรเงนิทีส่�ำคญัของบรษิทั ได้ด�ำเนนิกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
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รวมทัง้ กำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทั โดยก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอ

แนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส ก่อนน�ำเสนอรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำส

ต่อคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกำรน�ำผลสรุปดังกล่ำวมำติดตำมก�ำกับดูแลให้มีมำตรกำรแนวทำงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบ

ต่อบริษัท เพื่อให้น�ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมำะสมกับสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ของลักษณะงำน หรือกิจกรรมต่ำงๆ 

ของแต่ละหน่วยงำน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยง รวมทั้งสนับสนุนให้มีระบบกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 บรษิทั โดยทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่7/2552 เมือ่วนัที ่14 กนัยำยน 2552 ได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง เป็นครัง้

แรก โดยคณะอนกุรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วยสมำชกิทีเ่ป็นบรหิำรฝ่ำยต่ำงๆ ซึง่ได้รบักำรแต่งตัง้โดยประธำนคณะอนกุรรมกำรบรหิรควำม

เสี่ยงไม่น้อยกวำ่ 5 คน ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ภำยใต้นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด และ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นประจ�ำสม�ำ่เสมอ โดยด�ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมกระบวนกำรขัน้

ตอนหลัก ๆ  ได้แก่ กำรระบุควำมเสี่ยง วิเครำะห์โอกำสและผลกระทบ/ประเมินควำมเสี่ยง กำรติดตำมและควบคุมควำมเสี่ยง และกำรรำยงำนควำม

เสี่ยง  และจัดให้มีกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ พร้อมแต่งตั้งคณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยง ซึ่งเป็นระดับผู้จัดกำร

หรือผู้แทนระดับหัวหนำ้งำนจำกทุกหน่วยงำนที่มีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนของบริษัท เป็นผู้ท�ำงำนร่วมกันประเมินควำมเสี่ยง/ปัญหำอุปสรรคทั้งจำก

ภำยในและภำยนอกองค์กร ควำมไม่แน่นอนทีอ่ำจมผีลกระทบตอ่กำรด�ำเนนิงำนให้บรรลตุำมวตัถปุระสงคข์องบรษิทั หรอืเหตกุำรณ์ทีอ่ำจท�ำให้องค์กร

เสียโอกำสในเชิงธุรกิจ โดยมีหลักกำรก�ำหนดว่ำหำกมีควำมเสี่ยงใดที่จะเป็นอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินธุรกิจไม่ให้บรรลุ  เป้ำหมำยตำมแผนที่ก�ำหนดแล้ว 

บริษัทจะต้องมีมำตรกำรในกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อป้องกัน ลดควำมสูญเสียและให้อยู่ในระดับที่สำมำรถยอมรับได้ 

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 10 ธันวำคม 2556 ได้ปรับสถำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็น คณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ครบก�ำหนดวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง ประกอบด้วยกรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้

บริหำร และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ�ำนวนไม่เกิน  5  คน โดยมีองค์ประกอบ วำระด�ำรงต�ำแหน่ง อ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ ตำมกฏบัตรคณะ

กรรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฉบับที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวำคม 2556 ดังมีรายละเอียดตามที่ปรากฎในโครงสร้างการจัดการ 

 คณะกรรมกำรบริษัท ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติทบทวนนโยบำยบริหำรควำม

เสี่ยงที่ประกำศใช้ตั้งแต่ปี 2554 พร้อมก�ำหนดนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภำวะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง  และประกำศใช้เป็นลำยลักษณ์

อักษรและมีผลตั้งแต่วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 เป็นต้นไป

4. รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ
 คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรรำยงำนกำรเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิทีป่รำกฎในรำยงำน

ประจ�ำปี รำยงำนทำงกำรเงนิดงักล่ำวจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิโดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัสิม�ำ่เสมอ ซึง่คณะ

กรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชจีะร่วมกนัพจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชทีีถ่อืปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�ำ  ในกำรจดัท�ำรำยงำนกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรบริษัทเน้นย�้ำให้ผู้จัดท�ำมีกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท�ำ รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุ

ประกอบงบกำรเงิน

 โดยคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ

ควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 เป็นรำยงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียง

พอ และเชื่อถือได้

5. การท�ารายการเกี่ยวโยงและการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นนโยบำยส�ำคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

พนกังำนของบรษิทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน จงึได้ก�ำหนดไว้ในคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และจรรยำบรรณธรุกจิของบรษิทั ถงึข้อปฏบิตัิ
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ส�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ให้พงึหลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบั

บรษิทั และกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนทีม่ส่ีวนได้เสยีในรำยกำรนัน้จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำอนมุตั ิก�ำหนดให้กำรเปิดเผยรำยกำรทีอ่ำจ

มคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่สีำระส�ำคญั โดยแสดงรำยละเอยีดบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของรำยกำร เงือ่นไข นโยบำยรำคำ และมลูค่ำรำยกำร เหตผุลควำมจ�ำเป็น และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมกำร

บริษัท ไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฎในหัวข้อ “รำยกำรระหวำ่งกัน”

 ทัง้นี ้หมำยรวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัทีป่รำกฎตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ เรือ่งรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ทีเ่ป็นไปตำม

หลักเกณฑ์ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

6. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงิน

และกำรด�ำเนนิกำรในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงนิและอืน่ๆ ทีเ่กีย่วกบัธรุกจิและผลประกอบกำรของบรษิทั ทีถ่กูต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ เชือ่ถอืได้ 

และทนัเวลำอย่ำงสม�ำ่เสมอ ให้กบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิครำะห์หลกัทรพัย์ ตลอดจนบคุคลทัว่ไป คณะกรรมกำรบรษิทัมุง่มัน่ทีจ่ะดแูลให้มกีำรปฏบิตัิ

ตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลัก

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และ/หรือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ บริษัท ได้ก�ำหนดให้กรรมกำรและผู้

บริหำรของบริษัท  ซึ่งหมำยรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะด้วย ต้องจัดท�ำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ และรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำร

ถือหลักทรัพย์ของตน ตำมแบบและภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนดในข้อบังคับว่ำด้วย กำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ เมื่อกรรมกำรบริษัทหรือผู้บริหำรมี

กำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ให้มกีำรรำยงำนข้อมลูให้หน่วยงำนก�ำกบัดแูลทรำบโดยเคร่งครดัเพือ่กำรน�ำเสนอรำยงำนกำรเปลีย่น แปลงดงักล่ำว

ต่อประธำนกรรมกำรตรวจสอบและประธำนกรรมกำรบริษัททรำบ ตำมล�ำดับ และมีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรที่

มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส

 ส่วนกำรให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับ บริษัท ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินกำรโดยผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรือได้รับมอบหมำย เป็นกำรเฉพำะ และ

กำรให้ข้อมูลต้องอยู่บนพื้นฐำนของข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และโดยระมัดระวัง

 โดยคณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หมำยถงึ 

คณะกรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยจดักำรของบรษิทั และพนกังำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู หรอืมส่ีวนร่วมในกำรท�ำงำนเฉพำะกจิทีเ่กีย่วกบัข้อมลูทีย่งั

ไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำ และงำนนัน้ๆ เข้ำข่ำยกำรเกบ็รกัษำข้อมลูภำยในอนัอำจมผีลต่อควำมเคลือ่นไหวของรำคำหุน้ของ

บรษิทั และข้อมลูภำยในนัน้ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนดงักล่ำว ผูบ้รหิำรและพนกังำนเหล่ำนัน้จะต้องท�ำเกบ็รกัษำข้อมลูภำยในไว้กบับรษิทั จนกว่ำจะ

มกีำรเปิดเผยข้อมลูต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและส�ำนกั งำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และหำกน�ำข้อมลูภำยใน

ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ถือเป็น

ควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและอำจถูกลงโทษทำงวินัย ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท

 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทันัน้ บรษิทัได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบักำรท�ำงำนของพนกังำนทกุระดบั หมวดวนิยัและลงโทษก�ำหนด

วำ่ พนักงำนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนวินัยที่ก�ำหนดไว้ ให้ถือว่ำพนักงำนผู้นั้นท�ำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตำมลักษณะแห่งควำมผิด โดยมีใจควำม

ว่ำ “เปิดเผยควำมลับของบริษัท เจตนำท�ำลำยชื่อเสียง ควำมเชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับควำมเสียหำยหรือสูญเสีย

โอกำสทำงธุรกิจ” พนักงำนผู้ท�ำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

7. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์
 นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยแล้ว บรษิทัจดัให้มกีำรสือ่สำรไปยงัผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุผ่ำนช่องทำงอืน่ๆ โดยมหีน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ (Investor Relation) ท�ำ

หน้ำที่ติดต่อสื่อสำรโดยตรงกับ ผู้ถือหุ้น นักลงทุนสถำบัน/ประชำชนทั่วไป รวมทั้งนักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องอยำ่ง

เทำ่เทียมและเป็นธรรม ผ่ำนสื่อมวลชนและสื่อประชำสัมพันธ์อื่นๆ ทั้งในประเทศโดยทำงตรงและต่ำงประเทศ โดยทำงอ้อม (หำกมี) 

  บริษัท ได้ท�ำกำรปรับปรุงพัฒนำหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท หมวดนักลงทุนสัมพันธ์  จัดแบ่งประเภท หมวดหมู่ ข้อมูลที่สมบูรณ์ครบถ้วน ทั้ง

ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ทัง้นี ้เพือ่ให้นกัลงทนุชำวไทยและนกัลงทนุต่ำงชำต ิทีส่นใจต้องกำรศกึษำข้อมลูของบรษิทัเพือ่ประกอบกำรตดัสนิใจลงทนุ
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ได้จำกหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com

 ในปี 2556 บรษิทัมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆเพือ่ให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูได้พบปะกบันกัลงทนุรำยย่อย นกัลงทนุสถำบนั นกัวเิครำะห์ และสือ่มวลชน

อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทผ่ำนช่องทำง และกิจกรรมต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 
-  เข้ำร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน(Opportunity Days) ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 2 ครั้ง เพื่อรำยงำนผล

กำรด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำไตรมำส 4/2555 และไตรมำส 2/2556
-  ให้กำรต้อนรับนักวิเครำะห์ นักลงทุนรำยย่อย และนักลงทุนสถำบันที่ขอพบผู้บริหำรและเยี่ยมชมกิจกำรจ�ำนวน 4 ครั้ง
-  ผูบ้รหิำรระดบัสงูให้สมัภำษณ์ภำพรวมกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั และแนวโน้มในอนำคตผ่ำนสือ่ทวีอีอนไลน์และสือ่สิง่พมิพ์จ�ำนวน 3 ครัง้
-  กำรจัดงำนแถลงข่ำวต่อสื่อมวลชนจ�ำนวน 3 ครั้ง รวมถึงกำรเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์(Press Release) ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ 

ผลกำรด�ำเนินงำน และภำพข่ำวกิจกรรมต่ำงๆของบริษัทผ่ำนสื่อมวลชนต่ำงอย่ำงสม�่ำเสมอ 
-  เข้ำร่วมงำนจัดแสดงสินค้ำใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอได้แก่ งำน “Thailand Industrial Fair 2013” ในเดือน

มกรำคม งำน “Thai Water 2013” และงำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยแห่งชำติ (Safety week)ในเดือนมิถุนำยน และงำน “GREEN 
BUILDING & RETROFITS EXPO ASIA 2013” ในเดือนกันยำยน 

-  เข้ำร่วมโครงกำร Stock Mart ในงำนมหกรรมกำรลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2013 โดยสนับสนุนสินค้ำและ ซีดีรำยงำน
ประจ�ำปี 2555 ของบริษัท เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่เข้ำร่วมงำน

 นอกจำกนี ้ บรษิทัมกีำรให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทั ผลกำรด�ำเนนิงำน งบกำรเงนิ และข้อมลูน�ำเสนอในรปูแบบต่ำงๆ รวมถงึรำยงำนสำรสนเทศ

ที่บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com โดยบริษัทจัดท�ำเป็น 2 ภำษำ (ภำษำไทยและภำษำ

อังกฤษ) เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องกำรนัดหมำยเข้ำพบผู้

บริหำรและเยี่ยมชมกิจกำร สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมำยเลข 0-2791-0111 ต่อ 206  โทรสำร 0-2791-0100 

หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท

8. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

 บริษัทได้จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบัญชีให้แก่นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียนเลขที่ 3495  จำกบริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในงวดบัญชีปี 2555 และปี 2556 เป็นจ�ำนวนเงินรวมปีละ  805,000 บำท และ 820,000 บำท ตำมล�ำดับ 

ซึ่งได้รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน 225,000 บำท และ 180,000 บำท ตำมล�ำดับ

 ค่ำบริกำรอื่นๆ (Non Audit Fee)

 -  ไม่มี –

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 640,000 580,000 580,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง”   60,000 225,000 225,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พำลำเดียม” 120,000 - -

ค่าบริการอื่นๆ - - -

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 820,000 805,000 805,000

 * บริษัท ผล พาลลาเดียม จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2556 โดย บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 

ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 99.99
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ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังตระหนักดีถึงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิด

ชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน เป็นองค์กรที่มีธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝำ่ยอยำ่งเป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท

 แนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดย

กำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้   

การก�ากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบรษิทัเชือ่มัน่ว่ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัส�ำคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรบรหิำรจดักำรทีด่มีปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจ

สอบได้ ซึ่งจะช่วยสร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย จึงได้ก�ำหนด

นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมกำร

ก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ เพือ่ให้คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใช้ยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตั ิซึง่

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนจริยธรรม

และคุณธรรม ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกจ่ำยให้

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อให้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

 จรรยำบรรณธรุกจิ ระบนุโยบำยและแนวทำงปฏบิตัคิรอบคลมุถงึ ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง

ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนภำครัฐ จรรยำบรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบในกำรจัดหำและปฏิบัติต่อคู่ค้ำ จรรยำ

บรรณว่ำด้วยควำมรับผิดชอบด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัย จรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน และนโยบำย

และข้อพึงปฏิบัติ ที่ครอบคลุมเรื่องตำ่งๆ ดังนี้
-  กำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
-  กำรมีส่วนได้เสียและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
-  กำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ
-  กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น
-  กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
-  กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม
-  กำรใช้สิทธิทำงสังคมกำรเมือง
-  กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ
-  กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

 นอกจำกกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นแบบรูปเล่มแจกจำ่ยแก่บุคคลภำยในบริษัทแล้ว บริษัทมีกำรเปิดเผย จรรยำบรรณธุรกิจเพื่อเผย

แพร่แก่บุคคลภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com   

การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ตระหนักถึงเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นตำมที่หน่วยงำนก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ และหน่วยงำนเอกชนทีเ่กีย่วข้องได้มกีำรส่งเสรมิผลกัดนั เพือ่ให้บรษิทัจดทะเบยีนมบีทบำทส�ำคญัในกำรสร้ำงมำตรฐำนกำรประกอบ

ธุรกิจของภำคเอกชน ซึ่งคณะกรรมกำรได้มีกำรพิจำรณำและเห็นชอบกับกำรก�ำหนดนโยบำยดังกล่ำวอันเป็นแนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับ

จรยิธรรมและจรรยำบรรณธรุกจิเพือ่ป้องกนักำรเกดิทจุรติคอร์รปัชัน่ โดยเบือ้งต้นเหน็ควรให้มกีำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรน�ำแนวทำงปฏบิตัติำมกรอบ
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แนวทำงปฏิบัติโครงกำรมำจัดท�ำแผนด�ำเนินกำร โดยก�ำหนดนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์ปรัปชั่น และถำ่ยทอดลงสู่ระดับพนักงำนให้เกิดกำรตระหนัก

และยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติทั่วทั้งองค์กรและมีแนวทำงปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษรไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ และเผยแพร่บนหนำ้เว็บไซต์ของบริษัท 

ส่วนกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อสรำ้งมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจที่โปร่งใส เกิดควำมน่ำ

เชื่อถือนักลงทุนทั่วไปนั้นให้เป็นล�ำดับต่อไป

 บริษัทก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งระบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้ 

 1.พนักงำนพึงปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติอย่ำงใดในพฤติกำรณ์ที่อำจท�ำให้ผู้อื่นเชื่อว่ำมีต�ำแหน่งหรือหน้ำที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต�ำแหน่งหรือ

หน้ำที่นั้น

 2. พนกังำนพงึละเว้นกำรใช้อ�ำนำจในต�ำแหน่งหน้ำทีข่องตนเพือ่แสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรได้โดยชอบส�ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ืน่ และละเว้น

กำรกระท�ำใดที่ผิดกฎหมำย

 3. ห้ำมมิให้พนักงำนเรียก หรือรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไปในทำงจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติหนำ้ที่ในทำงมิชอบ หรืออำจ

ท�ำให้บริษัทเสียประโยชน์โดยชอบธรรม

 ในปี 2556 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้บุคลำกรในองค์กรตระหนักในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และกำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม

ส่วนรวม บริษัทได้ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนรวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำรเข้ำร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ต้ำนโกง ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ใน

วันที่ 15 ธ.ค. 2556 นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมสนับสนุนน�้ำดื่มจ�ำนวน 2,000 ขวดให้แก่ผู้ที่เข้ำร่วมกิจกรรมในงำน โดยกำรประสำนงำนร่วมกับสมำคม

บริษัทจดทะเบียนไทย 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทสนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณของคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำน ไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยควำมเคำรพสิทธิซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ยังก�ำหนดให้มีแนวทำง

ปฏิบัติในเรื่องกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอยำ่งเป็นธรรม ดังนี้   

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองโดยชอบตำมรัฐธรรมนูญ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง

 2. สนับสนุนและเคำรพในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจตรำดูแลมิให้ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วง

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน ต่อต้ำนกำรใช้แรงงำนเด็ก เป็นต้น

 3. จัดให้มีระบบกำรท�ำงำนที่มุ่งเน้นควำมปลอดภัยและสุขอนำมัยในสถำนที่ท�ำงำนอย่ำงเหมำะสม เพื่อควำมปลอดภัยจำกอันตรำยที่อำจ

เกิดขึ้นทั้งจำกอุบัติภัยและโรคภัย

 4. จัดให้มีเงื่อนไขกำรจำ้งงำนที่เป็นธรรมส�ำหรับพนักงำน และให้พนักงำนได้รับคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมตำมศักยภำพ

 5. จัดให้มีกำรดูแลเรื่องสวัสดิกำรแก่พนักงำนตำมสมควร เช่น จัดให้มีวันลำพักผ่อนประจ�ำปี กำรท�ำงำนล่วงเวลำที่สมเหตุผล กำรรักษำ

พยำบำลตำมควำมจ�ำเป็นและสมควร เป็นต้น

 6. ส่งเสรมิให้พนกังำนมดีลุยภำพในกำรใช้ชวีติระหว่ำงชวีติกำรท�ำงำนและชวีติส่วนตวั โดยใช้หลกัปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีง และส่งเสรมิให้

พนักงำนมีโอกำสบ�ำเพ็ญประโยชน์ ท�ำควำมดีเพื่อสังคมรวมทั้งกำรปฏิบัติตำมหลักธรรมของศำสนำตำ่งๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน

 7. จัดให้มีกระบวนกำรร้องเรียนอย่ำงเหมำะสมส�ำหรับพนักงำนที่ได้รับกำรปฏิบัติอย่ำงไม่เป็นธรรม

 8. บรษิทัฯ รกัษำข้อมลูส่วนบคุคลของพนกังำน  เช่น ชวีประวตั ิประวตัสิขุภำพ  ประวตักิำรท�ำงำนฯลฯ ไม่กระท�ำกำรอนัล่วงละเมดิโดยเปิด

เผยข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะเว้นแต่ได้รับควำมยินยอมจำกพนักงำนผู้นั้น ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิดถือเป็นควำมผิดทำงวินัย เว้นแต่ได้กระท�ำ

ไปตำมระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตำมกฎหมำย

 9. ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆ  ที่เป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิ ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย วำจำ หรือ

กำรกระท�ำต่อผู้อื่นบนพื้นฐำนของสิทธิมนุษยชนได้แก่ เชื้อชำติ สีผิว เพศ ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่ออื่นใด ควำมบกพร่อง/

พิกำรทำงร่ำงกำยและจิตใจ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ท�ำให้เดือดร้อน ร�ำคำญใจ และเกิดควำมเสียหำย

 10. เคำรพสทิธใินกำรแสดงควำมคดิเหน็ของพนกังำน ซึง่ครอบคลมุถงึกำรมอีสิระในกำรให้ควำมเหน็โดยปรำศจำกกำรแทรกแซง กำรได้รบั

ข้อมูลหรือควำมคิดเห็นผำ่นสื่อต่ำงๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทำงสื่อสำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่ำงเสรี
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ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 บริษัทตระหนักดีวำ่ บุคลำกรเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรปฎิบัติต่อ

พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆเกี่ยวกับแรงงำนอย่ำงเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนำควำม

สำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 

 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทให้ผลตอบแทนแก่พนักงำนในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินคำ่ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี คำ่

ล่วงเวลำ ค่ำนำยหน้ำ เงินรำงวัลจูงใจ เบี้ยขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนมีกำรปรับขึ้นทุกปีตำม

ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ซึ่งในกำรประเมินผล บริษัทใช้กำรก�ำหนดตัวชี้วัด (KPI : Key Performance Index) เป็นเครื่องมือในกำร

ประเมินผลและเพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

 ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งบริษัทได้เปิดโอกำสให้พนักงำนใช้สิทธิในกำรเลือกหรือเปลี่ยนแปลง

นโยบำยกำรลงทุนที่เหมำะสมกับตนเองและระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล และกำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่มให้กับผู้

บริหำรและพนักงำน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงำนแต่ละคนจะแตกต่ำงกันไปตำมอำยุของพนักงำน และระดับควำมเสี่ยงของกำรปฏิบัติงำนแต่ละ

ต�ำแหน่งงำน นอกจำกนี้ บริษัทยังจัดให้มีสวัสดิกำรอื่นที่นอกเหนือจำกข้อก�ำหนดตำมกฎหมำย เช่น กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปี สวัสดิกำร

เงินกู้ในยำมฉุกเฉิน เป็นต้น  

 ด้านการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนในกำรที่จะด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำ

หมำย และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล บรษิทัมกีำรจดัท�ำแผนกำรฝึกอบรม

และแผนกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆให้กบัพนกังำน เพือ่เพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ โดยกำรจดักำรฝึกอบรมภำยใน และ

ส่งบุคลำกรไปอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอก ในปี 2556 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในจ�ำนวน 38 หลักสูตร และกำรฝึกอบรมภำยนอกรวม 

41 หลักสูตร ครอบคลุมพนักงำนทุกส่วนงำน รวมถึงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้พนักงำนได้ศึกษำต่อ ซึ่งบริษัทมีกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำแก่

พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี

 กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 นอกจำกกำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนแล้ว บริษัทยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 

พนกังำนมคีวำมสขุในกำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสให้พนกังำนได้มส่ีวนร่วมในกำรด�ำเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม ปลกูจติส�ำนกึใน

กำรเป็นจติอำสำให้กบัพนกังำน บรษิทัสนบัสนนุให้จดักจิกรรมสมัพนัธ์ประจ�ำปีในหลำกหลำยรปูแบบ โดยใช้หลกักำรสร้ำงควำมสขุ 8 ประกำร(Happy 

8) เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในด้ำนตำ่งๆ เพื่อส่งเสริมพนักงำนและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็น

ประจ�ำทกุปี ได้แก่ กจิกรรมงำนเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กำรแข่งขนักฬีำประจ�ำปี กจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหวัขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรำนต์ กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�ำ

ปี กิจกรรมชมรมกีฬำและสันทนำกำร กิจกรรมท�ำบุญบริษัทประจ�ำปี และกิจกรรมท�ำบุญตักบำตรในวันส�ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น

 นอกจำกนี ้บรษิทัจดัให้มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน เพือ่ให้พนกังำนรบัทรำบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนและผลกำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัท โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้บริษัทน�ำมำปรับปรุงพัฒนำได้ 

เป็นกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย

 ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัต่อควำมปลอดภยัในชวีติ สขุภำพอนำมยัของพนกังำน ตลอดจนบคุคลทีเ่กีย่วข้อง จงึก�ำหนดให้มกีำรใช้ระบบกำรจดักำร

อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่เป็นมำตรฐำนสำกล OHSAS 18001 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย โดยบริษัทได้รับกำร

รับรองระบบอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ในเดือนตุลำคม 2555 

 บริษัท มีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด โดยมีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน และ

เจ้ำหนำ้ที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ เป็นผู้ด�ำเนินกำรควบคุม ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของ

บริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย 



83บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนในปี 2556 ได้แก่ 
-  กำรจัดท�ำแผนกำรป้องกัน หรือแผนกำรลดควำมเสี่ยง ในกำรเกิดอันตรำยจำกกำรปฏิบัติงำน หรือกำรเกิดอันตรำยบริเวณสถำนที่

ต่ำงๆในบริษัท  กำรปรับปรุงสภำพแวดล้อมเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย รวมถึงกำรตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆ
-  เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน 

กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสำหกรรม เป็นต้น รวมถึงกำรแจ้งข้อมูลกฎหมำยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไป ผ่ำนช่องทำง
จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสำรสนเทศไว้ที่ส่วนกลำง เพื่อให้พนักงำนสำมำรถสืบค้นได้ เป็นประโยชน์ต่อ
พนักงำนในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยแก่ตนเอง นอกจำกนี้ ยังสำมำรถน�ำข้อมูลกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ที่ได้
รับทรำบน�ำไปเผยแพร่แก่ลูกค้ำ หรือใช้เป็นข้อมูลอ้ำงอิง เพื่อสนับสนุนด้ำนงำนขำยและบริกำรของบริษัท 

-  นอกจำกกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเบื้องต้นในระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยแก่พนักงำนทุกคนแล้วยังให้ควำมรู้
แก่พนักงำนเพื่อป้องกันกำรเกิดอุบัติในด้ำนต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งในรูปแบบกำรฝึกอบรม กำรเผยแพร่ผ่ำนบอร์ดประชำสัมพันธ์ 
และกำรส่งจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ภำยใน ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยให้ปลอดภัยในกำรท�ำงำนแล้ว ยังช่วยให้เกิดควำมปลอดภัยในกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวันด้วย เช่น เรื่องกำรขับขี่อย่ำงปลอดภัย กำรใช้อุปกรณ์ในกำรท�ำงำนที่ถูกต้อง เป็นต้น 

-  เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย บริษัทจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี และ
รณรงค์ให้พนักงำนดูแล รักษำควำมสะอำดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงำน โดยใช้หลัก 5 ส และเพิ่มแรงจูงใจในกำรปฏิบัติโดยกำรให้รำงวัล
ส�ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจำกกำรปฏิบัติตำมหลัก 5ส 

-  บริษัทจัดโครงกำร “งดเหล้ำ เข้ำท�ำงำน” ในช่วงเทศกำลเข้ำพรรษำ รณรงค์ให้พนักงำนงดดื่มเครื่องดิ่มแอลกอฮอล์ เพื่อควำมปลอดภัย
ในสุขภำพ และลดกำรเกิดอุบัติเหตุ นอกจำกนี้ เพื่อให้พนักงำนตระหนักถึงอันตรำยจำกกำรดิ่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งอำจท�ำให้
มีผลต่อกำรปฏิบัติงำน หรือกำรขับขี่พำหนะขณะมำปฏิบัติงำน บริษัทจะด�ำเนินกำรสุ่มตรวจพนักงำน เพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ใน
เลือด หำกพบว่ำพนักงำนคนใดมีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดสูงจะงดให้ปฏิบัติงำนที่อำจท�ำให้เกิดอันตรำย และออกใบตักเตือนให้แก่
พนักงำนรับทรำบ 

 จำกกำรเก็บสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุ ปี 2556 ไม่มีกำรเกิดอุบัติเหตุร้ำยแรงจำกกำรปฏิบัติงำน 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บรษิทัเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม โดยมเีป้ำหมำยในกำรได้รบักำรยอมรบัจำกลกูค้ำและ

สังคมวำ่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหนำ้ บริษัทจึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะจัดหำผลิตภัณฑ์อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภำพ ได้มำตรฐำน และกำรให้บรกิำรทีด่ ีเพือ่ตอบสนองทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยประโยชน์สงูสดุในรำคำทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ 

ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติต่อลูกคำ้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ ดังนี้
- รักษำคุณภำพของสินค้ำ และบริกำรที่มีคุณภำพ ตรงตำมหรือสูงกว่ำควำมคำดหวังของลูกค้ำในรำคำที่เหมำะสม
-  ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ รวมทั้งช่วยลูกค้ำในกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้กำรใช้สินค้ำหรือบริกำรของบริษัทเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ

เกิดประโยชน์สูงสุดกับลูกค้ำ โดยยึดถือเสมอว่ำลูกค้ำเป็นหุ้นส่วนทำงกำรค้ำของบริษัท
-  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้ำของบริษัทอย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันต่อเหตุกำรณ์ ตำมควำมเป็นจริง ทั้งในแง่ของคุณภำพ ปริมำณ หรือ

เงื่อนไขใดๆของสินค้ำหรือบริกำรนั้นๆ
-  ติดต่อกับลูกค้ำด้วยควำมสุภำพ และเป็นที่วำงใจได้ของลูกค้ำ และจัดให้มีระบบและกระบวนกำรที่ให้ลูกค้ำร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ 

ปริมำณ ควำมปลอดภัยของสินค้ำและบริกำร
-  รักษำควำมลับ หรือสำรสนเทศของลูกค้ำ และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมิชอบ   

 บริษัทน�ำระบบบริหำรคุณภำพ ISO มำใช้และพัฒนำระบบกำรด�ำเนินงำนของบริษัท เพื่อให้ลูกคำ้มั่นใจกระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัท 

ในปี 2553 บรษิทัได้รบักำรรบัรองระบบบรหิำรคณุภำพ ISO9001:2008 จำก UKAS & GLOBAL บรษิทัก�ำหนดให้มกีระบวนกำรท�ำงำนต่ำงๆตำมห่วง

โซ่อุปทำน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงมีคุณภำพ 



รำยงำนประจ�ำปี 255684

 การรับข้อร้องเรียนและการวัดความพึงพอใจลูกค้า

 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรรับข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ 

จดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ โทรสำร หรือ ผ่ำนพนักงำนของบริษัท โดยมีหน่วยงำนฝ่ำยกำรตลำดเป็นผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นนั้นมำ

วิเครำะห์ปัญหำสำเหตุ เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้ำจะได้รับกำรเอำใจใส่ 

แก้ไขข้อบกพร่อง ท�ำให้กำรปรับปรุงคุณภำพเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

 บรษิทัก�ำหนดให้ระดบัควำมพงึพอใจของลกูค้ำเป็นหนึง่ในตวัชีว้ดัผลกำรด�ำเนนิงำนขององค์กรประจ�ำปี โดยกำรก�ำหนดเป้ำหมำยระดบัควำม

พึงพอใจจะก�ำหนดให้สูงขึ้นทุกปี เพื่อให้มีกำรพัฒนำปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง กำรวัดควำมพึงพอใจของลูกค้ำครอบคลุมถึงควำมพอใจในคุณภำพสินค้ำ 

และกำรให้บริกำร ปี 2556 ผลประเมินผลควำมพึงพอใจลูกค้ำอยู่ในระดับคิดเป็นร้อยละ 81.60 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้  

 บริษัทจัดให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่ง

แวดล้อมของบริษัท สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำเรื่องสินค้ำ กำรใช้งำน ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ ไม่สร้ำงควำมเสีย

หำยให้แก่ลูกค้ำ

ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
 บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมเป็นจิตอำสำให้กับพนักงำน โดยจัดให้มีกิจกรรม

ตำ่งๆ ดังนี้
-  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อน�ำไปท�ำเป็นบัตรค�ำอักษรเบรลล์ สื่อกำรสอนให้กับ โรงเรียนสอนคน

ตำบอด กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์
-  ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคขยะอิเลคทรอนิคส์ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องโทรศัพท์ เครื่องใช้อิเลคทรอนิคส์ 

อื่นๆ ที่ช�ำรุดเสียหำย เพื่อน�ำไปรีไซเคิลและจ�ำหน่ำย น�ำเงินไปช่วยเหลือคนพิกำร โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่สมำคมคนพิกำรทำงกำร
เคลื่อนไหวสำกล

-  ชมรมกิจกรรมเย็บปักถักร้อยของพนักงำนร่วมกันถักหมวกไหมพรม เพื่อมอบให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งเคมีบ�ำบัด โดยน�ำส่งมอบแก่ผู้
ป่วยที่ โรงพยำบำลมหำวชิรำลงกรณ์ ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

-  บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสืบสำนประเพณีปฏิบัติทำงพระพุทธศำสนำ และเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตนเป็น
พุทธศำสนิกชนที่ดี  กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมท�ำบุญตักบำตร ในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ กิจกรรม
ถวำยเทียนพรรษำ หลอดไฟ และเครื่องใช้ต่ำงๆแก่พระภิกษุ เนื่องในวันเข้ำพรรษำ

-  บริษัทจัดกิจกรรมบริจำคโลหิต ให้พนักงำนและบุคคลผู้มีจิตอำสำร่วมใจกันบริจำคโลหิตเพื่อสำธำรณประโยชน์ โดยร่วมกับงำน
ธนำคำรเลือด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ 

-  บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักประเภทซื้อมำขำยไป ซึ่งกระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้ำงน้อย แต่
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรพลังงำน บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำ
สิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรแจ้งข่ำวสำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และกำรท�ำป้ำยติดประกำศ

-  กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์ด้ำนอื่นๆได้แก่

  •  สนับสนุนทุนกำรศึกษำเนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ กับโรงเรียนและศูนย์เยำวชนตำ่งๆ 

  •  เงินสมทบทุนเพื่อปรับปรุงอำคำรวิศวะฯ จุฬำครบ 100 ปี วิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

  •  สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศำสนสถำนตำ่งๆ 

 กำรรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นกำรรำยงำนตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม 2556 ยกเว้น เรื่องกำรด�ำเนินงำน

ตำมระบบบริหำรคุณภำพ ISO9001:2008 ที่คลอบคลุมเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ 2 แห่ง ได้แก่ สำขำระยอง และสำขำ

เชยีงใหม่ และระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยั OHSAS 18001: 2007 ทีค่รอบคลมุเฉพำะส�ำนกังำนใหญ่ของบรษิทั ไม่รวมส�ำนกังำน

สำขำ ซึ่งบริษัทมีแผนจะด�ำเนินงำนเพื่อให้ครอบคลุมทุกส�ำนักงำนสำขำต่อไปในอนำคต
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร โดยกำรประเมินควำมเพียงพอระบบกำรควบคุม

ภำยในทีผ่่ำนกำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้ร่วมประเมนิควำมเพยีงพอระบบกำรควบคมุภำยในระหว่ำงปี 2556 โดยในกำรประชมุคณะ

กรรมกำรบริษัท ครั้งที่  1/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 9 ท่ำนโดยมีกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 4 ท่ำน ซึ่งประกอบ

ด้วย กรรมกำรอิสระที่เป็นกรรมกำรตรวจสอบจ�ำนวน 3 ทำ่น ได้ประชุมเพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำร

ควำมเสี่ยงของบริษัท และบริษัทย่อย ในด้ำนต่ำงๆ แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย  องค์กรและสภำพแวดล้อม กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมกำร

ปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล และระบบกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำน 

 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ได้จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเชื่อม

โยงไปยังประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยท�ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำรควบคุมภำยในเกี่ยวกับกระบวนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนตำ่งๆ รวมทั้งให้ค�ำ

ปรึกษำเกี่ยวกับกำรวำงระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และให้ข้อเสนอแนะอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้คณะ

กรรมกำรบริษัท สำมำรถติดตำมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมแนวทำงที่ก�ำหนดและบรรลุตำม

นโยบำย เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ และมั่นใจว่ำกำรปฏิบัติงำนและกิจกรรมทำงกำรเงินที่ส�ำคัญของบริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง 

กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ 

หรือข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมำส ก่อนน�ำเสนอรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำสต่อ

คณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ เพื่อกำรน�ำผลสรุปดังกล่ำวมำติดตำมก�ำกับดูแลให้มีมำตรกำรแนวทำงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรม

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงทั้งควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยในและภำยนอกที่มีผลกระทบ

ต่อบริษัทฯ และควำมเพียงพอของกำรควบคุมภำยในส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ โดยให้มีกำรสอบทำนประสิทธิภำพและควำมเพียงพอของ

กระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและระบบกำรควบคมุภำยใน โดยคณะกรรมกำรตรวจ สอบ ผ่ำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

โดยพิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของขอบเขตภำระควำมรับผิดชอบ แผนกำรปฏิบัติงำน รวมถึงผลกำรประเมินควำมเพียงพอ คุณภำพของกระบวนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงและระบบกำรควบคุมภำยใน  กระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบข้อบังคับของทำงกำรและบริษัท นโยบำย

แนวทำงปฏิบัติ กระบวนกำรปฏิบัติ และจรรยำบรรณในกำรปฏิบัติงำน เพื่อประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในและควำมเหมำะสมใน

กำรน�ำมำบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเหมำะสมกับสภำวะแวดล้อมต่ำงๆ ของลักษณะงำน หรือกิจกรรมต่ำงๆ ของแต่ละ

หน่วยงำน รวมถึงกำรประเมินประสิทธิภำพของกำรบริหำรทรัพยำกร ควำมถูกต้อง และน่ำเชื่อถือของข้อมูล โดยส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุก

ระดบัมส่ีวนร่วมในกระบวนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประเมนิควำมเสีย่ง/ปัญหำอปุสรรคทัง้จำกภำยในและภำยนอกองค์กร ซึง่อำจมผีลกระทบต่อกำรด�ำ

เนนิงำนให้บรรลตุำมวตัถปุระสงคข์องบรษิทั หรอืเหตกุำรณ์ทีอ่ำจท�ำให้องค์กรเสยีโอกำสในเชงิธรุกจิ รวมทัง้สนบัสนนุให้มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง

ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ ภำยใต้นโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด 

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูลทั้งภำยในและภำยนอกด้วยควำมรอบคอบ ระมัดระวัง และ

ค�ำนงึถงึสทิธคิวำมเท่ำเทยีมกนัต่อผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุและบคุคลทกุฝ่ำยทีน่�ำข้อมลูไปใช้ กำรรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำน รำยงำนทำงกำรเงนิให้เป็นไปตำม

มำตรฐำนบัญชี ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ ควำมครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอต่อกำรตัดสินใจ และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท 

 คณะกรรมกำรบรษิทั มคีวำมเหน็เช่นเดยีวกบัคณะกรรมกำรตรวจสอบ สรปุภำพรวมของบรษิทัฯและมบีรษิทัย่อย มรีะบบกำรควบคมุภำยใน

ทีม่ปีระสทิธภิำพเพยีงพอและเหมำะสมกบัลกัษณะธรุกจิของบรษิทั  ไม่พบข้อบกพร่องของระบบกำรควบคมุภำยในทีม่ผีลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคญั

ต่อควำมถกูต้อง และควำมน่ำเชือ่ถอืได้ของรำยงำนทำงกำรเงนิ ประสทิธภิำพและประสทิธผิลในกำรบรรลเุป้ำหมำยองค์กร รวมทัง้มรีะบบกำรควบคมุ

ภำยในเกี่ยวกับกำรท�ำธุรกรรมของกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำวอย่ำงเพียงพอและเหมำะสม ในกรณีที่บริษัทมีเงินลงทุนใน

บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม มกีำรตดิตำมดแูลกำรด�ำเนนิงำนบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมอย่ำงสม�ำ่เสม โดยมกีำรแต่งตัง้ผูแ้ทนของบรษิทัไปด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรบรษิทัย่อยตำมทีไ่ด้รบักำรมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและฝ่ำยบรหิำรได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรก�ำกบัดแูล

กิจกำรที่ดี กำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสมกับ

กำรด�ำเนินธุรกิจ มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับที่ยอมรับได้ ระบบบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินมีควำมถูกต้องนำ่เชื่อถือได้ รวมทั้งกำรปฏิบัติตำม

กฎหมำย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
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 โดยคณะกรรมกำรบริษัท ตะหนักเสมอว่ำกำรควบคุมภำยในเป็นกระบวนกำรส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจ ที่จะช่วยส่งเสริม ผลักดันให้เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจอย่ำงสมเหตุสมผลว่ำกำรด�ำเนินงำนของบริษัทสำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตำมวัตถุประสงค์องค์กรที่

ก�ำหนด กำรรำยงำนข้อมูลทำงกำรเงิน กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรปฏิบัติที่สอดคล้องเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 คณะกรรมกำรให้ควำมส�ำคัญกับงำนตรวจสอบภำยใน จึงจัดให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน โดยแต่งตั้ง นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล 

ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยตรวจสอบภำยใน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตั้งแต่ วันที่ 4 

เมษำยน 2551 เนือ่งจำกเป็นผูม้คีณุวฒุทิำงกำรศกึษำ มปีระสบกำรณ์ในงำนด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ และกำรปฏบิตังิำนด้ำนตรวจสอบภำยในของบรษิทั

มำเป็นระยะเวลำนำน มีควำมเข้ำใจในกิจกรรมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทเป็นอย่ำงดี โดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ

ในกำรประเมินควำมเพียงพอและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของระบบงำนและกิจกรรมตำ่งๆของบริษัท 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นวำ่นำงสำวณัฐชมกร  

พัวพันธ์สกุล เป็นผู้มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหน้ำที่ดังกล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ 

(หรือได้รับควำมเห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ (ข้อมูลผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน โปรดดูที่หัวข้อประวัติคณะผู้บริหำรและ

เลขำนุกำรบริษัท)



87บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
/ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการส�าหรับรอบปี 

2555
ส�าหรับรอบปี 

2556
1. บริษัท พีดี เจเนซิส 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด  
(บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้นในบริษัท
พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67

-เงินลงทุนในบริษัทย่อย
หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
สุทธิ

- บริษัทให้เงินกู้ยืมระยะ
สั้นแก่บริษัทย่อย 
หกัคำ่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่
บริษัทย่อย-สุทธิ

- ดอกเบี้ยรับหัก 
ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
ดอกบี้ยรับ-สุทธิ

11,500,000
11,500,000

-

5,000,000

5,000,000

-

126,278
126,278

-

11,500,000
11,500,000

-

5,000,000

5,000,000

-

126,278
126,278

-

บรษิทัเลง็เหน็โอกำส
ในกำรด�ำเนินธุรกิจ
ด้ำนสิ่งแวดล้อมจึง
ขยำยธุ รกิ จ ไป ใน
ด้ำนผลิตภัณฑ์และ
บริกำรที่ เกี่ยวข้อง
กับระบบบ�ำบัดน้�ำ 
เนื่องจำกบริษัทมีผล
ประกอบกำรขำดทนุ 
เพื่อให้สอดคล้องกับ
มำตรฐำนบัญชีจึ ง
ต้องมีกำรตั้งค่ำเผื่อ
กำรด้อยค่ำและค่ำ
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เต็มจ�ำนวนตำมผล
ประกอบกำรที่มีผล
ขำดทุนเกินทุน ณ 
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 
2556 บริษัทได้จด
ทะเบียนเลิกบริษัท 
และอยู่ ในระหว่ำง
กำรช�ำระบัญชี

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ 
ส อ บ มี ค ว ำ ม เ ห็ น
ว่ำกำรท�ำรำยกำร
เป็นกำรปฏิบัติเพื่อ
ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มำตรฐำนบัญชีตั้ ง
ส�ำรองดังกล่ำวเป็น
ไปตำมมำตรฐำนกำร
บัญชี
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
/ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการส�าหรับรอบปี 

2555
ส�าหรับรอบปี 

2556
1. บริษัท พีดี เจเนซิส 
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 
(บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 
จ�ำกัด สัดส่วนร้อยละ 76.67

- บริษัทซื้อสินทรัพย์
บริษัทย่อย

2,221,000 10,500 บริษัทซื้อสินทรัพย์ที่
เปน็อปุกรณจ์ำกบรษิทั
ย่อย เพื่อใช้ในกิจกำร
และเปน็สนิคำ้ตวัอยำ่ง
น�ำเสนอลูกค้ำ

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำม เห็นว่ ำ
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำที่สมควร 
แ ล ะ เ ป็ น ก ำ ร ท� ำ
รำยกำรค้ำปกติ

2. บริษัท ผล พำลำเดียม 
จ�ำกัด (บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้นใน
บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99

- เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย

- 999,970 คณะกรรมกำรบรษิทัมี
มติอนุมัติจัดตั้งบริษัท
ย่อย วัตถุประสงค์
ห ลั ก เ พื่ อ จ� ำ ห น่ ำ ย
สินค้ำให้กับกลุ่มลูกค้ำ
หน่วยงำนรำชกำรและ
องคก์รรฐัวสิำหกจิ เพือ่
ขยำยฐำนลกูคำ้ในกลุม่
นี้เพิ่มขึ้น

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำม เห็นว่ ำ
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรคำ้ปกติ

- บริษัทขำยสินค้ำให้
กับบริษัทย่อย
ขำยสินค้ำ
ลูกหนี้คำ่สินคำ้

-
-

4,871,547
2,520,845

บริษัทขำยสินค้ำให้แก่
บริษัทย่อยซึ่งเป็นกำร
ด�ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มนีโยบำยขำยสนิคำ้ให้
แก่บริษัทย่อยในรำคำ
ทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ตำมข้อตกลง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำม เห็นว่ ำ
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรคำ้ปกติ
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
/ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการส�าหรับรอบปี 

2555
ส�าหรับรอบปี 

2556
3. บริษัท ผลธัญญะ 
(แคมโบเดีย) จ�ำกัด   
(บริษัทย่อย)

บริษัทถือหุ้นในบริษัท 
ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด 
ในสัดส่วนร้อยละ 70

- เงินลงทุนในบริษัท
ย่อย

- 3,174,000 คณะกรรมกำรบรษิทัมี
มติอนุมัติจัดตั้งบริษัท
ย่อย เพิ่มโอกำสทำง
ธุรกิจในกำรขยำยกำร
ลงทุนไปยังประเทศ
กัมพูชำ ซึ่งมีแนวโน้ม
กำรเติบโตสูงและเพื่อ
รองรับกับประชำคม
เศรษฐกิจอำเซียนใน
อนำคตอันใกล้ มูลค่ำ
รำยกำรที่แสดงเป็น
รำยกำรที่ช�ำระแล้ว
บ ำ ง ส่ ว น  คิ ด เ ป็ น 
47.62% ของเงนิลงทนุ 
(USD 210,000)  

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำม เห็นว่ ำ
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรคำ้ปกติ

- บริษัทขำยสินค้ำให้
กับบริษัทย่อย
ขำยสินคำ้
ลูกหนี้ค่ำสินคำ้

  -
-

3,860,360
3,938,956

บริษัทขำยสินค้ำให้แก่
บริษัทย่อยซึ่งเป็นกำร
ด�ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มนีโยบำยขำยสนิคำ้ให้
แก่บริษัทย่อยในรำคำ
ทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ตำมข้อตกลง

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำม เห็นว่ ำ
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรค้ำปกติ
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บุคคลที่อาจมี 
ความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์
/ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน 
(บาท) ความจ�าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล
ของรายการส�าหรับรอบปี 

2555
ส�าหรับรอบปี 

2556
4. นำยมีชัย เลิศจตุรภัทร เป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใน

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) 
จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 30

- บริษัทขำยสินคำ้
ให้แก่
คุณมีชัย เลิศจตุรภัทร - 39,720

บริษัทขำยสินค้ำให้แก่
คุณมีชัย เลิศจตุรภัทร 
ซึ่งเป็นกำรด�ำเนินธุรกิจ
ปกติ โดยมีนโยบำย
ขำยสินค้ำตำมรำคำ
ตลำด

ความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจ
สอบมีควำมเห็นวำ่
เป็นกำรท�ำรำยกำร
ทำงกำรคำ้ปกติ

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 6/2555 วันที่ 15 มิถุนำยน 2555 มีมติอนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรคำ้โดยทั่วไป ในกำร

ท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อยกรณี กับ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ บริษัทและบริษัทย่อยมีมำตรกำรและขั้นตอนดังนี้

 1. กรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 เช่น รำยกำรกำรซื้อสินค้ำและบริกำรที่บรษิัทหรือบริษัทย่อยจัดจ�ำหนำ่ยหรือให้บริกำร เป็นต้น บริษัทและบริษัทย่อยสำมำรถท�ำธุรกรรมดัง

กลำ่วกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวเหล่ำนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรคำ้โดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ

พึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดท�ำสรุปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อย

เป็นรำยไตรมำส

 2. กรณีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1

 บริษัทและบริษัทย่อยก�ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำร

และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถ 

เปรยีบเทยีบไดก้บัรำคำทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภำยนอกและเปน็ไปตำมรำคำยตุธิรรมมคีวำมสมเหตสุมผลและสำมำรถตรวจสอบไดห้รอืไม ่ในกรณทีีก่รรมกำร

ตรวจสอบไมม่คีวำมช�ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยจะใหผู้เ้ชีย่วชำญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัหรอื

บริษัทย่อยเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทั้งนี้

กำรเข้ำท�ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย โดยในกำรออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ 

กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 เมือ่บรษิทัเขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยแลว้ คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ย

ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและ

บริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี
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นโยบายและแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
 บริษัทมีนโยบำยให้บริษัทและบริษัทย่อยท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลัก 

ของบริษัทและเป็นรำยกำรที่เกิดขึ้นตำมปกติ โดยจะมีกำรก�ำหนดเงื่อนไขต่ำงๆให้เป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติและเป็นรำคำตลำดซึ่ง

สำมำรถเปรียบเทียบได้รำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอก หำกธุรกรรมดังกล่ำวเหล่ำนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในลักษณะ

เดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็น

กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดท�ำสรุปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

บริษัทรับทรำบอยำ่งน้อยเป็นรำยไตรมำส

 นโยบำยในกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น กำรซื้อสินทรัพย์หรือบริกำร และ

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะด�ำเนินกำรได้ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนด�ำเนินรำยกำร โดยคณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเขำ้ท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น

นโยบายการท�ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
 1. กรณีมีรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นรำคำปกติทำงกำรค้ำ ในกรณีรำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิด

ขึ้นจำกธุรกรรมทำงกำรค้ำตำมปกตินั้น บริษัทมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันกำรถ่ำยโอนผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น

ผู้ตรวจสอบถึงควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรเป็นไปตำมรำคำตลำด

และตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วแกค่ณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอรำยงำนตอ่คณะ

กรรมกำรบริษัทอีกล�ำดับหนึ่ง

 สว่นกรณทีีม่กีำรซือ้ขำยหุน้ หรอืสนิทรพัยถ์ำวร ซึง่ถอืเปน็รำยกำรทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้ครำว บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะใชผู้เ้ชีย่วชำญอสิระจำกภำยนอก 

เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

อีกล�ำดับหนึ่ง

 ก�ำหนดรำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน (บริษัทกับบริษัทย่อย) เป็นรำคำต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มตำมข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในกำรด�ำเนินกำร อย่ำงไร

ก็ตำมกรณีที่มีกำรซื้อขำยระหวำ่งกันที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ก่อนน�ำ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำรในแต่ละครั้ง

 2. กรณีกำรให้กู้ยืมและกำรค้�ำประกันกับบริษัทย่อยในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยชัดเจนวำ่ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอำจจะ

เกดิขึน้ไดต้ำมลกัษณะกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกต ิแตต่อ้งอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมจ�ำเปน็ เปน็รำคำทีย่ตุธิรรมสำมำรถเทยีบเคยีงกบัรำคำในตลำดได ้เพือ่

รักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 ทัง้นี ้เนือ่งจำกลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัยอ่ยซึง่อยูใ่นธรุกจิซือ้มำขำยไปตอ้งมกีำรซือ้ขำยสนิคำ้และบรกิำรจำกบรษิทั

อื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคำดวำ่แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในส่วนของกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรจะยังคงมีอยู่ตำมกำรขยำยตัว

ของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรำยกำรอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจ  ส่วนกำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้น

อยูก่บัควำมตอ้งกำรเงนิทนุระยะสัน้ของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง และนโยบำยกำรบรหิำรกระแสเงนิสดของบรษิทัโดยคณะกรรมกำรบรษิทั ไดก้�ำหนดนโยบำย

ในกำรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพำตนเองโดยกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน เว้นแต่หำกมีควำมจ�ำเป็นที่จะขอกู้เงินจำก

บริษัทเพื่อน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ จะต้องน�ำเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมควำมเหมำะสมจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะ

กรรมกำรบรษิทัเพือ่อนมุตักิำรเขำ้ท�ำรำยกำรในแตล่ะครัง้ กำรปลอ่ยกูย้มืและกำรค้�ำประกนัดงักลำ่วจะตอ้งเปน็ไปตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ ทัง้นีใ้หห้มำย

รวมถึงต้นทุนทำงกำรเงิน/อัตรำดอกเบี้ยให้เป็นไปตำมอัตรำตลำด

 3. กรณทีีม่กีำรใชท้รพัยำกรรว่มกนัระหวำ่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ทรพัยำกรรว่มหมำยรวมถงึกำรใชท้รพัยส์นิ บคุลำกร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยระหวำ่ง

กัน เป็นต้น จะต้องมีกำรจัดสรรต้นทุนค่ำใช้จำ่ยระหวำ่งกันอย่ำงชัดเจนด้วยควำมถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

และขอ้บงัคบั ประกำศ ค�ำสัง่ หรอืขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมตลอดถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก�ำหนดเกีย่วกบักำรเปดิเผยขอ้มลูกำร

ท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัและกำรไดม้ำหรอืจ�ำหนำ่ยซึง่สนิทรพัยข์องบรษิทัและบรษิทัยอ่ย รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีีก่�ำหนดโดยสภำวชิำชพีบญัชี
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 ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 

รวมถึงจะมีกำรเปิดเผยในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท (56-2)

 ดังนั้นในอนำคตหำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องมีกำรปฏิบัติ

ตำมมำตรกำรกำรอนมุตัริำยกำรระหวำ่งกบัตำมรำยละเอยีดทีร่ะบขุำ้งตน้ ทัง้นีบ้รษิทัมนีโยบำยใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้งเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
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คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงาน

 ปี 2556 งบกำรเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 773.88 ล้ำนบำท ลดลง 

16.15 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.04 เป็นผลมำจำกรำยได้จำกกำรขำยในกลุ่มลูกค้ำในหน่วยงำนรำชกำรมีจ�ำนวนลดลง ในขณะที่ก�ำไรสุทธิส่วน

ที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจ�ำนวน 50.75 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 5.31 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำ

ในกลุ่มที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่ำบริกำรในบริษัทย่อยที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายได้
 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยจ�ำนวน 769.09 ล้ำนบำท ลดลง 17.14 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรำยได้จำก

กำรขำยจ�ำนวน 786.23 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยลดลง สำเหตุหลักจำกกำรขำยสินคำ้ในกลุ่มควบคุมสภำพแวดล้อมให้กับลูกค้ำกลุ่มงำนรำชกำร

ลดลง นอกจำกนี้รำยได้จำกกำรขำยในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรมีจ�ำนวนลดลง ตำมกำรชะลอตัวของภำคกำรส่ง

ออก อยำ่งไรก็ตำม รำยได้จำกกำรขำยในกลุ่มสินค้ำเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องมำจำกค�ำสั่งซื้อของ

ลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมปิโตรเคมเีพิม่ขึน้ตำมกำรขยำยตวัของภำคกำรผลติ และค�ำสัง่ซือ้ของลกูค้ำในกลุม่อตุสำหกรรมยำนยนต์ยงัมเีพิม่ขึน้อย่ำงต่อ

เนื่อง 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำรจ�ำนวน 4.79 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 26.01เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผล มำจำกกำรให้

บริกำรที่มีประสิทธิภำพในโครงกำรรับบ�ำบัดน�้ำให้แก่ลูกค้ำ

โครงสร้างรายได้
ปี 2556 ปี 2555 % 

เปลี่ยนแปลงล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

617.29 79.77% 597.17 75.59% 3.37%

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุม 123.46 15.95% 152.94 19.36% -19.28%

 สภำพแวดล้อม

กลุ่มสินคำ้และบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค

 และบริโภค

33.12 4.28% 39.91 5.05% -17.01%

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 773.88 100% 790.03 100% -2.04%

หมำยเหตุ *บริษัทมีกำรจัดประเภทสินคำ้ใหม่ 

 รำยได้อื่นของบริษัทจ�ำนวน 2.79 ล้ำนบำท ประกอบด้วยรำยกำรโอนกลับคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่ของสินทรัพย์จ�ำนวน 0.66 ล้ำนบำทและมีรำย

ได้อื่นๆ จ�ำนวน 2.13 ลำ้นบำท

ต้นทุนขายและบริการ 
 ปี 2556 บรษิทัมต้ีนทนุขำยและต้นทนุบรกิำรจ�ำนวน 540.08 ล้ำนบำท ประกอบด้วยต้นทนุขำยจ�ำนวน 536.36 ล้ำนบำท และต้นทนุบรกิำร

จ�ำนวน 3.71 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรลดลงจ�ำนวน 31.23 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนขำยมีจ�ำนวนลดลง

ตำมกำรขำยที่ลดลง และกำรขำยในอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นของสินค้ำในกลุ่มอุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยบำงรำยกำร ด้ำนต้นทุนบริกำรมีจ�ำนวนลด

ลง เนื่องจำกกำรลดต้นทุนบริกำรของบริษัทย่อยลง 

 สัดส่วนต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 69.79 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ท�ำให้มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 

30.21 อัตรำก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.69 กำรเพิ่มขึ้นของอัตรำก�ำไรขั้นต้น มำจำกกำรขำยสินคำ้ที่มีอัตรำก�ำไร

ขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 และก�ำไรขั้นต้นจำกกำรให้บริกำรมีอัตรำก�ำไรขั้นต้นดีขึ้นจำกประสิทธิภำพที่สูงขึ้นและกำรที่ไม่มีผล

ขำดทุนจำกโครงกำรในบริษัทย่อยเช่นที่เกิดในปี 2555
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรในปี 2556 มีจ�ำนวน 168.91 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยจ�ำนวน 79.98 ล้ำนบำท ค่ำใช้จำ่ย

ในกำรบริหำรจ�ำนวน 85.58 ล้ำนบำท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจ�ำนวน 1.25 ล้ำนบำท และขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 2.10 ล้ำนบำท ค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น เนื่องจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2 แห่ง และผลขำดทุนจำกกำรผันผวน

ของอัตรำแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลก�ำไร 

 บรษิทัมกี�ำไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จ�ำนวน 50.75 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก�ำไรสทุธร้ิอยละ 6.53 เพิม่ขึน้จำกปีก่อนจ�ำนวน 5.31  ล้ำน

บำทคิดเป็นอัตรำเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 อัตราส่วนความสามารถในการท�าก�าไร

งบการเงินรวม ปี 2556 ปี 2555*

อัตรำก�ำไรขั้นต้น 30.21% 27.69%

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 10.25% 9.72%

อัตรำก�ำไรสุทธิ 6.53% 5.72%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 16.77% 15.87%

งบการเงินรวม
ปี 2556 ปี 2555* % 

เปลี่ยนแปลงล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์ 511.45 100.00% 507.96 100.00% 0.69%

หนี้สิน 202.75 39.64% 215.99 42.52% -6.13%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 308.70 60.36% 291.97 57.48% 5.73%

หมำยเหตุ *ปรับปรุงใหม่

 ในปี 2556 บริษัทมีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.77 เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 ที่มีอัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.87  จำก

กำรขำยและกำรให้บรกิำรทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ และค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ในสดัส่วนทีต่�ำ่กว่ำก�ำไรขัน้ต้นทีเ่พิม่ขึน้ ท�ำให้บรษิทั

มีอัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนและอัตรำก�ำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน

หมำยเหตุ *ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์
 บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 511.45 ล้ำนบำท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจ�ำนวน 358.62 ล้ำนบำท 

และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจ�ำนวน 152.83 ล้ำนบำท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 6.82 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.34 เมื่อเทียบกับ ณ 31 

ธันวำคม 2555 ที่มีสินทรัพย์รวมจ�ำนวน 507.96 ล้ำนบำท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลักมำจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น
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ลูกหนี้การค้า
 ในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำจ�ำนวน 108.65 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำลดลงจำกปี 2555 ตำมกำรขำยที่ลดลง โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้

เฉลี่ย 51.91 วันใกล้เคียงกับปี 2555 ที่มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 52.85 วัน บริษัทมีนโยบำยกำรให้เทอมกำรจำ่ยช�ำระแก่ลูกค้ำขั้นต�่ำ 30 วัน ซึ่งบริษัท

จะท�ำกำรพิจำรณำเทอมกำรจำ่ยช�ำระจำกผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำ ยอดกำรสั่งซื้อ และประวัติกำรช�ำระเงินในอดีต ส�ำหรับนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจำรณำจำกยอดค้ำงช�ำระของลูกหนี้ที่มีอำยุกำรช�ำหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีกำรเคลื่อนไหวซึ่งจะพิจำรณำเป็นรำย ๆ ใช้อัตรำ

กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% จำกยอดหนี้คงค้ำง โดยปี 2556 มียอดค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้กำรคำ้ลดลงจ�ำนวน 0.11 ล้ำนบำท จำก

ปีก่อนที่มีกำรตั้งคำ่เผื่อหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 0.17 ล้ำนบำท 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ-สุทธิจ�ำนวน 189.30 ล้ำนบำท มีจ�ำนวนลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 6.32 ล้ำนบำทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.23 ใน

ส่วนของนโยบำยกำรตั้งคำ่เผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำส�ำหรับสินค้ำล้ำสมัยหรือเสื่อมคุณภำพ บริษัทพิจำรณำจำกอำยุและสภำพของสินค้ำเป็นหลัก กรณี

เป็นสินค้ำเสื่อมสภำพเร็วมีอำยุเกิน 1 ปี ใช้อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 50% ของมูลค่ำสินคำ้คงค้ำง กรณีสินค้ำเสื่อมสภำพเร็วที่มีอำยุเกิน 

2 ปีขึ้นไปหรือสินค้ำช�ำรุดใช้อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 100% ของมูลค่ำสินค้ำคงค้ำ

 ในปี 2556 บริษัทบันทึกค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำจ�ำนวน 3.95 ล้ำนบำท 

 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2556 มีจ�ำนวน 147.85 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2555 จ�ำนวน 4.95 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกค่ำเสื่อม

รำคำของทรัพย์สินจ�ำนวน 11.94 ล้ำนบำท ส่วนทรัพย์สินที่เพิ่มหลักมำจำกเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�ำนักงำน รวมถึงกำรปรับปรุงอำคำรและระบบ

สำธำรณูปโภค ส�ำหรับส�ำนักงำนสำขำ และกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศของบริษัทจ�ำนวนรวม 5.68 ล้ำนบำท

หนี้สิน

 ณ 31 ธนัวำคม 2556 บรษิทัมหีนีส้นิรวม 206.05 ล้ำนบำท ประกอบด้วยหนีส้นิหมนุเวยีนจ�ำนวน 178.73 ล้ำนบำท และหนีส้นิไม่หมนุเวยีน

จ�ำนวน 27.32 ลำ้นบำทหนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงจำก ณ 31 ธันวำคม 2555 จ�ำนวน 9.94 ล้ำนบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.60  สำเหตุหลัก

จำกจ�ำนวนเงินกู้ยืมระยะยำวลดลง 

 

 บริษัทมีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้

แอลซีและทีอำร์ 188.00 36.01 151.99

ตั๋วสัญญำใช้เงิน 65.00 10.00 55.00

หนังสือค้�ำประกัน 30.70 2.11 28.59

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 56.50 6.64 49.86

สัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำสกุลเงิน : บำท 220.00 15.33 204.67

สัญญำซื้อเงินตรำตำ่งประเทศล่วงหน้ำสกุลเงิน : ดอลล่ำร์สหรัฐ 1.15 0.58 0.57
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 310.52 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 15.73 ล้ำนบำท หรือเพิ่ม

ขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.33 จำก ณ 31 ธันวำคม 2555 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 294.79 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกก�ำไรสุทธิจำกกำรด�ำเนินงำน

 ในปี 2556 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.65 เท่ำ ลดลงจำกปี 2555 ที่มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของเท่ำกับ 

0.75 เท่ำ เนือ่งจำกบรษิทัมส่ีวนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้จ�ำนวน 16.73 ล้ำนบำทจำกก�ำไรสะสมของปี ในขณะทีม่ภีำระหนีส้นิลดลงจ�ำนวน 13.24 ล้ำนบำท

สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555

เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 60.45 56.55

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทุน (4.60) (5.43)

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน (30.23) (46.22)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 25.62 4.91

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 49.61 23.90

 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 60.45 ล้ำนบำท โดยมกี�ำไรจำกจำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

และหนี้สินด�ำเนินงำนจ�ำนวน 84.37 ล้ำนบำท สินทรัพย์และหนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงสำเหตุหลักมำจำก ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่นลด

ลงจ�ำนวน 2.22 ลำ้นบำท สินค้ำคงเหลือลดลงจ�ำนวน 4.89 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรคำ้และเจ้ำหนี้อื่น ลดลงจ�ำนวน 9.63 ล้ำนบำท จ่ำยผลประโยชน์

พนักงำนจ�ำนวน 8.10 ล้ำนบำท และจ่ำยภำษีเงินได้จ�ำนวน 14.25 ล้ำนบำท

 กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมใช้ไปจำกกจิกรรมลงทนุจ�ำนวน 4.6 ล้ำนบำท เป็นเงนิสดจ่ำยเพือ่ซือ้สนิทรพัย์ถำวร และสนิทรพัย์ประเภทซอฟแวร์

คอมพิวเตอร์

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน 30.23 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ จ่ำยหนีส้นิตำมสญัญำ

เชำ่จ�ำนวน 23.15 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบี้ยจ�ำนวน 3.25 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 35.08 ล้ำนบำท โดยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะ

สั้นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 29.19 ลำ้นบำท

 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 49.62 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 25.72 ล้ำนบำท 

เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2555 
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ปี 2556 ปี 2555

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 2.04 1.98

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 51.91 52.85

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 59.96 57.42

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วัน) 130.07 119.94

วงจรเงินสด 122.02 115.37

 บรษิทัมอีตัรำส่วนสภำพคล่องในปี 2556 เท่ำกบั 2.04 เท่ำ เพิม่ขึน้ 0.06 เท่ำจำกปี 2555 เนือ่งจำกมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนเพิม่ขึน้จำกรำยงำน

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนวียนมีจ�ำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน

 บรษิทัมรีะยะเวลำเกบ็หนีเ้ฉลีย่ในปี 2556 เท่ำกบั 51.91 วนัใกล้เคยีงกบัปี 2555 ทีม่รีะยะเวลำเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 52.85 วนั ระยะเวลำขำยสนิค้ำ

เฉลี่ยปี 2556 เทำ่กับ 130.07 วัน เพิ่มขึ้นจำกปี 2555 เท่ำกับ 10.13 วัน เนื่องจำกบริษัทมีปริมำณกำรสั่งซื้อสินค้ำเพิ่มขึ้น และระยะเวลำช�ำระหนี้

เฉลี่ย ในปี 2556 เทำ่กับ 59.96  เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 2.54 วัน จำกปี 2555 กำรสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศ ซึ่งมีระยะเวลำกำร

จำ่ยช�ำระหนี้นำนกว่ำกำรสั่งซื้อในประเทศ

อัตราส่วนสภาพคล่อง 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ต่อรายงานทางการเงิน
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำน

รำยงำนทำงกำรเงิน โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่�ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และ

กำรรำยงำนที่สมเหตุผลในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำม

รำยงำนของผู้สอบบัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 

 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละด�ำรงรกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน เพือ่ใหเ้กดิ

ควำมมัน่ใจไดว้ำ่มกีำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชไีดอ้ยำ่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลำ และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไวซ้ึง่สนิทรพัย ์ ตลอดจนปอ้งกนัมใิหเ้กดิกำร

ทุจริต หรือกำรด�ำเนินกำรในรำยกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแล สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ

และควำมถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ก�ำกับดูแลท�ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยใน

ให้มีประสิทธิภำพ โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำน

ประจ�ำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัท สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงิน

รวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556  นั้น  แสดงฐำนะกำรเงิน  ผลกำรด�ำเนินงำน และ

กระแสเงินสด  โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชี (บริษัท) ได้ตรวจสสอบและแสดงควำมเห็นไว้ใน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

      ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา        นายชวลิต หวังธ�ารง

                          ประธำนกรรมกำร          ประธำนกรรมกำรบริหำร
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำน ดังนี้

 1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ  กรรมกำรตรวจสอบ

 3. นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  กรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหน้ำที่และรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท ให้มีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง

และเปิดเผยอย่ำงเพียงพอ มีระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล มีกำรปฎิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อ

ก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วน และมี

กำรปฎิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระ

 ในระหว่ำงปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุมรวม 6 ครั้ง โดยมี ผู้สอบบัญชี ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำร่วมประชุมในวำระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสำระส�ำคัญดังนี้

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2556 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสโดยได้
สอบถำมและรับฟังค�ำชี้แจง จำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี ในเรื่องควำมถูกต้อง ครบถ้วน กำรปฎิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
กำรเลือกใช้นโยบำยบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอพร้อมทั้งรับทรำบข้อสังเกตและแนวทำงแก้ไขปัญหำให้เกิดประโยชน์แก่
บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีวำ่ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญ
ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป และกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องครบถ้วน

2.  สอบทำนและใหค้วำมเหน็ตอ่รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์รวมถงึกำรเปดิเผยขอ้มลูรำยกำร
ดงักลำ่วตำมขอ้ก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คณะ
กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท  
รวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

3.  สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล โดยได้รับรำยงำนงำนจำกผลกำรตรวจสอบและกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส เพื่อประเมินควำม
เพียงพอของระบบควบคุมภำยในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน ควำม
เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฎิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยบริษัท

4.  ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดยพิจำรณำอนุมัติกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยใน คู่มือกำรปฎิบัติงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และดัชนี
วัดผลงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในแผนกำรตรวจสอบปี 2556 รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำกำรปฎิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจสอบ
ประจ�ำปีทุกไตรมำส

5.  สอบทำนกระบวนกำรปฎิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฎิบัติตำมข้อก�ำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภำยนอก 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฎิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และหน่วยงำนก�ำกับที่เกี่ยวข้อง

6.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้กับคณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทำงปฎิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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7.  พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2556 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ให้ขออนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฎิบัติงำน ควำมเป็นอิสระ และควำมเหมำะสม

 ของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งต้ังนำยอธิพงศ์ อธิพงศ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3500 หรือ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ 
 ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญำต เลขทะเบียน 4054 หรือ นำยเสถียร วงศ์นันท์ ผู ้สอบบัญชีร ับอนุญำต เลขทะเบียน 3495 หรือ

นำงสำวกลุธดิำ ภำสรุกลุ ผูส้อบบญัชทีะเบยีนเลขที ่5946 แหง่บรษิทั เอเอน็เอส ออดจิ จ�ำกดั เปน็ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ�ำป ี2556

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ในรอบปี 2556 บริษัทมีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและมีกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม กำรจัดท�ำ

รำยงำนทำงกำรเงนิแสดงข้อเทจ็จรงิในส่วนทีเ่ป็นสำระส�ำคญัครบถ้วน ถกูต้องตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำม

กฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอ และมกีำรปฎบิตัติำมกฎหมำย ข้อก�ำหนดและข้อผกูพนัต่ำงๆ และมกีำรเปิดเผย

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฎิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ ไม่พบรำยกำรผิดพลำดที่มีสำระ

ส�ำคัญที่จะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษัท รวมทั้งมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบกำรปฎิบัติงำนให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ

อย่ำงต่อเนื่อง

(รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�าเริญวงศ์)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำรบริษัท (ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร) อย่ำงน้อยจ�ำนวน 3 ท่ำน และอย่ำงน้อย
ต้องมี 1 ทำ่นเป็นกรรมกำรอิสระ โดยได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท มีวำระด�ำรงต�ำแหน่ง 3 ปี  
   โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2556 ประกอบด้วยสมำชิก 3 ท่ำน ดังนี้ 
  
  1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ  ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
  2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ
  3. นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่ได้ก�ำหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน โดย ก�ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑ์ และวธิกีำรสรรหำ กำรก�ำหนดแนวทำงกำรประเมนิผล กำรก�ำหนด
นโยบำยกำรจ่ำยผลตอบแทนให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 
 โดยในระหว่ำงปี  2556  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนจ�ำนวน  3 ครั้ง  และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนเข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลัก
เกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกกรรมกำรของบริษัท โดยได้มีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ สำมำรถสรุป
สำระส�ำคัญของงำนที่ได้ปฏิบัติในปี 2556 ดังต่อไปนี้
 

1.  กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปนั้น จะ
พิจำรณำโดยค�ำนึงถึงคุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และภำวะผู้น�ำ ตลอด
จนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกิจกำร โดยให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงขององค์กรของคณะ
กรรมกำรที่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอดคล้อง
กับข้อก�ำหนดของทำงกำรและสภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

2.  กำรก�ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท กรรมกำรในคณะกรรมกำรชุดย่อย และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้น
ไป  พิจำรณำโดยค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมำย  ผลกำรปฏิบัติงำนรวมถึงผลประกอบ
กำร สภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ และ/หรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งทำงตรงและทำงอ้อมที่อำจมีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทหรือภำวะ
ทำงเศรษฐกิจโดยรวม

3.  พจิำรณำบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมและน�ำเสนอแตง่ตัง้เปน็กรรมกำรบรษิทั เพือ่ทดแทนกรรมกำรทีล่ำออก 1 ทำ่น และทีค่รบก�ำหนด 
ออกจำกต�ำแหน่งตำมก�ำหนดวำระจ�ำนวน 3 ท่ำน  นอกจำกนี้เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทได้เปิดโอกำสแก่ 
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยน�ำเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรน�ำเสนอวำระล่วงหน้ำ ผ่ำนช่องทำงโดยตรงกับ
เลขำนุกำรบริษัท หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2556  ถึง 31 
ธนัวำคม 2556ปรำกฎว่ำไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่ำนใดน�ำเสนอวำระประชมุลว่งหน้ำ  แตค่ณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนไดส้รรหำ
บุคคลที่มีคุณสมบัติกรรมกำรอิสระตำมข้อก�ำหนด  มำทดแทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง ตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรที่ก�ำหนด

 เนื่องจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนชุดปัจจุบันจะครบก�ำหนดวำระวันที่ 22 เมษำยน 2557 และคณะกรรมกำรบริษัท 
ในกำรประชมุวนัที ่12 มนีำคม 2557 จงึมมีตแิต่งตัง้ รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจรญิ กรรมกำรอสิระ ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทน สืบแทน ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นประธำนกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2557
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
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 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วย กรรมกำรอิสระ 4 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ได้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำร 1 ท่ำน 
และกรรมกำรที่ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นผู้บริหำร 4 ทำ่น  ในปี 2556  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนได้จัดให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย
มกีำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำร เพือ่ทบทวนกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นรอบปีเพือ่น�ำมำพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง ส�ำหรบัข้อมลูค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั
และผูบ้รหิำรระดบัสงูได้รบัค่ำตอบแทนตำมทีไ่ด้แสดงไว้ในรำยงำนผลประโยชน์คณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรปี 2556 ซึง่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม สอดคล้องกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด
ค่ำตอบแทนโดยคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว

(ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา)
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

 เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) 

 

 ข้ำพเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วัน

ที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้น

สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื ่องอื่นๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท 

ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะ

กิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุป

นโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

 ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  

และรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง

อันเป็นสำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

 ข้ำพเจำ้เป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจำ้ได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำม

มำตรฐำนกำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดดำ้นจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่น

อย่ำงสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

 กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใชว้ธิกีำรตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิและกำรเปดิเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิ วธิี

กำรตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญ

ของงบกำรเงนิไมว่ำ่จะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว ผูส้อบบญัชพีจิำรณำกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร

จดัท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงนิโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงค์

ในกำรแสดงควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้

บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

 ข้ำพเจ้ำเชื่อวำ่หลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้

ความเห็น

 ข้ำพเจ้ำเห็นวำ่ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 

2556 ผลกำรด�ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด 

(มหำชน) ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้อง

ตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงิน

ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

 ข้ำพเจ้ำขอให้สังเกตหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้อ 2 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทได้ใช้มำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงินที่ออกใหม่และปรับปรุงใหม่ ซึ่งออกโดยสภำวิชำชีพบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับ งบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่ม

ในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป เพื่อจัดท�ำและน�ำเสนอ งบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ดังนั้นงบกำรเงิน



รำยงำนประจ�ำปี 2556104

รวมและงบเฉพำะกิจกำรส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วัน

ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 ที่แสดงเปรียบเทียบ ได้มีกำรปรับย้อนหลังจำกผลกระทบของกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุง

ใหม่ดังกล่ำว

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3495

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

กรุงเทพฯ  วันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557
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รำยงำนประจ�ำปี 2556108

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  2556 2555  2556 2555

รายได้ (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

 รำยได้จำกกำรขำย  769,088,858.70  786,227,509.52  771,684,293.18  786,507,619.52 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร  4,789,145.64  3,800,672.64  4,573,953.00  2,969,480.00 

รวมรายได้  773,878,004.34  790,028,182.16  776,258,246.18  789,477,099.52 

ต้นทุน

 ต้นทุนขำย  (536,363,837.26)  (564,107,177.50)  (539,246,792.63)  (564,796,581.00)

 ต้นทุนบริกำร  (3,713,517.90)  (7,200,872.89)  (3,169,320.67)  (4,107,547.09)

รวมต้นทุน (540,077,355.16) (571,308,050.39) (542,416,113.30)  (568,904,128.09)

ก�าไรขั้นต้น  233,800,649.18  218,720,131.77  233,842,132.88  220,572,971.43 

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ  (2,095,211.46)  1,474,267.91  (2,036,353.56)  1,393,661.04 

โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่สินทรัพย์  657,507.07  -    2,384,480.90  -   

รำยได้อื่น  2,137,114.99  2,622,912.83  1,954,552.73  2,621,831.03 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  (79,984,435.70)  (78,652,321.07)  (78,124,826.72)  (78,647,221.07)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  (85,581,265.69)  (81,463,500.60)  (81,847,986.44)  (83,195,852.56)

หนี้สูญและหนี้สงสัญจะสูญ  (1,246,115.98)  (756,059.48)  (721,095.31)  (5,882,337.57)

ต้นทุนทำงกำรเงิน  (3,321,982.02)  (3,490,354.95)  (3,321,982.02)  (3,474,624.95)

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  64,366,260.39  58,455,076.41  72,128,922.46  53,388,427.35 

ภำษีเงินได้ 23  (14,707,760.99)  (13,833,220.15)  (14,465,074.53)  (13,833,220.15)

ก�าไรส�าหรับปี  49,658,499.40  44,621,856.26  57,663,847.93  39,555,207.20 

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน

 ของหน่วยงำนในตำ่งประเทศ  85,629.36  -    -    -   

ก�าไรเบ็ดเสร็จอื่นส�าหรับปี  85,629.36  -    -    -   

ก�าไรเบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี  49,744,128.76  44,621,856.26  57,663,847.93  39,555,207.20 

การแบ่งปันก�าไร (ขาดทุน) 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  50,746,260.88  45,431,701.86  57,663,847.93  39,555,207.20 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (1,087,761.48)  (809,845.60)  -    -   

 49,658,499.40  44,621,856.26  57,663,847.93  39,555,207.20 

ก�าไรต่อหุ้น

 ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท)  0.38  0.34  0.43  0.29 

 จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก (หุ้น)  135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00  135,000,000.00 

 

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
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111บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555  2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการด�าเนินงาน: (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 64,366,260.39 58,455,076.41 72,128,922.46  53,388,427.35 

รำยกำรปรับกระทบก�ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)

จำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   หนี้สูญ  1,527,430.38  1,246,518.00  1,002,409.71  1,246,518.00 

 หนี้สงสัยจะสูญ  894,828.00  1,128,954.88  894,828.00  6,255,232.97 

 หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ  (1,210,409.71)  (1,443,520.72)  (1,002,409.71)  (1,443,520.72)

  ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้  3,954,783.78  3,501,319.00  3,954,783.78  3,501,319.00 

  ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำคงเหลือ  1,287,437.48 -  713,971.78 -

  โอนกลับค่ำเผื่อกำรลดมูลคำ่สินค้ำ  (4,097,321.66)  (2,193,194.10)  (3,523,855.96)  (2,193,194.10)

  โอนกลับคำ่เผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  (657,507.07)  (2,940,406.15)  (2,384,480.90) -

  คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหน่ำย  11,934,857.29  15,066,683.54  11,304,859.04  15,156,861.80 

  ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์  557,142.36  22,670.60  7,092.61  2,880.64 

  โอนทรัพย์สินเข้ำต้นทุนโครงกำร -  16,217.72 - -

  ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  1,441,573.24  3,591,479.08  1,234,074.47  3,705,034.59 

  (ก�ำไร)ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  1,575,738.02  (298,910.18)  1,524,326.62  (218,303.31)

  ภำษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ำยตัดจ�ำหน่ำย -  90,923.38 - -

  ดอกเบี้ยรับ  (462,799.04)  (472,693.74)  (452,658.62)  (723,460.31)

  ดอกเบี้ยจำ่ย  3,321,982.02  3,490,354.95  3,321,982.02  3,474,624.95 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  84,433,995.48  79,261,472.67  88,723,845.30  82,152,420.86 

  สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  3,356,124.30  (4,926,746.22)  (1,880,381.12)  (4,587,492.20)

   สินคำ้คงเหลือ  4,850,821.45  (17,389,758.96)  7,736,045.26  (18,759,338.72)

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  12,000.00  19,400.00  12,000.00  2,400.00 

   หนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  (12,921,534.56)  13,192,233.81  (13,687,094.21)  14,685,161.92 

 จำ่ยผลประโยชน์พนักงำน  (8,103,400.00) -  (8,103,400.00) -

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  67,100.00  (119,500.00)  52,100.00  (219,500.00)

   เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำน  71,695,106.67  70,037,101.30  72,853,115.23  73,273,651.86 

 เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้  864,915.99  433,659.08 - -

 จำ่ยภำษีเงินได้  (14,253,673.55)  (13,917,216.90)  (14,221,493.35)  (13,739,759.54)

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�าเนินงาน  58,306,349.11   56,553,543.48  58,631,621.88  59,533,892.32 
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555  2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

   เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - (4,173,970.00) -

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำนเพิ่มขึ้น (289,646.68) ( 794,427.17) ( 289,646.68)  (794,427.17)

   เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร 6,074.77 12,454.21 6,074.77  12,454.21 

   เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถำวร  (4,916,460.36)  (4,576,403.24)  (3,074,690.23)  (6,120,919.55)

 เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (1,147,750.00)  (414,000.00)  (1,147,750.00)  (414,000.00)

   รับดอกเบี้ย  462,799.04  346,415.65  452,658.62  597,182.22 

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (5,884,983.23)  (5,425,960.55)  (8,227,323.52)  (6,719,710.29)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 29,185,938.86  (17,251,637.78)  29,185,938.86  (17,251,637.78)

   จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว  (1,757,396.72)  (2,032,298.09)  (1,757,396.72)  (1,952,836.20)

   จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  (21,409,250.27)  (25,611,225.65)  (21,409,250.27)  (25,611,225.65)

   รับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน -  30,000,000.00 -  30,000,000.00 

   จ่ำยดอกเบี้ย  (3,253,134.25)  (2,978,599.02)  (3,253,134.25)  (3,359,089.05)

   จ่ำยเงินปันผล  (35,075,826.00)  (28,347,900.00)  (35,075,826.00)  (28,347,900.00)

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น  2,083,530.26 - - -

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (30,226,138.12)  (46,221,660.54)  (32,309,668.38)  (46,522,688.68)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ  22,195,227.76  4,905,922.39  18,094,629.98  6,291,493.35 

ผลตำ่งอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน  25,496.46 - - -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดต้นปี  23,901,853.32  18,995,930.93  23,816,022.15  17,524,528.80 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  46,122,577.54  23,901,853.32  41,910,652.13  23,816,022.15 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

 รายการที่ไม่ใช่เงินสด

   โอนวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถำวร  319,585.44 327,229.08 319,585.44  386,716.50

   เครื่องใช้ส�ำนักงำนที่ได้มำภำยใต้สัญญำเชำ่ซื้อ - - - 198,665.39

 โอนเงินมัดจ�ำค่ำซื้อสินทรัพย์ถำวรเป็นสินทรัพย์ถำวร  311,000.00 - 311,000.00  -

 โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  18,614.61 - 18,614.61 -

   เจำ้หนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น 134,500.00 - 134,500.00 -
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556

1. ข้อมูลทั่วไป

1.1  บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) “บริษัทฯ” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มกรำคม พ.ศ. 2504 และ จดทะเบียน

แปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2551 และเข้ำเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 

9 ธันวำคม พ.ศ. 2553

1.2  บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) มีสถำนที่ประกอบกำร 4 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

 1.2.4  สำขำภูเก็ต เลขที่ 99/9 หมู่ที่ 4 ต�ำบลวิชิต อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจซื้อมำขำยไปผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ผลิตภัณฑ์เพื่อกำร

ควบคุม สภำพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

1.4  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 3 แห่ง ดังนี้

 

1.4.1  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วน  ร้อยละ 76.67 

ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำว ปัจจุบันบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 

7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

1.4.2  บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2556 เพื่อประกอบธุรกิจ

ในกำรรับประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดัง

กล่ำว 

1.4.3  บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศกัมพูชำเมื่อวันที่ 5 กันยำยน 

พ.ศ. 2556 ประกอบธุรกิจในกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชน

ในประเทศกัมพูชำโดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำว

1.5  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธ�ำรงและจำรุตั้งตรง 

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบกำรเงินนี้จัดท�ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบัติทำงกำร

บัญชีที่ประกำศใช้โดยสภำวิชำชีพบัญชีฯ (“สภำวิชำชีพบัญชี”) เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ได้ท�ำขึ้นเพื่อให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำลงวันที่ 28 กันยำยน พ.ศ. 2554 ออกตำม

ควำมในพระรำชบัญญัติกำรบัญชี พ.ศ. 2543

งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซึ่งกำรจัดท�ำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำ
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รำยงำนในประเทศ ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภำษำไทย บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดยแปล

จำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผู้บริหำรต้องใช้กำรประมำณและข้อสมมติฐำนหลำยประกำร ซึ่งมีผลกระ

ทบต่อกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ�ำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำก

ประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจัยต่ำง ๆ  ที่ผู้บริหำรมีควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใต้สภำวกำรณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อำจอำศัยข้อมูลจำกแหล่ง

อื่นและน�ำไปสู่กำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรก�ำหนดจ�ำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจำกกำรตั้งข้อสมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบัญชี

ของสินทรัพย์และหนี้สินอำจแตกต่ำงไปจำกที่ประมำณไว้

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่ใช้ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินจะได้รับกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี

ที่กำรประมำณกำรดังกล่ำวได้รับกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนำคต หำก

กำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนำคต

 

เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

งบกำรเงินรวม ได้รวมงบกำรเงินของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่ำ “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

รำยกำรและบัญชีระหว่ำงกันที่เป็นสำระส�ำคัญได้ถูกตัดออกไปในกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม

บริษัทย่อยเป็นกิจกำรที่อยู่ภำยใต้กำรควบคุมของบริษัท กำรควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ�ำนำจควบคุมทั้งทำงตรงหรือทำงอ้อมในกำรก�ำหนด

นโยบำยทำงกำรเงินและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทนั้น เพื่อได้มำซึ่งประโยชน์จำกกิจกรรมของบริษัทย่อย งบกำรเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ใน

งบกำรเงินรวม นับแต่วันที่มีกำรควบคุมจนถึงวันที่กำรควบคุมสิ้นสุดลง

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม แม้ว่ำกำรปันส่วนจะท�ำให้ส่วนได้

เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ

บริษัทฯ ต้องตัดรำยกำรบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อย มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมและองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้

ถือหุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้นๆ และบริษัทฯ ต้องรับรู้ผลก�ำไรหรือขำดทุนในงบก�ำไรขำดทุน เมื่อบริษัทฯ สูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุมในบริษัทย่อย

เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทย่อยดังกล่ำวที่เหลืออยู่ต้องวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรมนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอ�ำนำจกำรควบคุม

บริษัทย่อย
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ประเทศ ลักษณะของธุรกิจ 2556 2555

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ไทย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบน�้ำ 76.67 76.67

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด  ไทย รับประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร  99.99 -

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด  กัมพูชำ

จ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำ 

เพื่ออุปโภคบริโภค และสมัปทำนน�้ำ

ประปำเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชำ

 70.00   -
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การเปลี่ยนแปลงจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีและแนวปฏิบัติ  ทำงบัญชี ซึ่งมีผล

บังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/     เรื่อง

  การตีความมาตรฐานการบัญชี/ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12       ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552)     กำรบัญชีส�ำหรับเงินอุดหนุนจำกรัฐบำลและเปิดเผย 

         ข้อมูลเกี่ยวกับควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552)     ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

         แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8     ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 10     ควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำล – กรณีที่ไม่มีควำม  

         เกี่ยวข้องอย่ำงเฉพำะเจำะจงกับกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21     ภำษีเงินได้ – กำรได้รับประโยชน์จำกสินทรัพย์ที่ไม่ 

         ได้คิดค่ำเสื่อมรำคำที่ตีรำคำใหม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 25     ภำษีเงินได้ – กำรเปลี่ยนแปลงสถำนภำพทำงภำษี  

         ของกิจกำรหรือของผู้ถือหุ้น

ประกำศสภำวิชำชีพบัญชี ฉบับที่ 34/2555     แนวปฏิบัติทำงบัญชีเกี่ยวกับกำรโอนและกำรรับโอน 

         สินทรัพย์ทำงกำรเงิน

ในปี 2556 กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งก�ำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบกำรเงินส�ำหรับรอบระยะเวลำ

บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556 มำถือปฏิบัติ กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีผลกระทบต่อฐำนะกำรเงินโดยรวม และผลกำรด�ำเนิน

งำนโดยรวมของกลุ่มบริษัทฯ สรุปได้ดังนี้

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้

กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญของมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 ระบุให้ กลุ่มบริษัทฯ ต้องบันทึกสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี และหนี้สินภำษี

เงินได้รอกำรตัดบัญชี ในงบกำรเงิน สินทรัพย์และหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีคือ จ�ำนวนภำษีเงินได้ที่บริษัทฯ ต้องได้รับ หรือจ่ำยในอนำคต 

ตำมล�ำดับ ซึ่งเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินกับฐำนภำษีของสินทรัพย์

และหนี้สินนั้น และขำดทุนทำงภำษีที่ยังไม่ได้ใช้ 

กลุ่มบริษัทฯ ถือปฏิบัติมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556  เป็นต้นไป ผลกระทบของ

กำรเปลี่ยนแปลงมีกำรปรับปรุงย้อนหลังในงบกำรเงิน และปรำกฏในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 และวันที่ 1 มกรำคม 

พ.ศ. 2555 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ผู้บริหำรประมำณผลกระทบต่องบกำรเงินสรุปได้ดังนี้
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้
กลุ่มบริษัทฯ ยังไม่ได้ใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ดังต่อไปนี้

1) มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ซึ่งมี

ผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี    เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)      กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)      งบกระแสเงินสด

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)      ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)      สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)      รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)      ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)      ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำ

          แลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)      กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ

          กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)      เงินลงทุนในบริษัทร่วม

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2556 

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

พ.ศ. 2555

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น  4,299,000.15 6,327,778.67  5,625,793.32 4,541,686.61 6,327,778.67 5,625,793.32

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง) - - - - - -

ก�ำไรสะสมเพิ่มขึ้น  4,299,000.15  6,327,778.67  5,625,793.32  4,541,686.61  6,327,778.67  5,625,793.32

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น  4,299,000.15  6,327,778.67  5,625,793.32  4,541,686.61  6,327,778.67  5,625,793.32

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

คำ่ใช้จ่ำยภำษีเงินได้เพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,028,778.52    (701,985.35) 1,786,092.06   (701,985.35)

ก�ำไรส�ำหรับปีเพิ่มขึ้น (ลดลง) (2,028,778.52) 701,985.35 (1,786,092.06) 701,985.35

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บำทต่อหุ้น) (0.015) 0.005 (0.013) 0.005
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มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/     เรื่อง

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/การตีความมาตรฐานการบัญชี

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)     ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)     งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)     กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)    กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)    กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำยและกำร

         ด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)    ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 1    กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  

         กำรบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4    กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วยสัญญำเช่ำ

         หรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 5    สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน

         กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 7    กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำร

         บัญชีฉบับ  ที่ 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงินใน

         สภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 10    งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 12    ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 13    โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 17    กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 18    กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 15     สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27     กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำมรูปแบบ  

         กฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 29      กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 32     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำร

เงิน และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินส�ำหรับปีที่เริ่มใช้

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบกำรเงินที่มีรอบบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2559 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน       เรื่อง

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 4     สัญญำประกันภัย
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ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินในปีที่เริ่มใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับดังกล่ำว

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ขายสินค้า

รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว 

รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

 

รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า

เมื่อผลงำนกำรติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำสำมำรถประมำณได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ รำยได้ตำมสัญญำและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

โดยค�ำนวณจำกควำมส�ำเร็จของงำนติดตั้งตำมสัญญำ ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ขั้นควำมส�ำเร็จของงำนติดตั้งดังกล่ำวค�ำนวณโดยใช้ประมำณ

กำรที่ดีที่สุดของผู้บริหำรจำกกำรส�ำรวจงำนที่ท�ำ  ในกรณีที่มีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำต้นทุนทั้งสิ้นของโครงกำรเกินกว่ำมูลค่ำรำยได้ตำม

สัญญำ บริษัทย่อยจะรับรู้ประมำณกำรขำดทุนดังกล่ำวเป็นค่ำใช้จ่ำยทันทีในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการอื่น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รำยได้จำกกำรให้บริกำรเมื่อได้ให้บริกำรแล้วเสร็จ

ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยและรำยได้อื่นบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมเกณฑ์คงค้ำง

ค่าใช้จ่าย

ค่ำใช้จ่ำยบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมเกณฑ์คงค้ำง

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภำพคล่องสูง ซึ่งถึงก�ำหนดจ่ำยคืนภำยใน

ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวันที่ได้มำและไม่มีข้อจ�ำกัดในกำรเบิกใช้

ลูกหนี้กำรค้ำ ลูกหนี้อื่นและค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่ำตำมจ�ำนวนมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณ

ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน ฐำนะกำรเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ และกำร

วิเครำะห์อำยุหนี้

สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ ต้นทุน
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ของสินค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน 

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน

กำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริกำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำ

อยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน 

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรขำย 

ส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสินค้ำที่เสื่อมสภำพหรือสินค้ำที่เก็บไว้นำน

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี) 

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งนี้ไม่

ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน  

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

               อายุการให้ประโยชน์ 

         (จ�านวนปี)

   อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร    20 - 30

         อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

   อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร   20 - 30

   ระบบสำธำรณูปโภค       10 

   สินค้ำสำธิต          5

   เครื่องมือ          5

   เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงำน      3 - 5

   ยำนพำหนะ          5

   สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ           ตำมอำยุสัญญำ
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กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์

ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิด

ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยง

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทฯใช้แบบจ�ำลองกำรประเมิน

ค่ำเสื่อมรำคำ

ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน และอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

กำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญจะบันทึก

รวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท�ำให้กลุ่ม

บริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำร

ใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำร และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

สิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม ค่ำตัดจ�ำหน่ำยของสิทธิกำรเช่ำที่ดินและอำคำรค�ำนวณจำกรำคำทุนของ

สินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงภำยในระยะเวลำตำมอำยุสัญญำเช่ำ 

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่ำตัดจ�ำหน่ำย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสะสม (ถ้ำมี) ของสินทรัพย์นั้น

บริษัทฯ ตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดอย่ำงมีระบบตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะ

ประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ดังกล่ำวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ�ำหน่ำยและวิธีกำรตัด

จ�ำหน่ำยของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่ำวทุกสิ้นปีเป็นอย่ำงน้อย ค่ำตัดจ�ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอำยุกำรให้ประโยชน์จ�ำกัดมีดังนี้

         อายุการให้ประโยชน์ 

               (จ�านวนปี)

   โปรแกรมคอมพิวเตอร์     5
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มูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย 

โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ควำมเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ผลประโยชน์ของพนักงำน

ผลประโยชน์ระยะสั้น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่ำใช้จ่ำยตำมเกณฑ์คงค้ำง

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทฯ ด�ำเนินกำรจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ำยสมทบที่ก�ำหนดกำรจ่ำยสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยก

ออกจำกสินทรัพย์ของกลุ่มบริษัท กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพดังกล่ำวได้รับเงินสมทบเข้ำกองทุนจำกทั้งพนักงำนและกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ำย

สมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพและภำระหนี้สินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ที่เกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงำนส่วนที่เป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำรท�ำงำนของพนักงำน โดยกำรประมำณ

จ�ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตที่พนักงำนจะได้รับจำกกำรท�ำงำนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดระยะเวลำท�ำงำนถึงปีที่เกษียณอำยุงำนในอนำคต

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่ำวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบัน อัตรำคิดลดใช้อัตรำผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบำล

เป็นอัตรำอ้ำงอิงเริ่มต้น กำรประมำณกำรหนี้สินดังกล่ำวค�ำนวณตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมำณกำรไว้ 

(Projected Unit Credit Method)

เมื่อผลประโยชน์พนักงำนมีกำรเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรท�ำงำนให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอดีตของพนักงำนจะ

ถูกบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตำมวิธีเส้นตรงตำมอำยุงำนคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีกำรจ่ำยจริง 

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยมีกำรเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�ำไรหรือขำดทุนทั้งจ�ำนวน

สัญญำเช่ำระยะยำว

สัญญาเช่าทางการเงิน

สัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่ำไม่ว่ำในที่สุด

กำรโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จัดเป็นสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้สัญญำเช่ำทำง กำรเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบ

แสดงฐำนะกำรเงินด้วยจ�ำนวนเงินเท่ำกับมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่ำ หรือมูลค่ำปัจจุบันของ มูลค่ำขั้นต�่ำที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแล้วแต่
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มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่เช่ำ

จะตัดตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

สัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ไม่ได้ โอนไปให้แก่ผู้เช่ำ จัดเป็น

สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้จ�ำนวนเงินที่จ่ำยตำมสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ตำมวิธีเส้นตรง

ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ

เงินตรำต่ำงประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน และสกุลเงินที่ใช้ในกำรรำยงำน

งบกำรเงินของแต่ละกิจกำรภำยในกลุ่มบริษัทฯ แสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน ซึ่งเป็นสกุลเงินในสภำวะแวดล้อมทำงเศรษฐกิจที่กิจกำร

นั้นประกอบกิจกำร งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในกำรรำยงำนเป็นสกุลเงินบำท เพื่อให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนใน

ประเทศไทย โดยสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนของบริษัทฯ และบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด และบริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด เป็นสกุล

เงินบำท และของบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด เป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รำยกำรบัญชีที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำน โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรสินทรัพย์และหนี้

สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน 

ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก�ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบันทึกในก�ำไรหรือขำดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศที่วัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงิน

ที่ใช้ในกำรด�ำเนินงำนโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร 

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

งบกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกแปลงค่ำเป็นสกุลเงินที่ใช้ในกำรรำยงำน โดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่ำโดยใช้อัตรำปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน

- รำยได้และค่ำใช้จ่ำยของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่ำโดยใช้อัตรำถัวเฉลี่ยระหว่ำงปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำร

- ทุนเรือนหุ้นแปลงค่ำโดยใช้อัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรำยกำรเริ่มแรก

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน จะรับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนใน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่ำจะมีกำรจ�ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยกำรหำรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ด้วยจ�ำนวนหุ้นสำมัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักที่
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ออกและเรียกช�ำระในระหว่ำงปี 

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หรือถูกควบคุม

โดยกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ 

กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

ประมำณกำรหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมำณกำรหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภำระผูกพันซึ่งเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำง

แน่นอนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภำระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำมำรถประมำณ

มูลค่ำภำระผูกพันนั้นได้อย่ำงน่ำเชื่อถือ 

ภำษีเงินได้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ส�ำหรับงวดประกอบด้วยภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษี  เงินได้รอกำรตัดบัญชี

รับรู้ในก�ำไรหรือขำดทุน เว้นแต่ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรำยกำรที่บันทึกในส่วนของ  ผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภำษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภำษีที่คำดว่ำจะจ่ำยช�ำระหรือได้รับช�ำระ โดยค�ำนวณจำกก�ำไรหรือขำดทุนประจ�ำงวดที่ต้องเสียภำษี โดยใช้อัตรำภำษีที่

ประกำศใช้หรือที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีที่เกี่ยวกับรำยกำรในงวดก่อน ๆ 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและและมูลค่ำฐำนภำษี ของสินทรัพย์และหนี้สิน 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวต่อไปนี้

-  ผลแตกต่ำงที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจกำรร่วมค้ำหำกเป็นไปได้ว่ำจะไม่มีกำรกลับรำยกำรภำษีเงินได้  รอกำรตัดบัญชีใน     

   อนำคตอันใกล้

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีวัดมูลค่ำโดยใช้อัตรำภำษีที่คำดว่ำจะใช้กับผลแตกต่ำงชั่วครำวเมื่อมีกำรกลับรำยกำรโดยใช้อัตรำภำษีที่ประกำศใช้หรือ

ที่คำดว่ำมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำน 

ในกำรก�ำหนดมูลคำ่ของภำษีเงินได้ปัจจุบันและภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี กลุ่มบริษัทฯ ต้องค�ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีที่ไม่แน่นอน

และอำจท�ำให้จ�ำนวนภำษีที่ต้องจ่ำยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�ำระ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อวำ่ได้ตั้งภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยเพียงพอส�ำหรับภำษีเงินได้ที่จะ

จ่ำยในอนำคต ซึ่งเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจัย รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมิน

นี้อยู่บนพื้นฐำนกำรประมำณกำรและข้อสมมติฐำน และอำจจะเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุกำรณ์ในอนำคต  ข้อมูลใหม่ ๆ อำจจะท�ำให้

กลุ่มบริษัทฯ เปลี่ยนกำรตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับควำมเพียงพอของภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยที่มีอยู่ กำรเปลี่ยนแปลงในภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำยจะกระทบต่อค่ำ

ใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
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สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่ จะน�ำสินทรัพย์ภำษี

เงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส�ำหรับ

หน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส�ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช�ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับกำรใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ

ลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง 

กำรใช้ดุลยพินิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส�ำคัญ

ในกำรจัดท�ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเรื่องที่มีควำมไม่แน่นอน

เสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�ำนวนเงินที่แสดงในงบกำรเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมำยเหตุประกอบ

งบกำรเงินผลที่เกิดขึ้นจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ�ำนวนที่ประมำณกำรไว้  กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรที่ส�ำคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเงื่อนไขและ

รำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำกลุ่มบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนควำมเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่ำดังกล่ำวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในกำรประมำณค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกลูกหนี้

แต่ละรำย โดยค�ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต ฐำนะกำรเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ อำยุของหนี้ที่คงค้ำงและสภำวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ใน

ขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของสินค้ำจำกผลขำดทุนที่อำจเกิดขึ้น ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำร

ผลขำดทุนที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยใช้กำรวิเครำะห์อำยุสินค้ำคงเหลือ และสถำนะกำรขำยของสินค้ำคงเหลือรำยตัวในปัจจุบัน อย่ำงไรก็ตำม กำรใช้

ประมำณกำรและข้อสมมติฐำนที่แตกต่ำงกัน อำจมีผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงจ�ำนวนค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือในอนำคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในกำรค�ำนวณค่ำเสื่อมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องท�ำกำรประมำณอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกเมื่อเลิกใช้งำนของอำคำร

และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจำกนี้ ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องสอบทำนกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบันทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำด

ว่ำมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรนี้ฝ่ำยบริหำรจ�ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับกำรคำดกำรณ์รำย

ได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯโดยกำรเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้ก�ำหนดขึ้นโดยใช้รำคำตลำดหรือในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

หำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ  

รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคล
หรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯมีดังนี้

4.1 ยอดคงเหลือระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

  ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด - - 2,520,844.52 -

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด - - 3,938,956.39 -

  รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 6,459,800.91 -

  ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

    ดอกเบี้ยค้ำงรับ - - 126,278.09 126,278.09

    อี่น ๆ - - - 43,625.40

 รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 126,278.09 169,903.49

    หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ – ดอกเบี้ยคำ้งรับ - - (126,278.09) (126,278.09)

 รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ - - - 43,625.40

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 6,459,800.91 43,625.40

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

  เงินให้กู้ยืม - - 5,000,000.00 5,000,000.00

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

  สุทธิ - - - -
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เงินให้กู้ยืมแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ซึ่งจะต้องจ่ำยช�ำระคืน
เมื่อทวงถำม โดยก�ำหนดอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย + 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25) 

บริษัทย่อยดังกล่ำวได้ผิดนัดช�ำระค่ำดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมกรำคม พ.ศ. 2555 ดอกเบี้ยรับส่วนที่รับรู้ไว้เป็นดอกเบี้ยค้ำงรับจนถึงเดือนมิถุนำยน พ.ศ. 
2555 จ�ำนวนเงิน 0.25 ล้ำนบำท บริษัทฯ ได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�ำหรับเงินต้นและดอกเบี้ยค้ำงรับดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน และได้หยุดรับรู้

รำยได้ค่ำดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎำคม พ.ศ. 2555

4.3 รำยกำรบัญชีที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ2555  มีดังนี้
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทย่อย

  บริษัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

   ซื้อสินค้ำ - - - 2,295,000.00 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

   ซื้อสินทรัพย์ถำวร - - 10,500.00 2,221,000.00 รำคำตลำด

   ขำยสินค้ำ - - - 858,750.00 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
   ดอกเบี้ยรับ - - - 253,427.41 อัตรำ MLR ของธนำคำร

กสิกรไทย + 3 ต่อปี 
(ร้อยละ 10.13 - 10.25)

   รำยได้ค่ำเชำ่อำคำร - - - 60,000.00 ตำมสัญญำที่ตกลงร่วมกัน

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด
   ขำยสินค้ำ - - 4,871,547.00 - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 - 20

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

   ขำยสินค้ำ - - 3,860,360.31 - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 - 15

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณมีชัย เลิศจตุรภัทร

   ขำยสินค้ำ - - 39,719.62 - รำคำตลำด

4.2 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
หน่วย: บาท

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 

31 มกราคม 
พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัทย่อย

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

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

สุทธิ - - - -
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4.5 ภำระกำรค�้ำประกันให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556 บริษัทฯ มีภำระกำรค�้ำประกันสินเชื่อประเภทหนังสือค�้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน 1 แห่งส�ำหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท 

ผล พำลำเดียม จ�ำกัด โดยเป็นกำรใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันภำยใต้วงเงิน 20 ล้ำนบำท และมีกำรใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 0.40 ล้ำนบำท

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

4.4 ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญ

ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ผู้บริหำรส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

 ผลประโยชน์ระยะสั้น   23,507,368.65  28,072,551.50   23,507,368.65   28,072,551.50

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 574,650.92       738,433.81 574,650.92        738,433.81

 รวมค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผู้บริหารส�าคัญ 24,082,019.57 28,810,985.31 24,082,019.57 28,810,985.31

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

 เงินสดในมือ      1,770,205.80        649,164.35         559,391.44         649,164.35

 เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์ 14,612,446.97     12,030,796.93  11,691,493.30      12,024,137.68

 เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน 29,739,924.77        11,221,892.04 29,659,767.39         11,142,720.12

 รวม  46,122,577.54 23,901,853.32 41,910,652.13 23,816,022.15

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น 108,654,511.39 124,208,561.35 103,565,576.00 120,327,169.10

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -                    - 6,459,800.91                    -

รวมลูกหนี้การค้า 108,654,511.39 124,208,561.35 110,025,376.91 120,327,169.10

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,320,267.55)   (6,427,849.26) (2,473,302.55)   (2,580,884.26)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 102,334,243.84 117,780,712.09 107,552,074.36 117,746,284.84



รำยงำนประจ�ำปี 2556128

6.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยแยกตำมจ�ำนวนวันที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 126,278.09 169,903.49

  เงินจำ่ยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำกิจกำรอื่น      7,243,297.68 2,552,530.01 7,243,297.68 2,552,530.01

  ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหนำ้       871,708.04 559,517.75 719,335.03 555,412.79

  ค่ำที่ปรึกษำจ่ำยล่วงหน้ำ      3,600,000.00 - 3,600,000.00 -

  ค่ำจัดงำนแสดงสินค้ำจ่ำยล่วงหน้ำ          342,850.00 835,450.00 342,850.00 835,450.00

  ค่ำเบี้ยประกันภัยจำ่ยล่วงหน้ำ         579,200.63 577,612.86 579,200.63 577,612.86

  ภำษีมูลคำ่เพิ่มรอเรียกเก็บ         722,915.18 1,256,798.92 722,915.18 1,253,733.44

  ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย         209,637.56 1,042,373.35 - -

  เงินประกันอำกรน�ำเข้ำ          592,409.75 717,638.54 592,409.75 717,638.54

  ภำษีอำกรขำเข้ำรอเรียกคืน       4,215,093.48 1,153,998.99 4,215,093.48 1,153,998.99

  มูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ - 695,928.03 - -

  อื่น ๆ 1,027,316.96 485,821.34 1,025,309.82 481,645.94

รวมลูกหนี้อื่น 19,404,429.28 9,877,669.79 19,166,689.66 8,297,926.06

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - (208,000.00) (126,278.09) (126,278.09)

ลูกหนี้อื่น - สุทธิ 19,404,429.28 9,669,669.79 19,040,411.57 8,171,647.97

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 121,738,673.12 127,450,381.88 126,592,485.93 125,917,932.81

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 63,953,457.95 81,343,075.62 63,728,080.43 81,308,648.37

เกินก�ำหนดช�ำระ

1-60 วัน  37,343,496.21 32,758,319.34 36,330,113.34 32,758,319.34

61-120 วัน        865,776.96 1,968,881.10 862,566.96 1,968,881.10

121-180 วัน          46,943.90 313,717.11 46,943.90 313,717.11

เกิน 180 วันขึ้นไป     6,444,836.37 7,824,568.18 2,597,871.37 3,977,603.18

รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 108,654,511.39  124,208,561.35 103,565,576.00 120,327,169.10

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,320,267.55) (6,427,849.26) (2,473,302.55) (2,580,884.26)

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น – สุทธิ 102,334,243.84 117,780,712.09 101,092,273.45 117,746,284.84

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - 4,520,563.22 -
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7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 แสดงได้ ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เกินก�ำหนดช�ำระ

1-60 วัน - -    59,019.06 -

61-120 วัน - -    1,880,218.63 -

121-180 วัน - - - -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน  -  -    6,459,800.91  -

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ 102,334,243.84 117,780,712.09 107,552,074.36 117,746,284.84

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม    8,281,948.06   6,973,823.16    7,708,482.36   6,400,357.46 

ตั้งเพิ่มระหวำ่งปี    3,954,783.78   3,501,319.00    3,954,783.78   3,501,319.00 

โอนกลับ (4,097,321.66) (2,193,194.10) (3,523,855.96) (2,193,194.10)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 8,139,410.18    8,281,948.06 8,139,410.18    7,708,482.36 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินค้ำส�ำเร็จรูป 177,338,599.80 183,358,925.83 174,591,746.08 183,944,946.0

สินค้ำระหวำ่งทำง   19,967,635.93 18,672,565.31  19,967,635.93 18,672,565.31

สินค้ำฝำกขำย          97,115.52 809,828.62          97,115.52 809,828.62

งำนระหว่ำงท�ำ            1,240.00 699,618.81 1,240.00 -

วัตถุดิบ 36,389.07 357,886.12 - -

รวม 197,440,980.32 203,898,824.69 194,657,737.53 203,427,340.01

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (8,139,410.18) (8,281,948.06) (8,139,410.18) (7,708,482.36)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 189,301,570.14 195,616,876.63 186,518,327.35 195,718,857.65
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ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินกำร จดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจในกำรรับประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร เพื่อควำมคล่องตัวในกำรประกอบธุรกิจ

ของบริษัทฯ ด้วยจ�ำนวนทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท (100,000 หุ้น ๆ ละ 10 บำท) ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 22 

มกรำคม พ.ศ. 2556 โดยบริษัทฯ เข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 รำคำเงินลงทุนหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นมูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 0.99 ล้ำนบำท

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชำ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่อ

อุปโภคบริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชำ โดยบริษัทฯ จะเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 

6.65 ล้ำนบำท) จำกทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1.2 พันล้ำนเรียล (ค�ำนวณเป็นเงินบำทประมำณ 9.50 ล้ำนบำทหรือประมำณ 0.3 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) 

บริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศกัมพูชำแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2556  และได้เรียกช�ำระค่ำ

หุ้นเต็มจ�ำนวน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ช�ำระค่ำหุ้นแล้วบำงส่วนเป็นจ�ำนวนเงิน 0.10 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ (ค�ำนวณเป็น

เงินบำทประมำณ 3.17 ล้ำนบำท)

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม 2556 และครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยำยน 2556 ได้มีมติ

อนุมัติให้ด�ำเนินกำรช�ำระบัญชีเลิกกิจกำรบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯเนื่องจำกบริษัทย่อยดังกล่ำว มีผล

ขำดทุนเกินทุนเป็นจ�ำนวนมำก และไม่ประสงค์ด�ำเนินธุรกิจต่อ โดยได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน 

พ.ศ. 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี ซึ่งผลของกำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย
หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ

จ�านวนเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) -

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด 99.99      999,970.00 -      999,970.00

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด 70.00 3,174,000.00 - 3,174,000.00

รวม 15,673,970.00 (11,500,000.00) 4,173,970.00

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555

สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ

จ�านวนเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) -

รวม 11,500,000.00 (11,500,000.00) -
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10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญำเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิกำรของพนักงำน คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ10 ต่อปี

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย

บริษัทฯ ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนทั้งหมด 4 แห่งดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 2556 2555

บริษัท เอ็น แอนด์ พี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

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

หัก ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำเงินลงทุน     (1,000,000.00)     (1,000,000.00)

   สุทธิ - -

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

  ที่ดิน 1,370,160.00 - - 1,370,160.00

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 23,061,322.48 - - 23,061,322.48

  รวมราคาทุน 24,431,482.48 - - 24,431,482.48

ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 15,298,180.14  477,675.95 - 15,775,856.09

  รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 15,298,180.14  477,675.95 - 15,775,856.09

  มูลค่าสุทธิตามบัญชี 9,133,302.34 8,655,626.39

หน่วย: ล้านบาท

ราคาตามบัญชี ราคาประเมิน ผู้ประเมินอิสระ
วันที่รายงานการ
ประเมินทรัพย์สิน

แห่งที่ 1 2.73 5.20 บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 11 สิงหำคม พ.ศ. 2554

แห่งที่ 2 0.42 5.00 บริษัท เพ็ชรสยำมแอพไพรซัล จ�ำกัด 6 มีนำคม พ.ศ. 2555

แห่งที่ 3 3.35 6.96 บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 20 มีนำคม พ.ศ. 2555

แห่งที่ 4 2.16 5.00 บริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด์ เอเจนซี่ จ�ำกัด 22 มีนำคม พ.ศ. 2555

8.66

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแห่งที่ 4 จ�ำนวนเงิน 5 ล้ำนบำท ได้มีกำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำตำมหมำยเหตุประกอบงบกำร
เงินข้อ 13 ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีสุทธิจ�ำนวน 2.60 ล้ำนบำท

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 0.48 ล้ำนบำท

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ของ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 0.54 ล้ำนบำท

บริษัทฯ ได้น�ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 8.24 
ล้ำนบำท และ 8.66 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ผลต่าง
การแปลงค่า
งบการเงิน

ราคาทุน

  ที่ดิน 32,384,486.00 - - - - 32,384,486.00

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 97,867,808.92 1,623,608.81 (181,060.58) - 44,165.06 99,354,522.21
  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ 

  ส�ำนักงำน
19,233,605.99 1,617,682.81 (1,073,073.29) 228,000.00 5,492.33 20,011,707.84

  เครื่องมือโรงงำน 440,846.65 - (373,320.42) - - 67,526.23

  สินค้ำสำธิต 15,569,655.21 413,872.36 (278,961.59) - - 15,704,565.98

  ยำนพำหนะ 14,342,356.26 804,991.16 - - 13,678.83 15,161,026.25

  สำธำรณูปโภค 13,518,441.87 1,166,287.66 - - - 14,684,729.53

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 6,507,026.80 55,103.00 - - - 6,562,129.80

    รวมราคาทุน 199,864,227.70 5,681,545.80 (1,906,415.88) 228,000.00 63,336.22 203,930,693.84

ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 21,684,271.21 3,263,788.00 (34,362.51) - 2,102.69 24,915,799.39
  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้  

  ส�ำนักงำน
14,615,906.27 1,946,277.23 (932,980.34) 209,385.39 419.24 15,839,007.79

  เครื่องมือโรงงำน 163,341.72 72,307.53 (214,865.20) - - 20,784.05

  สินค้ำสำธิต 9,584,076.32 1,238,455.43 (160,990.70) - - 10,661,541.05

  ยำนพำหนะ 6,902,805.86 1,173,027.75 - - 681.40 8,076,515.01

  สำธำรณูปโภค 5,692,606.16 1,430,752.13 - - - 7,123,358.29

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 1,842,143.50 1,061,091.29 - - - 2,903,234.79

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 60,485,151.04 10,185,699.37 (1,343,198.75) 209,385.39 3,203.32 69,540,240.37
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ผลต่าง
การแปลงค่า
งบการเงิน

ค่าเผื่อการด้อยค่า

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 657,507.07 - (657,507.07) - - -

    รวมค่าเผื่อการด้อยค่า 657,507.07 - (657,507.07) - - -

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี 138,721,569.59 134,390,453.47

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ราคาทุน

  ที่ดิน 32,384,486.00 - - - 32,384,486.00

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 97,686,748.34 332,000.00            - - 98,018,748.34

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ 
  ส�ำนักงำน 18,787,437.05 1,459,459.38 (659,843.50) 228,000.00 19,815,052.93

  สินค้ำสำธิต 15,247,126.81 421,972.36 - - 15,669,099.17

  ยำนพำหนะ 14,342,356.26 404,953.27 - - 14,747,309.53

  สำธำรณูปโภค 13,518,441.87 1,166,287.66 - - 14,684,729.53

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 9,814,249.50 55,103.00 - - 9,869,352.50

  รวมรำคำทุน 201,780,845.83 3,839,775.67 (659,843.50) 228,000.00 205,188,778.00

  ค่ำเสื่อมรำคำสะสม

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 21,657,448.74 3,194,754.85 - - 24,852,203.59

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้  
  ส�ำนักงำน 14,401,730.16 1,859,633.97 (646,676.12) 209,385.39 15,824,073.40

  สินค้ำสำธิต 9,566,512.38 1,263,477.53 - - 10,829,989.91

  ยำนพำหนะ 6,907,582.16 1,153,100.31 - - 8,060,682.47

  สำธำรณูปโภค 5,687,829.86 1,445,069.60 - - 7,132,899.46

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 2,752,918.03 639,664.86 - - 3,392,582.89

  รวมค่ำเสื่อมรำคำสะสม 60,974,021.33 9,555,701.12 (646,676.12) 209,385.39 70,092,431.72

ค่าเผื่อการด้อยค่า

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 3,597,913.22 - (2,384,480.90) - 1,213,432.32

  รวมค่าเผื่อการด้อยค่า 3,597,913.22 - (2,384,480.90) - 1,213,432.32

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี 137,208,911.28 133,882,913.96
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ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ     งบกำรเงินรวม

จ�ำนวนเงิน 10.19 ล้ำนบำท และ 13.02 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 9.56 

ล้ำนบำท และ 13.11 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 จ�ำนวน 95.23 ล้ำนบำท

และ 97.78 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง

รำคำทุนของสินทรัพย์ถำวรที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.  2556 และ พ.ศ.  2555 ของงบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 24.35 ล้ำนบำท และ 17.08 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

13. สิทธิการเช่า -สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 
2556เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน 5,600,000.00 - - 5,600,000.00

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (2,774,399.32)       (225,315.46) - (2,999,714.78)

สุทธิ 2,825,600.68 2,600,285.22

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2556เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

รำคำทุน 9,593,112.40 1,147,750.00 - (228,000.00) 10,512,862.40

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (7,472,221.51) (1,046,166.51) - 209,385.39   (8,309,002.63)

สุทธิ 2,120,890.89 2,203,859.77

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะ จ�ำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย 
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ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จมีจ�ำนวนเงิน 1.05 ล้ำน

บำท และ 1.34 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

รำคำทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ของงบกำรเงิน

รวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 5.99 ล้ำนบำท และ 2.87 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ 

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 4,299,000.15 6,327,778.67   4,541,686.61 6,327,778.67

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี             -             -           -               -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 4,299,000.15 6,327,778.67 4,541,686.61 6,327,778.67

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีมีดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 
มกราคม 

พ.ศ. 2556
ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม พ.ศ. 

2556

ณ วันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 

2556
ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

พ.ศ. 2556
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 516,176.85     (21,516.34) 494,660.51 516,176.85   (21,516.34) 494,660.51

ค่ำเผื่อกำรลดมูลคำ่สินค้ำ 1,541,696.47 86,185.57 1,627,882.04 1,541,696.47 86,185.57 1,627,882.04

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน 719,582.65 (719,582.65)             - 719,582.65 (476,896.19) 242,686.46

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์

   พนักงำน 3,550,322.70 (1,373,865.10) 2,176,457.60 3,550,322.70 (1,373,865.10) 2,176,457.60

รวม 6,327,778.67 (2,028,778.52) 4,299,000.15 6,327,778.67 (1,786,092.06) 4,541,686.61
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 6,643,919.75 2,711,616.01

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน 10,000,000.00 -

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท 33,883,930.15 18,466,336.54

รวม 50,527,849.90 21,177,952.55

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

2556 2555

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5 ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5

(ปี2556 และ2555 กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 4 แห่ง) (ร้อยละ 7.13 ถึง 7.88) (ร้อยละ 7.38 ถึง 8.00)

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน ร้อยละ MLR-1.25 ร้อยละ MLR-1.25

(ปี 2556 และ 2555 กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง) (ร้อยละ 5.50) (ร้อยละ 5.78 ถึง 5.88)

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท อัตรำตำมประกำศของ อัตรำตำมประกำศของ

(ปี 2556 และ 2555 กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 2 และ 3 แห่ง ตำมล�ำดับ) ธนำคำรแห่งหนึ่ง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 4.30 ถึง 6.00)

ธนำคำรแห่งหนึ่ง ถึง MLR-1 

(ร้อยละ 3.34 ถึง 6.25)

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 1 

มกราคม 

พ.ศ. 2555

ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม พ.ศ. 

2555

ณ วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 

2555

ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 

พ.ศ. 2555
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 651,369.81   (135,192.96) 516,176.85         651,369.81   (135,192.96) 516,176.85         

ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 1,445,525.08 96,171.39 1,541,696.47 1,445,525.08 96,171.39 1,541,696.47

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน 719,582.65 - 719,582.65 719,582.65 - 719,582.65

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์ 3,550,322.70

   พนักงำน 2,809,315.78     741,006.92 0 2,809,315.78     741,006.92 3,550,322.70

รวม 5,625,793.32 701,985.35 6,327,778.67 5,625,793.32 701,985.35 6,327,778.67

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 อัตรำดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน

มีดังต่อไปนี้
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บริษัทฯได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว 

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

18. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

เจ้าหนี้การค้า

   เจ้ำหนี้กำรค้ำอื่น

    - ในประเทศ       20,785,951.76       20,678,357.93 19,665,436.26 19,288,667.43

    - ต่ำงประเทศ       58,578,369.02 77,385,537.30 56,176,790.18 75,032,655.90

รวมเจ้าหนี้การค้า      79,364,320.78 98,063,895.23 75,842,226.44 94,321,323.33

เจ้าหนี้อื่น

  ภำษีมูลคำ่เพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำย           872,650.03 1,824,340.48 858,927.07 1,824,340.48

  ค่ำนำยหน้ำค้ำงจำ่ย       4,065,797.74 3,353,512.67 4,001,507.30 3,353,512.67

  โบนัสค้ำงจ่ำย      13,799,381.20 11,796,898.75 13,542,645.25 11,796,898.75

  คำ่ตอบแทนและบ�ำเหน็จกรรมกำร   4,848,800.00 3,100,000.00   4,848,800.00 3,100,000.00

  เงินค่ำสินค้ำรับล่วงหน้ำ       4,139,216.26 622,155.30 4,139,216.26 622,155.30

  คำ่ใช้จำ่ยในกำรน�ำเขำ้ค้ำงจ่ำย       1,223,600.44 1,122,981.73 1,223,600.44 1,122,981.73

  คำ่ปรับสินคำ้ลำ่ช้ำ          848,191.00 848,191.00 848,191.00 848,191.00

  ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ย       3,396,082.66 4,102,611.16    3,135,353.31 3,913,259.26

  อื่น ๆ       1,485,590.65 491,277.70 722,780.12 359,788.98

รวมเจ้าหนี้อื่น 34,679,309.98 27,261,968.79 33,321,020.75 26,941,128.17

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   114,043,630.76     125,325,864.02 109,163,247.19 121,262,451.50

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงินคงเหลือ 341,083.35 2,154,762.63

หัก ดอกเบี้ยจ่ำยรอตัดบัญชี (3,162.69) (59,445.25)

มูลค่ำปัจจุบันของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเชำ่กำรเงิน 337,920.66 2,095,317.38

หัก ส่วนของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำ

  กำรเงินที่จะครบก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี (319,470.09) (1,564,836.12)

สุทธิ 18,450.57 530,481.26
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19. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ 1 มกรำคม 43,409,250.27 39,020,475.92

เพิ่มขึ้นในระหวำ่งปี - 30,000,000.00

จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี (21,409,250.27) (25,611,225.65)

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี (6,000,000.00) (21,409,250.27)

สุทธิ 16,000,000.00 22,000,000.00

เมื่อวันที่ 4 สิงหำคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งจ�ำนวน 70 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดจ่ำยช�ำระคืน

เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 1.35 ล้ำนบำท จ�ำนวน 60 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกเดือนกันยำยน พ.ศ. 2551 โดยมี

อัตรำดอกเบี้ยดังนี้

งวดผ่อนช�าระ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

งวดที่ 1 – 24 MLR - 1.5

งวดที่ 25 – 36 MLR - 0.5

งวดที่ 37 เป็นต้นไป MLR

งวดผ่อนช�าระ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

งวดที่ 1 – 12 MLR - 0.5

งวดที่ 13 – 36 MLR

ในเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ช�ำระเงินกู้งวดสุดท้ำยส�ำหรับวงเงินกู้ดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อวันที่ 15 กันยำยน พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์แห่งเดียวกันอีกจ�ำนวน 25 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดช�ำระคืนเงินต้น

พร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 0.7 ล้ำนบำท จ�ำนวน 36 งวด เริ่มช�ำระงวดแรกเดือนตุลำคม 2553 โดยมีอัตรำดอกเบี้ยดังนี้

ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ช�ำระเงินกู้งวดสุดท้ำยส�ำหรับวงเงินกู้ดังกล่ำวเสร็จสิ้นแล้ว

เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำกู้เงินกับธนำคำรพำณิชย์แห่งเดิมอีกเป็นจ�ำนวน 30 ล้ำนบำท โดยก�ำหนดช�ำระคืนเงิน

ต้นตำมสัญญำเงินกู้เป็นรำยเดือน เดือนละ 0.5 ล้ำนบำท จ�ำนวน 60 งวด เริ่มช�ำระเงินต้นงวดแรกเดือนกันยำยน พ.ศ. 2555 และก�ำหนดอัตรำ

ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี โดยเริ่มช�ำระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2555

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว
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20. ภาาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่งให้สิทธิแก่พนักงำนที่เกษียณอำยุและ

ท�ำงำนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย 300 วัน หรือ 10 เดือน

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน    11,089,786.76 17,751,613.51 10,882,287.98 17,751,613.51

ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ - - - -

ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ - - - -

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ 11,089,786.76 17,751,613.51 10,882,287.98 17,751,613.51

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ณ วันที่ 1 มกราคม 17,751,613.51 14,160,134.43 17,751,613.51 14,046,578.92

ผลประโยชน์ที่จ่ำย (8,103,400.00) - (8,103,400.00) -

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน    1,050,440.63 3,371,876.51     842,941.86 3,485,432.02

ต้นทุนดอกเบี้ย       391,132.62 219,602.57     391,132.61 219,602.57

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 11,089,786.76  17,751,613.51 10,882,287.98 17,751,613.51
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน  1,050,440.63 3,371,876.51     842,941.86 3,485,432.02

ต้นทุนดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน     391,132.62 219,602.57     391,132.61 219,602.57

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิ

   ที่รับรู้ในงวด                      -                      -                      -                  -

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,441,573.25 3,591,479.08 1,234,074.47 3,705,034.59

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555 2556 2555

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

รำยได้อื่น - (113,555.51) - -

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย  586,978.42 2,023,317.71   379,479.64 2,023,317.71

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   854,594.83 1,681,716.88 854,594.83 1,681,716.88

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,441,573.25 3,591,479.08 1,234,074.47 3,705,034.59

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 ได้แสดงไว้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2556 2555

อัตรำคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 10 ปี 3.98% 3.52%

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 20 ปี 4.36% 4.11%

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 30 ปี 4.54% 4.30%

เงินเดือนในอนำคตที่เพิ่มขึ้น 5.00% 5.00%

อัตรำมรณะ ตำรำงมรณะปี 2551

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 (แสดงด้วยค่ำเฉลี่ย 

ถ่วงน�้ำหนัก) มีดังนี้
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและสะท้อนประมำณ

กำรของจังหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผลประมำณกำรจำกตำรำงมรณะ

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อย

ละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบ

ริษัทฯ ทุนส�ำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยปันผลได้ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนดแล้ว

22. เงินปันผลจ่าย

ปี 2556
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร

ด�ำเนินงำนงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.13 บำท เป็นจ�ำนวน 17.55 ล้ำนบำท ในวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2556

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2556 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2556 เมื่อวันที่ 30 เมษำยน พ.ศ. 2556 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี พ.ศ. 2555 งวดสุดท้ำยในวันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2556 ในอัตรำ

หุ้นละ 0.13 บำท ส�ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวนหุ้น 135 ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวน 17.55 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 32.40 

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 72.43 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี พ.ศ. 2555

ปี 2555
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2555 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนิน

งำนงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2555 ในอัตรำหุ้นละ 0.11 บำท เป็นจ�ำนวน 14.85 ล้ำนบำท ในวันที่ 7 กันยำยน พ.ศ. 2555

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 

1/2555 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2555 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลส�ำหรับปี 2554 งวดสุดท้ำยในวันที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2555 ในอัตรำหุ้น

ละ 0.10 บำท ส�ำหรับผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวนหุ้น 135 ล้ำนหุ้น เป็นจ�ำนวน 13.50 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินปันผลจ่ำยทั้งสิ้น 27.00 ล้ำน

บำท คิดเป็นร้อยละ 93.54 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2554

23. ภาษีเงินได้

ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2556142

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555  2556 2555

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�ำหรับปีปัจจุบัน 12,678,982.47 14,535,205.50 12,678,982.47 14,535,205.50

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกตำ่งชั่วครำว 2,028,778.52   (1,367,375.68) 1,786,092.06   (1,367,375.68)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี -       665,390.33 -       665,390.33 

รวม 14,707,760.99 13,833,220.15 14,465,074.53 13,833,220.15

กำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริง

งบการเงินรวม

 2556 2555

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้     64,366,260.39  58,455,076.41 

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันตำมอัตรำภำษี 20.00     12,873,252.08 23.00  13,444,667.57 

ค่ำใช้จำ่ยที่ไม่ถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 0.93          598,117.65 0.26       151,828.01 

คำ่ใช้จำ่ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจ่ำยที่จำ่ยจริง (0.42)         (272,538.72) (0.73)      (428,665.76)

ผลขำดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์        

 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 2.34       1,508,929.98 - -

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - - 1.14       665,390.33 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.85     14,707,760.99 23.67  13,833,220.15 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้     72,128,922.46  53,388,427.35 

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันตำมอัตรำภำษี 20.00     14,425,784.49 23.00  12,279,338.29 

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 0.43 311,828.76 2.47    1,317,157.29 

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจำ่ยที่จำ่ยจริง (0.38)         (272,538.72) (0.80)      (428,665.76)

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี - - 1.24       665,390.33 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 20.05 14,465,074.53 25.91  13,833,220.15 
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การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 

2554 ให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ เป็นอัตรำร้อยละ 23 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีแรก

ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2555 และอัตรำร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับสองรอบระยะเวลำบัญชีถัดมำที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 

มกรำคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้น�ำเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจ โดยพิจำรณำจำกระบบกำรบริหำร กำรจัดกำรและโครงสร้ำงกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินภำยในของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในกำรก�ำหนดส่วนงำน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมส่วนงำน และสินทรัพย์ตำมส่วนงำน รวมรำยกำรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงำน หรือที่สำมำรถปันส่วนให้กับส่วนงำนได้

อย่ำงสมเหตุสมผล รำยกำรที่ไม่สำมำรถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ รำยได้อื่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร และ

ต้นทุนทำงกำรเงิน

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ
ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก�ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนที่รำยงำนของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้

24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส�ำคัญดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2556 2555  2556 2555

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงท�ำ     (6,016,359.69) 18,486,675.42     (8,769,602.48) 18,360,522.31

ซื้อสินคำ้ 533,892,026.27 577,767,955.39 532,860,617.15 579,231,952.08

ค่ำเสื่อมรำคำและตัดจ�ำหนำ่ย 11,934,857.29 15,233,403.81 11,304,859.04 15,156,861.80

เงินเดือน คำ่แรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 99,240,997.25 106,184,959.54 96,918,018.84 105,124,147.29
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หน่วย: พันบาท

ธุรกิจซื้อมาขายไป
อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัย
และอุปกรณ์นิรภัย

ธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบบ�าบัดน�้า

ตัดรายการ
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม

 2556 2555  2556 2555  2556 2555  2556 2555

รำยได้จำกบุคคลภำยนอก 740,753 748,123 33,125 41,905 - - 773,878 790,028

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 4,872    - 3,860 3,234 (8,732) (3,234)  -  - 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร (518,371) (533,137) (30,316) (41,140) 8,610 2,969 (540,077) (571,308)

ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 227,254 214,986 6,669 3,999 (122) (265) 233,801 218,720

รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ (2,095) 1,474

โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ 658  - 

รำยได้อื่น 2,137 2,623

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย (79,985) (78,652)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (85,581) (81,464)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (1,246) (756)

ต้นทุนทำงกำรเงิน (3,322) (3,490)

ภำษีเงินได้ (14,708) (13,833)

ก�าไรส�าหรับปี 49,659 44,622

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - 

สุทธิ
8,655 9,133

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 134,390 138,722

สินทรัพย์ส่วนกลำง 368,407 360,106

รวมสินทรัพย์ 511,452 507,961

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทน�ำเสนอรำยได้ตำมส่วนงำนแยกตำมที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ในต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวนเงินไม่

เป็นสำระส�ำคัญ

ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2555 มีดังต่อไปนี้
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ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเข้ำกองทุนด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ำๆ กันในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงำน และ

จ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 2.33 ล้ำนบำท (ปี 2555: 2.62 ล้ำนบำท)

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาด�าเนินงาน

บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีภำระผูกพันใน

กำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวดังนี้

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วยสัญญำ 2 ฉบับ ดังนี้

-  เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำอำคำรกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 บำท 

มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000บำท

-  เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 

หน่วย : พันบาท

รายได้

2556 2555

ไทย 767,145 785,238

ประเทศอื่นๆ 6,733 4,790

รวม 773,878 790,028

จ่ายช�าระ หน่วย : บาท

ภำยใน 1 ปี 432,000.00

1 ถึง 3 ปี 324,000.00
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บำท มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้

1.) แอลซีและทีอำร์ 188.00 36.01 151.99

2.) ตั๋วสัญญำใช้เงิน 65.00 10.00 55.00

3.) หนังสือค�้ำประกัน 30.70 2.11 28.59

4.) เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 56.50 6.64 49.86

5.) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 220.00 15.33 204.67

6.) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2556 ใช้ไป 0.58 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯ ค�้ำประกันภำระผูกพันของธนำคำรดังกล่ำว

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

คดีความฟ้องร้อง

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

เมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2555 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกเจ้ำหนี้กำรค้ำฟ้องร้อง ว่ำด้วยควำมผิดอัน

เกิดจำกกำรผิดสัญญำซื้อขำย และเรียกคืนเงินประกันผลงำน ตำมคดีหมำยเลขด�ำเลขที่ พ. 765/2555 เนื่องจำกบริษัทย่อยผิดนัดไม่ช�ำระค่ำ

สินค้ำรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่มเป็นจ�ำนวนเงิน 0.95 ล้ำนบำท และไม่ส่งมอบเงินประกันผลงำนจ�ำนวน 0.12 ล้ำนบำท ที่หักไว้คืนให้แก่เจ้ำหนี้เมื่อ

ได้ปฏิบัติครบก�ำหนดเงื่อนไขในกำรรับประกันผลงำน บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำให้กำรต่อสู้คดี ซึ่งล่ำสุดศำลได้นัดสืบพยำนโจทก์และจ�ำเลยในวันที่ 30 

พฤษภำคม พ.ศ. 2557

เมื่อวันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยดังกล่ำว ถูกเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศอีกรำยฟ้องร้องว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำซื้อ

ขำย ตำมคดีหมำยเลขด�ำที่ พ.741/2556 เนื่องจำกบริษัทย่อยผิดนัดไม่ช�ำระค่ำสินค้ำจ�ำนวนเงิน 76,448.10 ดอลล่ำร์สหรัฐ (ค�ำนวณเป็นเงินบำท 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เป็นเงินประมำณ 2.40 ล้ำนบำท) บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำให้กำรต่อสู้คดีล่ำสุดศำลนัดไกล่เกลี่ยและนัดสืบพยำนใน

วันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2557

ผลของคดีควำมฟ้องร้องยังมีควำมไม่แน่นอน แต่อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำบริษัทย่อยดังกล่ำวมีผลขำดทุนเกินทุนเป็น

จ�ำนวนมำก และไม่ประสงค์ด�ำเนินธุรกิจต่อ จึงได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และยังอยู่

ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี
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ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบ

ริษัทฯ เนื่องจำกได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน

28. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ควำมเสี่ยงในเรื่องกำรให้สินเชื่อ คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในสัญญำซึ่งก่อให้ เกิด ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดย ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อและให้สินเชื่ออย่ำงระมัดระวัง นอกจำกนี้ ยัง

มีนโยบำยที่จะท�ำธุรกรรมกับผู้ค้ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อลดโอกำสของกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้

ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หลังจำกหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุด

ของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด (อัตรำดอกเบี้ย MOR และ MLR) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยจำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนชั่วครำวและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่

มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก�ำหนดระยะเวลำช�ำระคืนภำยในหนึ่งปี ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ 

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้และรำยกำรซื้อสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดที่เป็นเงิน

ตรำต่ำงประเทศ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเจ้ำหนี้กำรค้ำ และ

รำยกำรสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นบำงส่วน 

อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำรท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ

แลกเปลี่ยน สำมำรถสรุปได้ดังนี้
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สกุลเงิน จ�านวนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

ยูโร              4,436.04          201,051.54 

เยน       1,698,280.00          536,434.01 

ดอลล่ำร์สหรัฐ          505,495.37    16,655,769.14 

ดอลล่ำร์สิงคโปร์           267,133.01      6,976,632.68 

ปอนด์สเตอร์ลิง                  828.40            44,946.66 
 

สกุลเงิน จ�านวนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

ดอลล่ำร์สหรัฐ 76,448       2,401,578.84 
 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง จ�ำนวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขำยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ำยมีควำมรอบรู้ และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยน

และสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกัน 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเครื่องมือทำงกำรเงินตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลำอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหนี้ และเจ้ำหนี้ เงินให้กู้ยืม และ

เงินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

เงินให้กู้ยืมระยะยำวที่อัตรำดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดย

ประมำณในตลำด ณ วันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ส่วนมูลค่ำยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ อัตรำดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตำมรำคำตลำด หรืออัตรำ

ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด แสดงมูลค่ำยุติธรรม โดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

สัญญำเช่ำ มูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำด ณ วันที่ในงบ

แสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)
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29. การบริหารจัดการทุน 

วัตุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำร   ด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.65: 1 (2555: 0.73: 1) และบริษัทฯ 

มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.64: 1 (255: 0.72: 1)

30. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557
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