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สารบัญ

ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

รางวัลและความภูมิใจ

สารจากประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท

คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

ข้อมูลทั่วไป

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ปัจจัยความเสี่ยง

โครงสร้างการถือหุ้น

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงสร้างการจัดการ

การกำ�กับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

รายการระหว่างกัน

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน



วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ
  ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้า

  พนักงานมีความรู้ ความสามารถ ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมสูง มีวัฒนธรรมที่ดี และมีความสุขในการท�างาน

  เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้มีผลประโยชน์ร่วมทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

นโยบาย

  สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวของยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี 

  ขยายธุรกิจทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 

    โดยวิธีการลงทุนโดยตรงและการควบรวมกิจการ (M&A) 

  รักษาระบบการท�างานที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

  รักษาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด

  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

  ส่งเสริมบุคลากรที่เก่งและดีในองค์กรให้เจริญก้าวหน้า 

  ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม�่าเสมอ
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ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

2557 2556 2555

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ล้านบาท 550.37 511.45 507.96

หนี้สินรวม “ 229.69 202.75 215.99

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ “ 322.90 310.52 294.79

ผลการด�าเนินงาน

รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 803.01 773.88 790.03

รายได้รวม “ 807.49 776.67 794.13

ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ “ 585.17 540.08 571.31

ก�าไรขั้นต้น “ 217.85 233.80 218.72

ก�าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ “ 38.86 50.75 45.43

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 12.27% 16.77% 15.87%

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.62% 13.28% 12.43%

อัตราก�าไรขั้นต้น % 27.13% 30.21% 27.69%

อัตราก�าไรสุทธิ % 4.82% 6.53% 5.72%

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.97 2.04 1.98

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.71 0.65 0.75

ข้อมูลหุ้นสามัญ

ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 1.00   1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น " 1.99 1.92 1.82

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น " 0.20 0.43 0.24

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น " 0.24 0.31 0.28

หมายเหตุ : 

 - ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จำานวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียน

เดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว 161,999,986 บาท

- ปี 2555 และ ปี 2556 ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำานวณ โดยปรับจำานวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดย

ถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2555 และ ปี 2556



 5บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

รางวัลและความภูมิใจ

SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล

 รำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ SET Award of Honor ด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำล (Corporate Governance Report)

รำงวัลส�ำหรับบริษัทที่สำมำรถรักษำควำมโดดเด่นและมีควำมเป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555-2557) 
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สารประธานกรรมการ

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการ

นายชวลิต หวังธำารง
ประธานกรรมการบริหาร



 7บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

ปี 2557 ภาพรวมเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยังอยู่ในภาวะทรงตัว โดยผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมไทยลดลงตามความต้องการใน

ประเทศ และภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลงตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการผลิตในอุตสาหกรรมหลักๆของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยาน

ยนต์ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ส่งผลให้ความต้องการซื้อของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมซึ่ง

เป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทลดลงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน ส่งผลให้ ในปี 2557 บริษัท

มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเป็น 803 ล้านบาท และมีก�าไรสุทธิ 38.86 ล้านบาท  

 

ส�าหรับธุรกิจด้านระบบบ�าบัดน�้า ถึงแม้ว่า ปี 2557 จะยังมีความคืบหน้าในโครงการลงทุนสัมปทานระบบบ�าบัดน�้าไม่มากนัก แต่บริษัทก็ยังคง

พยายามที่จะพัฒนาธุรกิจให้สามารถสร้างความเติบโตให้กับบริษัทได้ต่อไปในอนาคต บริษัทได้ด�าเนินการจัดตั้งบริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด เพื่อมุ่ง

เน้นด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านระบบบ�าบัดน�้าอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ ก่อสร้าง ดูแลบ�ารุงรักษาระบบตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงการ

ลงทุนในโครงการผลิตน�้าประปาเพื่อจ�าหน่ายให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถพัฒนาธุรกิจด้าน

ระบบบ�าบัดน�้าและการผลิตน�้าประปาให้เติบโตได้ในอนาคตอันใกล้นี้

 

นอกจากการด�าเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตทางธุรกิจ บริษัทยังคงให้ความส�าคัญในการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลเกียรติยศแห่งความส�าเร็จ SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิ

บาล (Corporate Governance Report) ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทที่สามารถรักษาความโดดเด่นและมีความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 

ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2557 ในงานมอบรางวัล SET Awards 2014 

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการยกระดับการด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส หลังจากที่บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้คณะ

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เกิดความตระหนักและใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  บริษัทได้เข้าร่วมประกาศ

เจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

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

ที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความส�าเร็จ

อย่างดียิ่ง ขอให้มั่นใจว่า บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มี

ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
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คณะกรรมการบริษัท

1.

8. 9.

6.5.

2.

3. 4.

7.

4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ เริญวงศ์

2. นายชวลิต หวังธำ รง

5. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ

3. นายธีรเดช จารุตั้งตรง

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา

8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

6. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล

9. นายธันยา หวังธำ รง

7. นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ
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ประวัติคณะกรรมการบริษัท

 1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา(1) อายุ 51 ปี
  ประธานกรรมการ 

  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

 2. นายชวลิต หวังธำ รง(2) อายุ 62 ปี
  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
	 	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 	 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

 คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  มิ.ย. 2557 หลักสูตร “Capital Market Leader Program”/ส�านักงาน ก.ล.ต.
 •  ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตามกรอบ  
  แนวทาง COSO 2013”
 •  หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 67/2007  
 ประสบการณ์การทำ�งาน
 2556 - ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
    บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 2552 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 
 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 2548 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)  
 2539 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเซีย  
 2520 - 2555 : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ
 2552 - 2555 : ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
 2535 - 2552 : กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ้ง 
    แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์  
 2547 - 2551 : กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 
 2546 - 2551 : กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / 
    บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย  
 2544 - 2551 : ประธานกรรมการบริษัท 
    บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด  
 2536 - 2551 : กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
 2531 - 2551 :  กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้
 2544 - 2550 :   กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล   
    (ประเทศไทย)

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน�:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 • กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) 
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
 • กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์
 • กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 
 • กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 • กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 
 • กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเซีย 

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�15�มกราคม�2558��:
 ตนเอง       24,490,560 หุ้น (15.12%)  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   9.63% (15,600,000 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร   
 บิดา นายธันยา หวังธำ รง

 หมายเหตุ 

 (2.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีผล 12 มี.ค.2557 

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน) Florida International University
 •  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการเงิน) 
  Florida International University
 •  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 •  บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง  วิทยาลัยวิทยาการตลาดทุน    
   (วตท) รุ่นที่ 11/2010
 •  หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
 2557 - ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
    บมจ. กรุงไทยพานิชประกันภัย
 2554 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
    บจก. คอปเปอร์ไวรด์
 2554 – ปัจจุบัน  : คณะอนุวุฒยาจารย์ สถาบันบัณฑิต   
    บริหารธุรกิจศศินทร์/จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2551 – ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
 2554 - 2557  : ประธานกรรมการสรรหา
    และก�าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ
 2550 – 2556  : รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - 2556  : รองคณบดี ฝ่ายบัณฑิตศึกษา 
    คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการบัญชี   
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2543 - 2552  : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
    บมจ.ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
 • ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. กรุงไทยพานิช  
  ประกันภัย
 •  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวรด์

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�15�มกราคม�2558��:
 ตนเอง   1,230,000 หุ้น (0.76%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ           ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 พี่ชาย นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา

 หมายเหตุ

 (1.) ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก มีผล 13 ม.ค.2557
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 คุณวุฒิการศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน), Georgia State University
 • บัญชีมหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 ประวัติการฝึกอบรม
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - Advance Audit Committee Programs รุ่นที่ 7/2012
  - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นท่ี 6/2011
  - Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่11/2011
  - Monitoring the System of Internal Control and Risk    
   Management (MIR) รุ่นที่ 11/2011
  - 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
2550 - ปัจจุบัน :  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ    
     บมจ.ผลธัญญะ
2549 - ปัจจุบัน : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2553 - 2557 : ผู้อ�านวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2550 - 2552 : หัวหน้าภาควิชาการเงิน 
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2547 - 2549 : ประธานโครงการ Master of Management    
     (Finance), College of Management    
     มหาวิทยาลัยมหิดล
2543 - 2547 : รองผู้อ�านวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย์    
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
บริษัทย่อย : ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :   
• รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
ตนเอง    24,000 หุ้น (0.01%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ประวัติการฝึกอบรม
 • ก.ค. 2557  หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)
  - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นท่ี    
   14/2015 (ก.พ. 2558)
  - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
   รุ่นที่ 68/2008

 ประสบการณ์การทำ�งาน
 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
    บมจ.ผลธัญญะ
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ 
 2556 - ปัจจุบัน  : ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม
 2550 - ปัจจุบัน : กรรมการ Aegle Safety Equipment    
    (Shanghai) Co.,Ltd
 2549 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 2548 - ปัจจุบัน  : กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.    
 2556  : รองประธานกรรมการบริหาร 
    บมจ.ผลธัญญะ
 2555 - 2556  : ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
    บมจ.ผลธัญญะ.
 2550 - 2555  : กรรมการผู้จัดการ บมจ.ผลธัญญะ 
 2547 - 2551 : กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 
 2546 - 2551  : กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / 
    บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย 
 2544 - 2551  : กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
 2536 - 2551  : กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
 2531 - 2551  : กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้ 
 2544 - 2550  : กรรมการผู้จัดการ บจก. พีดีเอส 
    อินเตอร์แนชชั่นแนล (ประเทศไทย) 
 2547 - 2549  : ประธานกรรมการ Aegle Safety 
    Equipment (Shanghai) Co.,Ltd

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : 
 • ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd
 • กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 • กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd.

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�15�มกราคม�2558��:
 ตนเอง   4,749,000 หุ้น (2.93%)  
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   16.62% (26,930,999 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
 ไม่มี

 หมายเหตุ

 (3.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผล 10 ก.พ.2557 

� 3.�นายธีรเดช�จารุตั้งตรง(3) อายุ 62 ปี
  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 	 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

� 4.�รศ.ดร.เสกศักดิ์�จำ�เริญวงศ์ อายุ 59 ปี
  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550
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 คุณวุฒิการศึกษา
 • ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  University of Waterloo 
 • วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
  University of Waterloo 
 • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
  Youngstown State University, USA 
 • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
  (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

 ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 18/2014
  -  หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008
  -  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 23/2008

 ประสบการณ์การทำ�งาน
 2550 - ปัจจุบัน  :  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    
   บมจ. ผลธัญญะ
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
   บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี 
 2553 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�านวยการโครงการบริหารธุรกิจ 
   มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2548 - ปัจจุบัน  : รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2547 - ปัจจุบัน  : กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขบริหารธุรกิจ   
   (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2554 - 2557  : กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 
   บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - 2556 : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
   บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2544 - 2550 : กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 
   หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 • กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • ผู้อ�านวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวิทยาลัย   
  ธรรมศาสตร์

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
 ตนเอง   24,000 หุ้น (0.01%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	  
 ไม่มี

 หมายเหตุ

 (4.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมีผล 12 มี.ค.2557

 คุณวุฒิการศึกษา
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (การเงิน) University of Colorado at Denver
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

 ประวัติการฝึกอบรม
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (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
 2550 - ปัจจุบัน :  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน    
     บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2250 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี
 2556 - 2557 : กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น
 2554 - 2556 : กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
     บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 2548 - 2550 : ผู้จัดการฝ่ายควบคุมธุรกิจ 
     บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

การดำารงตำาแหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
บริษัทย่อย : ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น 
• กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
• กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
ตนเอง    24,000 หุ้น (0.01%)
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 
 ไม่มี

� 5.�รศ.ดร.�เอกจิตต์�จึงเจริญ(4) อายุ 52 ปี
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
  ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550

� 6.�นายนพดล�ธีระบุตรวงศ์กุล� อายุ�47�ปี
  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
	 	กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน	
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 12 กันยายน 2550
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� คุณวุฒิการศึกษา
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา
  วชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  

 • วุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความช�านาญในการประกอบวิชาชีพ   
  เวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

� ประวัติการฝึกอบรม
 •    ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014

� ประสบการณ์การทำ�งาน
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการอิสระ บมจ.ผลธัญญะ
 2555 - ปัจจุบัน : อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุน
     เน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
 2543 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟพอร์ทูนิตี้
 2536 - ปัจจุบัน  : ผู้อ�านวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม 
     ศรีสามพรานการแพทย์
 2553 - 2555  : คณะกรรมการบริหาร เว็บไซต์ thaivi.com
 2536 - 2542   : แพทย์เฉพาะทาง สูตินรีแพทย์ 
     ส�านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

� การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน�:
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 • กรรมการผู้จัดการ บจก. เกรท ออฟพอร์ทูนิตี้
 • อุปนายกสมาคม สมาคมนักลงทุนเน้นคุณค่า(ประเทศไทย)
 • ผู้อ�านวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย์

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
 ตนเอง   34,320 หุ้น (0.02%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   0.92% (1,488,240 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 
  ไม่มี

 หมายเหตุ

 (5.) ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกมีผล 13 ม.ค.2557 

 คุณวุฒิการศึกษา
 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
  รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

 •   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 • ม.ค. 2557 หลักสูตร “การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน ์  
  ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5”
 • ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเสี่ยงระดับ 
  Mastering Risk Management”
 • ต.ค. 2557 หลกัสตูรอบรมภายใน “ระบบการควบคมุภายในตามกรอบแนวทาง  
  COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรฝึกอบรมภายใน 
  “Beer Game เกมจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ”
 •  The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

� ประสบการณ์การทำ�งาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 2556 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 2553 - 2555  : ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรม   
     ภาคกลาง บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - 2553  : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
 2542 - 2549      : ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ
 2535 - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลธัญญะ

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน�:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 • กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	 
 ไม่มี

 

� 7.�นายแพทย์ประมุข�วงศ์ธนะเกียรติ(5) อายุ 45 ปี
  กรรมการอิสระ

  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ: 13 มกราคม 2557

� 8.�นายบุญชัย�สุวรรณวุฒิวัฒน์� อายุ�51�ปี
  กรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
	 	 กรรมการบริหารความเสี่ยง
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ:  30 เมษายน 2556
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� คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 ประวัติการฝึกอบรม
 • ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเสี่ยงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายใน
  ตามกรอบแนวทาง COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน 
  “Beer Game เกมจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ”  
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

� ประสบการณ์การทำ�งาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด     
     บมจ. ผลธัญญะ
 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
 2549 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
 2557  : ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ
 2552 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - 2552 : ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด  บจก.ผลธัญญะ

� การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน�:
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 • กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
 • กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

	 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ	ณ	วันที่	15	มกราคม	2558		:
 ตนเอง   12,000,000 หุ้น (7.41%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  4,224,000% (2.61หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร	  
 บุตรชาย นายชวลิต หวังธำ รง
 

 9. นายธันยา หวังธำ รง อายุ 34 ปี
  กรรมการ/กรรมการบริหาร
  วันที่เริ่มเป็นกรรมการ:  30 เมษายน 2556
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คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

5. นายปโยธร มุ้งทอง

5.

3.

6. นายธันยา หวังธำ รง

6.

4.

7.

7. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร

1. 2.1. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์

2. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา

3. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา

4. นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล
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ประวัติคณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

 คุณวุฒิการศึกษา
 • การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส�าหรับนักบริหารระดับสูง 
  รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า

 •   ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 • ม.ค. 2557 หลักสูตร “การวางแผนภาษีเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์   
  ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นที่ 5”
 • ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเสี่ยงระดับ 
  Mastering Risk Management”
 • ต.ค. 2557 หลกัสตูรอบรมภายใน “ระบบการควบคมุภายในตามกรอบแนวทาง  
  COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรฝึกอบรมภายใน 
  “Beer Game เกมจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ”
 •  The Senior Executive Program (SEP) ปี 2553 
  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 155/2012

	 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 2556 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 2553 - 2555  : ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรม   
     ภาคกลาง บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - 2553  : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ
 2542 - 2549      : ผู้จัดการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ
 2535 - 2541 : ผู้จัดการฝ่ายขาย บจก. ผลธัญญะ

 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์
 • กรรมการ บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี

 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
 ไม่มี

	 คุณวุฒิการศึกษา
 •  วิทยาศาสตร์บัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) 

	 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ม.ค. 2557 หลักสูตร “การวางแผนภาษีเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิ   
  ประโยชน์ของผู้บริหารและพนักงาน รุ่นท่ี 5”
 •  ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ    
  Mastering Risk Management”  
 •  ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”  
 •  พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “Beer Game เกมจ�าลอง   
  สถานการณ์ธุรกิจ”  

	 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่าย   
     บัญชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2557 - ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
     บจก. ผล วอเตอร์
 2550 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก.นนทรีการบัญชี
 2547 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. รักเจริญ
 2552 - 2556 : กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง
 2550 - 2553 : ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2539 - 2549 : กรรมการผู้จัดการ บจก. นนทรีการบัญชี3 

	 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล วอเตอร์
 บริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่มี
 กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 • กรรมการ บจก. นนทรีการบัญชี
 • กรรมการ บจก. รักเจริญ

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 ตนเอง   108,000 หุ้น (0.07%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  :0.43% (696,000 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
  น้องชาย ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา

	 1.	นายบุญชัย	สุวรรณวุฒิวัฒน์	 อายุ	51	ปี
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

	 2.	นายพรศักดิ์	ชุนหจินดา	 อาย	ุ47	ปี
  กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
  และการเงิน/ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
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	 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 
 •  รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 •  ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”ิ
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “Beer Game เกมจ�าลอง   
  สถานการณ์ธุรกิจ”

 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าด้านการ   
     ควบคุมสภาพแวดล้อม บมจ. ผลธัญญะ
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จ�ากัด
 2550 - 2553 : ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ
 2538 - 2550  : ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ
 2535 - 2537 : รองหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ

 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จ�ากัด
  บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 ตนเอง   600,000 หุ้น (0.37%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร 
  ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 •  บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

	 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ม.ค. 2557 หลักสูตร “COSO 2013 กรอบแนวทางระบบการควบคุม   
  ภายในใหม่ล่าสุด” โดย สภาวิชาชีพบัญชีฯ
 •  ก.ย. 2557 หลักสูตร “Emerging Identity of Internal Audit” โดย    
  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 • ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “Beer Game เกมจ�าลอง   
  สถานการณ์ธุรกิจ”

	 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2550 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2547 - 2550 : ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
     บจก. ผลธัญญะ
 2543 - 2546 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
 2540 - 2543  : ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธัญญะ
 2538 - 2539  : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บจก. ผลธัญญะ
 2534 - 2537 : รองผู้จัดการแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญะ

	 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร   
 ไม่มี

	 3.	นางสาวประไพพิศ	วิริยะบุบผา	 อายุ	45	ปี
  ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/ 
  ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการ
  ด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 

	 4.	นางสาวณัฐชมกร	พัวพันธ์สกุล	 อายุ	52	ปี
  ผู้อ�านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/
  เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
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	 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • วิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย   
  รามค�าแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  พ.ย. 2557 การประชุมวิชาการประจ�าปี 2557 (คร้ังท่ี 20) ก้าวไปสู่   
  ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการความปลอดภัยผู้รับเหมา โดย    
  สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท�างาน
 •  ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม   
  กรอบแนวทาง COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน 
  “Beer Game เกมจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ”

 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินค้าและบริการด้าน   

     ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม   
     ในการท�างาน บมจ.ผลธัญญะ
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ 
     บจก.ผล พาลาเดียม
 2557 : ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     บมจ.ผลธัญญะ
 2553 – 2555 : ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย 
     Government & Retail บมจ.ผลธัญญะ
 2550 - 2553  : ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธัญญะ
 2544 - 2552  : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธัญญะ

	 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บจก. ผล พาลาเดียม จ�ากัด

 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
 ประวัติการฝึกอบรม
 • ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเสี่ยงระดับ    
  Mastering Risk Management” 
 • ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายใน
  ตามกรอบแนวทาง COSO 2013”
 • พ.ย. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน 
  “Beer Game เกมจ�าลองสถานการณ์ธุรกิจ”  
 • หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 180/2013

	 ประสบการณ์การทำ	งาน
 2556 - ปัจจุบัน : กรรมการ บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร/ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด     
     บมจ. ผลธัญญะ
 2558 - ปัจจุบัน : ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     บมจ. ผลธัญญะ
 2554 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
 2549 - ปัจจุบัน  : กรรมการ บจก. กัสมีเดีย
 2549 - ปัจจุบัน : กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย
 2557  : ผู้อ�านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ
 2552 - 2553 : ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - 2552 : ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาด บจก.ผลธัญญะ

	 การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

 • กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
 • กรรมการ บจก. กัสมีเดีย

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
 ตนเอง   12,000,000 หุ้น (7.41%)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ  2.61% (4,224,000 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร   
 บุตรชาย นายชวลิต หวังธำ รง

	 5.	นายปโยธร	มุ้งทอง	 อายุ	44	ปี
  ผู้อ�านวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการ
  ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
  และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

	 6.	นายธันยา	หวังธำ	รง	 อายุ	34	ปี
  ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด/
  ผู้อ�านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
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คุณวุฒิการศึกษา
•  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประวัติการฝึกอบรม
•  หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008   
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
•  ก.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “การบริหารความเส่ียงระดับ   
 Mastering Risk Management” 
•  ต.ค. 2557 หลักสูตรอบรมภายใน “ระบบการควบคุมภายในตาม  
 กรอบแนวทาง COSO 2013”
•  หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 - หลักสูตร  Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG) รุ่น   
 17/2015 
 - หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 
 - หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011
 - หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 
ประสบการณ์การทำ	งาน
2551 - ปัจจุบัน : เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการ  
   บริษัท บมจ. ผลธัญญะ
2556 - ปัจจุบัน : เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
   บมจ. ผลธัญญะ
2552 - 2556 : เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความ  
   เสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ
2551 - 2556  : เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 
   บมจ. ผลธัญญะ
2546 - 2551  : ผู้จัดการธุรการ/ผู้จัดการบริหารสัญญา 
   บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น
2544 - 2546 : ผู้ช่วยฝ่ายจัดซื้อ/เลขานุการบริหาร 
   ผู้จัดการทั่วไป 
   บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม
2541 - 2543 : หัวหน้าส่วนจัดซื้อ 
   บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก้

การดำ	รงตำ	แหน่งกรรมการ/อื่นๆ	ในปัจจุบัน	:
บริษัทย่อย : ไม่มี
บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที่ 15 มกราคม 2558  :
ตนเอง    ไม่มี
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ   ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร  
ไม่มี

	 7.	นางสาวเสาวภา	ชูรุจิพร	 อายุ	53	ปี
  เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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ชื่อบริษัท : บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัท (ภาษาอังกฤษ) : PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED

ชื่อย่อ : PHOL

ทุนจดทะเบียน : 162,000,000.00  บำท (หุ้นสำมัญ 162,000,000 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ทุนชำาระแล้ว : 161,999,986.00 บำท (หุ้นสำมัญ 161,999,986 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมและจัดจ�ำหนำ่ย 

ออกแบบ ผลิต ก่อสรำ้ง และให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนล�ำลูกกำ ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150

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

ที่ตั้งสำานักงานสาขา : 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 ผล พาลาเดียม จำากัด

 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%

2) บริษัท ผล วอเตอร์ จำากัด

 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 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%

4) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำากัด

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

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 70%

ข้อมูลทั่วไป
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นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

62 อำคำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

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

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำากัด

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 สำานักกฎหมายธีรคุปต์

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 ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ในเว็บไซต์

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

อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำที่มีกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียง มี

สินค้ำหลำกหลำยมำกกว่ำ 3,000 รำยกำร บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกกว่ำ  30 ตรำสินค้ำ โดยมีตรำสินค้ำที่บริษัทได้รับ

กำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยเดียว ได้แก่ ตรำสินค้ำ King’s ตรำสินค้ำ Microgard และ ตรำสินค้ำ Ansell นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรพัฒนำ

ตรำสินค้ำเป็นของตนเอง ได้แก่ ตรำสินค้ำ Synos และ ตรำสินค้ำ ENV-SAFE และเพื่อกำรเติบโตในอนำคต บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจด้ำน

กำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ ทั้งในระดับอุตสำหกรรม และระดับครัวเรือน รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต และติด

ตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำ และกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจำกระบบบ�ำบัดในรูปแบบของสัมปทำน 

 บริษัทแบ่งสินค้ำและบริกำรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ 

 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน (Occupational Safety, Health 

and Environment Products) ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงำนใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใด

ส่วนหนึง่ของร่ำงกำยหรอืหลำยส่วนร่วมกนัในขณะท�ำงำน เพือ่ป้องกนัอนัตรำยทีอ่ำจเกดิขึน้จำกสภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น อนัตรำยจำกควำม

ร้อน, แสง, เสียง, สำรพิษ, สำรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สำมำรถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่ำงกำยตั้งแต่ศรีษะจรด

เท้ำ เช่น หมวกนิรภัย, แว่นตำนิรภัย, ที่อุดหู, หน้ำกำกป้องกันฝุ่นและสำรเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้ำนิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ 

เป็นต้น 

ตัวอย่างสินค้า

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 1.2 อุปกรณ์เพื่อควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสรำ้งควำม

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

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

ตัวอย่างสินค้า

 2. กลุม่สนิค้าและบรกิารด้านการควบคมุสภาพแวดล้อม (Control Environment Products) เป็นอปุกรณ์ทีใ่ช้ควบคมุสภำพแวดล้อม

ให้มคีวำมสะอำด ปลอดภยัในสถำนทีป่ฏบิตังิำนทีต้่องกำรกำรควบคมุ เช่น โรงพยำบำล ห้องคลนีรมูในกลุม่อตุสำหกรรมผลติยำ กลุม่อตุสำหกรรมผลติ

เครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น สินคำ้ในหมวดนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ท�ำควำม

สะอำด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำสถิตย์ ถุงมือในงำนสภำพควบคุม เครื่องเขียนส�ำหรับห้องคลีนรูม ผ้ำคลีนรูม และชุดคลีนรูม

ตัวอย่างสินค้า

ชุดทำางานในห้องคลีนรูม ผ้าเช็ดชิ้นงาน ถุงมือสำาหรับห้องคลีนรูม

อุปกรณ์เป่า-ดูด อากาศ ตู้และภาชนะ
สำาหรับจัดเก็บสารเคมี

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย อุปกรณ์ชำาระ
ล้างฉุกเฉิน

เครื่องวัดแก๊ส

ถุงมือนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากาก ชุดผจญเพลิง ชุดป้องกัน
สารเคมี

หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง
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 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำาบัดนำ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) โดยบริษัทแบ่งกำรด�ำเนินงำน

ออกเป็น 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

ตัวอย่างสินค้า

 3.2 กำรให้บรกิำรจ�ำหน่ำยน�ำ้จำกระบบบ�ำบดัให้แก่ลกูค้ำ ในลกัษณะเดยีวกบัรปูแบบของสมัปทำน (Build-Own-Operate) โดยด�ำเนนิกำร

ตั้งแต่กำรออกแบบ ผลิตและติดตั้งระบบ และน�ำระบบไปติดตั้งในสถำนที่ของลูกค้ำในลักษณะพร้อมใช้งำน และเก็บเกี่ยวรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำที่

บ�ำบัดได้ ให้กับลูกค้ำตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำ โดยที่บริษัทเป็นเจำ้ของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่ำว 

 3.3 กำรให้บรกิำรออกแบบ ผลติ และตดิตัง้ระบบบ�ำบดัน�ำ้ โดยด�ำเนนิกำรออกแบบ ผลติ และตดิตัง้ระบบบ�ำบดั มุง่เน้นในระบบจดักำรน�ำ้เพือ่

ตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้น�้ำ โดยกำรบ�ำบัดน�้ำดีให้ได้คุณภำพเหมำะสมหรือท�ำกำรบ�ำบัดน�้ำเสียเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ ซึ่งรวมถึง กำรออกแบบ

และวศิวกรรม, งำนโครงสร้ำง, กำรตดิตัง้และตดิตำมผล, กำรวเิครำะห์ผลในห้องปฏบิตักิำร, กำรซ่อมบ�ำรงุและงำนบรกิำรหลงักำรขำย ประเภทกำรให้

บรกิำรครอบคลมุกำรบรกิำรออกแบบพร้อมผลติแบบเบด็เสรจ็ (Turnkey) และบรกิำรออกแบบและผลติระบบบ�ำบดัน�ำ้ชดุประกอบส�ำเรจ็ (Module) 

ภำยใต้ตรำสินค้ำของผู้ว่ำจ้ำงเอง (OEM : Original Equipment Manufacturer)

 3.4 กำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

 

 ตรำสนิค้ำทีส่�ำคญัทีบ่รษิทัจดัจ�ำหน่ำยในกลุม่สนิค้ำและบรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่อปุโภคและบรโิภค ได้แก่ GE, PENTAIR และ ANDRITZ

ตัวอย่างระบบบำาบัดนำ้า Waste water treatment system

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

 บริษัท ด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนมำมำกกว่ำ 30 ปี โดย

ถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำในกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร ซึ่งปัจจุบัน ยังถือเป็นธุรกิจหลักที่สร้ำงรำยได้ให้กับบริษัท ซึ่งบริษัทยังคงวำงเป้ำหมำยกำร

เติบโตของรำยได้ไม่ต�่ำกวำ่ร้อยละ 15 ต่อปี จำกกลยุทธ์ในกำรสรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรำสินค้ำใหม่ รวมถึงกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำที่เป็นตรำสินค้ำ

ของบรษิทัเอง ให้สำมำรถรองรบัควำมต้องกำรของลกูค้ำได้มำกขึน้ เพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั เพือ่ให้สำมำรถเพิม่รำยได้ทัง้จำกฐำนลกูค้ำเดมิ 

และฐำนลูกคำ้ใหม่ได้

 ส�ำหรบัธรุกจิด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่อปุโภคและบรโิภค บรษิทัยงัมคีวำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำธรุกจิให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กบับรษิทัในสดัส่วน

ทีส่งูขึน้ โดยกำรเพิม่ผลติภณัฑ์ด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้ ส�ำหรบักลุม่ลกูค้ำทีเ่ป็นผูบ้รโิภคโดยตรง และผลติภณัฑ์หรอือปุกรณ์ด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้ส�ำหรบักลุม่

ลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม กลุ่มโรงแรม ที่พัก และลูกค้ำกลุ่มผู้รับเหมำ รวมถึงกำรพัฒนำบุคลำกรให้เป็นผู้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ สำมำรถ

ให้บริกำรได้อย่ำงครบวงจร นอกจำกนี้ บริษัทมีแผนด้ำนโครงกำรลงทุนระบบผลิตน�้ำประปำชุมชนในรูปแบบสัมปทำน ซึ่งบริษัทมีกำรส�ำรวจพื้นที่ใน

หลำยพื้นที่ และศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรท�ำโครงกำรฯ อย่ำงต่อเนื่อง 

เครื่องกรองนำ้าสำาหรับครัวเรือน ระบบบำาบัดนำ้าสำาหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดนำ้า
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โครงสร้างกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน)

บริษัท ผล พาลาเดียม จำากัด

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

บริษัท ผล วอเตอร์ จำากัด

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำากัด

สาขาระยอง

สาขาเชียงใหม่

สาขาภูเก็ต

99.99%

99.99%

76.67%

70%

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ

 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจ�ำหน่ำยเมล็ดธัญพืชและสินค้ำทำงกำรเกษตร บริษัทได้มี

กำรหยุดด�ำเนินกิจกำรไประยะหนึ่ง จนในปี 2521 คุณชวลิต หวังธ�ำรงได้เข้ำมำด�ำเนินกิจกำรของบริษัท โดยเปลี่ยนประเภทธุรกิจมำเป็นผู้จัดจ�ำหนำ่ย

ผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน  

 ในปี 2551 บรษิทัมกีำรปรบัปรงุโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพือ่รองรบักำรขยำยตวัในอนำคต บรษิทัได้จดทะเบยีนแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ�ำกดั 

และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 95 ล้ำนบำทเป็น 135 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชำชนทั่วไป พร้อมเปลี่ยนแปลง

มูลคำ่ที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5 บำทเป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และบริษัทได้รับอนุญำตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดย

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

 ในปี 2552 บริษัทเริ่มขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำโดยร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิ

เนียริ่ง จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย แต่เนื่องจำกกำรด�ำเนินงำนในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2556 บริษัท พีดี 

เจเนซิส เอนจิเนียริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

 ในปี 2555 บรษิทัจดัตัง้สำขำเพิม่อกี 1 สำขำทีอ่�ำเภอเมอืงภเูกต็ ปัจจบุนับรษิทัจงึมสี�ำนกังำนสำขำ 3 แห่งคอื ภำคตะวนัออกทีจ่งัหวดัระยอง 

ภำคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภำคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศแถบอำเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท 

เอกำร์ จ�ำกัด เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในประเทศเมียนมำร์ 

 ปี 2556 บรษิทัด�ำเนนิกำรจดัตัง้บรษิทัย่อย 2 แห่ง คอื ในเดอืนมกรำคม จดัตัง้บรษิทั ผล พำลำเดยีม จ�ำกดั วตัถปุระสงค์เพือ่จดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำ

ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยให้กับลูกค้ำในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท 

และในเดือนกันยำยน ด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชำ 

เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน คิดเป็น

ร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200,000,000 เรียล (เทียบเท่ำ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นเงินบำทประมำณ 9.5 ล้ำนบำท

 และในเดอืนกมุภำพนัธ์ ปี 2557 บรษิทัด�ำเนนิกำรจดัตัง้บรษิทัย่อย บรษิทั ผล วอเตอร์ จ�ำกดั วตัถปุระสงค์เพือ่ด�ำเนนิธรุกจิด้ำนระบบบ�ำบดั

น�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ�ำรุงรักษำระบบ ให้ลูกค้ำทั้งหน่วยงำน

ภำครัฐและภำคเอกชน โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท

หมำยเหตุ : บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี
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หน่วย: บาท

ประเภทของรายได้

ปี 2557 ปี 2556* ปี 2555

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

1.  กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY)

668,824,588 82.83% 635,044,305 81.76% 597,171,901 75.20%

2. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (CE) 105,110,445 13.02% 105,708,965 13.61% 152,942,703 19.26%

3. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค
 และบริโภค (WATER)

29,075,412 3.60% 33,124,734 4.26% 39,913,578 5.03%

4.  รำยได้อื่นๆ 4,480,211 0.55% 2,794,622 0.36% 4,097,181 0.52%

 รวมรำยได้ 807,490,656 100% 776,672,626 100.00 794,125,363 100.00

โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมในปี 2555 ถึงปี 2557 สำมำรถแสดงแยกตำมกลุ่มสินค้ำและบริกำรได้ดังนี้

หมำยเหตุ : *บริษัทมีกำรจัดประเภทสินค้ำใหม่ ระหวำ่งกลุ่มสินค้ำ SAFETY และ CE จึงท�ำให้โครงสรำ้งรำยได้ที่แสดงเปลี่ยนไปจำกที่เคยรำยงำนไว้ใน ปี 2556
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กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำางาน 
และกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม

 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรควบคุมสภำพ

แวดล้อม มีควำมเกี่ยวข้องกับภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื่องจำกสินค้ำที่จัดจ�ำหน่ำยเป็นสินค้ำที่ใช้ในสถำนประกอบกำร

อุตสำหกรรม หรือใช้กับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซึ่งหำกภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกกรรมมีกำรเติบโตสูง จะท�ำให้มีควำมต้องกำรใช้สินค้ำ

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนสูงเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็น

มำกขึ้น จำกเหตุผลหลำยประกำร ไม่วำ่จะเป็น กำรบังคับด้วยกฎหมำย หรือควำมต้องกำรสร้ำงคุณภำพ และมำตรฐำนในกำรผลิตของผู้ประกอบกำร

เอง รวมถึงควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยให้กับพนักงำน จึงท�ำให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมทั้งขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำด

เล็ก หันมำให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยให้กับผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำม

ปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น

 

 ข้อมูลจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ในปี 2557 ขยำยตัวเพียง

ร้อยละ 0.7 ซึ่งชะลอตัวลงจำกปี 2556 ที่ขยำยตัวร้อยละ 2.9   ส�ำหรับภำคกำรผลิตอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ ในปี 2557 ยังคงชะลอตัวเช่น

เดียวกัน โดยลดลงตำมควำมต้องกำรภำยในประเทศ ที่กิจกรรมทำงเศรษฐกิจได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ทำงกำรเมืองในช่วงต้นปี และกำรผลิต

เพื่อกำรส่งออกที่เพิ่งเริ่มจะขยำยตัวในช่วงปลำยปี จำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่เริ่มฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป 

 

 จำกตวัเลขตวัชีว้ดัเศรษฐกจิหลำยๆตวั พบว่ำมกีำรปรบัตวัลดลงจำกปีก่อน เช่น ดชันผีลผลติอตุสำหกรรมและอตัรำกำรใช้ก�ำลงักำรผลติ โดย

อุตสำหกรรมที่มีกำรผลิตลดลงได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุตสำหกรรมปิโตรเลียม อุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรก่อสร้ำง เป็นต้น อย่ำงไรก็ตำม 

ถึงแม้วำ่บริษัทจะได้รับผลกระทบจำกกำรลดลงของภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรมหลักๆดังกล่ำว แต่เนื่องจำกกลุ่มลูกค้ำของบริษัท มีควำมหลำกหลำย

กระจำยอยู่ในทุกกลุ่มอุตสำหกรรม รวมถึงกลุ่มลูกค้ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจตำ่งๆ ที่บริษัทสำมำรถสร้ำงยอดขำยได้เพิ่มขึ้นในปี 2557 จึง

ท�ำให้ผลกำรด�ำเนินงำนในภำพรวมได้รับผลกระทบไม่มำกนัก   

ที่มา: ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ดัชนี 2555 2556

2556 2557

Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q 1 Q 2 Q 3 Q 4 2557

ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรม 181.6 175.7 184.7 174.1 173.6 170.5 171.7 165.7 166.8 166.5 167.7

YOY (%) 2.2 -3.2 2.9 -5.1 -3.6 -7.1 -7.0 -4.8 -3.9 -2.4 -4.6

ดัชนีกำรส่งสินค้ำ 200.6 196.0 208.0 195.7 194.0 186.4 183.2 179.8 180.6 181.8 181.4

YOY (%) 10.8 -2.3 11.5 -3.0 -5.6 -10.6 -11.9 -8.1 -6.9 -2.5 -7.5

ดัชนีสินค้ำส�ำเร็จรูปคงคลัง 184.3 200.5 195.3 197.4 203.2 206.2 210.9 199.0 194.9 185.0 197.4

YOY (%) 0.9 8.8 7.5 5.6 11.1 11.0 8.0 0.8 -4.1 -10.2 -1.5

อัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิต 66.0 64.4 67.4 64.0 63.9 62.2 61.8 59.5 60.5 60.1 60.5

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
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 ภำพรวมเศษฐกิจของประเทศ ในปี 2558 คำดว่ำจะขยำยตัวได้ดีขึ้น จำกแนวโน้มกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ซึ่งมีแรงขับเคลื่อน

จำกกำรใช้จ่ำยภำครฐัและภำคเอกชน ควำมเชือ่มัน่ในกำรลงทนุของภำคธรุกจิดขีึน้ กำรส่งออกมแีนวโน้มค่อยๆฟ้ืนตวัตำมภำวะเศรษฐกจิต่ำงประเทศ 

ภำพรวมอตุสำหกรรมไทยคำดว่ำจะขยำยตวัเช่นเดยีวกนั ส�ำนกังำนเศรษฐกจิอตุสำหกรรมคำดกำรณ์ว่ำ อตุสำหกรรมจะขยำยตวัประมำณร้อยละ 2-3 

ดัชนีผลผลิตอุตสำหกรรมจะขยำยตัวร้อยละ 3-4 จำกทิศทำงที่ดีของกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจอุตสำหกรรม เป็นโอกำสให้บริษัทสำมำรถขยำยตลำดให้

เติบโตได้

 

 ภำวะกำรแข่งขันส�ำหรับสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงสินค้ำด้ำนกำรควบคุม

สภำพแวดล้อม ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่ำนมำ จำกกำรที่ประเทศไทยยังคงเป็นฐำนกำรผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุก

กลุ่มอุตสำหกรรม โรงงำนอุตสำหกรรมยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และมีปัจจัยสนับสนุนทำงด้ำนกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย

ที่มีควำมเข้มงวดมำกขึ้น ท�ำให้มีอุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้

ขำยรำยใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรำยย่อย สินค้ำที่จ�ำหน่ำยยังมีไม่ครอบคลุมทั้งหมด บริษัทยังคงได้เปรียบใน

เรื่องของสินค้ำที่มีจ�ำหน่ำยอย่ำงหลำกหลำยและรองรับกำรสั่งซื้อในปริมำณมำกได้ กำรแข่งขันส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำในตลำด

ที่ลูกค้ำไม่เน้นเรื่องคุณภำพสินค้ำมำกนัก บริษัทจะใช้วิธีหำผู้ผลิตหรือผู้ขำยรำยใหม่เพื่อให้ได้รำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ แต่ส�ำหรับลูกค้ำที่เน้น

เรื่องมำตรฐำนสินค้ำสูง บริษัทยังสำมำรถแข่งขันได้ เนื่องจำกสินค้ำที่บริษัทจ�ำหน่ำยมีคุณภำพสูง มีมำตรฐำนรองรับ เป็นที่ยอมรับจำกลูกค้ำ 

ประกอบกับกำรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ทั้งแบบตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยเดียวและตัวแทนจ�ำหน่ำยทั่วไป 

คู่แข่งจึงยังมีน้อยรำย

 

 นอกจำกนี ้กำรทีบ่รษิทัประกอบธรุกจิในด้ำนนีม้ำเป็นระยะเวลำนำน ผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นทีย่อมรบัทัง้ด้ำนคูค้่ำและลกูค้ำ ประกอบกบับรษิทั

มกีำรพฒันำด้ำนกำรจดัหำผลติภณัฑ์ใหม่ และกำรพฒันำสนิค้ำภำยใต้ตรำสนิค้ำของบรษิทัเอง รวมถงึกำรพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญด้ำน

ควำมปลอดภัย สำมำรถให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลือกใช้สินค้ำด้ำนควำมปลอดภัยได้อย่ำงเหมำะสมกับทุกกลุ่มลูกค้ำ อีกทั้งบริษัทยังให้ควำมส�ำคัญในกำร

สรำ้งควำมพึงพอใจให้แก่ลูกค้ำทั้งเรื่องสินค้ำและบริกำร ไม่ว่ำจะเป็นลูกคำ้เกำ่ของบริษัท ซึ่งมีฐำนลูกค้ำมำกกว่ำ 4,000 รำย ท�ำให้บริษัทยังคงรักษำ

ตลำดและควำมสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ำได้รวมถึงกำรเพิ่มช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำยเพื่อขยำยฐำนลูกค้ำใหม่ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำ

ส�ำรองคลัง จึงท�ำให้บริษัทมั่นใจศักยภำพในกำรแข่งขันของบริษัท   

กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำาบัดนำ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 
 

 จำกผลกำรศึกษำกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำของประเทศต่ำงๆ ทั่วโลก พบว่ำ หำกทั่วโลกยังคงใช้น�้ำในอัตรำปัจจุบันตำมกำรเพิ่มขึ้น

ของประชำกรทั่วโลกแล้ว ในปี 2567 ซึ่งจะมีประชำกรกว่ำ 8 พันล้ำนคน คำดว่ำประชำกรทั่วโลกขำดแคลนน�้ำเฉลี่ย 500 ลูกบำศก์เมตร

ต่อคนต่อปี โดยปริมำณน�้ำที่สำมำรถใช้ได้จะลดลง และคุณภำพน�้ำอำจปนเปื ้อนด้วยมลพิษ จนไม่สำมำรถน�ำมำใช้ทั้งในกำรบริโภค กำร

ผลิตในอุตสำหกรรมและกำรเกษตร ส่งผลให้ประเทศต่ำงๆ เริ่มหันมำให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรทรัพยำกรน�้ำกันมำกขึ้น ประเทศไทยเป็น

ประเทศหนึ่งที่ถือได้ว่ำมีกำรใช้น�้ำในปริมำณและอัตรำกำรใช้เพิ่มขึ้นสูง กำรใช้น�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชน ควำมต้องกำรใช้น�้ำใน

ประเทศมีเพิ่มขึ้นตำมจ�ำนวนประชำกรที่เพิ่มขึ้น ควำมต้องกำรใช้น�้ำในภำคเกษตรกรรมและอุตสำหกรรมเพิ่มขึ้นตำมกำรขยำยตัวทำงด้ำน

เศรษฐกิจ 

 

 ธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ ในปี 2557 บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรน�้ำส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ 

ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกปี มีกระบวนกำรท�ำงำนหรือกระบวนกำรผลิต ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำเกือบทั้งสิ้น ไม่ว่ำจะเป็นกำร

บ�ำบัดน�้ำเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ เพื่อประโยชน์ในกำรลดค่ำใช้จ่ำย กำรบ�ำบัดน�้ำเสียที่เกิดจำกกระบวนกำรผลิตให้มีคุณภำพตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

ก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำ ระบบผลิตน�้ำบริสุทธ์เพื่อใช้ในกระบวนผลิต เป็นต้น ปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ เริ่มเห็นควำมส�ำคัญของ

กำรน�ำระบบบ�ำบัดน�้ำมำใช้ในกิจกำรมำกขึ้น ด้วยเหตุผลเรื่องค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับน�้ำเพิ่มสูงขึ้น ควำมเข้มงวดของกฎหมำย หรือแนวโน้มเรื่องควำม

รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศหรือของโลก จึงเป็นกำรเพิ่มโอกำสให้บริษัทสำมำรถสร้ำงธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้ 

 



 27บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 ด้ำนกำรใช้น�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคของชุมชม  ภำวะกำรขำดแคลนน�้ำยังเป็นปัญหำส�ำคัญในหลำยพื้นที่ โดยเฉพำะพื้นที่ในเขตต่ำง

จังหวัด ที่หน่วยงำนของภำครัฐไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้อย่ำงทั่วถึง เพื่อกำรเติบโตในระยะยำว บริษัทยังคงมุ่งเน้นกำร

ลงทุนในโครงกำรผลิตน�้ำประปำส�ำหรับชุมชน ซึ่งบริษัทยังคงเดินหน้ำส�ำรวจพื้นที่ แสวงหำโอกำสในกำรลงทุนอย่ำงต่อเนื่อง 

 

 สภำพกำรแข่งขันส�ำหรับธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ มีทั้งกลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก แต่ถือว่ำยังมีจ�ำนวน

น้อยรำย โดยแต่ละแห่งอำจมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน  และกลุ่มลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย ตลำดด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำมีแนวโน้มขยำย

ตัวได้อีกมำก กำรแข่งขันจึงยังถือว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง บริษัทมุ่งเน้นในกำรให้บริกำรส�ำหรับระบบขนำดกลำงและเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นก

ลุ่มผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก ซึ่งบริษัทมีควำมได้เปรียบเรื่อง ควำมสำมำรถในด้ำนกำรลงทุน มีควำมน่ำเชื่อถือ ท�ำให้บริษัทสำมำรถแข่งขัน

ได้ 
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 บริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดโครงสร้ำง

และนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันและบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงก�ำหนดแนวปฏิบัติ

ที่สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรส�ำคัญที่บริษัทและบริษัทย่อยให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำร เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน ดัง

นั้นในปี 2557 บริษัทได้ปรับสถำนะของคณะอนุกรรมกำรควำมเสี่ยงขึ้นเป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้กำรบริหำร

ควำมเสี่ยงทำงธุรกิจอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของผู้บริหำรในทุกระดับชั้น

 

 ดังนั้นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง

มีประสิทธิภำพและสำมำรถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท และมีกำรทบทวนนโยบำยอย่ำงสม�่ำเสมอ 

ให้ครอบคลุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดของกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำระส�ำคัญ ดังนี้

1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 สินค้ำที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยยอดกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศในปี 2555 ถึง 

ปี 2557 คิดเป็นประมำณร้อยละ 66 ร้อยละ 67 และร้อยละ 69 ของยอดกำรสั่งซื้อทั้งหมด ตำมล�ำดับ ซึ่งกำรเสนอรำคำและกำรช�ำระเงินจะใช้

เงินสกุลดอลลำร์สหรัฐและดอลลำร์สิงคโปร์เป็นหลัก ในขณะที่สินค้ำเกือบทั้งหมดจัดจ�ำหน่ำยในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอำจได้รับผลกระทบจำก

ควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้ำและก�ำไรขั้นต้นของบริษัท 

 อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบดังกล่ำวและท�ำกำรขอเปิดวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินเพื่อป้องกัน

ควำมเสี่ยงดังกล่ำว ซึ่งเป็นวงเงินที่สำมำรถครอบคลุมยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศในขณะใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  บริษัทมี

วงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบำทไทย 220 ล้ำนบำท  และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกับ 1.15  ล้ำน

เหรียญ  โดยบริษัทจะซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำง

ประเทศด้วยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่อง  ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบจำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงจ�ำกัด ดังจะ

เห็นได้จำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2555 ถึง ปี 2557 ที่มียอด ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลก

เปลี่ยน เท่ำกับ 1.47 ล้ำนบำท (2.09)  ล้ำนบำท และ 2.06 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนมีกำรเปลี่ยนแปลงจนมีผลท�ำให้

ต้นทุนสินค้ำของบริษัทเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส�ำคัญ บริษัทจะท�ำกำรปรับรำคำสินค้ำไปตำมสภำพตลำดโดยแจ้งให้ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ ดังนั้นควำม

ผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ 

2. ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่สำาคัญ

 บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหนำ่ยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้ำที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ำ

หรือผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีตรำสินค้ำของตนเองมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ส�ำหรับตรำสินค้ำที่มียอดขำยสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมำณ ร้อยละ 40 

ของรำยได้จำกกำรขำย ในปี 2557 ดังนั้นหำกบริษัทมกีำรสญูเสียตรำสินค้ำดงักล่ำวไปอำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิัทได้ อยำ่งไรก็ตำม

ตลอดระยะเวลำที่ผำ่นมำบริษัทมียอดขำยที่เติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเปำ้หมำย มำกขึ้น รวมทั้งกำรมี

ภำพลักษณ์ของผู้จัดจ�ำหนำ่ยสินค้ำด้ำนอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอยำ่งมืออำชีพ เพื่อให้บริษัทเจำ้ของตรำสินค้ำมีควำมมั่นใจในบริษัท 

และบรษิทัยงัคงรกัษำสถำนะกำรเป็นตวัแทนจ�ำหน่ำยสนิค้ำต่ำงๆ ต่อไปอย่ำงต่อเนือ่ง และบรษิทัยงัมนีโยบำยกำรลดควำมเสีย่งและควำมเสยีหำยจำก

กำรกำรสญูเสยีกำรเป็นตวัแทน โดยมกีำรพฒันำตรำสนิค้ำของบรษิทัเองบำงส่วน ในปี 2557 บรษิทัมรีำยกำรสนิค้ำทีเ่ป็นตรำสนิค้ำของตนเองกว่ำ 200 

รำยกำร คิดเป็นสัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม นอกจำกนี้ บริษัทมีกำรน�ำเข้ำตรำสินค้ำใหม่เพิ่มขึ้นอยำ่ง

ต่อเนื่อง เพื่อครอบคลุมลูกค้ำทุกกลุ่มอย่ำงทั่วถึง โดยในปี 2557 สินค้ำใหม่ในหมวดรองเท้ำนิรภัย ที่บริษัทได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำย คือ 

ตรำสินค้ำ PUMA SAFETY ซึ่งเป็นตรำสินค้ำที่ถือได้วำ่มีชื่อเสียงระดับโลก

3. ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า 

 กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในปี 2555 ถึงปี 2557 มียอดขำยเครดิตคิดเป็นประมำณ ร้อยละ 93 ถึง 95 ของรำยได้จำกกำรขำยและ

กำรให้บริกำร โดยเป็นกำรจ�ำหน่ำยแบบให้เครดิตในกำรช�ำระเงิน ดังนั้นกรณีที่ลูกคำ้ของบริษัทมีลักษณะเป็นหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญเป็นจ�ำนวน

ปัจจัยความเสี่ยง



 29บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่มีนัยส�ำคัญอำจส่งผลต่อสภำพคล่องและผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท บริษัทจึงมีนโยบำยเน้นกำรควบคุมคุณภำพของลูกหนี้กำรค้ำ ซึ่งในส่วนของ

ลูกค้ำรำยใหม่ (ยกเว้นลูกค้ำรำยใหญ่ที่เป็นนิติบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วไป) จะต้องมีกำรสั่งซื้อสินค้ำเป็นเงินสดเป็นระยะเวลำหนึ่งก่อนที่จะมี

กำรพิจำรณำเปิดวงเงินให้เครดิตในกำรสั่งซื้อ  

 นอกจำกนี้บริษัทยังมีนโยบำยกำรให้เครดิตที่รัดกุมกับลูกคำ้โดยมีกำรพิจำรณำทบทวนเครดิตลูกคำ้สม�่ำเสมอ จึงท�ำให้ในปี 2557 ไม่มียอด

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับปี 2555 และ ปี 2556  บริษัทมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้กำรค้ำเพียงร้อยละ 0.10 ร้อยละ 0.17 

ยอดขำยเครดิต ตำมล�ำดับ  โดยบริษัทมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมำณจำกจ�ำนวนหนี้อำจเกิดขึ้น

จำกกำรเรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนีไ้ม่ได้ตำมเงือ่นไขกำรช�ำระเงนิ โดยอำศยัประวตักิำรเรยีกเกบ็เงนิในอดตีและตำมสถำนะปัจจบุนัของลกูหนีค้งค้ำง ณ วนั

ที่งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยพิจำรณำจำกลูกหนี้ที่มีอำยุกำรช�ำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีกำรเคลื่อนไหว ซึ่งอำจพิจำรณำ ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ร้อยละ 100 จำกยอดหนี้คงค้ำงทั้งสิ้นเป็นรำย ๆ ไป

4. ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

 บรษิทัมรีำยกำรสนิค้ำทีจ่�ำหน่ำยอยูม่ำกกว่ำ 3,000 รำยกำร โดยมสีนิค้ำทีห่มนุเวยีนเรว็อยูป่ระมำณร้อยละ 80 ซึง่บำงครัง้สนิค้ำทีเ่ป็นทีน่ยิม

ของลกูค้ำจะมกีำรขำดตลำดบ้ำงในบำงโอกำส หรอืมสีนิค้ำบำงรำยกำรทีค่งค้ำงอยูใ่นคลงัสนิค้ำอนัเนือ่งมำจำกำรเปลีย่นแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของ

ตลำด  กำรได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขันด้ำนรำคำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรหมุนเวียนของสินค้ำคงคลัง และ อำจน�ำไปสู่สินค้ำคำ้งสต๊อค อย่ำงไรก็ดี

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

ต่ำง ๆ  ทีไ่ด้รบักำรปรบัปรงุและพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งนีส้ำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขนัจะเพิม่ประสทิธภิำพด้ำนกำรบรหิำรจดักำร

สินค้ำคงคลัง  เพิ่มอัตรำกำรหมุนของสินค้ำและกำรบริหำรต้นทุนสินคำ้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด   

5. ความเสี่ยงจากเงินลงทุนและการให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย

 5.1 เงินลงทุนในบริษัท พีดี เจเนซีส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด

 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท พี ดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 76.67 คิดเป็นมูลค่ำเงิน

ลงทุนจ�ำนวน 11.50 ล้ำนบำท นอกจำกนี้ บริษัทตกลงให้บริษัทย่อยกู้ยืมเงินโดยกำรออกตั๋วเงินมูลค่ำ 5 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ย MLR+3 ต่อปี โดย

บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นเพียงรำยเดียวที่ให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน ดังนั้นหำกผลประกอบกำรของบริษัทย่อยไม่เป็นไปตำมแผน อำจจะท�ำให้บริษัท

ย่อยไม่สำมำรถช�ำระดอกเบีย้และเงนิกูย้มืได้ตำมเงือ่นไขและตำมระยะเวลำทีก่�ำหนด  ซึง่กำรให้กำรสนบัสนนุด้ำนกำรเงนิข้ำงต้นจะส่งผลกระทบต่อเงนิ

ลงทนุและเงนิให้กูย้มืในส่วนของเงนิต้นของบรษิทั ไม่เกนิ 16.50 ล้ำนบำท นอกจำกนีย้งัอำจจะไม่ได้รบักำรจ่ำยช�ำระดอกเบีย้ จำกกำรให้กำรสนบัสนนุ

ด้ำนกำรเงนิดงักล่ำว ทัง้นีก้ำรให้เงนิกูย้มืดงักล่ำวเป็นข้อตกลงในกำรร่วมทนุตัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัย่อย เพือ่ให้บรษิทัย่อยมสีภำพคล่องหมนุเวยีนในกำร

ด�ำเนินธุรกิจ

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทได้ตั้งส�ำรองกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุนและเงินกู้ยืมจำกบริษัทย่อยดังกล่ำว

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

อยู่ในระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

 5.2 เงินลงทุนในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด

 บริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 

210,000 ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 6.77 ล้ำนบำท ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด บริหำรงำนยังไม่เป็น

ไปตำมแผนงำนที่วำงไว้ ท�ำให้มูลค่ำส่วนทุนลดลงเหลือเพียงประมำณร้อยละ 22 อย่ำงไรก็ตำมในปี 2558 บริษัทได้มีกำรปรับแผนงำนและผู้บริหำร

เพื่อให้บริษัท สำมำรถสร้ำงควำมเจริญเติบโตในระยะยำวอยำ่งมั่นคง

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทได้ตั้งส�ำรองกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุนจ�ำนวน 3.38 ล้ำนบำท ส�ำหรับเงิน

ลงทุนในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด
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 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 162,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 162,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว 

161,999,986 บำท มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท

 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัท ณ วันที่ 30 มกรำคม 2558  มีดังนี้ 

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ

1. ครอบครัวหวังธำารง 75,293,720 54.50%

- นำยชวลิต หวังธ�ำรง 24,490,560 17.73%

- น.ส.ธัญธิดำ หวังธ�ำรง 18,287,520 13.24%

- นำงเนำวรัตน์ หวังธ�ำรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยชวลิต หวังธ�ำรง) 15,600,000 11.29%

- นำยธันยำ หวังธ�ำรง 12,000,000 8.69%

- น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์  (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยธันยำ หวังธ�ำรง) 4,224,000 3.06%

- นำงวรรณี หวังธ�ำรง 691,640 0.50%

2. ครอบครัวจารุตั้งตรง 8,035,199 5.82%

- นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง) 23,849,000 17.26%

- นำงอนัญญำ จำรุตั้งตรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง) 6,830,999 4.94%

- นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 1,000,000 0.72%

- นำยประเสริฐ จำรุตั้งตรง 150,000 0.11%

- นำงธนิดำ จำรุตั้งตรง 30,200 0.02%

- นำยณัฐพงษ์ จำรุตั้งตรง 24,000 0.02%

3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จ�ำกัด 2,218,360 1.61%

4. ครอบครัวชุนหจินดา 2,452,000 1.77%

- นำยพรชัย ชุนหจินดำ 1,230,000 0.89%

- นำงเสำวนีย์ ชุนหจินดำ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ) 696,000 0.50%

- น.ส.ศิริภรณ์ชุนหจินดำ 418,000 0.30%

- นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ 108,000 0.08%

5. นำงนันทิยำ วงศ์ธนะเกียรติ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยนำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ) 1,488,240 1.08%

นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 34,320 0.02%

6. นำยสุรชัย ฟองอมรกุล 1,490,000 1.08%
7. นำยสมเกียรติ ธนำพรสังสุทธิ์ 1,455,000 1.05%
8. นำยอุเทน พัฒนำนิผล 1,250,000 0.90%
9. นำยไพฑูรย์ พันธุวดีธร 1,200,000 0.87%
10. นำงเอื้อจิต สุกใส 1,020,000 0.74%
11. อื่นๆ 42,214,147 26.06%

รวม 161,999,986 100.00%

โครงสร้างการถือหุ้น



 31บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 สรุปรำยกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2557 เพิ่มขึ้น (ลดลง)

กรรมการบริษัท

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ                1,025,000                1,230,000 205,000 

2 นำยชวลิต หวังธ�ำรง              20,408,800              24,490,560 4,081,760 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ              13,000,000              15,600,000 2,600,000 

3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง                3,957,500                4,749,000 791,500 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ              22,442,500              26,930,999 4,488,499 

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ /1 20,000                     24,000 4,000 

5 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 20,000                     24,000 4,000 

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 20,000                     24,000 4,000 

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ /2                1,230,600                     34,320 (1,196,280)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ -                  1,488,240                1,488,240 

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - - -

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง              10,000,000              12,000,000 2,000,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ                3,520,000                   4,224,000 704,000 

ผู้บริหาร

1 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ                     90,000                   108,000 18,000 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ                   580,000                   696,000 116,000 

2 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 500,000                   600,000 100,000 

3 นำยปโยธร มุ้งทอง - - -

4 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล - - -

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

 กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 30 มกรำคม 2558 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

รวมทั้งสิ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวน จำานวนหุ้น % จำานวน จำานวนหุ้น % จำานวน จำานวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 1,284 161,903,986 99.94 2 2,218,480 1.37 1,282 159,685,506 98.57

ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว 2 96,000 0.06 0 0 0.00 2 96,000 0.06

รวม 1,286 161,999,986 100.00 2 2,218,480 1.37 1,284 159,781,506 98.63

หมำยเหตุ : มติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 วันที่ 23 เมษำยน 2557 อนุมัติจ่ำยหุ้นปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตรำ 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล 
/1  ล�ำดับ 4. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ ได้โอนหุ้นจ�ำนวน 24,000 หุ้น ให้แก่มูลนิธิสำยใจไทยฯ “โครงกำรปันหุ้นออมบุญ” เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558
/2  ล�ำดับ 7. นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ได้โอนหุ้นแก่คู่สมรส จ�ำนวน 1,488,240 หุ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหำคม 2557
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รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
 

บริษัท ผล พาลาเดียม จำากัด

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

โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ผล วอเตอร์ จำากัด

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

โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

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

โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำากัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 1,200,000,000 เรียล มูลค่ำ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือ ประมำณ 

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

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น %

1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 99,997 99.997%

2 นำยปโยธร มุ้งทอง 1 0.001%

3 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 1 0.001%

4 นำงสุกัญญำ วิงวอน 1 0.001%

รวม 100,000 100%

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น %

1 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 999,997 99.997%

2 นำยชวลิต หวังธ�ำรง 1 0.001%

3 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ 1 0.001%

4 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ 1 0.001%

รวม 100,000 100%

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น %

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%

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น %

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

2 นำยมีชัย เลิศจตุรภัทร 9,000 30%

รวม 30,000 100%
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นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิได้นติบิคุคลและส�ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำยและทีบ่รษิทั

ก�ำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกลำ่วอำจจะก�ำหนดให้บริษัทจำ่ย

เงินปันผลแตกตำ่งไปจำกนโยบำย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็น

ชอบให้จ่ำยเงินปันผลประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษัทมี

อ�ำนำจอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลได้ แล้วให้รำยงำนแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 ส�ำหรับบริษัทย่อย ก�ำหนดให้ใช้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงิน

เพื่อกำรลงทุนเพิ่มหรือขยำยธุรกิจ คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต�่ำกว่ำ

ร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองตำมกฎหมำยแล้วในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทย่อยอำจจะ

ก�ำหนดให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 0.08 บำท 0.13 บำท 0.11 บำท 0.10 บำท

เงินปันผลประจ�ำปี  0.12 บำท* 0.10 บำท 0.13 บำท 0.10 บำท

หุ้นปันผล - 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้นใหม่ - -

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.24 บำท 0.38 บำท 0.24 บำท 0.21 บำท

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ (%) 83.39% 114.39% 71.32% 93.54%

หมายเหตุ * ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2558 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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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

ของบรษิทั ต้องเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัติำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด (โปรดดรูำยชือ่และประวตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั เพิม่เตมิได้ทีเ่อกสำรแนบ 1 รำยละเอยีด

เกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท)

 กำรแต่งตั้งกรรมกำร

• ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงให้แก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไม่ได้ ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะเลอืกกรรมกำรได้ไม่เกนิจ�ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตำมล�ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ด้รบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ต้องเลอืก

ตั้ง  ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้

ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

• ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง 

หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหนำ้ที่ตำมข้อบังคับในกิจกำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย

• ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทน

ดังกล่ำวจะอยู่ในต�ำแหน่งได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

 กำรพ้นจำกต�ำแหน่ง

• ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม กรรมกำรที่ออกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำด�ำรง

ต�ำแหน่งใหม่อีกวำระหนึ่งก็ได้

• นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย หรือลำออก หรือขำดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง

หำ้มตำมที่กฎหมำยก�ำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก

• กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมกำรซึ่งลำ

ออกจะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ�ำกัดทรำบด้วยก็ได้

• ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง  และมหีุน้นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีถ่อื โดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชมุ

และมีสิทธิออกเสียง
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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 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 

2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

 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�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเฉพำะกิจแทนคณะ

กรรมกำรได้ และคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆ ได้

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่

ได้ ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับ

สลำกกันว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้ว

อำจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

คณะกรรมกำรของบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

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
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ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั และกำรก�ำกบัดแูลให้กำรบรหิำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย

และแนวทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรปฏิบัติให้

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 กลยทุธ์ และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั ดแูลให้ฝ่ำยบรหิำรด�ำเนนิกำรให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยทุธ์และทศิทำง

ที่ก�ำหนดไว้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

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 ระบบตำ่งๆ สำมำรถป้องกันกำรน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทำงมิชอบ

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

2 คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มหีน้ำทีร่บัผดิชอบกำรสอบทำนรำยกำรด้ำนกำรเงนิของบรษิทั สอบทำนควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยใน 

และระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำน หรือให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำร

บริษัท เพื่อกำรอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท มีจ�ำนวน 3 ท่ำน ประกอบด้วย
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หมำยเหตุ : *  เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

 โดยมี นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

วาระการดำารงตำาแหน่ง

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

กรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออก 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 ได้ท�ำกำรทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

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

ประสทิธภิำพ สอบทำนให้บรษิทัปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริษัท

2. พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำง บุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ

ท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำร

อยำ่งน้อยปีละครั้ง

3. พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ในกรณีที่เกิดรำยกำรที่เกี่ยวโยงหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูก

ต้องครบถ้วน 

4. จัดท�ำรำยงำนก�ำกับกำรดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

5. ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นชอบด้วย

6. สอบถำมถึงควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญและเสนอให้ฝ่ำยบริหำรพิจำรณำควำมเสี่ยงนั้น

7. มอี�ำนำจในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ เลกิจ้ำง หวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และอนมุตัแิผนงำนและงบประมำณประจ�ำปีของหน่วยงำน

ตรวจสอบภำยใน

8. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

9. ในกำรปฏิบัติตำมขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอ�ำนำจเชิญหรือสั่งกำรให้ฝ่ำยจัดกำรหรือหัวหน้ำงำนเข้ำร่วม

ประชุมเพื่อชี้แจง หรือส่งเอกสำรที่เกี่ยวข้องได้

10. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงิน กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมจรรยำบรรณทำงธุรกิจของผู้บริหำร  และทบทวนร่วมกับ

ผู้บริหำรของบริษัท ในรำยงำนส�ำคัญๆ ที่ต้องเสนอต่อสำธำรณชนตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

11. สอบทำนกับฝ่ำยบริหำรในเรื่องนโยบำยและควำมเพียงพอในกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ส�ำคัญของบริษัท 

12. ทบทวนนโยบำยกำรบริหำรทำงกำรเงินของบริษัท

13. รำยงำนภำรกิจของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำรบริษัท

14. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์* ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรตรวจสอบ

3 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล* กรรมกำรตรวจสอบ
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3. คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน 

โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่ำน 

ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

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 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 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 ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 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

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง และมีหน้ำที่เสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรผลตอบแทนต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ 

หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 13/2557 วันที่ 22 ธันวำคม 2557 ได้พิจำรณำทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจ

หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ดังต่อไปนี้

1. พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

2. ก�ำหนดคุณสมบัติที่เหมำะสมของกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำ  

เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

3. พิจำรณำทบทวนคุณสมบัติของกรรมกำร และกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระ และผู้บริหำรระดับสูง

ตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป
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4. ก�ำหนดวิธีกำรและกระบวนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูง

ตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

5. ก�ำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวย

กำรฝ่ำยขึ้นไป โดยน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ส่วนค่ำ

ตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6. ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

7. พิจำรณำเงื่อนไขกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่

ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรอืพนกังำน ทัง้นี ้ต้องไม่มกีรรมกำรหรอืพนกังำนทีจ่ะได้รบัจดัสรรหลกัทรพัย์เกนิกว่ำร้อยละห้ำ(5) ดงักล่ำวเป็น

กรรมกำรในคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

8. ท�ำหน้ำที่ชี้แจงตอบค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

10. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี

11. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม

12. ปฏิบัติหนำ้ที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและที่กฎหมำยก�ำหนด หรือตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ปรับสถำนะคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เป็นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และแต่งตั้งคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อท�ำหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับกิจกำรให้มีประสิทธิภำพ 

โดยสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

2 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

3 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

4 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมำศ /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 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผลตั้งแต่

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นต้นไป
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

 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�ำหนดกลยุทธ์ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำร

บริหำรควำมเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษัท

3. ก�ำหนดวงเงินหรือประเภทกิจกรรมตำมควำมเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อขออนุมัติเป็นเกณฑ์ในกำรปฏิบัติงำนใน

สถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงแต่ละประเภท

4. ก�ำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบำยกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนกำรบริหำรควำม

เสี่ยง ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมำยรวมถึงกำรก�ำหนด  ประเมิน

ผล  สอดส่องดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมควำมเสี่ยง

5. ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฏิบัติตำม

นโยบำยที่ก�ำหนด

6. จัดให้มีกำรประเมินและวิเครำะห์ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรส�ำรวจควำมเสี่ยงได้

ครอบคลุมทุกขั้นตอนของกำรด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งให้มีอ�ำนำจแต่งตั้งคณะท�ำงำน ประเมินและติดตำมควำมเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

7. สนับสนุนและพัฒนำกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมำตรฐำนสำกล

8. รำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย

 ไตรมำส

9. เรื่องอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

5. คณะกรรมการบริหาร 

 กรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นำยชวลิต หวังธ�ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร

2 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรบริหำร

3 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำรบริหำร

4 นำยธันยำ หวังธ�ำรง กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำงสำวศิริพร อ่อนดี ท�ำหนำ้ที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

หมายเหตุ : ปี 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ

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

 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

6. ผู้บริหาร

 ผู้บริหำรบริษัท มีจ�ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ – สกุล ตำาแหน่ง

1 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยบัญชีและกำรเงิน/ ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์

3 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยปฏิบัติกำร/ ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดล้อม 

4 นำยปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

5 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยตรวจสอบภำยใน

6 นำยธันยำ หวังธ�ำรง ผู้อ�ำนวยกำรฝำ่ยกำรตลำด/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

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

 วันที่ 1 มกราคม 2558 ประกอบด้วยผู ้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 

 1. น�ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ด้ำนธุรกิจขององค์กร ดังนี้

  - ควบคุมและก�ำกับผลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภำพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบำย

  - เป็นผู้น�ำในกำรแก้ไขปัญหำและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ

  - เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ถำ่ยทอดควำมรู้ด้ำนนโยบำยและกลยุทธ์ให้กับบุคลำกรระดับบริหำรจัดกำรของบริษัท

 2. ให้กำรสนับสนุนและก�ำกับดูแลโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำองค์กรของบริษัท

 3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรและกำรด�ำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่ำงๆของบริษัท

 4. วำงแนวทำงที่จะช่วยให้บริษัทบรรลุผลสัมฤทธิ์ด้ำนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทำงธุรกิจประจ�ำป ี 

  ของบริษัท

 5. ให้กำรสนับสนุนและอ�ำนวยกำรแก่คณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถด�ำเนินภำรกิจกำรก�ำกับดูแลบริษัทได้อย่ำงสัมฤทธิ์ผล

 6. ให้กำรสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเป็นผู้ช่วยประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกับบุคลำกร  

  ตำ่งๆ ของบริษัทรวมทั้งอ�ำนวยควำมสะดวกแก่คณะกรรมกำรบริหำรในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท



 43บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

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

  กลุ่มบุคลำกรที่มีศักยภำพโดดเด่น

 8. ให้ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรตลำด กำรส่งเสรมิกำรขำย กำรส่งมอบสนิค้ำและบรกิำรเพือ่กำรส่งมอบคณุค่ำอย่ำงมคีณุภำพให้กบัลกูค้ำของบรษิทั

 9. ควบคุมดูแลกำรด�ำเนินกิจกำรและบริหำรงำนของบริษัทตำมแผนงำนและงบประมำณ

 10. สรุปผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรบริษัทตำมล�ำดับ

 11. มีอ�ำนำจพิจำรณำอนุมัติกำรด�ำเนินงำนเพื่อธุรกรรมตำมปกติธุรกิจของบริษัท เช่น กำรซื้อขำยสินคำ้ กำรอนุมัติเครดิตให้แก่ลูกค้ำ กำร

  ซื้อขำยทรัพย์สิน เป็นต้น โดยกำรอนุมัติดังกล่ำวให้เป็นไปตำมระเบียบอ�ำนำจอนุมัติและด�ำเนินกำรของบริษัท ซึ่งได้รับอนุมัติจำกคณะ 

  กรรมกำรของบริษัทแล้ว

 ทัง้นี ้กำรอนมุตัริำยกำรของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร ข้ำงต้นจะไม่รวมถงึกำรอนมุตัริำยกำร

ที่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร หรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง

ผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท (ถำ้มีในอนำคต) ซึ่งกำรอนุมัติในลักษณะดังกล่ำวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และที่

ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท  และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจำรณำอนุมัติรำยกำรดังกล่ำว ตำมที่ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

เรื่อง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. กำรอนุมัติแผนอัตรำก�ำลังคน/แผนงำนประจ�ำปี
อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท
- -

2. กำรกู้เงิน และออกตรำสำรหนี้ต่อครั้ง
อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท
- -

3. กำรลงนำมเอกสำร ตรำสำร ลงนำมเช็ค และหนังสือส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเงิน
 ต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในตำรำงอ�ำนำจอนุมัติของบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำม/

ผู้รับมอบอ�ำนำจ
 -    -   

4. กำรรับรองข้อมูลงบกำรเงินบริษัท
อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท
- -

5. กำรอนุมัติกำรลงทุน:

     5.1 โครงกำรลงทุนต่ำงๆ เกิน 10 ล้ำนบำท ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท

     5.2 กำรลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย/ในเครือ
อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท

6. กำรขำยทรัพย์สิน เกิน 2 ล้ำนบำท ไม่เกิน  2 ล้ำนบำท -

7. กำรตัดหนี้สูญ  เกิน 1 ล้ำนบำท    -   ไม่เกิน 1 ลำ้นบำท

8. กำรอนุมัติกำรเสนอรำคำขำยสินคำ้ต่อหนึ่งค�ำสั่งซื้อ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

9. กำรอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้ำ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

10. กำรอนุมัติกำรขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินคำ้ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

11. กำรอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ำ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท

12. กำรจ่ำยเงินทดรอง และรำยกำรค่ำใช้จำ่ยอื่นที่นอกเหนือจำกคำ่สินคำ้และบริกำร - ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน 5 แสนบำท

13. อ�ำนำจกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณที่ก�ำหนด - ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน  1 ล้ำนบำท

14. กำรอนุมัติกำรขอซื้อเพื่อใช้งำนและซ่อมแซมทรัพย์สิน - ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน  2 ล้ำนบำท
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7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

7.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

 บรษิทั ได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพือ่ท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำคดัเลอืกบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม สมควรได้รบักำร

เสนอชือ่เป็นกรรมกำร หรอืประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เพือ่ท�ำหน้ำทีก่�ำกบัดแูลกจิกำรและก�ำหนดนโยบำยแผนงำนในกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ประโยชน์สงูสดุ

ขององค์กรและผูถ้อืหุน้ โดยพจิำรณำบคุคลทีจ่ะได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัจะต้องมคีณุสมบตัแิละไม่มลีกัษณะ

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

คณะกรรมกำรบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยข้อบังคับของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้

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 กำร

ขออนญุำตและกำรอนญุำตให้เสนอขำยหุน้ทีอ่อกใหม่ (ฉบบัที ่2) ลงวนัที ่20 กมุภำพนัธ์ 2552 มผีลใช้บงัคบัวนัที ่1 มนีำคม 2552 และที ่ทจ. 15/2554 

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

(ตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ) และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน

• มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอทีจ่ะสำมำรถท�ำหน้ำทีใ่นฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ ทัง้นี ้ต้องมกีรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึง่คน

ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวำ่สำมในสี่

ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงในกำรประชุม
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7.2 คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ใช้แนวทำงตำมแนวทำงปฏิบัติที่ดีในกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำร ของสมำคมส่งเสริม

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

 1) คุณลักษณะของกรรมกำรในแต่ละคนพิจำรณำและก�ำหนดคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อกรรมกำรใน 

  ด้ำนต่ำงๆ เช่น

• ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ

• กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

• ควำมมีวุฒิภำวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกตำ่งและเป็นอิสระ

• ยึดมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ

 2) ควำมรู้ควำมช�ำนำญที่ต้องกำรให้มีในคณะกรรมกำร เพื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทสำมำรถก�ำหนดกลยุทธ์ นโยบำย รวมทั้งก�ำกับดูแล

ให้มีกำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะได้จัดท�ำแผนกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน แก่คณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรมีควำมรู้ควำมช�ำนำญครบถ้วน ตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่องค์กร

 3) ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร

 นอกเหนือจำกองค์ประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนยังอำจพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำม

หลำกหลำยของคุณสมบัติอื่นๆ ของกรรมกำรทั้งคณะ เช่น กรรมกำรจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำ่งๆ และพื้นฐำนกำรศึกษำ อำยุ 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)

6. นอกเหนือจำกกำรสรรหำรำยชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

ได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้รำยย่อยมโีอกำสเสนอชือ่ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเพือ่แต่งตัง้เป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทนพจิำรณำ โดยก�ำหนดระยะเวลำทีเ่พยีงพอในกำรพจิำรณำกลัน่กรองตำมกระบวนกำรทีค่ณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ

ตอบแทนก�ำหนด

7. เพื่อควำมชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบำยกำรสรรหำและขั้นตอนกระบวนกำรในกำร

เสนอชือ่กรรมกำรให้ผูถ้อืหุน้ทรำบ รวมทัง้จดัเตรยีมแบบฟอร์มในกำรเสนอชือ่ทีร่ะบถุงึข้อมลูทีจ่�ำเป็นในกำรพจิำรณำ เหตผุลสนบัสนนุ 

รวมทั้งควำมเต็มใจของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย

8. กลั่นกรองและตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำ ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำหรือถอดถอนจำก

บัญชีรำยชื่อที่หน่วยงำนเหล่ำนี้จัดท�ำขึ้นรวมทั้งท�ำกำรพบปะและสัมภำษณ์บุคคลที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองและสรรหำจำกคณะกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

9. ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทนควรเสนอรำยชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทในจ�ำนวนที่เหมำะสม

เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีโอกำสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำตำมจ�ำนวนที่ต้องกำรแต่งตั้ง

10. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนส่งรำยชือ่และประวตักิรรมกำรทีจ่ะพจิำรณำแต่งตัง้ให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำพร้อมหนงัสอืเชญิ

ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
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11. ในกรณีที่มีกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง จะน�ำเสนอผลงำน และประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร

บริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย

12. ในกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ  คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีโอกำส

พิจำรณำกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในที่ประชุม

13. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่อย่ำงเป็นทำงกำรก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรก

 

 เมือ่ผ่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ 

เพื่อลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทต่อไป  เพื่อให้กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ได้ก�ำหนดแนวทำง 

กำรสรรหำ ดังนี้

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

กวำ่กึ่งหนึ่งของจ�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

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 บุคคลซึ่งเขำ้เป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่ง

กรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
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กรรมการอิสระ

 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 เทำ่กับข้อก�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

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และ

เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกลำ่วมำแล้วไม่น้อยกวำ่สองปี

ก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร  กำรเช่ำหรือให้เช่ำ

อสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอืกำรให้หรอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กูย้มื ค�ำ้ประกนั 

กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนีส้นิ รวมถงึพฤตกิำรณ์อืน่ท�ำนองเดยีวกนั ซึง่เป็นผลให้ผูข้ออนญุำตหรอืคูส่ญัญำมภีำระหนีท้ีต้่องช�ำระ

ต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกวำ่  

ทั้งนี้ กำรค�ำนวณภำระหนี้ดังกล่ำวให้เป็นไปตำมวิธีกำรค�ำนวณมูลค่ำของรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำด

ทุนว่ำด้วยหลักเกณฑ์ในกำรท�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
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8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันที่มีนัยกับกิจกำรของบริษัท หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน

หำ้งหุ้นส่วน 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�ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือ

กำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก�ำหนดตำมวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญำตได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือ

เคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำดังกล่ำว ก็ต่อเมื่อผู้ขออนุญำตได้จัดให้มีควำมเห็นคณะกรรมกำร

บริษัทที่แสดงวำ่ได้พิจำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้ววำ่ กำรแต่งตั้งบุคคลดังกลำ่วไม่มีผลกระทบต่อกำรปฏิบัติหนำ้ที่และกำรให้

ควำมเห็นที่เป็นอิสระ 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

ต�ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้กรรมกำรอสิระทีม่คีณุสมบตัติำมทีก่�ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดย

กรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน

 

การนำาเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 โดยบริษัทฯ จะน�ำเสนอข้อมูลกรรมกำรโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวำระแต่งตั้งกรรมกำรใหม่

แทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระประกอบด้วย ประเภทกรรมกำรที่เสนอ ต�ำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น

(ทำงตรงและทำงอ้อม) ประวตักิำรศกึษำและกำรอบรม ประสบกำรณ์ท�ำงำน  รวมถงึกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนและมใิช่บรษิทั

จดทะเบียน และข้อพิพำททำงกฎหมำย (ถ้ำมี)  และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติม

เรื่องจ�ำนวนครั้งที่เข้ำประชุม รวมถึงผลงำนของกรรมกำรในรอบปีที่ผำ่นมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น

 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อ

บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมให้คณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชมุครัง้ต่อไป ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต�ำ่กว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวน

กรรมกำรที่เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ออกไป

  

คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหนำ้ที่สรรหำและพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ

บุคลำกรที่มีศักยภำพเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร
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8. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 

 บริษัทฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในอัตรำที่เหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกับบริษัทในอุตสำหกรรมเดียวกัน โดยมีคณะกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงู อนัได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร 

และผูอ้�ำนวยกำร พร้อมทัง้เสนอหลกักำรและข้อเสนอค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมสอดคล้องกบัภำระหน้ำทีร่บัผดิชอบ และโครงสร้ำงกระบอกเงนิเดอืนของ

บริษัท น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง และน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร

เป็นประจ�ำทุกปี โดยมีหลักกำรดังนี้

1. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ   

1) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุรกิจของบริษัท ควำมรับผิดชอบ  

ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร  กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบเคียงกับ

บริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร

2) โบนัสกรรมกำรประจ�ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น       

2. นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้จิำรณำทบทวนค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูในรปูแบบของค่ำตอบแทนรำย

เดอืนและโบนสั ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และผูอ้�ำนวยกำร เพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอนมุตั ิ โดยค่ำ

ตอบแทนดังกล่ำวได้ผ่ำนกำรทบทวนจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ก�ำหนดคำ่ตอบแทนที่เหมำะสมตำมโครงสร้ำง

ค่ำตอบแทนที่เชื่อมโยงกับผลด�ำเนินงำนของบริษัท สถำนะทำงกำรเงิน และพิจำรณำเปรียบเทียบกับตลำดอุตสำหกรรมเดียวกัน ได้แก่ 

1)  ข้อมูลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนจำกสถำบัน องค์กร และหน่วยงำนที่ได้รับควำมเชื่อถือ 

2)  อัตรำกำรเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ คำ่เฉลี่ยอัตรำเงินเฟ้อ 

3)  เชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และผลงำนของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและภำระหน้ำที่รับผิดชอบ

 (Key Performance Indicator)

ค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

 บรษิทัก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำ

ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยยดึถอืแนวปฏบิตัใินกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรมกำร ปี 2556 จำกสมำคมส่งเสรมิ

สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ในปี 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรที่เป็นตัวเงิน ดังนี้

1) ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรำยละเอียดดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุม

เบี้ยประชุม/ครั้ง (บาท)

ประธานกรรมการ กรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท 22,500 15,000

คณะกรรมกำรชุดย่อย 18,000 12,000

คณะกรรมกำรชุดย่อย หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และ คณะกรรมกำรบริหำร



รำยงำนประจ�ำปี 2557  50

2. โบนัสกรรมการ

  บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำโบนสักรรมกำรโดยประเมนิจำกผลประกอบกำรของบรษิทั โดยก�ำหนดนโยบำยให้ยอดรวม

โบนัสกรรมกำรและเบี้ยประชุมทั้งหมดไม่เกิน 3 ล้ำนบำท  ส�ำหรับในปี 2556 และ ปี 2557 บริษัทจ่ำยโบนัสกรรมกำร เป็น

จ�ำนวนเงิน 1,451,250 บำท  และ 810,000 บำท ตำมล�ำดับ โดยเงินโบนัสกรรมกำรปี 2557 ต้องได้รับมติอนุมัติจำกที่ประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 28 เมษำยน 2558

หมายเหตุ :  
/1  กรรมการตามล�าดับที่ 2 และ 3 มีต�าแหน่งกรรมการที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้น และเป็นที่ปรึกษากรรมการบริหารและมีเงินประจ�าต�าแหน่ง จึงแสดงเจตจ�านงค์ไม่รับ

โบนัสกรรมการในฐานะกรรมการ ในรอบปีบัญชี 2556
/2  กรรมการตามล�าดับที่ 8 และ 9 มีต�าแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ที่ได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือนและค่าบริหารงาน จึงไม่ได้รับโบนัสกรรมการ
/3  กรรมการตามล�าดับที่ 12 นายประยูร วิเวชภูวนนท์ ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้มีหนังสือลาออกจากต�าแหน่งกรรมการอิสระ และมีผลตั้งแต่วัน

ที่ 3 มกราคม 2557 และได้รับเงินโบนัสกรรมการจากผลประกอบการปี 2556 ในฐานะที่ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริษัท 
/4  โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2556 น�ามาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557

2)  ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย
หน่วย : ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี 2557 ปี 2556

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

เงินเดือนรวม 8 13.61 10 13.93
ค่ำบริหำรงำน /1 5 2.16 6 3.50

โบนัสรวม /2 5 1.40 6 2.38

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพผู้บริหำร 7 0.45 9 0.42

รวม 17.62 20.23

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

ปี 2557

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจ
สอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง
กรรมการ
บริหาร

ค่า
เบี้ยประชุม

(บาท)

โบนัส
กรรมการ(4)

(บาท)

ค่า
ตอบแทนรวม 

(บาท)

1 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดำ 13/13  - 2/4 - - 300,000 263,864 563,864

2 นำยชวลิต  หวังธ�ำรง /1 12/13  - 3/4 - 12/12 273,000 -   273,000

3 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง /1 12/13  - - 10/10 - 228,000 -   228,000

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ�ำเริญวงศ์ 12/13 6/6 - - - 267,000 263,864 530,864

5 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 13/13 6/6 4/4 - - 304,000 263,864 567,864

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 13/13 6/6 4/4 - - 292,000 263,864 555,864

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 12/13  - - - - 168,000 -   168,000

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ /2 13/13  - - 10/10 12/12 288,000 -   288,000

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง /2 12/13  - - - 12/12 201,000 -   201,000

10 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมำศ -  - - 9/10 - 102,000 -   102,000

11 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ -  - - 10/10 12/12 168,000 -   168,000

12 นำยประยูร วิเวชภูวนนท์ /3 -  - - - - -   395,795 395,795

รวม 2,591,000 1,451,251 4,042,251



 51บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ :  ค่าตอบแทนข้างต้นหมายรวมถึงจ�านวนผู้บริหารและค่าตอบแทนของบริษัทและบริษัทย่อย และจ�านวนผู้บริหารและค่าตอบแทนที่แสดงในตาราง  

 รวมจ�านวนและค่าตอบแทนของผู้บริหารที่ลาออกในระหว่างปี 2557 จ�านวน 1 ราย 
/1  ค่าบริหารงานของผู้บริหาร จ�านวน 5 คน ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน, ผู้อ�านวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ, 

   ผู้อ�านวยการฝายการตลาด, และผู้อ�านวยการฝ่ายขาย
/2  โบนัสของปี 2556 จ่ายในเดือนมกราคม ปี 2557

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 4 หลัง

จำกทีบ่รษิทัได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์ เอม็ เอ ไอ ทัง้นี ้คลอบคลมุถงึควำมรบัผดิของบรษิทัและบรษิทัย่อย  โดยผูร้บัประกนัจะเป็นผูร้บัผดิชอบ

ควำมสูญเสียตำ่งๆที่เกิดขึ้นกับกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่แทนกรรมกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ด�ำเนินกำร โดยในปี 2557 บริษัท ไม่เคยมี

กรณีเรียกร้องควำมเสียหำยใดๆ จำกสิทธิกำรประกันควำมรับผิดชอบดังกล่ำว

 

 นอกจำกนี้ ผู้บริหำรยังได้รับสิทธิผลประโยชน์อันพึงได้รับจำกกำรเป็นพนักงำนบริษัท อีกทำงหนึ่งด้วย 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 ในปี 2557 ไม่ปรำกฎว่ำมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ 

1)  กำรถกูพพิำกษำว่ำกระท�ำผดิทำงอำญำ ยกเว้นทีเ่ป็นควำมผดิอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหโุทษ หรอืควำมผดิอืน่

 ในท�ำนองเดียวกัน

2) กำรถูกพิพำกษำให้เป็นบุคคลล้มละลำยหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

9. บุคคลากร
     

 จ�ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำนทั้งสิ้นจ�ำนวน 213 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

หน่วยงาน

จำานวนบุคลากร

ปี 2557 ปี 2556

1. ฝ่ำยบริหำร 8 10

2. ฝ่ำยขำย 80 97

3. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 55 50

4. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 24 20

5. ฝ่ำยกำรตลำด 13 14
6. ฝำ่ยทรัพยำกรมนุษย์ 3 3

7. ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 5

8. ฝำ่ยบริหำรคุณภำพและพัฒนำระบบ 1 2

9. ฝำ่ยวิศวกรรมและบริกำรส�ำนักงำน 19 16

10. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 2 3

11. ส�ำนักเลขำนุกำร 3 2

รวม 213 222
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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 สัมมนำต่ำงๆ ทั้งกำรฝึกอบรมสัมมนำภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กรอย่ำงเหมำะสม

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงำนในรูปแบบคำ่ตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 83.39 ลำ้นบำท 

และปี 2556 มีผลตอบแทนรวมเทำ่กับ 75.16 ล้ำนบำท 

การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ

ปี 2557 มีพนักงำนลำออก 42 คน และมีพนักงำนใหม่ 33 คน

ปี 2556 มีพนักงำนลำออก 34 คน และมีพนักงำนใหม่ 54 คน

ปี 2555 มีพนักงำนลำออก 36 คน และมีพนักงำนใหม่ 51 คน 

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี 

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนในกำรที่จะด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำ

หมำยและทิศทำงกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และเพื่อรองรับกำรเติบโตในอนำคต สำมำรถแข่งขันได้ในระดับสำกล โดยบริษัทมีกำรจัดท�ำแผนกำรฝึก

อบรมและแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆให้กับพนักงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท�ำงำนดำ้นตำ่ง

-  การฝึกอบรมภายใน เริ่มตั้งแต่กำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนใหม่ ซึ่งบริษัทก�ำหนดให้มีหลักสูตรพื้นฐำน สร้ำงควำมเขำ้ใจเบื้องต้นเกี่ยว

กับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท วัฒนธรรมองค์กร และระบบกำรท�ำงำนร่วมกันในส่วนงำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนใหม่ได้เรียนรู้และ

สำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และเพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำน บริษัท

จัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในแก่พนักงำนครอบคลุมทุกส่วนงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งวิทยำกรผู้ถ่ำยทอดควำมรู้มีทั้งกำรสรรหำจำกบุคคล

ภำยนอก และวิทยำกรจำกภำยในองค์กรเอง ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในจ�ำนวน 161 หลักสูตร    

-  การฝึกอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมสัมมนำต่ำงๆซึ่งจัดโดยสถำบันจัดกำรฝึกอบรมภำยนอก เพื่อ

เพิ่มควำมรู้ หรือศึกษำนวัตกรรมใหม่ในด้ำนต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถน�ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรด�ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถ

แข่งขันได้ ในปี 2557 กำรฝึกอบรมภำยนอกรวม 54 หลักสูตร มีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 47 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 
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เพื่อส่งเสริมพนักงำนและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy Workplace)  กิจกรรมที่จัดเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมงำน

เลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวันสงกรำนต์ กิจกรรมท่องเที่ยวประจ�ำปี กิจกรรมชมรมกีฬำและสันทนำกำร 

กิจกรรมท�ำบุญบริษัทประจ�ำปี และกิจกรรมร่วมท�ำบุญในวันส�ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น 

  นอกจำกนี ้บรษิทัจดัให้มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงผูบ้รหิำรและพนกังำน เพือ่ให้พนกังำนรบัทรำบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนและผล

กำรด�ำเนินงำนของบริษัท โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้เสนอแนะหรือแสดงควำมคิดเห็น เพื่อให้บริษัท

น�ำมำปรับปรุงพัฒนำได้ เป็นกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเขำ้ใจร่วมกันทั้งสองฝ่ำย

  

   บรษิทั ก�ำหนดให้มกีำรจดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำขดีควำมสำมำรถ

และศกัยภำพของผูบ้รหิำรและพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ในด้ำนควำมสำมำรถหลกัขององค์กร (Core Competency) ควำมสำมำรถเชงิ

บรหิำรและกำรเป็นผูน้�ำ (Managerial Competency) และปัจจบุนัอยูร่ะหว่ำงกำรพฒันำควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน (Functional 

Competency) ทีเ่ฉพำะเจำะจงตำมต�ำแหน่งงำนและทีจ่�ำเป็นต่อกำรสร้ำงผลส�ำเรจ็ในกำรปฏบิตังิำนของทกุต�ำแหน่งงำนเพือ่ให้เกดิเป็น

รูปธรรมชัดเจน  



รำยงำนประจ�ำปี 2557  54

การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมการบรษิทั เชือ่มัน่ว่ำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัส�ำคญัทีแ่สดงให้เหน็ถงึกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 

โปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้กิจกำรสำมำรถเพิ่มมูลค่ำแก่องค์กรให้สูงขึ้น และสร้ำงควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจแก่ผู้ถือหุ้น 

นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย  กำรด�ำเนินกำรที่รักษำสิทธิขั้นพื้นฐำนที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับอย่ำงเป็นธรรมตำมที่กฎหมำยก�ำหนดหรือ

มำกกว่ำ รวมถึงกำรจัดกำรที่เหมำะสมและมีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลดีที่สุด คณะกรรมกำรบริษัท ยึดมั่นในหลักกำรและกระบวนกำรก�ำกับ

ดแูลกจิกำรทีด่เีป็นปัจจยัส�ำคญั โดยมกีำรตดิตำม และควบคมุดแูลให้บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบัติของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมกำรก�ำกับ

ตลำดทุน ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นลำยลักษณ์อักษร ส่งมอบแก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน รับมอบนโยบำยไป

เป็นแนวทำงปฏิบัติเป็นมำตรฐำนเดียวกันทั้งองค์กร ซึ่งบริษัท ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี บนเว็บไซต์ของบริษัททั้งสองภำษำ (ไทย

และอังกฤษ) ภำยใต้หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร”  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ

 ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทั มุง่ส่งเสรมิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยให้ยดึถอืคณุธรรมและจรยิธรรม เป็นมำตรฐำนกำรประพฤตปิฏบิตัสิิง่ทีด่ี

งำมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและกำรอยูร่่วมกนัเป็นสงัคมโดยส่วนรวม โดยได้อนมุตักิ�ำหนดนโยบำย“จรรยำบรรณธรุกจิ” เพือ่เป็นหลกักำรและแนวทำง

ปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องรับทรำบ และประกำศใช้มำตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎำคม 2556 

การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 ส�ำหรับในปี 2557 บริษัท ได้จัดให้มีกำรส่งเสริมและสื่อสำรข้อมูลให้แก่พนักงำนทุกระดับทั่วทั้งองค์กรรับทรำบผ่ำนทำงระบบสื่อสำรข้อมูล

อเิลค็ทรอนกิส์ภำยใน และบอร์ดประชำสมัพนัธ์ กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม่ โดยมุง่เน้นเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏบิตัติำมนโยบำย

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และ

บริษัทย่อยหรือในเครือ ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและติดตำมผลกำรปฏิบัติอย่ำงสม�่ำเสมอ ส�ำหรับในปี 2557 ไม่มีประเด็นหรือ

สถำนกำรณ์ใดที่กำรปฏิบัติไม่เป็นไปตำมนโยบำยขำ้งต้น

 จำกควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทได้รับรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

• บริษัท ได้รับกำรประเมินผลกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ด้วยคะแนน 99.25 คะแนน หรือระดับดี จำกโครงกำรประเมิน
คุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี (โครงกำร AGM) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

•  บริษัท ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 108 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
อยู่ในระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 4 ดำว” จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียน
รวม 550 บริษัท  โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 72% ซึ่งน้อยลงกว่ำปีที่ผำ่นมำ (78%) อันเป็นผลมำจำกกำรปรับหลักเกณฑ์กำร
ส�ำรวจและวิธีกำรให้คะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำร ASEAN CG Scorecard มำกขึ้น

• บรษิทัได้รบัรำงวลัเกยีรตยิศแห่งควำมส�ำเรจ็ SET Award of Honor ด้ำนกำรรำยงำนบรรษทัภบิำล (Corporate Governance Report) 
ที่สำมำรถรักษำควำมโดดเด่นและมีควำมเป็นเลิศอย่ำงต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555-2557) จำกพิธีมอบรำงวัล SET Awards 2014 ซึ่งจัด
ขึ้นโดยฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ โดยมีพิธีประกำศผลและมอบรำงวัล เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2557 

 รำงวลัเกยีรตยิศดงักล่ำว ย่อมน�ำมำซึง่ควำมภำคภมูใิจให้กบับรษิทัในกำรทีจ่ะยดึมัน่ในหลกัธรรมำภบิำล จรยิธรรมและคณุธรรมในกำรก�ำกบั

ดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง  โดยบริษัท มุ่งมั่นพัฒนำยกระดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำน Asean CG 

Scorecard และให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ด�ำเนนิกำรด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อีย่ำงต่อเนือ่ง เป็นไปตำมนโยบำยและแผนพฒันำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของ

บริษัท โดยสรุปสำระส�ำคัญรำยงำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ดังนี้

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders)

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

และผู้ถือหุ้นหรือเป็นเจำ้ของบริษัท ด้วยวิธีกำรตำมมำตรฐำนที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้  ส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิที่ครอบคลุมสิทธิพื้นฐำนทำง

กฎหมำย เช่น กำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ รวมถึงสิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกกิจกำรในรูปแบบต่ำงๆ กำรได้

รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร ก�ำหนดค่ำตอบแทน

การกำ�กับดูแลกิจการ
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กรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรก�ำไรจ่ำยเงินปันผล  กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อ

บคุคลเพือ่เข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั กำรเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้แสดงควำมคดิเหน็ในทีป่ระชมุอย่ำงเป็นอสิระรวมถงึกำรร่วมตดัสนิใจใน

เรือ่งส�ำคญัทีม่ผีลต่อทศิทำงในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั  เช่น กำรแก้ไขหนงัสอืบรคิณห์สนธ ิข้อบงัคบัของบรษิทั  ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้ทกุคนมสีทิธอิอกเสยีง

ตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตำมที่พระ

รำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว 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 2557 บริษัทไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น

 ในปี 2557 บริษัท จัดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 1/11 ถนน

ล�ำลูกกำ ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150 มีกรรมกำรจ�ำนวน 9 คนเขำ้ร่วมประชุม โดยประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำน

กรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประธำนกรรมกำรบริหำร และ

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร กรรมกำรและกรรมกำรอิสระทุกคน เข้ำร่วมประชุม และมีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมพร้อมกันทุกท่ำน โดยในกำรประชุมผู้ถือ

หุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 

 ก่อนวันประชุม

 บรษิทั จดัเตรยีมเอกสำรกำรประชมุทีม่ข้ีอมลูครบถ้วนในสำระส�ำคญัส�ำหรบัประกอบกำรพจิำรณำออกเสยีงลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ โดยเผย

แพร่สำรสนเทศผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหนำ้ และเผยแพร่ข้อมูลบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท    

 1. บริษัท แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันทีภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติก�ำหนดวันประชุม 

สำมัญผู้ถือหุ้น ระเบียบวำระกำรประชุม วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในกำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น และ

กำรจ่ำยเงินปันผล พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงสิทธิและวำงแผนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมก�ำหนดกำร 

 2. บริษัท เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบแต่ละวำระกำรประชุมอย่ำงชัดเจน ซึ่งระเบียบวำระในกำรประชุม

สำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ประกอบด้วยเรื่องพิจำรณำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่ำด้วยเรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำร

พิจำรณำในแต่ละวำระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำร พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุม

และสิทธิออกเสียงลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อยำ่งชัดเจน

 3. บรษิัท มอบหมำยให้ บริษทั ศูนยร์ับฝำกหลักทรพัย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด “TSD”  ซึง่เปน็นำยทะเบยีนหลักทรัพย์ของบรษิัท เปน็ผูด้�ำเนิน

กำรจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุพร้อมรำยละเอยีดข้อมลูประกอบวำระกำรประชมุครบถ้วน ส่งแก่ผูถ้อืหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชมุ 14 วนั ตัง้แต่วนั

ที่ 4 เมษำยน 2557 ส�ำหรับผู้ถือหุ้นชำวตำ่งชำติ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับภำษำอังกฤษไปพร้อมกับเอกสำรขำ้งต้น และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือ

เชญิประชมุผูถ้อืหุน้ ทัง้ฉบบัภำษำไทย และภำษำองักฤษ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชมุ และหนงัสอืมอบฉนัทะ บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัล่วงหน้ำ 30 

วัน ตั้งแต่วันที่ 24 มีนำคม 2557 และรำยงำนประจ�ำปีในวันที่ 4 เมษำยน 2557 ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำ

ข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนได้รับข้อมูลดังกล่ำวในรูปแบบเอกสำรที่จัดส่งตำมมำอย่ำงละเอียด พร้อมทั้งประกำศลงโฆษณำหนังสือพิมพ์

ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหนำ้เพียงพอส�ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนเขำ้ร่วมประชุม

 4. บรษิทั อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวำมประสงค์จะรบัรำยงำนประจ�ำปีในแบบรปูเล่ม ให้สำมำรถตดิต่อขอรบัผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

ทั้งทำง E-mail โทรศัพท์ โทรสำร และจดหมำยซองธุรกิจตอบรับ  ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ทำงไปรษณีย์ในทันทีที่ ผู้ถือหุ้นร้องขอพร้อมทั้งจัดเตรียมไว้ใน

วันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

 5. กำรเตรยีมมอบฉนัทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทั เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำร

อิสระของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหนึ่งแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือ

เชญิประชมุ รวมถงึหนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) ในรปูแบบทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ตำมแบบทีก่ระทรวงพำณชิย์ก�ำหนด   
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ทัง้นี ้ผูถ้อืหุน้สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่ำนทำงหน้ำเวบ็ไซต์ของบรษิทัได้ และบรษิทั

ได้จัดให้มีอำกรบริกำรผู้ถือหุ้นส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย 

 6. ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยเดียวหรือหลำยรำยที่ถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวนหุ้นที่

มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธิที่จะเสนอวำระในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 โดยบริษัทเปิดโอกำสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวำระล่วง

หนำ้เวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม 2557 เพื่อให้คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลก่อน

เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำแสดงควำมเหน็อกีครัง้หนึง่ โดยในกรณทีีบ่รรจเุป็นวำระกำรประชมุบรษิทัจะแจ้งในหนงัสอืนดัประชมุว่ำเป็น

วำระทีก่�ำหนดโดยผูถ้อืหุน้ ส่วนในกรณทีีค่ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแล้วเหน็ว่ำไม่เหน็ควรน�ำเรือ่งทีผู่ถ้อืหุน้เสนอให้บรรจเุป็นวำระประชมุล่วงหน้ำ 

บรษิทั ได้ท�ำกำรแจ้งแก่ผูถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนช่องทำงสำรสนเทศไปยงัตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และชีแ้จงต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีทรำบ  

นอกจำกนี ้ในช่วงเวลำเดยีวกนั บรษิทัได้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ทกุรำยมสีทิธเิสนอชือ่บคุคลเพือ่พจิำรณำเข้ำรบักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำ 

โดยในกรณีนี้ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำเพื่อสรรหำกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์กำรสรรหำบุคคลเขำ้เป็นกรรมกำร

บริษัท จำกนั้นจะได้เสนอรำยชื่อบุคคลที่เห็นว่ำเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ

ต่อไป  ซึง่บรษิทั ได้น�ำหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัทภำยใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์” ทั้งนี้ ปรำกฎวำ่เมื่อถึงก�ำหนดช่วงเวลำดังกล่ำวไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อ

เข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทเป็นกำรล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด

 7. บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค�ำถำมที่ต้องกำรให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระที่น�ำเสนอได้ล่วงหน้ำ โดยส่ง E-mail มำ

ที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำร

รักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และด�ำเนิน

กำรประชุมอย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระท�ำกำรใดๆ อันเป็นกำรละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้

ซักถำมและแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่

 1. สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถำมและรับทรำบ

ควำมเห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2557 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจ�ำนวน 9 คน ซึ่ง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่เข้ำร่วม

ประชุม โดยประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะเขำ้ร่วมประชุม 

 2. กำรอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรแสดงแผนผังที่ตั้งสถำนที่ประชุมไว้ในหนังสือเชิญประชุม ก�ำหนดจุดบริกำรลงทะเบียนทั้งมำ

ด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสำร) อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่และทีมงำนของบริษัท ให้กำรต้อนรับดูแลอ�ำนวยควำมสะดวก

แก่ผู้ถือหุ้นและตอบข้อซักถำมของผู้ถือหุ้น

 3. บริษัท จัดให้มีกำรลงทะเบียนโดยใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมและนับคะแนนเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกรวดเร็วแก่ผู้

ถือหุ้น และถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ในภำยหลัง 

 4. กำรใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระใช้วธิเีกบ็บตัรลงคะแนนของผูถ้อืหุน้ เฉพำะบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ด้วยและงดออกเสยีง 

เพื่อค�ำนวณหักออกจำกผู้ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด น�ำมำประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงเกิดควำมถูกต้อง รวดเร็ว และสำมำรถประกำศผล

คะแนนได้ถูกต้องหลังจำกจบกำรพิจำรณำแต่ละวำระหรือในวำระถัดไป โดยเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมผู้ถือหุ้นสำมำรถขอตรวจสอบรำยละเอียดของผล

คะแนนได้  

 5. กำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชมุภำยหลงัจำกประธำนในทีป่ระชมุเปิดกำรประชมุแล้วสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ในวำระทีอ่ยูร่ะหว่ำง

กำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เขำ้ประชุมเป็นต้นไป 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



 57บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 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” เพื่อท�ำหน้ำที่ Inspector ตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม องค์ประชุม วิธีกำรลงคะแนนและกำร

นับคะแนนที่สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท และแนวปฏิบัติที่ดีของตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่องกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้

ตัวแทนผู้ถือหุ้นอีก 1 ทำ่น เป็นอำสำสมัครเข้ำร่วมสังเกตุกำรณ์นับคะแนนเสียง

 ทั้งนี้  ในปี 2557  มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 32 รำย และโดยกำรมอบ

ฉันทะจ�ำนวน 31 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  94,423,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.68 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด  โดยในปี 2556 มีผู้

ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ�ำนวน  98 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  93,868,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.53 ของจ�ำนวนหุ้นที่

จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด

 

 หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 1. บริษัท ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 อย่ำงครบถ้วน ถูกต้องในสำระ

ส�ำคัญ โดยประกอบด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
-   รำยชื่อและต�ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ผู้บริหำรระดับสูง ผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษำกฎหมำย และตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เป็น

อำสำสมัครสังเกตุกำรณ์นับคะแนนเสียงที่เข้ำร่วมประชุม และผู้ที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม (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 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ (Setportal) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันท�ำกำร

หลงัเสรจ็สิน้กำรปะชมุแล้ว โดยมรีำยละเอยีดครบถ้วนตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและได้จดัท�ำรำยงำนกำรประชมุทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ 

และจัดส่งแก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ www.pdgth.com  หมวด

นักลงทุนสัมพันธ์) ภำยในเวลำ 14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 7 พฤษภำคม 2557  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเขำ้ดูรำยงำนดังกลำ่วและเสนอแก้ไขหำก

กำรบนัทกึมตกิำรประชมุไม่ถกูต้องภำยในเวลำ 30 วนั  โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอถงึกำรประชมุครัง้ต่อไป อกีทัง้มรีะบบจดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุทีส่ำมำรถ

ตรวจสอบและอำ้งอิงได้ 

 3. ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 จัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงกำรประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ ตลอดกำรประชุม เพื่อให้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เขำ้ร่วมประชุมได้รับทรำบเหตุกำรณ์วันประชุม โดยท�ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น

 4. หลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำน

ระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสำนงำนกับนำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) 

จ�ำกัด เพื่อให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

 5. บรษิทั ได้น�ำข้อเสนอแนะและควำมคดิเหน็ทีไ่ด้รบัจำกผูถ้อืหุน้และ Inspector ในกำรประเมนิผลกำรจดัประชมุมำพจิำรณำและหำแนวทำง

แก้ไข/ปรับปรุงเพื่อพัฒนำกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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 การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน

 คณะกรรมกำรบรษิทัจดัให้ผูถ้อืหุน้และนกัลงทนุทีม่ำร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ ได้มโีอกำสเข้ำเยีย่มชมกจิกำร และพบปะพดูคยุกบัผูบ้รหิำร เพือ่ให้

เข้ำใจในธรุกจิของบรษิทัมำกขึน้ รวมถงึกำรแสดงให้เหน็ถงึคณุลกัษณะสนิค้ำหรอือปุกรณ์ทีโ่ดดเด่นโดยผูเ้ชีย่วชำญเฉพำะด้ำน และเยีย่มชมกำรบรหิำร

จัดกำรคลังสินคำ้อยำ่งเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำกำรคัดสรรสินค้ำ/อุปกรณ์มีคุณภำพ วิธีกำรจัดเก็บและกำรจัดส่งสินค้ำ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว 

ทันเวลำ ตรงตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ โดยรำยละเอียดได้ระบุไว้ในหมวดที 3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

 กำรจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรำย ด้วยกำรจัดเตรียมสถำนที่ประชุมที่เดินทำงสะดวก ควำมพร้อมของ

สถำนที ่และจดัให้มเีจ้ำหน้ำทีด่แูลต้อนรบัให้ควำมสะดวกอย่ำงเพยีงพอ รวมถงึกำรจดัทีน่ัง่ส�ำรอง เครือ่งมอือปุกรณ์โต้ตอบระหว่ำงประชมุ มเีจ้ำหน้ำที่

บริกำรให้ค�ำแนะน�ำกำรกรอกข้อมูล ถ่ำยเอกสำร ตรวจสอบควำมถูกต้อง/ตรวจรับเอกสำรลงทะเบียน/เอกสำรมอบฉันทะ พร้อมอำกรติดหนังสือมอบ

ฉันทะกำรเปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้ำ 2 ชั่วโมง กำรขยำยระยะเวลำรับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลำก่อนกำรพิจำรณำวำระกำรประชุมสุดท้ำย กำรใช้

ระบบบำร์โค้ด ในกำรลงทะเบยีนและประมวลผลลงคะแนนเพือ่ควำมสะดวกรวดเรว็ และกำรจดัเครือ่งดืม่ของว่ำงส�ำหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชมุอย่ำง

เหมำะสม

หมวดที่ 2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders)

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงชัดเจน ใน

กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถำบัน หรือ

ผู้ถือหุ้นตำ่งชำติ ถึงแม้ว่ำผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่มีจ�ำนวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกันตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมำยควำมว่ำสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้

ถือหุ้นจะแตกตำ่งกัน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ 

สิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

 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

 บริษัท จึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่ค�ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ ฐำนะทำงสังคม ควำมพิกำร ควำมคิดเห็น 

หรอืแม้ว่ำผูถ้อืหุน้จะไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยเหตใุดกต็ำม ผูถ้อืหุน้ย่อมมสีทิธมิอบฉนัทะให้บคุคลอืน่เข้ำร่วมประชมุแทนได้ คณะกรรมกำรบรษิทั 

จึงได้ก�ำกับดูแลในเรื่องตำ่งๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยโดยเท่ำเทียมกันอยำ่งแท้จริง

 บริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำเลือก

ตั้งเป็นกรรมกำร โดยให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัดส่วนกำรถือหุ้นรำยหนึ่งหรือหลำยรำยรวมกันและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของจ�ำนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน พร้อมทั้งประกำศหลักเกณฑ์กำรเสนอระเบียบวำระ

กำรประชุมและกำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร และระบุขั้นตอนที่ชัดเจน ระยะเวลำ 3 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 วัน

ที่ 31 ธันวำคม 2557 โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อ 

“นักลงทุนสัมพันธ์ หมวด กำรก�ำกับดูแลกิจกำร/ข้อมูลผู้ถือหุ้น / กำรประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558” และหำกมีผู้ถือหุ้นท่ำนใดเสนอวำระประชุมหรือกำร

เสนอชื่อบุคคลฯ จะน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป  โดยประธำนกรรมกำรได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นใน

ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย

 การกำาหนดให้กรรมการอิสระ (Independent Directors) เป็นผู้มีหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

 บริษัทเปิดโอกำสแก่ผู ้ถือหุ ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรือแจ้งข้อร้องเรียนไปยังกรรมกำรอิสระ ผ่ำนทำง 

E-mail : ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมกำรอิสระจะเป็นผู้พิจำรณำด�ำเนินกำรให้เหมำะสมในแต่ละเรื่อง เช่น หำกเป็นข้อร้องเรียน กรรมกำรอิสระ
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จะด�ำเนินกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงและหำวิธีกำรที่เหมำะสม หรือกรณีเป็นข้อเสนอแนะที่กรรมกำรอิสระพิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญ

ที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ

พิจำรณำก�ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

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

 บริษัท ยึดมั่นที่จะสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ร่วมกันอย่ำงยั่งยืน โดยก�ำหนดเป็นนโยบำย ในกำร

ปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทัและผูม้ส่ีวนได้เสยี อนัได้แก่ ผูถ้อืหุน้ พนกังำน ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง

ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี ้สงัคมและส่วนรวม สิง่แวดล้อม (ชมุชนทีต่ัง้บรษิทั) ตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในคูม่อืกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั เพือ่

เป็นแนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทับนพืน้ฐำนควำมเป็นธรรม ควำมสมดลุในกำรประสำนประโยชน์ร่วมกนั  มหีลกั

ปฏิบัติส�ำคัญ ได้แก่ แนวทำงปฏิบัติเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย พนักงำน 

ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ สังคมและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้เป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และ

พนักงำนทุกคนต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมั่นได้วำ่สำมำรถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียตำ่งๆ ทั้งที่ได้ก�ำหนดไว้ใน

กฎหมำย และทีไ่ด้ก�ำหนดแนวทำงไว้เป็นลำยลกัษณ์อกัษรอย่ำงชดัเจนในคูม่อืจรยิธรรม รวมทัง้รบัผดิชอบดแูลให้มัน่ใจได้ว่ำสทิธดิงักล่ำวได้รบักำรคุม้ครอง

และปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้ใช้สินค้ำและบริกำร และผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้

• ผูถ้อืหุน้: บรษิทั มุง่มัน่ทีจ่ะสร้ำงมลูค่ำเพิม่แก่ผูถ้อืหุน้และผลตอบแทนกำรลงทนุให้เป็นทีพ่งึพอใจสงูสดุ นอกจำกสทิธขิัน้พืน้ฐำน สทิธทิี่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมำย และข้อบังคับบริษัท เช่น สิทธิในกำรขอตรวจสอบจ�ำนวนหุ้น สิทธิในกำรได้รับใบหุ้น สิทธิในกำรเข้ำประชุมผู้ถือ
หุ้นและออกเสียงลงคะแนน สิทธิในกำรแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งอิสระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงสิทธิที่จะได้รับผลตอบแทนอย่ำงเป็น
ธรรมแล้ว ยงัได้ให้สทิธผิูถ้อืหุน้ในกำรเสนอแนะข้อคดิเหน็ต่ำงๆ เกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัในฐำนะเจ้ำของบรษิทัผ่ำนกรรมกำร
อิสระ โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป

• พนักงาน: บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนโดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ มุ่งมั่นที่จะพัฒนำควำมสำมำรถพนักงำนทุกคนอย่ำงต่อ
เนื่อง ให้ควำมมั่นใจในคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนของพนักงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำ มีควำมสุขในกำรท�ำงำน ควำมภำคภูมิใจ และสร้ำง
ควำมผูกพันต่อองค์กร โดยในปีที่ผำ่นมำบริษัทได้จัดท�ำโครงกำรต่ำงๆ เพื่อสนันสนุนและเสริมสรำ้งบรรยำกำศกำรท�ำงำนร่วมกันเพื่อ
สร้ำงสรรค์สิ่งใหม่ๆ เสริมศักยภำพของพนักงำนให้พร้อมส�ำหรับกำรปฏิบัติงำนและรับมือกับสภำวะกำรณ์ในทุกดำ้นที่อำจมีผลกระทบ
โดยองค์รวม นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำสุขภำพ ควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน รวมถึงคำ่ตอบแทนที่
เหมำะสม

• ลกูค้า: บรษิทั มคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะให้ผูใ้ช้สนิค้ำและบรกิำรได้รบัประโยชน์สงูสดุทัง้ด้ำนคณุภำพและรำคำเป็นธรรม กำรให้ข้อมลูข่ำวสำรที่
ถูกต้องเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขตำ่งๆที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพ
ที่ยั่งยืน สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพันแก่ลูกค้ำ ตลอดจนกำรจัดให้มีระบบและกระบวนกำรที่ให้ลูกคำ้ร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภำพ 
ปริมำณ ควำมปลอดภัยและกำรบริกำร รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ค�ำแนะน�ำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สินค้ำ
และบริกำรของบริษัท ให้มีประสิทธิภำพและประโยชน์กับลูกค้ำสูงสุด ค�ำปรึกษำวิธีกำรแก้ปัญหำ และรับข้อร้องเรียน เพื่อให้ลูกคำ้พึง
พอใจอย่ำงที่สุดในสินค้ำและบริกำรระดับมำตรฐำนสำกล และกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่น�ำมำใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ

• คู่ค้า: บริษัทปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ที่สุจริต ค�ำมั่นที่ให้ไว้กับลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด โดยยึดถือกำรปฏิบัติตำมสัญญำต่อคู่
ค้ำอย่ำงยุติธรรม สรำ้งควำมไว้วำงใจ 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
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• สังคมและส่วนรวม: บริษัทด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำยและถือมั่นในอุดมกำรณ์กำรด�ำเนินธุรกิจ โดยมุ่ง
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในสถำนประกอบกำร 
ชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนตำ่งๆ รวมถึงกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่หน่วยงำนหรือชุมชนที่
ร้องขอในกำรบรรเทำอุทกภัยและสำธำรณภัยตำมควำมเหมำะสม

 นอกจำกนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังำนและผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในกำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีท่�ำประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมให้เตบิโต
เคยีงคูก่นัไปอย่ำงยัง่ยนื แม้กระทัง่ในช่วงทีเ่กดิภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกจิ บรษิทั กย็งัคงด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง 
โดยทุ่มเทควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้
เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

• สิ่งแวดล้อม: บริษัทส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริม
และมุ่งเน้นพัฒนำกำรเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม สภำวะแวดล้อมที่สะอำดปลอดภัยมี
สุขอนำมัยที่ดี โดยหมำยรวมถึงพนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

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

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำย มำตรฐำนและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ผ่ำนช่อง

ทำงต่ำงๆ และหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทำงปฏิบัติที่ส�ำคัญดังนี้

 1. ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีช่องกำรกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถ

เข้ำถึงข้อมูลของบริษัทได้อยำ่งสะดวกทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น
1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีของบริษัท 
 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท(แบบ 56-2) เปิด

เผยข้อมูลของบริษัท ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เช่น 
วสิยัทศัน์และพนัธกจิ โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงทนุ โครงสร้ำงกำรถอืหุน้และกำรจดักำร ลกัษณะประกอบธรุกจิและภำวะกำรแข่งขนั 
กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร ควำมเสีย่งในกำรด�ำเนนิธรุกจิ รำยงำนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ  
นโยบำยและหลักเกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง จ�ำนวนครั้งของกำรประชุมและกำรเข้ำร่วมประชุมของ
คณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ  กำรประเมนิควำมเพยีงพอระบบควบคมุภำยใน ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด�ำเนิน
งำน รำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทัต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรรำยงำนกำรมี
ส่วนได้เสยีของกรรมกำร รำยงำนกำรถอืหลกัทรพัย์กรรมกำรและผูบ้รหิำร ควำมรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมส่วนรวม และข้อมลู
ด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์

1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
 บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ (SET 

Community Portal) ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำง
เว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งได้มีกำรพัฒนำรูปแบบให้ทันสมัย ง่ำยต่อกำรใช้งำน พร้อมปรับปรุงข้อมูลต่ำงๆ ให้ครบถ้วนทันเหตุกำรณ์อย่ำง
สม�่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ ลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย
และผูบ้รหิำร กฎบตัรคณะกรรมกำรและชดุย่อย โครงสร้ำงกำรถอืหุน้ กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณ
ธุรกิจ นโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่นและกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน ข้อมูลด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรำยกำรข้อมูล
ประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระ
ประชุมล่วงหน้ำและกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ รวมถึงงบกำรเงิน ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ำย

จดักำร และเอกสำรข่ำวประชำสมัพนัธ์ (Press Release) ทีส่ำมำรถดำวน์โหลดจำกหน้ำเวบ็ไซต์ของบรษิทั Website: www.pdgth.com
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1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
 บริษัทจัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) เพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทในกำรติดต่อสื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูล

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

1.4 สำานักเลขานุการ
 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�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือที่หน่วยงำนอื่นเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้
ลงทุนสำมำรถติดต่อส�ำนักเลขำนุกำร/เลขำนุกำรบริษัท ของบริษัท ได้ทำง Email : cs@pdgth.com หรือ โทรศัพท์ 0-2791 0111 ต่อ 151

 

 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท  จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย 

โครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้ง

ของกำรประชมุและกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคน กำรสรรหำกรรมกำร นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำร

จำ่ยค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรรำยงำนผลปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ

 

 3. การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวม (ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สำรสนเทศทำงกำรเงนิ ให้มกีำรจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมทัง้มกีำร

เปิดเผยข้อมลูส�ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรรำยงำนควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทั

ต่อรำยงำนทำงกำรเงิน ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ไว้ในรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

 ในปี 2557 บรษิทัได้มกีำรจดัส่งรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและรำยปี ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดเป็นไปตำม พรบ.บรษิทัมหำชนจ�ำกดั 

พศ. 2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจำก

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้มีกำรแก้ไขงบกำรเงินที่จัดท�ำขึ้น

 4. การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบริษัทถือเป็นนโยบำยส�ำคัญที่จะไม่ให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

พนกังำนของบรษิทั แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดไว้ในคูม่อืนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณธรุกจิ และแนวทำงปฏบิตัริำยงำน

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ มข้ีอปฏบิตัสิ�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ให้พงึหลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่ำจ

ก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนทีม่ส่ีวนได้เสยีในรำยกำรนัน้จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำ

อนุมัติ ก�ำหนดให้กำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ โดยแสดงรำยละเอียดบุคคลที่อำจ

มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อนไข นโยบำยรำคำ และมูลคำ่รำยกำร เหตุผลควำมจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงผล

ประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้เป็นส�ำคญั โดยแสดงควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทั เปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำง

กันตำมที่ปรำกฎในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี (แบบ 56-2) ของบริษัท ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำรำยงำนต่ำงๆ 

ดังนี้
 1. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกัน
  คณะกรรมกำรบรษิทั ก�ำหนดให้มกีำรเปิดเผยรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกนัทีม่สีำระส�ำคญั 

โดยแสดงรำยละเอยีดบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสมัพนัธ์ ลกัษณะของรำยกำร เงือ่นไข นโยบำยรำคำ และมลูค่ำ
ของรำยกำร เหตุผลควำมจ�ำเป็น และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่ปรำกฎไว้ในแบบ
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แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) รำยละเอียดปรำกฎในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำง
กัน”  

  เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเรื่องควำมขัดแย้งทำงผล
ประโยชน์ ที่ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนจะต้องรำยงำนควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์แก่คณะกรรมกำรบริษัทรับ
ทรำบเป็นประจ�ำทกุปี ปีละ 1 ครัง้ และในกรณทีีห่ำกมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตำมข้ำงต้นให้ปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัทิีป่ระกำศ
และมีผลบังคับใช้ปัจจุบัน ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

  ในปี 2557 บริษัทไม่มีกำรปฏิบัติที่ฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะ
กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 2. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท
  คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยมของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลัก

ทรัพย์ฯ) ซึ่งรวมถึงจ�ำนวนหลักทรัพย์ที่ถือครองของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ มีหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท 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�ำกำร นับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และรำยงำนสรุปกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์แก่
คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส พร้อมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและ
ผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัท

  โดยในปี 2557 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรถือหลักทรัพย์ที่มีนัยส�ำคัญ เว้นแต่จ�ำนวนหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำรที่
เพิ่มขึ้นเนื่องจำกได้รับสิทธิเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 และมีกำรรำยงำนกำรถือครองหลัก
ทรัพย์บริษัทของกรรมกำรและผู้บริหำรรำยบุคคลต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบเป็นรำยไตรมำส โดยได้จัดท�ำสรุปกำร
ถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผู้บริหำร ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 30 มกรำคม 2558 ตำมที่ระบุรำยละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น”

 3. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง
  คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยมของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีควำม

เกี่ยวข้อง ด�ำเนินกำรตำมมำตรำ 89 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดท�ำและส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้
เสีย เพื่อรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำรมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง) ของ
กรรมกำรและผูบ้รหิำร ซึง่เป็นส่วนได้เสยีทีเ่กีย่วข้องกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  โดยมอบหมำยให้เลขำนกุำร
บริษัทสรุปรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย (กำรเปลี่ยนแปลงข้อมูล) ให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุก 6 เดือน และเป็นผู้จัดเก็บ
ต้นฉบับแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำร และส�ำเนำให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจ

สอบรับทรำบ 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)



 63บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงิน

และกำรด�ำเนินกำร ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงินและอื่นๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบกำรของบริษัท ที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อ

ถือได้ และทันเวลำอย่ำงสม�่ำเสมอ ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำร

ปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. 

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2551) และ/หรือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  

     ทัง้นี ้ก�ำหนดให้ด�ำเนนิกำรโดยผูท้ีม่หีน้ำทีเ่กีย่วข้องโดยตรง หรอืผูไ้ด้รบัมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะให้ข้อมลูทีถ่กูต้องครบถ้วน บนพืน้ฐำนของ

ข้อมูลที่เป็นจริง โดยระมัดระวัง

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมำยถึง 

คณะกรรมกำรบริษัท  ฝำ่ยจัดกำรของบริษัท และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนเฉพำะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูล

ที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสำธำรณะและอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ และงำนนั้นๆ เข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำ

หุ้นของบริษัท และข้อมูลภำยในนั้นยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนดังกลำ่ว ผู้บริหำรและพนักงำนเหลำ่นั้นจะต้องท�ำเก็บรักษำข้อมูลภำยในไว้กับบริษัท 

จนกว่ำจะมีกำรเปิดเผยข้อมูลแก่สำธำรณะ มีดังนี้

 1. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในบริษัท

 2. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องไม่น�ำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในของบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผล

ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่วำ่โดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

 3. กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องไม่ท�ำกำรซื้อขำย โอน  หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทโดยใช้ควำมลับ และ/

หรอื ข้อมลูภำยในบรษิทั และ/หรอื เข้ำท�ำนติกิรรมอืน่ใด โดยใช้ควำมลบั  และ/หรอื  ข้อมลูภำยในของบรษิทั อนัอำจก่อให้เกดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทั

ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้อม

 4. ห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 30 วันก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี  และ

ภำยใน 24 ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว (Blackout Period)

 5. ในกรณีที่ทรำบข้อมูลใดๆ ที่ยังไม่เปิดเผยซึ่งอำจมีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์ของบริษัท ต้องไม่ซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทจนกว่ำจะ

พ้นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง  นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว

 6. คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล ได้รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์โดยแจ้งผำ่นทำงเลขำนุกำรบริษัท เพื่อกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวแก่ที่ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทันัน้ บรษิทัได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบักำรท�ำงำนของพนกังำนทกุระดบั หมวดวนิยัและลงโทษก�ำหนด

ว่ำ พนักงำนผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมหรือฝ่ำฝืนวินัยที่ก�ำหนดไว้ ให้ถือว่ำพนักงำนผู้นั้นท�ำผิดวินัยและต้องได้รับโทษตำมลักษณะแห่งควำมผิด โดยมีใจควำม

ว่ำ “เปิดเผยความลับของบริษัท เจตนาท�าลายชื่อเสียง ความเชื่อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสีย

โอกาสทางธุรกิจ พนักงานผู้ท�าผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก” 

 6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

 บริษัท ได้ก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส  หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มำยังกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ในกรณีที่

พบเหตุกำรณ์กระท�ำที่ส่อถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด และ

มกีระบวนกำรด�ำเนนิกำรเมือ่ได้รบัข้อร้องเรยีน และมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรยีนหรอืผูถ้กูละเมดิสทิธ ิตำมทีร่ะบไุว้ในนโยบำยต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ 

และเปิดเผยบนหนำ้เว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

 ช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

 1. จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ Email:   ind_dir@pdgth.com



รำยงำนประจ�ำปี 2557  64

 2. จดหมำยจัดส่งทำงไปรษณีย์  หรือยื่นโดยตรงที่:

  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

  ผ่ำน   ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

  บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

  เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ล�ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล�ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150

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

  หรือส่งผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์:  www.pdgth.com/ir_index.php 

 คณะกรรมกำรบริษัท :    cs@pdgth.com

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ :    ind_dir@pdgth.com

 เลขำนุกำรบริษัท: :    cs@pdgth.com

 หรือหำกมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น สำมำรถสอบถำมที่:ส�ำนักงำนเลขำนุกำร/

เลขำนุกำรบริษัท โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: cs@pdgth.com

    7. การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สำาคัญ 

 ปี 2557 บริษัทเปิดเผยโครงกำรลงทุนที่ส�ำคัญผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ อนุมัติกำรลงทุนจัดตั้งบริษัท

ย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด  ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท โดยบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ�ำนวน

หุ้นทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่ำงครบวงจร รวมถึงกำรผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำ

ในรูปแบบสัมปทำนให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน  

  

 8. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 นอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย แล้ว บริษัทจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ท�ำหนำ้ที่สื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

รำยย่อย นักลงทุนสถำบัน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม รวมถึงกำรชี้แจงกรณีข่ำวลือ 

ข่ำวสำรทีไ่ม่ถกูต้องตำมข้อเทจ็จรงิแก่นกัลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรนดัพบปะผูบ้รหิำรและกำรเยีย่มชมกจิกำร เช่น กำรตอบค�ำถำมทำงโทรศพัท์และ 

E-mail กำรเผยแพร่ผำ่นสื่อ กำรจัดท�ำ Press Release และกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ตำมเหตุกำรณ์  ตำมรอบระยะเวลำบัญชี ค�ำอธิบำย

และกำรวิเครำะห์ของฝำ่ยจัดกำรประจ�ำไตรมำส ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม

อื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอยำ่งเท่ำเทียมกัน  

 ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดบทบำทนักลงทุนสัมพันธ์ ให้ปฏิบัติหน้ำที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกรำยด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ตำมสิทธิเท่ำเทียมกัน โดย

ยึดถือตำมแนวทำงจรรยำบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นคู่มือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด

 ในปี 2557 บรษิทัมกีำรจดักจิกรรมต่ำงๆเพือ่ให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูได้พบปะกบันกัลงทนุรำยย่อย นกัลงทนุสถำบนั นกัวเิครำะห์ และสือ่มวลชน

อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทผ่ำนช่องทำง และกิจกรรมต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 

 -  เข้ำร่วมกิจกรรมพบปะนักลงทุน (Opportunity Days) ซึ่งจัดโดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 1 ครั้ง เพื่อรำยงำนผลกำร 

  ด�ำเนินงำนของบริษัทประจ�ำไตรมำส 1/2557

 -  ให้กำรต้อนรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรำยย่อย เยี่ยมชมกิจกำรจ�ำนวน 1 ครั้ง 

 -  ผู้บริหำรระดับสูงให้สัมภำษณ์ภำพรวมกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และแนวโน้มในอนำคตผ่ำนสื่อออนไลน์จ�ำนวน 1 ครั้ง

 -  เข้ำร่วมออกบธูนทิรรศกำร ในงำน mai Forum 2014 เพือ่น�ำเสนอสนิค้ำ และข้อมลูของบรษิทัให้กบันกัลงทนุ และผูส้นใจทีเ่ข้ำร่วมงำน 

  ซึ่งจัดโดย ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) 

 -  เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press Release) ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ผลกำรด�ำเนินงำน และภำพขำ่วกิจกรรมต่ำงๆของบริษัทผ่ำน

  สื่อมวลชนตำ่งอยำ่งสม�่ำเสมอ 

 -  เข้ำร่วมงำนจัดแสดงสินค้ำใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอได้แก่ งำน “Thailand Industrial Fair 2014” ในเดือน

  กุมภำพันธ์ งำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยแห่งชำติ (Safety week 2014) ในเดือนกรกฎำคม และงำนบำ้นและสวนแฟร์ 2014 ในเดือน

  พฤศจิกำยน 



 65บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 -  เข้ำร่วมโครงกำร Stock Mart ในงำนมหกรรมกำรลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2014 โดยสนับสนุนสินค้ำ ของที่ระลึกของ 

  บริษัท เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่เข้ำร่วมงำน

 

 นอกจำกนี ้ บรษิทัมกีำรให้ข้อมลูเกีย่วกบับรษิทั ผลกำรด�ำเนนิงำน งบกำรเงนิ และข้อมลูน�ำเสนอในรปูแบบต่ำงๆ รวมถงึรำยงำนสำรสนเทศ

ทีบ่รษิทัแจ้งต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทั ที ่www.pdgth.com โดยบรษิทัจดัท�ำเป็น 2 ภำษำ (ภำษำไทยและภำษำองักฤษ) 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องกำรนัดหมำยเข้ำพบผู้บริหำร

และเยี่ยมชมกิจกำร สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมำยเลข 0-2791-0111 ต่อ 206  โทรสำร 0-2791-0100 หรือ 

e-mail: ir@pdgth.com หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่ 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 1. โครงสร้างคณะกรรมการ

  คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดย

เป็นผู้ที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตลอดจนก�ำหนด

นโยบำยกำรเงนิ กำรบรหิำรควำมเสีย่ง และภำพรวมขององค์กร มบีทบำทส�ำคญัในกำรก�ำกบัดแูล ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั

และผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ

 ในปี 2557 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบรษิทัมจี�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย กรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 4 คน กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร 1 คน และ

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 4 คน (ผูด้�ำรงต�ำแหน่งระดบับรหิำร 4 รำยแรกทกุรำย นบัต่อจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรลงมำ) โดยมสีดัส่วนกรรมกำรอสิระ

เทำ่กับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด ท�ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำรพิจำรณำเรื่องต่ำงๆ ตลอดจนกำรสอบทำนกำรบริหำร

งำนของฝ่ำยบริหำรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ จ�ำนวนกรรมกำรอิสระของบริษัทเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ได้ก�ำหนดไว้

ให้มีกรรมกำรอิสระอยำ่งน้อย 1ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด หรือคิดเป็นอัตรำร้อยละ 44.44  ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรอิสระ

เป็นกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัเิป็นอสิระตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ จ�ำนวน 4 คน ได้แก่ รศ.เสกศกัดิ ์จ�ำเรญิวงศ์  รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจรญิ  

นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล และนำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ  

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยตำ่งๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่ง และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำหรอืรบัทรำบ 

โดยบริษัท ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย (Charter) เพื่อก�ำหนดหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ และได้เปิดเผย 

Charter ดังกล่ำวที่เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็น

ประจ�ำทกุปีอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ นอกจำกนีค้ณะกรรมกำรบรษิทัอำจแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเฉพำะเรือ่งชดุอืน่ๆ ตำมควำมเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์

ที่เปลี่ยนแปลง

 ในปี 2557 จดัให้มกีำรประชมุร่วมกนัระหว่ำงกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ�ำนวน  1 ครัง้ เพือ่อภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัฝ่ำยจดักำร 

และข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปพัฒนำด้ำนต่ำงๆ โดยประธำนเจ้ำหนำ้ที่บริหำร และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรไม่อยู่ในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อให้กรรมกำรได้

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ โดยที่ประชุมมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็น

ตัวแทนแจ้งผลให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบถึงผลกำรประชุม

 ส�ำหรบัเดอืนทีไ่ม่มกีำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรบรษิทัทกุคนจะได้รบัทรำบสรปุผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย (ถ้ำ

ม)ี อย่ำงต่อเนือ่ง โดยบรษิทั จะจดัส่งเอกสำรสรปุผลกำรด�ำเนนิงำน ตลอดจนข่ำวสำรส�ำคญัของบรษิทัรวมถงึกำรปรบัปรงุหลกัเกณฑ์หรอืข้อก�ำหนดที่

เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมกำรบริษัทสื่อสำรผ่ำนทำง E-mail โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำรครบถ้วน

 ทั้งนี้ บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่

เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอสิระ จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทกุคนมคีวำมรู ้ควำมเข้ำใจ และมปีระสบกำรณ์

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

สอบที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำร
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ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยท�ำหน้ำที่สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับที่

เกีย่วข้อง ตลอดจนกฎหมำยและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกบัดแูลส่งเสรมิให้พฒันำระบบรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัชใีห้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล 

รวมทั้งสอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏิบัติหน้ำที่และแสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำงอิสระ โดยมีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยปฏิบัติซึ่งรำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรปรึกษำหำรือกับผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกฎหมำยและกำรบัญชีเป็นประจ�ำ โดยคณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝำ่ยจัดกำรเข้ำประชุมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อขอควำมเห็นจำกผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ต่ำงๆ นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบยังสำมำรถหำที่ปรึกษำภำยนอกที่เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบคำ่ใช้จ่ำยทั้งหมด

 

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 6 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

 คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน โดย

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอสิระ เพือ่ท�ำหน้ำทีพ่จิำรณำ ทบทวน พจิำรณำสรรหำและคดัเลอืกบคุคลทีเ่หมำะ

สมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทดแทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดตำมวำระหรอืกรณอีืน่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู ตดิตำมแผน

สบืทอดต�ำแหน่งเพือ่สรรหำบคุคลทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ทบทวนระบบกำรประเมนิผลกำร

ปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และตดิตำมควำมเปลีย่นแปลงและแนวโน้มตลำดเกีย่วกบักำรบรหิำรผลตอบแทน

ของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 บรษิทัใช้ผลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ�ำปี 2556 จำกสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) และแนวปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั

ของอตุสำหกรรม มำใช้เป็นเกณฑ์ในกำรพจิำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร เพือ่เสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทนทีส่ำมำรถรกัษำกรรมกำรและ

จูงใจผู้บริหำรระดับสูงในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เจริญก้ำวหนำ้ ตลอดจนสำมำรถรักษำคนเก่งและคนดีให้คงอยู่กับองค์กรยำวนำน

 

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 4 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมสี่ยง ประกอบด้วย  กรรมกำรที่มิใช่ผู้บริหำร  กรรมกำร หรือผู้บริหำร และผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก หรือ

หน่วยงำนเกี่ยวข้อง จ�ำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งคุณธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำรบริษัท ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยง และมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 อนุมัติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกอีก 1 คน ได้แก่  ผศ.ดร.

สุลักษณ์ ภัทรธรรมมำศ  ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี และได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผศ.ดร.สรำ

ยุทธ์ นำทะพันธ์ มำเป็นที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อท�ำหนำ้ที่ในด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับกิจกำรให้มี

ประสทิธภิำพ โดยสอดคล้องกบันโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัและตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

  ในปี 2557 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำม

เสีย่ง กลยทุธ์ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและทรพัยำกรทีใ่ช้ในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัให้สอดคล้องกบันโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งตลอดจน

กลยทุธ์และทศิทำงธรุกจิของบรษิทั ตลอดจนก�ำกบัดแูลทบทวนเกีย่วกบันโยบำยกลยทุธ์และวธิปีฏบิตั ิเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำบรษิทัมกีลยทุธ์และกระบวนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมด ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและ

ระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบในกำรรำยงำนกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่ระบุไว้ใน

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือหน้ำที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย 

อย่ำงน้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อน�ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 10 ครั้ง กรรมกำรเข้ำประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ ยกเว้นกรรมกำรที่ติดภำรกิจส�ำคัญ

ในวันดังกล่ำว



 67บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 2. การกำาหนดจำานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดำารงตำาแหน่งกรรมการ 

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำหนดจ�ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำรบรษิทั จะไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เพือ่ให้บรษิทัได้

รบัประโยชน์สงูสดุในกำรทีก่รรมกำรบรษิทัสำมำรถอทุศิเวลำส�ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยก�ำหนดให้กรรมกำรไปด�ำรงต�ำแหน่ง

ในบริษัทจดทะเบียนไม่เกิน 3 บริษัท นอกจำกนี้ บริษัทมีแนวปฏิบัติในกรณีที่ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร หรือผู้บริหำรระดับสูง ที่คณะกรรมกำรแต่งตั้ง

ให้เป็นตัวแทนของบริษัทเขำ้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมตำมสัดส่วน หรือตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย   

 ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริษัท มีมติแต่งตั้งผู้บริหำรให้ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทย่อย ดังนี้ 

 1) ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2557 เมื่อวันที่ 14 พฤษภำคม 2557 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมกำรตัวแทน ได้แก่ 

นำยชวลิต หวังธ�ำรง นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ และนำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ ไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ชื่อ “บริษัท ผล 

วอเตอร์ จ�ำกัด” และแต่งตั้งนำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท ผล วอเตอร์ 

จ�ำกัด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภำคม 2557 เป็นต้นไป

 3. การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

 บรษิทั ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรและแบ่งแยกบทบำทหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทักบัฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจนและ

เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำย และก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำร

ระดับสูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ำยบริหำรระดับสูงท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินตำมนโยบำยให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด และติดตำมดูแลผลกำร

ด�ำเนนิงำนอย่ำสม�ำ่เสมอจำกข้อมลูรำยงำนในกำรประชมุประจ�ำเดอืน ซึง่คณะกรรมกำรไม่ได้เข้ำแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องฝ่ำยจดักำร เว้นแต่กำร

มีส่วนเขำ้ร่วมในกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ในกรณีที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนด

 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และไม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั  ตลอดจนไม่มอี�ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 

เพื่อให้กำรแบ่งแยกหนำ้ที่ระหว่ำงกำรก�ำกับดูแลเชิงนโยบำยในภำพรวมของบริษัทกับกำรบริหำรงำนได้อย่ำงชัดเจน

 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�ำกำรทบทวนแผนดังกล่ำวเป็นประจ�ำทุกปี 

 ในปี 2557 ผู้บริหำรระดับสูงมีจ�ำนวน 6 คน ได้แก่ ประธำนเจำ้หนำ้ที่บริหำร และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยจัดกำรอีก 5 คน ระหว่ำงปีผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยธุรกิจภูมิภำคได้ลำออกและไม่ได้สรรหำบุคคลอื่นมำแทน โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรได้ปรับผังโครงสรำ้งใหม่ตำมลักษณะของกลุ่มสินคำ้

และบริกำรของบริษัท ได้แก่ กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY) และกลุ่มสินค้ำและ

บรกิำรด้ำนกำรควบคมุสภำพแวดล้อม (CE) ส่วนกลุม่สนิค้ำและบรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่อปุโภค บรโิภค และงำนขำยสนิค้ำให้หน่วยงำนรำชกำร 

ขยำยไปยังบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท คือ “บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด” และ “บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด” รำยงำนต่อประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร บริษัท 

ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) โดยผูบ้รหิำรมหีน้ำทีด่�ำเนนิงำนให้บรรลเุป้ำหมำยตำมกรอบงบประมำณและแผนงำนประจ�ำปีทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัอนมุตัิ

แล้ว

 4. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 บริษัท ในฐำนะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนิน

งำนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

 1.  แต่งตั้งผู้บริหำรระดับสูง เป็นตัวแทนของบริษัทเข้ำไปเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรของบริษัทย่อยตำมสัดส่วนของกำรถือหุ้นของ

บริษัท

 2.  ส่งเสรมิให้มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมแนวปฏบิตัขิองบรษิทัผ่ำนกรรมกำรตวัแทนและผูบ้รหิำรทีไ่ด้รบัมอบหมำย รวมถงึกำร

วำงระบบงำนและบุคลำกรที่สอดคล้องกับนโยบำยบริษัท

 3.  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงสม�่ำเสมอ

 4.  พิจำรณำเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น แผนกำรลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น

 5.  จัดให้มีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมแนวทำงปฏิบัติของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำรควบคุมภำยในที่

เพียงพอ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด
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 5. การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมกำรบริษัทต้องเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ ตำมปกติให้จัดขึ้นอย่ำงน้อยสำมเดือนต่อครั้งให้ประธำนกรรมกำร

หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยเป็นผูเ้รยีกประชมุ หรอืในกรณจี�ำเป็นกรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปอำจร้องขอให้ประธำนกรรมกำรเรยีกประชมุคณะกรรมกำร

ได้  เว้นแต่จะมีรำยกำรหรือประเด็นส�ำคัญที่ต้องมีกำรพิจำรณำเร่งด่วนหรือตำมข้อก�ำหนดและกฎหมำย เพื่อรับทรำบผลกำรด�ำเนินงำนและร่วมกัน

ตัดสินใจในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท โดยในแต่ละครั้งจะมีกำรก�ำหนดวำระกำรประชุมล่วงหน้ำไว้ชัดเจน และอำจมีกำรประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติม

เพื่อพิจำรณำเรื่องที่มีควำมส�ำคัญเร่งด่วน 

 โดยในปี 2557 ได้มีกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวน 13 ครั้ง (วำระพิเศษ  1  ครั้ง) ซึ่งได้ก�ำหนดแผนกำรประชุมประจ�ำปีล่วงหน้ำ เพื่อให้

กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำได้อย่ำงเหมำะสม ประธำนกรรมกำรส่งเสรมิให้กรรมกำรทกุคนเข้ำร่วมประชมุและมกีรรมกำรเข้ำร่วมประชมุคดิเป็นร้อย

ละ 95.72 ของกรรมกำรทั้งคณะที่เข้ำร่วมประชุมตลอดปี 2557  

 ในกำรประชมุแต่ละครัง้ได้มกีำรจดัส่งเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุในแต่ละวำระส่งให้กบักรรมกำรบรษิทัทกุท่ำนเป็นกำรล่วงหน้ำอย่ำง

น้อย 5 วันท�ำกำร เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำศึกษำข้อมูลอย่ำงพอเพียงก่อนเข้ำประชุม และ/หรือกำรขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกฝ่ำยจัดกำร ส�ำหรับกำร

ขอเพิม่วำระประชมุภำยหลงักำรจดัส่งเอกสำรจะท�ำได้เฉพำะเรือ่งทีม่เีหตผุลสมควรหรอืควำมจ�ำเป็นเร่งด่วนมำกทีจ่ะต้องได้รบักำรพจิำรณำอนมุตัจิำก

คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อมิให้กระทบหรือเกิดกำรล่ำช้ำต่อโอกำสกำรด�ำเนินธุรกิจ โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรณี

ไป

 ประธำนกรรมกำร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้ร่วมกันก�ำหนดวำระกำรประชุมและพิจำรณำเรื่อง

ต่ำงๆ ที่จะน�ำเสนอวำระกำรประชุมต่อคณะกรรมกำรบริษัท หรือวำระพิจำรณำเรื่องใดๆ ที่กรรมกำรเห็นควรเสนอ (เพิ่มเติม) และได้รับกำรเห็นชอบ

จำกประธำนกรรมกำรบริษัท โดยประธำนกรรมกำร ซึ่งท�ำหนำ้ที่ประธำนที่ประชุมเปิดโอกำสให้กรรมกำรทุกคนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็น

อสิระ และมอีสิระในกำรตดัสนิใจลงมต ิไม่ถกูโน้มน้ำวโดยไม่มเีหตผุลสมควร รวมถงึกำรให้ควำมเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และ

ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกตำ่งระหว่ำงกัน กำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทให้ถือมติของเสียงขำ้งมำก โดยให้กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

เสียง หำกคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด โดยมีประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ประมวลควำม

คิดเห็นและข้อสรุปจำกที่ประชุม และในกรณีที่วำระใดๆ ที่กรรมกำรเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวำระนั้นต้องไม่มีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจ และกรรมกำรผู้

มีส่วนได้เสียต้องออกจำกกำรประชุมระหว่ำงพิจำรณำวำระเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและเป็นอิสระในกำร

พิจำรณำเรื่องตำ่งๆ

 โดยคณะกรรมกำรบริษัท อำจเชิญผู้บริหำรระดับสูง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อย ให้เข้ำร่วมประชุม 

เพือ่ท�ำกำรอธบิำย ชีแ้จงข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรตดัสนิใจเป็นกำรเฉพำะเรือ่ง (ถ้ำม)ี หรอืรำยงำนผลประกอบกำรต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทั

รบัทรำบ รวมถงึกำรรบัทรำบนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิพือ่น�ำไปถ่ำยทอดลงสูร่ะดบัปฏบิตักิำรและน�ำไปปฏบิตัใิห้เกดิประสทิธภิำพและประสทิธผิล  

ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยสำมำรถด�ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำอิสระ เพื่อประโยชน์ในกำรบริหำรกิจกำร โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยของ

บริษัท รำยละเอียดกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละคนในปี 2557 แสดงไว้ในตำรำงแนบทำ้ย

 เมือ่สิน้สดุกำรประชมุ เลขำนกุำรบรษิทัเป็นผูม้หีน้ำทีจ่ดัท�ำรำยงำนกำรประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัรบัรองในวำระแรกของ

กำรประชมุครัง้ถดัไป (รำยงำนประชมุดงักล่ำวได้ส่งแก่กรรมกำรพจิำรณำล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุผ่ำนทำงจดหมำยอเิลค็ทรอนกิส์) โดยกรรมกำรบรษิทั

สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ หรอืแก้ไขเพิม่เตมิข้อควำมทีร่ะบไุว้ในรำยงำนกำรประชมุให้ครบถ้วนถกูต้อง หลงัจำกทีผ่่ำนกำรรบัรองจำกทีป่ระชมุแล้ว น�ำ

เสนอลงนำมโดยประธำนกรรมกำร และลงนำมรบัรองควำมถกูต้องของรำยงำนกำรประชมุโดยประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร เอกสำรรำยงำนทีร่บัรองแล้ว 

พร้อมเอกสำรประกอบวำระกำรประชมุต่ำงๆ จะถกูจดัเกบ็อย่ำงเป็นระบบ ถอืเป็นเอกสำรควำมลบัของบรษิทั จดัเกบ็ทัง้ในรปูแบบแฟ้มเอกสำรต้นฉบบั 

และเอกสำรอิเล็คทรอนิกส์เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงโดยจัดเก็บอย่ำงน้อย 5 ปี ที่ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัท สังกัดส�ำนักงำนเลขำนุกำร
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การเข้าร่วมประชุมของกรรมการ

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

ปี 2557

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม

คณะ
กรรมการ
บริษัท

รวม 13 ครั้ง

คณะ
กรรมการ

ตรวจ
สอบ

รวม 6 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหาและ

กำาหนด
ค่าตอบแทน
รวม 4 ครั้ง

คณะ
กรรมการ

บริหารความ
เสี่ยง

รวม 10 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
บริหาร

รวม 12 ครั้ง

1 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดำ /1 ประธำนกรรมกำร 13/13  - 2/4 - -

2 นำยชวลิต  หวังธ�ำรง  /2 กรรมกำร 12/13  - 3/4 - 12/12

3 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง กรรมกำร 12/13  - - 10/10 -

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ�ำเริญวงศ์ กรรมกำรอิสระ 12/13 6/6 - - -

5 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ /3 กรรมกำรอิสระ 13/13 6/6 4/4 - -

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรอิสระ 13/13 6/6 4/4 - -

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมกำรอิสระ 12/13  - - - -

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำร 13/13  - - 10/10 12/12

9 นำยธันยำ หวังธ�ำรง กรรมกำร 12/13  - - - 12/12

10 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมำศ /4 กรรมกำร (ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก) -  - - 9/10 -

11 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ /5 กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร -  - - 10/10 12/12

หมายเหตุ :  
/1  กรรมการตามล�าดับที่ 1 ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2557 แทนประธานกรรมการที่ลาออก ดังนั้นจึงได้ลาออกจากการเป็นประธาน

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน     
 /2  กรรมการตามล�าดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทน ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา มีผลวันที่ 13 มกรคม 2557
 /3  กรรมการตามล�าดับที่ 5 ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมประธานการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน แทน ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา มีผลวันที่ 12 มีนาคม 

2557
 /4  กรรมการตามล�าดับที่ 10 ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แต่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557          
 /5  กรรมการตามล�าดับที่ 11 ไม่ได้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริษัท แต่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหารและด�ารงต�าแหน่งกรรมการบริหาร มีผลวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557    

ข้อมูลการด�ารงต�าแหน่ง    

คณะกรรมการตรวจสอบ จ�านวน 3 คน คือ ล�าดับที่ 4, 5 และ 6 ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 18 มีนาคม 2557

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน จ�านวน 3 คน คือ ล�าดับที่ 2, 5 และ 6 ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 12 มีนาคม 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จ�านวน 4 คน คือ ล�าดับที่ 3, 8, 10, และ 11 ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 10 มกราคม 2557

คณะกรรมการบริหาร จ�านวน 4 คน คือ ล�าดับที่ 2, 8, 9 และ 11 ด�ารงต�าแหน่งเมื่อ 1 มกราคม 2557

 บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ

 ประธำนกรรมกำรเป็นผู้ท�ำหน้ำที่ประธำนในที่ประชุมคณะกรรมมกำรบริษัท ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถ

ปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ถ้ำมรีองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนในทีป่ระชมุ ถ้ำไม่มรีองประธำนกรรมกำร หรอืมแีต่ไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

 บทบำทหน้ำที่ประธำนกรรมกำร มีดังนี้

 1.  ก�ำหนดกำรแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหนำ้ (ประจ�ำปี)

 2.  ก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกับประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร และกลั่นกรองวำระประชุมในแต่ละครั้ง
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 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.  กำรออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก  ถ้ำมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียง 

  ชี้ขำด

 9.  ก�ำกับ ดูแล และติดตำมกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรในแต่ละเรื่อง หรืออำจมอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้รับมอบหมำย 

  เป็นกำรเฉพำะเรื่อง

 10. อื่นๆ (ถ้ำมี)

 6. เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

 เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร เป็นเลขำนุกำรบริษัท โดยมีอ�ำนำจหนำ้ที่ตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเพื่อท�ำหน้ำที่

เลขำนุกำรคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติ

ตำมมติคณะกรรมกำร ดังนี้   

 1. จัดท�ำและเก็บรักษำเอกสำร ดังต่อไปนี้

  1. ทะเบียนกรรมกำร

  2. หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท

  3. หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และจดัส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีตำมมำตรำ 89/14 ให้

ประธำนคณะกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น

 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 ที่

เกี่ยวข้องรวมทั้งประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

  • ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 

 โดยเลขำนุกำรบริษัทที่คณะกรรมกำรแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมกำรเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน

เลขำนกุำรบรษิทั สงักดัส�ำนกังำนเลขำนกุำร ซึง่เป็นหน่วยงำนทีส่นบัสนนุงำนเลขำนกุำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัต่ำงๆ ตลอดจน

รับผิดชอบดูแลงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ประวัติและคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท”
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 ในปี 2557 เลขำนกุำรบรษิทัได้เข้ำรบักำรอบรมสมัมนำ รบัฟังกำรชีแ้จง และร่วมให้ควำมเหน็เรือ่งต่ำงๆ ทีจ่ดัโดยหน่วยงำนก�ำกบัดแูลบรษิทั

จดทะเบียน เพื่อน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงงำนเลขำนุกำรบริษัทและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 

 7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

 บรษิทั ก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมแก่คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร โดยพจิำรณำเปรยีบเทยีบกบักำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรของ

บริษัทชั้นน�ำในตลำดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และมีกำรเสนอขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

เพื่อจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับค่ำตอบแทนผู้บริหำร คณะกรรมกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำจำกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ผล

กำรปฏิบัติงำนของ แต่ละคนประกอบกับผลกำรด�ำเนินงำนในแต่ละธุรกิจ

 นอกจำกคำ่ตอบแทนในรูปแบบค่ำเบี้ยประชุมที่มำประชุมเป็นรำยครั้งแล้ว ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 

2557 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ำยโบนัสกรรมกำรจำกผลประกอบกำรบริษัท และคิดเป็นอัตรำร้อยละ 2.5 ของเงินปันผลจ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2556 

อนมุตัจ่ิำยเงนิโบนสักรรมกำรเป็นจ�ำนวนเงนิ 1,451,250 บำท และค่ำตอบแทนมยีอดของโบนสักรรมกำรและเบีย้ประชมุทัง้หมดไม่เกนิจ�ำนวน 3 ล้ำน

บำท โดยให้คณะกรรมกำรเป็นผู้พิจำรณำจัดสรรตำมควำมรับผิดชอบ โดยประธำน 1.5 ส่วน และกรรมกำรคนละ 1 ส่วน และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับ

อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่ำที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยำ่งอื่น 

 ส�ำหรบัรำยละเอยีดเกีย่วกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทัและคณะอนกุรรมกำรเฉพำะเรือ่งของปี 2557 บรษิทัได้เปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำร

เป็นรำยบุคคลไว้ในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”

 

 8. การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

 บริษทัจัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะ

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

คณะกรรมกำรและฝ่ำยจัดกำรมีประสิทธิภำพ ตลอดจนให้คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรพิจำรณำทบทวนองค์ประกอบ คุณสมบัติ และหน้ำที่ควำมรับ

ผิดชอบของกรรมกำร และแนวทำงปฏิบัติที่ดีของสำกล และตลำดหลักทรัพย์ฯ ผลกำรปฏิบัติงำน ประเด็นปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ  ในระหว่ำงปีที่ผ่ำน

มำน�ำผลประเมินตนเองคณะกรรมกำรมำพัฒนำเพื่อเพิ่มประสิทธิผลกำรก�ำกับดูแลของปฏิบัติของคณะกรรมกำรบริษัทล�ำดับต่อไป 

 หลกัเกณฑ์กำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนคณะกรรมกำรทีก่�ำหนดจะสอดคล้องกบัหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งประกอบด้วยทั้งหมด 6 หัวข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร (2) บทบำท หนำ้ที่และควำมรับผิดชอบ

ของคณะกรรมกำร (3) กำรประชุมคณะกรรมกำร (4) กำรท�ำหนำ้ที่ของกรรมกำร (5) ควำมสัมพันธ์กับฝ่ำยจัดกำร (6) กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำร

และพัฒนำผู้บริหำร 

 โดยคณะกรรมกำรบรษิทัประเมนิกำรปฏบิตัหิน้ำทีค่ณะกรรมกำรทัง้คณะโดยใช้คะแนนเฉลีย่ของกรรมกำรทกุคนและสรปุผลประเมนิเป็นภำพ

รวมว่ำกรรมกำรมีคณุสมบัติทีห่ลำกหลำย และได้ปฏบิัติภำระหนำ้ทีแ่ละควำมรับผดิชอบเป็นอยำ่งดีและสอดคล้องเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏิบัตทิี่

ดีของกรรมกำร และน�ำผลประเมินดังกล่ำวมำพิจำรณำและวำงแนวทำงแก้ไขในปีต่อไป ในปี 2557 ยังไม่มีกำรประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคล

 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ชอบตำมผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยใช้แบบประเมนิตำมคูม่อืคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 ส่วนที่ 1. กำรท�ำหนำ้ที่โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมที่ได้รับมอบ

หมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 ส่วนที ่2.  กำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรสอบทำนให้บรษิทัมกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถกูต้องและเพยีง

พออย่ำงเหมำะสม 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ก�ำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  ที่สอดคล้องกับแนวทำงของส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วนและควำมเป็นอิสระ และสำมำรถปฏิบัติงำนตำมควำมรับผิดชอบที่ได้รับมอบ

หมำยอย่ำงมปีระสทิธผิล และสนบัสนนุให้มกีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพือ่ประโยชน์สงูสดุของผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย โดยได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นประจ�ำปีไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”



รำยงำนประจ�ำปี 2557  72

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 คณะกรรมกำรบริษัท เห็นชอบตำมผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ได้ปฏิบัติหนำ้ที่ตำมที่ก�ำหนดไว้ใน

กฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ทีเ่ป็นไปตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ใีนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และสำมำรถปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิ

ชอบที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงมีประสิทธิผลเป็นที่น่ำพอใจ ซึ่งได้สรุปรำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ส�ำหรับปี 2557 ไว้ในหัวข้อ 

“รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน”

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ชอบตำมผลกำรประเมนิตนเองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ได้ปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบเป็นล�ำดบัขัน้ตอนตำม

ทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และเป็นไปตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ใีนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และสำมำรถปฏบิตังิำนตำมควำมรบั

ผิดชอบที่ได้รับมอบหมำยและเป็นที่น่ำพอใจ ซึ่งได้สรุปรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส�ำหรับปี 2557 ไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำร

บริหำรควำมเสี่ยง”

 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนประจ�ำปีของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยใช้ดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จขององค์กรเเทียบกับควำมส�ำเร็จของเป้ำหมำยและแผนงำนประจ�ำปี  และควำมสำมำรถหลัก (Core 

Competency) ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรงำน (Managerial Competency)  โดยผำ่นกำรน�ำเสนอจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้แจ้งผลกำรประเมินและควำมคิดเห็นของกรรมกำรให้ประธำน

เจ้ำหน้ำที่บริหำรรับทรำบเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูใ้ห้ควำมเหน็ชอบผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย

ขึ้นไป โดยพิจำรณำจำกดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดประจ�ำปีของผู้บริหำรรำยบุคคล

 9. คู่มือกรรมการบริษัท

 บริษัทได้จัดท�ำคู่มือกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และพันธกิจ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทรวมถึงข้อมูลทั่วไปและลักษณะกำร

ประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โครงสร้ำงองค์กร  กฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ นโยบำยและข้อพึงปฏิบัติของกรรมกำร แผนงำนระยะ

ยำว และได้จัดท�ำสรุปรวบรวมกฎหมำย กฎเกณฑ์ ประกำศ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งประกำศและข้อก�ำหนดของคณะ

กรรมกำรก�ำกับตลำดทุน อ้ำงอิงจำกตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจน

แนวปฏิบัติต่ำงๆ เพื่อให้กรรมกำรบริษัทรับทรำบบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ หลักกำรและแนวปฏิบัติในต�ำแหน่งหน้ำที่ของกรรมกำรทั้งหมด และ

ส่งมอบคู่มือกรรมกำรให้แก่กรรมกำรบริษัททุกคนเพื่อเป็นเอกสำรประกอบกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรของบริษัท 

 ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2557 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระจ�ำนวน 3 ท่ำน ให้กลับ

เข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ได้แก่ นำยชวลิต หวังธ�ำรง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร  นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล และนำยแพทย์ประมุข วงศ์

ธนะเกยีรต ิ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอสิระ ให้มผีลตัง้แต่วนัทีป่ระชมุมมีตแิต่งตัง้ โดยทัง้สำมท่ำนเป็นกรรมกำรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถและประสบกำรณ์

ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นอย่ำงด ีและเคยเข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูรกรรมกำรทีจ่ดัโดยสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) ยกเว้น 

นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ ซึ่งเป็นกรรมกำรใหม่ที่คณะกรรมกำรได้แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระ แทนนำยประยูร วิเวชภูวนนท์ 

กรรมกำรอิสระที่ลำออก มีผลเมื่อวันที่ 13 มกรำคม 2557 และได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปี 2557 โดยได้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตร

กรรมกำร DCP รุ่นที่ 186/2014 พร้อมทั้งน�ำส่งมอบคู่มือกรรมกำรบริษัทแก่กรรมกำรใหม่ในวันปฐมนิเทศกรรมกำรเมื่อวันที่ 10 เมษำยน 2557  

 10. 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 กฎเกณฑ์ตำ่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พร้อม

ทัง้ส่งมอบคูม่อืส�ำหรบักรรมกำรซึง่เป็นข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ส�ำหรบักำรท�ำหน้ำทีก่รรมกำรบรษิทัได้อย่ำงสมบรูณ์ครบถ้วน และสอดคล้องกบัแนวทำง
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ปฏิบัติของหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ ก�ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสมภำยในระยะเวลำ 1 เดือนนับจำกที่ได้รับกำรแต่งตั้ง

เป็นกรรมกำรบริษัทแล้ว

 โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผู้ด�ำเนินกำร และมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องต่ำง ๆ  ดังนี้

 1.  รวบรวมข้อมลูทีจ่�ำเป็นเกีย่วกบักรรมกำรเพือ่ประโยชน์ในกำรตรวจสอบดแูลให้มกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำยในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบักรรมกำร

 2.  จัดส่งข้อมูลที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์ในกำรปฏิบัติหน้ำที่เกี่ยวกับกรรมกำรบริษัท เช่น โครงสร้ำงธุรกิจ ลักษณะธุรกิจแนวทำงด�ำเนิน

ธุรกิจ  ข้อบังคับบริษัท  คู่มือกรรมกำรบริษัท  สรุปผลกำรด�ำเนินงำนปีที่ผ่ำนมำ และรำยงำนประจ�ำปี เป็นต้น  เพื่อให้กรรมกำรมีข้อมูลอ้ำงอิงและ

สำมำรถสืบค้นได้ในเบื้องต้น

 3.  จัดให้มีกำรพบปะหำรือกับประธำนกรรมกำร กรรมกำร ฝ่ำยบริหำรระดับสูง หรือผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตำ่ง ๆ เพื่อรับทรำบ และสอบถำม

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 ส�ำหรับด้ำนกำรสนับสนุนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทนั้น บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่ประสำนงำนระหว่ำงกรรมกำร

บรษิทัและฝ่ำยบรหิำรระดบัสงู และท�ำหน้ำทีด่แูลประสำนงำนด้ำนกฎหมำย กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้ดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรษิทั  

กำรด�ำเนินกำรประสำนงำนให้มีกำรปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัท

 11. การพัฒนาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท

 บรษิทัส่งเสรมิและสนบัสนนุให้กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษิทั เข้ำร่วมสมัมนำหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที่

กรรมกำร ผู้บริหำร และเลขำนุกำรบริษัท เช่น หลักสูตรที่จัดขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หน่วยงำนหรือองค์กรอิสระต่ำง ๆ   โดยก�ำหนดให้กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนต้อง

ผำ่นกำรอบรมอยำ่งน้อยหนึ่งหลักสูตรจำก สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 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), Chartered Director Class (CDC)  และหลกัสตูรพฒันำทกัษะต่อเนือ่งตำมควำมเหมำะสม

 บรษิทั ส่งเสรมิให้กรรมกำร และเลขำนกุำรบรษิทั เข้ำรบักำรอบรมหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องของสมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) 

ส�ำนักงำน ก.ล.ต. และสถำบันที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร เพื่อน�ำควำมรู้มำถ่ำยทอดประสบกำรณ์แก่กรรมกำรและผู้

บริหำรและกำรพัฒนำองค์กรต่อไป โดยในปี 2557 มีกรรมกำรที่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร IOD และหน่วยงำนภำยนอกและภำยใน ดังมีรำยละเอียด

ตำมตำรำงกำรเข้ำอบรมของกรรมกำร ต่อไปนี้
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ลำาดับ
ที่ รายชื่อ

CMA DAP ACP CDC MFM MIA MIR MFR RCP RCC RNG ACEP ACPG CMA CML

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ 36/2003 4/2005 7/2013 31/2012 12/2011 11/2010 CML

ประธำนกรรมกำร

2. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ 69/2008 23/2008 16/2011 11/2011 11/2011 13/2011

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรอิสระ

3. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 68/2008 23/2008 18/2014

ประธำนกรรมกำรสรรหำฯ

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

4. นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 68/2008 23/2008 3/2012

กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

5. นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 186/2014

กรรมกำรอิสระ

6. นำยชวลิต หวังธ�ำรง 67/2007 มิ.ย. 2557

กรรมกำร

กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

7. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 68/2008 14/2015*

กรรมกำร

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

8. นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ 155/2012 20/2015*

กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร

9. นำยธันยำ หวังธ�ำรง 180/2013

กรรมกำร

10 นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร 17/2015*

เลขำนุกำรบริษัท
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ตำรำงที่ 1. กำรอบรมของกรรมกำรบริษัทและเลขำนุกำรบริษัท

หมายเหตุ : *อยู่ระหว่างการฝึกอบรมในปี 2558
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 นอกจำกนี้ ได้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องต่ำงๆ ที่จัดโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนตำ่งๆ ได้แก่ สมำคมส่ง

เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ/หรอืส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

และ/หรือ สถำบันธุรกิจเพื่อสังคมหรือสถำบันเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่นอกจำกนี้ ได้เข้ำร่วมสัมมนำเชิงปฏิบัติกำร/แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นเรื่องต่ำงๆ 

ที่จัดโดยควำมร่วมมือของหน่วยงำนตำ่งๆ ได้แก่ 

 • โครงกำรประเมินคุณภำพ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี  2557 (TIA)

 • เจำะลึก EJIP และ ESOP เครื่องมือเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงำน” และเจำะลึก TSR และ Warrant ทำงเลือกในกำรระดมทุน 

  (SET/MAI)

 • Company Secretary Forum 2014: Strength Anti-Corruption Practices in your Boardroom (IOD)

 •  สัมมนำ M&A: กลยุทธ์ต่อยอดธุรกิจไทย” (SET)

 • Chaimman Forum:”Clean Business: What is the Chairman Role?”(IOD)

 • SD Forum ครั้งที่ 5/2557 ในหัวข้อ “Unlocking Corporate Value through Sustainability Reporting” (SET)

 • IOD Audit Committee Forum 2014 ในหัวข้อ “Internal Audit Topics for Audit Committee Consideration” 

 • Going from “Good” to “Great” in…IT Fraud Prevention and InformationSecurity Governance (SET)

 • CG Forum 3/2014 ในหัวข้อ Challenging as Expectations for Board Engagement on Strategic Risk Management 

  Oversight (SET)

 • เสวนำ “ควำมท้ำทำยของกรรมกำรอิสระ” (SET) 

 • กำรอบรมและสัมมนำทบทวนกฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียนอย่ำงต่อเนื่อง 

 12. แผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน และแผนพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูง

ขององค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนบรหิำรได้อย่ำงต่อเนือ่งและสำมำรถคดัเลอืกบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพตำมสมรรถนะและมคีวำมพร้อมทีจ่ะด�ำรง

ต�ำแหน่งงำนที่ส�ำคัญดังกล่ำว โดยใช้หลักกำรพัฒนำสำยอำชีพ (Career Management) และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent  Management and 

Succession Plan) โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง

ไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรเพื่อให้ได้รับทรำบและเข้ำใจขอบเขตกำรพัฒนำเพื่อให้เติบโตได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนไปพร้อมกับองค์กร อันจะส่งผลให้บริษัท 

สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยเชิงกลยุทธ์ได้อยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

ผู้เข้าอบรม   ชื่อหลักสูตร

กรรมกำรและผู้บริหำร กำรบริหำรควำมเสี่ยงระดับ Mastering Risk Management
ระบบกำรควบคุมภำยในตำมกรอบแนวทำง COSO 2013

ผู้บริหำรและระดับผู้จัดกำร QC Story Techniques
Beer Game (เกมจ�ำลองสถำนกำรณ์ธุรกิจ

นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์/ CEO
นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ                            

ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยบัญชีและกำรเงิน

กำรวำงแผนภำษีเกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำน รุ่นที่ 5
ทิศทำงใหม่ของกำรร่วมทุนในกิจกำรของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติกำรให้เอกชนร่วม
ทุนในกิจกำรของรัฐ พ.ศ. 2556
TFRS ทุกฉบับ ปี 2557 รุ่นที่ 2/57 (หลักสูตรย่อยที่ 503)
Corporate Finance รุ่นที่ 2/57 
กำรวำงแผนภำษีเกี่ยวกับสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ของผู้บริหำรและพนักงำน รุ่นที่ 5

นำยธันยำ หวังธ�ำรง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อม

นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝำ่ยปฏิบัติกำร/

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มสินคำ้ CE

Update IATF Rules 4th Edition for ISO/TS 16949

นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด COSO 2013 กรอบแนวทำงระบบกำรควบคุมภำยในใหม่ล่ำสุด
Emerging Identity of Internal Audit

นำยปโยธร มุ้งทอง                                 ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มสินคำ้ Safety กำรประชุมวิชำกำรประจ�ำปี 2557 (ครั้งที่ 20) ก้ำวไปสู่ควำมเป็นเลิศในกำรบริหำร
จัดกำรควำมปลอดภัยผู้รับเหมำ

ตำรำงที่ 2. กำรเข้ำอบรมกรรมกำรและผู้บริหำร



รำยงำนประจ�ำปี 2557  76

 1) บรษิทัฯ มรีะบบกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรหรอืพนกังำนทีจ่ะเข้ำมำรบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในต�ำแหน่งงำนบรหิำรทีส่�ำคญัใน

ทุกระดับอยำ่งเหมำะสม

 2) บริษัทฯ มีผู้บริหำรระดับอำวุโสล�ำดับรองลงมำจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรที่จะปฏิบัติหน้ำที่แทนได้หำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรไม่

สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้

     

 13. การสรรหากรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีหน้ำที่สรรหำ บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ 

หรือในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นควรให้เสนอบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำ

รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำทุกปี ซึ่งกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระอำจได้รับกำรแต่งตั้งเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำรส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นและกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอชื่อบุคคลที่เหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ล่วงหน้ำ โดยได้ก�ำหนด

หลักเกณฑ์และกระบวนกำรสรรหำกรรมกำร เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร” และเผยแพร่ไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนคดัเลอืกจำกผูท้รงคณุวฒุแิละควำมเชีย่วชำญจำกหลำกหลำยอำชพี มภีำวะผูน้�ำ วสิยัทศัน์

กว้ำงไกล เป็นผูม้คีณุธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท�ำงำนโปร่งใสไม่ด่ำงพร้อย รวมทัง้มคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำงเป็นอสิระ ทัง้นี้ 

จะพิจำรณำถึงคุณลักษณะเฉพำะบุคคลของผู้ที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมกำรในด้ำนตำ่งๆ คือ

 - ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ 

 - กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล 

 - ควำมมีวุฒิภำวะและควำมมั่นคง เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็นอิสระ

 - ยึดมั่นในกำรท�ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

 

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

กรรมกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นคณะกรรมกำรชดุย่อย โดยคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูก้�ำกบัดแูลงำนด้ำนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีส่อดคล้องกบัแนวทำง

ปฏิบัติที่ดีของบริษัทจดทะเบียนให้ครอบคลุมทั้ง 5 หมวด ได้แก่ สิทธิของผู้ถือหุ้น กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย 

กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้สนับสนุนข้อมูลและประสำน

งำนกับฝ่ำยจัดกำร หรือข้อเสนอแนะตำมที่ฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำล ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่มีกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องเป็นปัจจุบันและเหมำะสม  เพื่อบริษัทน�ำหลักกำรก�ำกับ

ดแูลกจิกำรทีด่ไีปเป็นแนวทำงปฏบิตัใิห้เกดิควำมน่ำเชือ่ถอืแก่นกัลงทนุบคุคลภำยนอก และกำรเตบิโตทีย่ัง่ยนืขององค์กร โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำร

บริหำรงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ียดึถอืตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่เีป็นข้อพงึปฏบิตัติำมแนวทำงกำร

ก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่อนักลงทุนและมีควำมเจริญเติบโตอยำ่งยั่งยืน คณะ

กรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของบริษัท และก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

เป็นประจ�ำทุกปี หรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง  โดยในปี 2557 ได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงใช้ให้สอดคล้องเหมำะสมกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard 

เพือ่น�ำไปปฏบิตั ิ ตำมข้อเสนอแนะของตลำดหลกัทรพัย์ฯ ให้บรษิทัจดทะเบยีนน�ำหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่มีำปรบัใช้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมทัง้

ชี้แจงข้อขัดข้องที่ท�ำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว และชี้แจงเหตุผลหรือมำตรกำรทดแทนที่บริษัทน�ำมำใช้ พร้อมทั้งให้รำยกำรกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ ซึ่งจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป

 โดยบรษิทั ขอชีแ้จงถงึเหตผุลทีบ่รษิทัได้น�ำไปปฏบิตัแิล้วและไม่สำมำรถปฏบิตัติำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีตำมแนวทำงตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยในบำงข้อ ดังต่อไปนี้



 77บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 หัวข้อที่ปฏิบัติแล้ว   สิ่งที่ได้ปรับปรุง

1. คณะกรรมกำรควรมีส่วนร่วมพิจำรณำทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน ์  
 ของบริษัทอย่ำงน้อยทุกๆ 5 ปี

คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมและได้ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์บริษัทเป็นประจ�ำ
ปีทุกปี หรืออย่ำงเหมำะสม โดยในปี  2557 ได้พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ 
นโยบำยบริษัทของบริษัทแล้วยังคงเดิมทุกประกำร

2. จ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยที่กรรมกำรแต่ละคนไป  
 ด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง 

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดจ�ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคนจะไปด�ำรง
ต�ำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง และบริษัทย่อยและที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนที่กรรมกำรแต่ละคน
ไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกิน 5 แห่ง เนื่องจำกบริษัทมีโอกำสเติบโตทำงธุรกิจในอนำคต (น�ำไป
ปรับปรุงนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร)

3. ก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับจ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะที่  
 กรรมกำรจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรว่ำต้องมีกรรมกำร
 อยูไ่ม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด

คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดให้จ�ำนวนองค์ประชุมขั้นต่�ำ ณ ขณะที่กรรมกำรจะลงมติ
ในที่ประชุมคณะกรรมกำรวำ่ต้องมีกรรมกำรอยู่ไม่น้อยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบมีบทบำทหน้ำที่ในกำรเสนอแต่งตั้ง 
 และเลิกจ้ำงผู้สอบบัญชี

คณะกรรมกำรบริษัทได้ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบและเพิ่มบทบำทหน้ำที่ใน
กำรเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรเห็นชอบ
จำกส�ำนักงำน กลต. เพื่อท�ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี 
รวมถึงกำรเขำ้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรอยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง

 หัวข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ   เหตุผล

1. ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระ
2. คณะกรรมกำรควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกวำ่กึ่งหนึ่งถ้ำ  
 ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นกรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งบริษัทได้แบ่ง
แยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อ
สรำ้งดุลยภำพระหว่ำงบริหำรและกำรก�ำกับดูแลที่ดี

3. คณะกรรมกำรควรก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำรด�ำรง  
 ต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง  
 กรรมกำรอิสระครั้งแรก
4. คณะกรรมกำรควรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่ด�ำรงต�ำแหน่งติดต่อกันได้  
 นำนที่สุดของกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย

คณะกรรมกำรไม่มีกำรก�ำหนดวำระที่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ กรรมกำร และ
กรรมกำรชุดย่อย เนื่องจำกบริษัทเชื่อมั่นว่ำกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำม
สำมำรถ ประสบกำรณ์ของกรรมกำรจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำนำนจะช่วยให้
กรรมกำรเขำ้ใจกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น

5. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
 กรรมกำรอิสระทั้งคณะ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่ำน มีกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 2 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

6. ก�ำหนดให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อคณะกรรมกำรหรือ 
 ผู้ที่กรรมกำรมอบหมำยเกี่ยวกับกำรซื้อ ขำยหุ้นของบริษัทตนเอง  
 อยำ่งน้อย 1 วันล่วงหน้ำ ก่อนท�ำกำรซื้อขำย

คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 
รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะห้ำมน�ำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชน
ไปใช้กระท�ำรำยกำรหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ถือ
เป็นควำมผิดอย่ำงรำ้ยแรง โดยก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท

 ทัง้นี ้บรษิทัก�ำหนดหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีค่รอบคลมุถงึโครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ

ของกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยใน แนวทำงปฏิบัติในกรณีที่อำจมี

ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ซึง่ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทับนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pdgth.com  ภำยใต้หวัข้อนกัลงทนุ

สัมพันธ์ เพื่อสื่อสำรแก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทรำบ

 จรรยาบรรณธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยจรรยำบรรณธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ โดยคณะกรรมกำร

บริษัท เชื่อมั่นวำ่จะเป็นกำรส่งเสริมให้กำรก�ำกับดูแลองค์กรเป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดีและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิด

ประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กร ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com สรุปแนวทำงปฏิบัติ ได้ดังนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2557  78

 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

  • ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์: เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  จึงถือเป็นนโยบำยของบริษัท ที่จะป้องกันกำรแสวงหำ

ประโยชน์ส่วนตน จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท

  • ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น: กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกันและกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อสร้ำงผล

ตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

  • นโยบำยและกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำน: บรษิทัตระหนกัว่ำพนกังำนเป็นทรพัยำกรทีม่คีณุค่ำยิง่ เป็นปัจจยัหลกัแห่งควำมส�ำเรจ็ของกำร

บรรลุเป้ำหมำยองค์กร

  • นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อลูกคำ้: บริษัทตระหนักว่ำ ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นกุญแจส�ำคัญซึ่งน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จของบริษัท อย่ำง

ยั่งยืน กำรรักษำควำมพึงพอใจลูกค้ำจึงเป็นหนำ้ที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกัน

  • นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อคู่คำ้: บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่คำ้อย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของ

บริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตำมพันธะสัญญำทำงธุรกิจ

  • นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ: บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักสำกล ภำยใต้กรอบแห่ง

กฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ด้วยวิธีฉ้อฉล

  • นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม: บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติ สังคม 

และสิ่งแวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นนโยบำยที่จะดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยจำก

กิจกรรมของบริษัท ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัง

  • นโยบำยติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบัติ:บริษัทก�ำหนดให้เป็นหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนที่จะ

ต้องรับทรำบ ท�ำควำมเข้ำใจ และปฏิบัติตำมแนวทำงคู่มือจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด
 

 2. จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีเจตนำรมณ์ส่งเสริมให้บริษัท และบริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือ เป็นองค์กรที่ด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็น

ธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนของจริยธรรมและคุณธรรม และมีควำมรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย  มุ่งสร้ำงคุณค่ำของ

ธุรกิจในระยะยำวแก่ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืนร่วมกันโดยจรรยำบรรณในกำรด�ำเนินธุรกิจที่บริษัท ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่

 1. มีควำมรับผิดชอบต่อผลกำรตัดสินใจและกำรกระท�ำของตน ( Accountability)

 2. มีควำมโปร่งใสและเปิดเผยอย่ำงตรงไปตรงมำ (Transparency)

 3. ปฏิบัติต่อทุกฝ่ำยอย่ำงเสมอภำคและยุติธรรม (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 ยึด

ค�ำมั่นสัญญำและปฏิบัตตำมพันธสัญญำที่ตกลง

 4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อข้อมูลและสารสนเทศ

  บรษิทั ส่งเสรมิให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูทีถ่กูต้อง เพยีงพอและทนัเวลำ  เพือ่ควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกำรลงทนุ และกำรเปิดเผยสำรสนเทศส�ำคญั

ทัง้ทีเ่ป็นข้อมลูทำงกำรเงนิและไม่ใช่ทำงกำรเงนิ โดยส่งข้อมลูผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมลูทำงอเิลก็ทรอนกิส์ทีต่ลำดหลกัทรพัย์ก�ำหนด และหน้ำเวบ็ไซต์บรษิทั



 79บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 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

  7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท

  กรรมกำรบริษัท พึงมีแนวทำงในกำรปฏิบัติตน เพื่อให้เป็นไปตำมหลักจริยธรรมทำงธุรกิจของบริษัท กรรมกำรพึงร�ำลึกเสมอว่ำ กำร

ปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนมใิช่พนัธะและควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอบรษิทั และผูถ้อืหุน้เท่ำนัน้ หำกยงัมหีน้ำทีร่บัผดิชอบต่อลกูค้ำ และผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ด้วย  ดงันัน้ 

กำรค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกลำ่วจึงเป็นแนวทำงปฏิบัติทั้งปวง โดยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตนของกรรมกำรบริษัท 

  7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน

 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
 

 8. นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ
 • การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มบริษัท  ผลธัญญะ จ�ำกัด  (มหำชน) ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ในทุกที่ที่

เข้ำไปด�ำเนินธุรกิจ พนักงำนของบริษัท จึงต้องเคำรพต่อกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวปฏิบัติที่ดี 
 • การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

ได้เสยีโดยรวม จงึได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิพือ่แสดงเจตนำรมย์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมจีรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยดึถอืเป็นหน้ำทีข่อง

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และบคุลำกรทกุระดบั รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูม้คีวำมสมัพนัธ์ จะต้องหลกีเลีย่งกำรเข้ำไปมส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิ

กำรในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เสียประโยชน์ หรือท�ำให้กำรปฏิบัติ

งำนมปีระสทิธภิำพลดลง ในกรณทีีไ่ม่สำมำรถหลกีเลีย่งรำยกำรดงักล่ำวได้ หน่วยงำนผูร้บัผดิชอบจะเข้ำไปดแูลกำรท�ำรำยกำรนัน้ๆ ให้เป็นไปด้วยควำม

โปร่งใส ชัดเจน เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรตำ่งๆ ดังนี้
  • บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงไม่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีอย่ำงละเอียด รวมถึงกำร
เปิดเผยกำรถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน

  • มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง/ฝ่ำยจัดกำร  
และผู้ถือหุ้น จึงท�ำให้ปรำศจำกกำรก้ำวก่ำยหนำ้ที่ควำมรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้
เสยี กบัผลประโยชน์ในเรือ่งทีก่�ำลงัพจิำรณำ ผูม้ส่ีวนได้เสยีนัน้กจ็ะไม่เข้ำร่วมประชมุ หรอืงดออกเสยีง เพือ่ให้กำรตดัสนิใจของคณะ
กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรเป็นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง

  • ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร และข้อบังคับพนักงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร 
โดยมีบทก�ำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

  • ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   และกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั/รำยกำรระหว่ำงกนั เพือ่
กำรพจิำรณำควำมเหมำะสม ในกำรท�ำรำยกำรทีต้่องผ่ำนกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดแูลให้มกีำรปฏบิตัเิป็นไป
ตำมหลกัเกณฑ์ของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ คณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ ตลำดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย
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  • ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของบริษัทหรือบริษัทย่อย  ต้องไม่มีส่วนร่วมใน

กำรพิจำรณำหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว และให้กำรก�ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุติธรรมตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปเสมือน

กำรท�ำรำยกำรกับบุคคลทั่วไป

  • ก�ำหนดให้มกีำรน�ำเสนอรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพือ่พจิำรณำให้ควำมเหน็ก่อนน�ำเสนอขออนมุตัต่ิอคณะ

กรรมกำรบรษิทั ตำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์

ก�ำหนด

  • ก�ำหนดให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูกำรท�ำรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ หรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  หรอืรำยกำรระหว่ำง

กนั ตำมหลกัเกณฑ์ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุก�ำหนด โดย

เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี(แบบ 56-2) หรือแบบรำยงำนอื่นใดตำมแต่กรณี 

ทัง้นี ้หมำยรวมถงึกำรเปิดเผยข้อมลูรำยกำรระหว่ำงกนัทีป่รำกฎตำมหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิ เรือ่งรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัทีเ่ป็น

ไปตำมหลักเกณฑ์ โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

  • จรรยำบรรณบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกำรห้ำมพนักงำนใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลำท�ำงำนในกำรค้นหำ

ข้อมูล ติดต่อ หรือซื้อขำยหลักทรัพย์อยำ่งเป็นประจ�ำ เพื่อประโยชน์ส�ำหรับตนเอง หรือบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่เป็น

ไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท

  • พนกังำน และครอบครวั ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบรษิทัไม่ว่ำจะเกดิจำกกำรตดิต่อกบัผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทำงกำรค้ำของบริษัท เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่งขัน หรือจำกกำรใช้โอกำส หรือ ข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นพนักงำนในกำรหำประโยชน์

ส่วนตน และในเรื่องกำรท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือกำรท�ำงำนอื่นหรือนอกเหนือจำกงำนของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อกำร

ปฏิบัติงำนของพนักงำน

  • ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตนเองไม่มีอ�ำนำจ

หน้ำที่หรือเรื่องอื่นใดที่อำจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และกำรด�ำเนินงำนของบริษัท
 

 • การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมชิอบ (Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วข้อง ซึง่หมำยถงึ คณะ

กรรมกำรบริษัท ฝ่ำยจัดกำร และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล รวมทั้งคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำวน�ำข้อมูล

ภำยในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแข้งทำงผลประโยชน์

ถือเป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรงและอำจถูกลงโทษทำงวินัย ดังมีแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำย “กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 

บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย

 • 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 

ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เขำ้ไปท�ำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

ส่วนรวม เช่น ข้อตกลงร่วมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ 

 • การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

       กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีสิทธิและเสรีภำพที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมตำ่งๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงกำรกระท�ำใดๆ อันเป็นกำรไม่
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ถูกต้อง ขัดกับกฎหมำยหรือศีลธรรม ท�ำให้สังคมไม่สงบสุข และรักษำไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน ให้เป็นที่ยอมรับตำมควรแก่สถำนะในสังคมและ

ชุมชนที่ บริษัทตั้งอยู่ ทั้งนี้ได้ก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติดังนี้

 1.  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และ กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2.  ไม่กระท�ำกำรใดๆ อันอำจจะท�ำให้เข้ำใจได้ว่ำบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้กำรสนับสนุน พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด

 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัท พึงด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรไมล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพำณิชย์อันถือเป็น

ควำมลับทำงกำรค้ำ ทั้งในรูปแบบของสัญญำ ข้อตกลง หรือเอกสำรอื่นใด อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ใน

จรรยำบรรณธุรกิจ

 • แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 บรษิทั  มุง่เน้นให้พนกังำนทกุคนปฏบิตังิำนด้วยควำมซือ่สตัย์และยดึมัน่ในคณุธรรมและจรยิธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสรมิ สนบัสนนุ 

ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

 9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2557 ได้มีมติอนุมัตินโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ำม

กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนสนบัสนนุกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ หรอืยอมรบักำรคอร์รปัชัน่ในทกุรปูแบบทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลมุถงึ

ธรุกจิของบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัอืน่ทีบ่รษิทัมอี�ำนำจควบคมุ ต้องยดึถอืเป็นแนวปฏบิตัติำมมำตรกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั

 และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเมื่อวันที่ 22 ธันวำคม 2557 ได้มีกำรทบทวนนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นดังกลำ่วให้ครอบคลุมถึง

กรณีถูกละเมิดสิทธิ ตำมข้อเสนอแนะของกำรประเมินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรโดย IOD  ได้ก�ำหนดบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบกรรมกำรและผู้บริหำร 

แนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนกำรทจุรติคอร์รปัชัน่ และขอบเขตกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรยีน หรอืกรณทีีถ่กูละเมดิสทิธ ิรวมถงึกลไกคุม้ครองผูแ้จ้ง

เบำะแส หรอืผูร้้องเรยีน หรอืกรณถีกูละเมดิ โดยประกำศและให้มผีลบงัคบัใช้ทัง้ของบรษิทัและบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัในเครอื เพือ่ให้พนกังำนยดึถอืเป็น

แนวทำงปฏิบัติอยำ่งเคร่งครัด (ข้อมูลช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้อเรียน ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 2 กำรเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “กำรแจ้งเบำะแสและข้อ

ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ)

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2558 อนุมัติกำรเข้ำร่วมโครงกำรแนวร่วมภำคเอกชนไทยใน

กำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (Collective Anti-Corruption Coalition-CAC) ซึ่งเป็นโครงกำรประสำนควำมร่วมมือทั้งจำกภำคเอกชน และองค์กรชั้นน�ำที่

ไม่แสวงหำก�ำไร ได้แก่ สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำต ิสมำคมบรษิจัดทะเบยีนไทย สมำคมธนำคำรไทย 

สภำธุรกิจตลำดทุนไทย  และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนดำ้นจริยธรรมธุรกิจ และ บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำ

เป็นแนวร่วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นคอร์รัปชั่นและรับกำรตอบรับจำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 

2558 และท�ำกำรสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบ

 ส�ำหรับกำรด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอใบรับรอง CAC เพื่อกำรอนุมัติตำมกระบวนกำรขั้นตอนให้อยู่ในแผนด�ำเนินกำรจัดท�ำและส่งแบบประเมิน

ตนเองตำมข้อก�ำหนดของ CAC ไปยังสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรแนวร่วมภำคเอกชนไทย

ในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นเพื่อตรวจสอบและพิจำรณำรับรองสมำชิกภำพในปี 2558

 กำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีดังนี้

 1. บริษัท ท�ำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน ให้รับทรำบและ

ถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ผำ่นช่องทำงกำรสื่อสำรอิเล็คทรอนิกส์ ประกำศและติดบอร์ดประชำสัมพันธ์  และสื่อสำรไปยังบุคคลภำยนอก นักลงทุน โดย

ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์บริษัท

 2. บรษิทั จดัให้มช่ีองทำงกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรยีน และในกำรรำยงำนหำกมกีำรพบเหน็กำรฝ่ำฝืน หรอืกำรกระท�ำทจุรติคอร์รปัชัน่ และ

มีมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ ตำมที่ระบุไว้ในช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสข้อ

ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด

 3. บริษัทจัดให้กำรรำยงำนและตรวจสอบกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น ผ่ำนทำงคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

 4. บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมกำรทบทวนควำมเหมำะสมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี
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ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี่ยง

 ระบบการควบคุมภายใน 

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อระบบกำรควบคุมภำยใน ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรควำมเสี่ยงและควำมเพียงพอ

ของระบบกำรควบคุมภำยใน จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่สอดคล้องทั้งในด้ำนกำรเงิน กำรบริหำร กำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและ

ประสทิธผิลเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และระบบทีเ่กีย่วข้อง และมุง่เน้นให้มกีำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่ง โดยครอบคลมุด้ำนองค์กรและสภำพแวดล้อม 

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

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

 โดยกำรก�ำหนดภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบในกำรด�ำเนินกำรของผู้บริหำรและพนักงำนเป็นลำยลักษณ์อักษรชัดเจน มีกำรแบ่งแยกอ�ำนำจ

สอดคล้องกบัโครงสร้ำงองค์กรอย่ำงชดัเจน ก�ำหนดอ�ำนำจอนมุตัขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่ำงเหมำะสมเพือ่ให้เกดิกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่ำง

กัน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งจัดให้มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องและทันเวลำ  

 การตรวจสอบภายใน  

 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี คณะกรรมกำรบริษัทได้จัดให้มีฝ่ำยตรวจสอบภำยในที่รำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร โดยมีนำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ

ท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบเหน็ว่ำเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้เป็นอย่ำงด ีเพือ่ตรวจ

สอบงำนของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ให้ด�ำเนนิงำนบรรลตุำมวตัถปุระสงค์เป้ำหมำยทีก่�ำหนด รวมถงึให้ค�ำปรกึษำ/ข้อเสนอแนะ และแนวทำงปฏบิตัิ

เพื่อลดผลกระทบควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำนดำ้นต่ำงๆ และคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้อนุมัติแผนกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำแต่งตั้ง เลิกจำ้ง 

โยกยำ้ย และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน เพื่อให้มั่นใจในควำมเป็นอิสระของกำรปฏิบัติงำนและกำรรำยงำนผล

กำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้ ก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็น

สำระส�ำคญัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำทกุไตรมำส ก่อนน�ำเสนอรำยงำนสรปุผลกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำสต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่

กำรน�ำผลสรุปดังกลำ่วมำติดตำมก�ำกับดูแลให้มีมำตรกำรแนวทำงแก้ไขอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป
 

 การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ให้ควำมส�ำคญักบักำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงเป็นระบบถอืเป็นส่วนหนึง่ของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีและเป็นกลยทุธ์

ส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนธุรกิจประจ�ำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน และน�ำเสนอ

รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำไตรมำสละ 1 ครั้ง เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและประสิทธิผลของกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 มีมติทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรที่

ประกำศใช้ตัง้แต่ปี 2554  ปรบัให้สอดคล้องกบัสภำวะกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  และประกำศเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้มผีลตัง้แต่วนัที ่27 กมุภำพนัธ์ 2557 

เป็นต้นไป

 โดยก�ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังนี้

 1. จัดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงประกอบด้วยกรรมกำรและผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก เพื่อก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงใน

ภำพรวม และติดตำมกำรบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กร เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัท ทั้งนี้ แต่งตั้งคณะท�ำงำนส่ง

เสรมิกำรจดัท�ำคูม่อืบรหิำรควำมเสีย่งทีป่ระกอบด้วยคณะผูบ้รหิำรทกุฝ่ำยทีเ่กีย่วข้อง มปีระธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรเป็นประธำนคณะท�ำงำนฯ ด�ำเนนิงำน

ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

 2. จัดให้มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอยู่ในควำมรับผิดชอบของแผนงำนประจ�ำปีและกระจำยไปยังแผนงำนระดับฝำ่ยเพื่อกำรบริหำรควำมเสี่ยง

องค์กร

 3. ส่งเสรมิและกระตุน้ให้พนกังำนทกุคนตระหนกัเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยถอืเป็นหน้ำทีร่บัผดิชอบของพนกังำนทกุคนต้องมส่ีวนร่วม 

และเสริมสรำ้งให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร

 

 ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดให้มีคู่มือบริหำรควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทั้งสี่ด้ำน เพื่อเป็นแนวทำงในกำรน�ำไปปฏิบัติ

ให้สอดคล้องเหมำะสมกับแต่ละหน่วยงำน

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 10 กุมภำพันธ์ 2557 ได้มีมติแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก เข้ำมำด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง แทนต�ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำง และแต่งตั้งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงในครำวเดียวกัน โดยยังคงใช้



 83บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ฉบับลงวันที่ 10 ธันวำคม 2556 ที่ใช้ในปัจจุบันและไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงใดๆ รำยละเอียดตำมที่ปรำกฎใน

หัวข้อ “โครงสรำ้งกำรจัดกำร”

 (บริษัทได้เปิดเผย “กฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง” บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์) 

ความรับผิดชอบรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรรำยงำนทำงกำรเงนิรวมของบรษิทั และบรษิทัย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงนิ รำยงำนทำงกำร

เงนิจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิโดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัสิม�ำ่เสมอ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชี

จะร่วมกันพิจำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยบัญชีที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ  ในกำรจัดท�ำรำยงำนกำรเงิน คณะกรรมกำรบริษัทเน้นย�้ำให้ผู้

จัดท�ำมีกำรใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท�ำ รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 โดยคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบ

ควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 เป็นรำยงำนที่ถูกต้อง ครบ

ถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 ตำมข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี โดยผ่ำน

กำรพิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรและให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น

ประจ�ำปีพิจำรณำแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีควำมเป็นอิสระ ไม่มี

ควำมสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกลำ่ว และจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้

สอดคล้องกับประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หำกผู้สอบบัญชีรำยเดิมปฏิบัติหน้ำที่สอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องงบกำรเงินของบริษัทมำ

แล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)

 ส�ำหรบังบกำรเงนิปี 2557 ของบรษิทัได้ตรวจสอบและแสดงควำมเหน็โดย นำยเสถยีร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุำตทะเบยีนเลขที ่3495  

จำกบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ�ำกดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อยในงวดบญัชปีี 2556 

และปี 2557 เป็นจ�ำนวนเงินรวมปีละ  820,000 บำท และ 985,000 บำท ตำมล�ำดับ ซึ่งได้รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน 180,000 บำท 

และ 345,000 บำท ตำมล�ำดับ
 

 ค่าบริการอื่นๆ (Non Audit Fee)

 ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ ที่มิใช่กำรสอบบัญชี

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
1.บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 640,000 640,000 580,000 
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง”   30,000   60,000 225,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พำลำเดียม” 150,000 120,000 -

4. บริษัทย่อย “บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)” 110,000 580,000 -

5. บริษัทย่อย “บจก. ผล วอเตอร์” 55,000 - -

ค่าบริการอื่นๆ - - -

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 985,000 820,000 805,000
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นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม
 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนเพื่อให้บริษัทเติบโตทำงด้ำนเศรษฐกิจแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทยังตระหนักดีถึงกำรด�ำเนินงำนภำยใต้ควำมรับผิด

ชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน เป็นองค์กรที่มี ธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

ทุกฝำ่ยอยำ่งเป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท

 แนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดย

กำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้   

การกำากับดูแลกิจการ
 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ภำยใต้หลักเกณฑ์กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ซึ่งคณะ

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน น�ำมำยึดถือปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทได้รับกำรประเมินผลด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำลที่ดี จำกระดับ” 

ดี” ในปี 2554 เป็น “ดีเลิศ” ในปี 2555 และ 2556 และถึงแม้ว่ำในปี 2557 จะมีกำรปรับหลักเกณฑ์กำรประเมินให้มีควำมสอดคล้องกับ ASEAN CG 

Scorecard แต่บริษัทยังสำมำรถรักษำผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้เป็นอย่ำงดี โดยได้รับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ “ดีมำก” 

 นอกจำกนี้ ในกำรประกำศผลรำงวัล SET Award 2014 บริษัทได้รับรำงวัลเกียรติยศแห่งควำมส�ำเร็จ SET Award of Honor ด้ำนกำร

รำยงำนบรรษัทภิบำล ซึ่งเป็นรำงวัลที่มอบให้แก่บริษัทที่สำมำรถรักษำควำมโดดเด่นและมีควำมเป็นเลิศอยำ่งต่อเนื่อง 3 ปี (ปี 2555-2557) โดยรำย

ละเอียดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี 

2557 (แบบ 56-1) หรือในรำยงำนประจ�ำปี 2557

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำน

จริยธรรมและคุณธรรม ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษรแจก

จำ่ยให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อให้รับทรำบและใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติเพื่อกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงเป็นธรรม

 จรรยำบรรณธรุกจิ ระบนุโยบำยและแนวทำงปฏบิตัคิรอบคลมุถงึ ควำมรบัผดิชอบต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย ได้แก่ ผูถ้อืหุน้ ลกูค้ำ คูค้่ำ คูแ่ข่ง

ทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงำนภำครัฐ กำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ กำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ กำรจัดหำและกำรปฏิบัติ

ต่อคู่คำ้ ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม กำรปฏิบัติต่อพนักงำน กำรรับกำรให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ 

 บริษัทจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นแบบรูปเล่มแจกจ่ำยแก่บุคคลภำยในบริษัท รวมถึงพนักงำนใหม่ และมีกำรเปิดเผย จรรยำบรรณธุรกิจ

เพื่อเผยแพร่แก่บุคคลภำยนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com   

ปี CG Score

2557 “ดีมำก”

2556 “ดีเลิศ”

2555 “ดีเลิศ”

2554 “ดี”
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การดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำน

ทุตจรติคอร์รปัชัน่ไว้ในจรรยำบรรณธรุกจิของบรษิทั เช่น นโยบำยและข้อพงึปฏบิตัเิรือ่งกำรมส่ีวนได้เสยีและควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ กำรใช้ข้อมลู

ภำยในและกำรรักษำข้อมูลอันเป็นควำมลับ กำรรับและกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เป็นต้น และเพื่อเป็นกำรประกำศเจตนำรมย์

ที่ชัดเจนของบริษัท สนับสนุนให้บุคลำกรในองค์กรและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงจริงจัง คณะกรรมกำร

บริษัทจึงก�ำหนด “นโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่น” เป็นลำยลักษณ์อักษร อนุมัติให้ประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎำคม 2557 และได้มีกำรทบทวน

นโยบำยฯเพือ่ให้ครอบคลมุกำรปฏบิตัทิีช่ดัเจนมำกขึน้ โดยได้อนมุตัใิห้ประกำศใช้ “นโยบำยต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่” ฉบบัแก้ไข เมือ่วนัที ่22 ธนัวำคม 

2557 เป็นต้นมำ  

 นโยบาย “ห้ามกรรมการบรษิทั ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิทัดำาเนนิการ สนบัสนนุการทจุรติคอร์รปัชัน่ หรอืยอมรบัการคอร์รปัชัน่

ในทกุรปูแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถงึธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัอืน่ทีบ่รษิทัมอีำานาจในการควบคมุ 

และตัวแทนทางธุรกิจของบริษัท ไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิด

ชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายใน

องค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏบิตั ิและข้อกำาหนดในการดำาเนนิการเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงของธรุกจิ ระเบยีบ ข้อบงัคบั และ

ข้อกำาหนดของกฎหมาย”

 นโยบำยต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ของบรษิทัครอบคลมุถงึหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ของ

คณะกรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยบรหิำร ตลอดจนพนกังำน ขอบเขตและช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีน หรอืกรณทีีถ่กูละเมดิสทิธ ิโดยสำมำรถแจ้ง

เบำะแสหรือร้องเรียนผำ่นเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com ในระบบกำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน หรือรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ผ่ำนจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ ทำงไปรษณีย์ หรือกล่องรับควำมคิดเห็น ซึ่งข้อมูลจะเป็นควำมลับ 

ตำมกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแสตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยฯ

 วันที่ 16 มกรำคม 2558 บริษัทได้ลงนำมประกำศเจตนำรมย์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทย ใน

กำรต่อตำ้นกำรทุจริต เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรขอรับรองกำรเป็นสมำชิกสมบูรณ์แบบของแนวร่วมปฏิบัตขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต

คอร์รัปชั่น 

 บรษิทัได้มกีำรสือ่สำรไปยงับคุลำกรภำยในองค์กรรบัทรำบผ่ำนช่องทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ภำยในองค์กร นอกจำกนี ้ประธำนเจ้ำหน้ำที่

บรหิำร ได้แจ้งกบัพนกังำน เป็นกำรย�ำ้เตอืน ให้รบัทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำมนโยบำยฯอย่ำงเคร่งครดั ในงำนแถลงผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัประจ�ำ

ปี และเพื่อให้บุคคลภำยนอก หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องรับทรำบเจตนำรมย์ของบริษัท บริษัทได้น�ำ “นโยบำยต่อต้ำนทุตจริตคอร์รัปชั่น” เปิดเผยไว้ที่

เว็บไซต์ของบริษัท 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษัทสนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เรื่องกำร

เคำรพสิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม บริษัทให้กำรสนับสนุนและเคำรพ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ

พนักงำน รวมถึงหลักกำรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งเชื้อชำติ เพศ สีผิว ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือ

ควำมเชือ่อืน่ใด ควำมบกพร่องหรอืพกิำร หรอืสถำนะอืน่ ใดทีม่ไิด้เกีย่วข้องโดยตรงกบักำรปฏบิตังิำน โดยทีผ่่ำนมำไม่เคยมข้ีอร้องเรยีน เรือ่งกำรละเมดิ

สิทธิมนุษยชน

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน
 บริษัทตระหนักดีวำ่ บุคลำกรเป็นสิ่งส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนธุรกิจให้ไปสู่ควำมส�ำเร็จตำมเป้ำหมำย บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในกำรปฎิบัติต่อ

พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม นอกเหนือจำกกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆเกี่ยวกับแรงงำนอย่ำงเคร่งครัดแล้ว บริษัทยังมุ่งมั่นพัฒนำควำม

สำมำรถของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 

 ในปี 2557 บริษัทก�ำหนดให้เรื่องกำรบริหำรและพัฒนำด้ำนบุคลำกร เป็นตัวชี้วัดขององค์กรประจ�ำปี โดยก�ำหนดเป้ำหมำยด้วยกัน 3 เรื่อง

คือ 

 1.กำรปรบัปรงุและพฒันำบคุลำกร มเีป้ำหมำยในกำรจดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรในระดบัปฏบิตักิำรหรอื Functional Competency ให้แล้ว

เสร็จ สำมำรถน�ำมำปฏิบัติได้จริงในปี 2558 
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 2. กำรสร้ำงควำมผกูพนัของพนกังำนต่อองค์กร โดยมเีป้ำหมำยผลส�ำรวจควำมผกูพนัองค์กรทีร้่อยละ 80 ทัง้นีเ้พือ่น�ำข้อมลูมำพฒันำปรบัปรงุ

กระบวนกำรท�ำงำน ระบบกำรบริหำรบุคลำกร และกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ดีในกำรท�ำงำน โดยบริษัทท�ำกำรส�ำรวจข้อมูลควำมผูกพันองค์กรปีละ 

2 ครั้ง ณ สิ้นเดือนมิถุนำยน และ ธันวำคม ผลกำรส�ำรวจคิดเป็นร้อยละ 68 ในกำรส�ำรวจครั้งที่หนึ่ง และคิดเป็นร้อยละ 70 ในกำรส�ำรวจครั้ง

ที่สอง จำกผลกำรส�ำรวจพบวำ่ยังต�่ำกวำ่เป้ำหมำย ซึ่งบริษัทได้น�ำข้อมูลมำพิจำรณำ และด�ำเนินกำรพัฒนำปรับปรุงต่อไป

 3. กำรปรับปรุงกระบวนกำรสรรหำบุคลำกร เพื่อให้ได้บุคลำกรที่เหมำะสม ลดอัตรำกำรลำออกของพนักงำน โดยในปี 2557 มีอัตรำกำรลำ

ออกของพนกังำนคดิเป็นร้อยละ 17.54 ซึง่สงูกว่ำเป้ำหมำยทีก่�ำหนดไว้ไม่เกนิร้อยละ 10 ซึง่บรษิทัจะมกีำรพจิำรณำปรบัปรงุกระบวนกำรเพือ่ลดอตัรำ

กำรลำออกของพนักงำนต่อไป

 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม และสูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผลตอบแทนพนักงำน

อยู่ในรูปแบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ระบบกำรให้ผลตอบแทนเป็นไปตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

ซึ่งบริษัทใช้กำรก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นรำยบุคคล (KPI : Key Performance Index) ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร เป็นเครื่องมือในกำร

ประเมินผลและเพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

 สวัสดิกำรอื่นๆที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นไปตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ได้แก่

 ด้านการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรพัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภำพของพนักงำนในกำรที่จะด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำ

หมำย และทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล บรษิทัมกีำรจดัท�ำแผนกำรฝึกอบรม

และแผนกำรด�ำเนนิกจิกรรมต่ำงๆให้กบัพนกังำน เพือ่เพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ โดยกำรจดักำรฝึกอบรมภำยใน และ

ส่งบุคลำกรไปอบรมกับสถำบันฝึกอบรมภำยนอก ในปี 2557 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรมภำยในจ�ำนวน 161 หลักสูตร และกำรฝึกอบรมภำยนอกรวม 

54 หลกัสตูร ครอบคลมุพนกังำนทกุส่วนงำน รวมถงึกำรสนบัสนนุทนุกำรศกึษำให้พนกังำนได้ศกึษำต่อทัง้ในระดบัปรญิญำตร ีและปรญิญำโท ซึง่บรษิทั

มีกำรพิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำแก่พนักงำนเป็นประจ�ำทุกปี มำตั้งแต่ปี 2551 ปัจจุบัน รวมพนักงำนที่ได้รับทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำตรีมีจ�ำนวน 

2 คน และระดับปริญญำโทจ�ำนวน 9 คน

  • กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพ

  • กำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่ม

  • กำรตรวจสุขภำพพนักงำนประจ�ำปี

  • กำรรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

  • สวัสดิกำรเงินกู้ในยำมฉุกเฉิน  

 กิจกรรมส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งความสุข 

 บริษัทส่งเสริมให้พนักงำนมีควำมรัก ควำมสำมัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีควำมสุขในกำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมใน

กำรด�ำเนนิกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ต่อชมุชน สงัคม สิง่แวดล้อม ปลกูจติส�ำนกึในกำรเป็นจติอำสำให้กบัพนกังำน บรษิทัสนบัสนนุให้จดักจิกรรมสมัพนัธ์

ประจ�ำปีในหลำกหลำยรูปแบบ โดยใช้หลักกำรสร้ำงควำมสุข 8 ประกำร(Happy 8) เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในด้ำนตำ่งๆ เพื่อส่งเสริมพนักงำน

และองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสขุ (Happy Workplace)  กจิกรรมทีจ่ดัเป็นประจ�ำทกุปี ได้แก่ กจิกรรมงำนเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหวั

ขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรำนต์ กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�ำปี กจิกรรมชมรมกฬีำและสนัทนำกำร กจิกรรมท�ำบญุบรษิทัประจ�ำปี และกจิกรรมร่วมท�ำบญุใน

วันส�ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น

  • ค่ำที่พัก เบี้ยเลี้ยง ต่ำงๆ

  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรำยจำกกำรท�ำงำน

  • ชุดท�ำงำน 

  • ของขวัญวันเกิดพนักงำน

  • ของขวัญปีใหม่
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 87บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

กิจกรรมวันแม่

 บริษัทจัดให้มีกำรประชุมร่วมกันระหว่ำงผู้บริหำรและพนักงำน เพื่อให้พนักงำนรับทรำบทิศทำงกำรด�ำเนินงำนและผลกำรด�ำเนินงำนของ

บริษัท โดยจัดเป็นประจ�ำทุก 6 เดือน และเปิดโอกำสให้พนักงำนได้มีโอกำสพบปะ พูดคุยกับผู้บริหำรระดับสูง พนักงำนสำมำรถเสนอแนะหรือแสดง

ควำมคิดเห็นให้ผู้บริหำรได้รับทรำบโดยตรง เป็นกำรสื่อสำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจร่วมกันทั้ง 2 ฝ่ำย นอกจำกนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทำงให้พนักงำนใน

กำรแสดงควำมคดิเหน็ แจ้งเบำะแสหรอืข้อร้องเรยีน หรอืกรณถีกูละเมดิสทิธ ิผ่ำนกล่องรบัควำมคดิเหน็ หรอืผ่ำนทำงจดหมำยอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืทำง

เว็บไซต์ของบริษัท โดยสำมำรถส่งตรงถึงฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ ฝ่ำยบริหำร คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 

ซึ่งบริษัทได้มีกำรประชำสัมพันธ์ถึงกำรใช้ช่องทำงต่ำงๆ ให้พนักงำนได้รับทรำบผ่ำนระบบกำรสื่อสำรอิเล็คทรอนิกส์ภำยในบริษัท

ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยในชีวิต สุขภำพอนำมัยของพนักงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงก�ำหนดให้มีกำรใช้ระบบ

กำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัทีเ่ปน็มำตรฐำนสำกล OHSAS 18001 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่ปลอดภยั โดยบริษทั

ได้รับกำรรับรองระบบอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มำตั้งแต่ปี 2555 และมีกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด 

 บรษิทัมคีณะกรรมกำรควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เป็นผูด้�ำเนนิกำรควบคมุ ตดิตำมสถำนกำรณ์ด้ำนควำม

ปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรำยต่ำงๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีว

อนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนประกอบด้วย ตัวแทนระดับบริหำร 1 คน เป็นประธำนคณะกรรมกำร กรรมกำรผู้แทนนำยจ้ำงจ�ำนวน 2 คน 

กรรมกำรผู้แทนลูกจ้ำงจ�ำนวน 3 คน และเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยวิชำชีพ 1 คน ท�ำหน้ำที่ กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ

กำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนในปี 2557 ได้แก่ 
-  ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนป้องกัน และแผนกำรลดควำมเสี่ยง และตำมมำตรกำร

เกี่ยวกับควำมปลอดภัยในกำรท�ำงำน ได้แก่ ตรวจสอบสภำพอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่ำงๆให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอย่ำงปลอดภัย ตรวจ
สอบระบบกำรป้องกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสภำพรถขนส่งสินค้ำ รถยกสินค้ำ เป็นต้น

เทศกาลสงกรานต์
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-  ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ละสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ให้กับพนักงำนใหม่ และผู้รับเหมำภำยนอก 
เพื่อให้ทรำบกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงำน

-  รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล จัดท�ำรำยงำน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อน
ร�ำคำญอันเนื่องจำกกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง โดยในปี 2557 ไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง 

-  ประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสุขภำพอนำมัยเป็นประจ�ำทุกดือน ได้แก่ เรื่องควำมปลอดภัยของกำร
ขับขี่รถยนต์ กำรดูแลถนอมสำยตำจำกกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบำด โรคที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำน และวิธี
กำรป้องกัน  เป็นต้น เผยแพร่ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ ได้เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสำหกรรม 
หรือกฎหมำยใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสำรสนเทศไว้ที่ส่วนกลำง เพื่อให้พนักงำนได้ศึกษำข้อมูลได้ 

-  บริษัทจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมกันท�ำควำมสะอำดอำคำรส�ำนักงำน อำคำร
คลังสินค้ำ และบริเวณรอบส�ำนักงำน และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงำนดูแล รักษำควำมสะอำดพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติงำน โดยใช้หลัก 
5 ส โดยจะมีกำรตรวจติดตำมเป็นประจ�ำทุกไตรมำส และมีรำงวัลส�ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจำกกำรปฏิบัติตำมหลัก 5ส 

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
 บรษิทัเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม โดยมเีป้ำหมำยในกำรได้รบักำรยอมรบัจำกลกูค้ำและ

สังคมวำ่มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหนำ้ บริษัทจึงมีควำมมุ่งมั่นที่จะจัดหำผลิตภัณฑ์อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย 

และสิง่แวดล้อมทีม่คีณุภำพ ได้มำตรฐำน และกำรให้บรกิำรทีด่ ีเพือ่ตอบสนองทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำด้วยประโยชน์สงูสดุในรำคำทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ 

ได้มีกำรก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติต่อลูกคำ้ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจ

 บริษัทส่งเสริมควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญดำ้นควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนขำยอย่ำงต่อเนื่อง 

เพื่อให้สำมำรถแนะน�ำสินค้ำ วิธีกำรใช้งำนที่เหมำะสม ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ ไม่สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่

ลูกค้ำ

 ความพึงพอใจของลูกค้า

 บริษัทก�ำหนดให้ ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกคำ้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร ในปี 2557 บริษัทก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ท�ำกำรส�ำรวจข้อมูลควำมพึงพอใจลูกค้ำเป็นรำยเดือน เพื่อให้บริษัทสำมำรถได้รับทรำบข้อมูลและน�ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร หรือปรับปรุง

กระบวนกำรท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที โดยข้อมูลกำรส�ำรวจครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ 

  • ให้บริกำรอย่ำงเอำใจใส่ รวดเร็ว และให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ

  • พนักงำนมีควำมรอบรู้ และทักษะในกำรบริกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน

  • มีกำรติดตำมงำนและกำรแก้ไขปัญหำ

  • ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม รวดเร็ว

  • กำรจัดส่งสินค้ำมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน

  • กำรเขำ้ถึงรำยละเอียดของสินค้ำ และข่ำวสำร ผำ่นช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆของบริษัท เป็นไปด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว

  • ควำมพึงพอใจในภำพรวมของข้อมูลสินค้ำ และข่ำวสำรของบริษัท

 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำใน ปี 2557 ได้คะแนนร้อยละ 94.43 สูงกว่ำเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 81 

 การรับข้อร้องเรียน

 บรษิทัจดัให้มกีระบวนกำรรบัข้อร้องเรยีนหรอืข้อคดิเหน็จำกลกูค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งผ่ำนทำงโทรศพัท์ ไปรษณย์ี จดหมำยอเิลค็

ทรอนกิส์ โทรสำร หรอื ผ่ำนพนกังำนของบรษิทั โดยมหีน่วยงำนฝ่ำยกำรตลำดเป็นผูร้บัผดิชอบรบัข้อร้องเรยีน ข้อคดิเหน็ น�ำมำวเิครำะห์ปัญหำสำเหตุ 

เพื่อปรับปรุง แก้ไขในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกคำ้จะได้รับกำรเอำใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ท�ำให้กำร

ปรับปรุงคุณภำพเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
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ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม
 ในปี 2557 มีกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

• งำนสัมนำท่องเที่ยวประจ�ำปี บริษัทจัดให้มีกิจกรรมแวะเยี่ยม

น้องๆ ทีโ่รงเรยีนธรรมมกิวทิยำ มลูนธิธิรรมกิชนเพือ่คนตำบอดใน

ประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดเพชรบุรี โดยพนักงำน

ได้ร่วมแบ่งปันน�ำอำหำร สิง่ของเครือ่งใช้ต่ำงๆมำให้น้องๆ และรบั

ชมกำรแสดงควำมสำมำรถของน้องในด้ำนต่ำงๆ เช่น เล่นดนตรี

ไทย ร้องเพลง อำ่นบทกลอน เป็นต้น

• กิจกรรมบริจำคโลหิต ให้พนักงำนและบุคคลผู้มีจิตอำสำ

ร่วมใจกันบริจำคโลหิตเพื่อสำธำรณประโยชน์ โดยร่วมกับ

งำนธนำคำรเลอืด โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลมิพระเกยีรติ 

จัดเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง

• สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนและศูนย์เยำวชนต่ำงๆ 

บริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ

• บรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั(มหำชน) ร่วมกบัคณะครอูำจำรย์และนกัศกึษำ

คณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ ศนูย์รงัสติ ร่วมกนัจดั

กจิกรรม “ธรรมศำสตร์วชิำกำรเพือ่ประชำชน” (Open house) พร้อม

โชว์ ผลงำนวิชำกำรของนักศึกษำ



รำยงำนประจ�ำปี 2557  90

  • บรษิทัจดัท�ำโครงกำรรณรงค์เสรมิสร้ำงควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำนประจ�ำปี 2557 – 2558 เพือ่เป็นกำรสนบัสนนุคณุภำพทำงกำร

ศึกษำให้แก่นิสิต นักศึกษำ ในสถำบันต่ำงๆ โดย มอบอุปกรณ์ประกอบสื่อกำรเรียนกำรสอน เป็นอุปกรณ์นิรภัยต่ำงๆ อำทิ 

หมวกนิรภัย, แว่นตำนิรภัย,ชุดป้องกันสำรเคมี เป็นต้น ให้กับสถำบันที่สนใจ ได้สัมผัสกำรใช้งำนจริงพร้อมทั้งค�ำแนะน�ำวิธีกำรใช้

งำนให้เหมำะสมกบัสภำพกำรท�ำงำนในลกัษณะต่ำงๆ ได้แก่ คณะวศิวกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำธนบรุ ีและ

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์คณะสำธำรณสขุศำสตร์ มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ เป็นต้น ทัง้นี ้หำกสถำบนักำรศกึษำใดสนใจ สำมำรถ

ตดิต่อขอรบัอปุกรณ์สือ่กำรเรยีนกำรสอนได้ตลอดปี 2558 ทีฝ่่ำยกำรตลำด บรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) Email:marketing@

pdgth.com หรือ โทร. 02-7910100-2

 - กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆ ได้แก่

 - ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อน�ำไปท�ำเป็นบัตรค�ำอักษรเบรลล์ สื่อกำรสอนให้กับ โรงเรียนสอนคนตำบอด 

กรงุเทพฯ โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่มลูนธิช่ิวยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชนิปูถมัภ์ ซึง่เป็นกจิกรรมทีบ่รษิทัสนบัสนนุให้ปฏบิตัต่ิอเนือ่ง

เป็นปีที่ 2

 - บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสืบสำนประเพณีปฏิบัติทำงพระพุทธศำสนำ และเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตนเป็น

พุทธศำสนิกชนที่ดี   กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมท�ำบุญตักบำตร ในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 

 - บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักประเภทซื้อมำขำยไป ซึ่งกระบวนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนขำ้งน้อย แต่อยำ่งไร

ก็ตำม บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรพลังงำน บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ประหยัด

พลังงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรแจ้งข่ำวสำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และกำรท�ำป้ำยติดประกำศ

 - สนับสนุนเงินเพื่อบูรณะ ซ่อมแซมศำสนสถำนต่ำงๆ

 - มอบอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลให้กับหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ

 - มอบเครื่องกรองน�้ำดื่มให้กับโรงเรียนและสถำนศึกษำต่ำงๆ

 กำรรำยงำนด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เป็นกำรรำยงำนตำมแนวทำงควำมรับผิดชอบต่อสังคมของกิจกำรของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม 2557 ยกเว้น เรื่องกำรด�ำเนินงำน

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

เชียงใหม่ และระบบกำรจัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ที่ครอบคลุมเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท 
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 คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูส้อบทำนควำมเหมำะสมและควำมมปีระสทิธผิลของกำรควบคมุภำยในที่

ฝ่ำยบริหำรจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ำ บริษัทและบริษัทย่อย มีระบบกำรควบคุมภำยใน และกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำน เหมำะสม เพียงพอ ใน

กำรดูแลกำรด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และข้อก�ำหนดที่สอดคล้องกับแนวทำงของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. และ

ระบบควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ก�ำหนดให้มกีำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัและบรษิทัย่อย และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร

บริษัท อยำ่งน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีกำรเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท(แบบ 56-2)

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรพจิำรณำผลกำรตรวจสอบ

ภำยในและกำรแสดงควำมเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทที่เพียงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนให้คณะ

กรรมกำรบริษัทรับทรำบเป็นประจ�ำ (รำยไตรมำส)

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ 2558 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุม 

คณะกรรมกำรบรษิทัได้ประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในจำกรำยงำนประเมนิผลกำรควบคมุภำยในของฝ่ำยบรหิำรทีผ่่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ โดยสรุปได้วำ่ กำรควบคุมภำยในดำ้นต่ำงๆ  5 องค์ประกอบตำมแนวทำงของ COSO  คือ กำรควบคุมภำยในองค์กร กำรประเมินควำม

เสีย่ง กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรข้อมลู และระบบกำรตดิตำม รวมถงึผลกำรตอบแบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบ

ควบคุมภำยในที่ส�ำนักงำน ก.ล.ต. ก�ำหนด  คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นตรงกันกับคณะกรรมกำรตรวจสอบว่ำ

 1. มีระบบควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม โดยจัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด�ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้ง

ระบบควบคมุภำยใน เรือ่งกำรตดิตำมควบคมุกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัย่อยให้สำมำรถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจำกกรรมกำรตวัแทน

หรือผู้บริหำรน�ำไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ

 2. ในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ไม่เคยได้รับรำยงำนว่ำมีข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญจำกผู้สอบบัญชี

และฝ่ำยตรวจสอบภำยในแต่อย่ำงใด ทัง้นีร้ำยงำนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบในปี 2557 ได้รำยงำนไว้ในหวัข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ”

 ทั้งนี้ กำรประเมินระบบควบคุมภำยในตำมข้ำงต้น กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นเพิ่มเติมว่ำ 

ส�ำหรับกระบวนกำรที่ยังไม่เต็มรูปแบบฝ่ำยจัดกำรจะน�ำไปพัฒนำปรับปรุงให้มีกระบวนกำรติดตำมตรวจสอบได้อย่ำงเหมำะสม ในปีต่อไป

 สรุปโดยภำพรวม กำรควบคุมภำยในและกำรปฏิบัติของบริษัท มีดังนี้

การควบคุมภายใน
 • ได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร จรรยำบรรณธรุกจิ แนวทำงปฏบิตัเิรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ประกำศเป็นลำยลกัษณ์

อักษรให้กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน ยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติเคร่งครัด และทบทวนตำมควำมเหมำะสม

 • มกีำรก�ำหนดบทบำทหน้ำทีก่รรมกำรและฝ่ำยบรหิำรแยกจำกกนั โดยก�ำหนดคณุสมบตักิรรมกำรทีเ่หมำะสมและมคีวำมรูเ้กีย่วข้องกบั

ธุรกิจที่เป็นประโยชน์แก่องค์กร และมีกำรก�ำหนดเปำ้หมำยและกำรวัดผลฝ่ำยบริหำรประจ�ำปี

 • มีประกำศค�ำสั่ง ระเบียบปฏิบัติในเรื่องต่ำงๆ ตำมอ�ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบ ได้แก่ กำรบัญชี กำรเงิน งบประมำณ กำรจัดซื้อ ด้ำน

ทรัพยำกรมนุษย์  อ�ำนำจอนุมัติของบริษัท ประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษร

การประเมินความเสี่ยง
 • บรษิทัมคีณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประกอบด้วยกรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้รงคณุวฒุ ิด�ำเนนิงำนบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัตำม

แผนงำนบรหิำรควำมเสีย่งประจ�ำปี  มกีำรสอบทำนกำรบรหิำรควำมเสีย่งและรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำร

บริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

 • ได้ก�ำหนดโครงสรำ้งกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่ชัดเจน และก�ำหนดให้ทุกหน่วยงำนมีหนำ้ที่รับผิดชอบปัจจัยเสี่ยงของหน่วยงำนตนเองที่

เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยองค์กร

 • มีรำยละเอียดกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเสี่ยง”

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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การควบคุมการปฏิบัติงาน
 • ได้ก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรของบริษัทและบริษัทย่อยประกำศเป็นลำยลักษณ์อักษร ก�ำหนดระดับวงเงินอนุมัติที่ครอบคลุม

กระบวนกำรอย่ำงเหมำะสม และมีกำรทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ

 • มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่ชัดเจน ผู้อนุมัติ ผู้บันทึกรำยกำรบัญชี/ข้อมูลสำรสนเทศ ผู้มีหน้ำที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน เพื่อให้

เกิดกำรตรวจสอบซึ่งกันและกัน

 • ได้มีกำรติดตำมดูแลกำรด�ำเนินงำนบริษัทและบริษัทย่อย อย่ำงสม�่ำเสมอผ่ำนประธำนเจำ้หน้ำที่บริหำร กรรมกำรผู้จัดกำรบริษัทย่อย 

หรือกรรมกำรตัวแทนที่ได้รับมอบหมำย

 • ได้พิจำรณำกำรท�ำธุรกรรมที่เขำ้เงื่อนไขรำยกำรที่เกี่ยวโยงให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

บริษัท โดยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรอนุมัติเรื่องดังกล่ำว

 • ได้ก�ำหนดให้เลขำนกุำรบรษิทัรบัผดิชอบดแูลกำรให้กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำมกฎหมำย

วำ่ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
 • กำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย คณะกรรมกำรจะได้รบัหนงัสอืเชญิประชมุและเอกสำรประกอบกำรประชมุ

ทีม่ข้ีอมลูจ�ำเป็นเพยีงพอ ล่วงหน้ำก่อนกำรประชมุภำยในเวลำเหมำะสม มกีำรบนัทกึข้อซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืข้อสงัเกต

ของกรรมกำรในเรื่องที่พิจำรณำ ควำมเห็นของกรรมกำรที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่เสนอพร้อมเหตุผล และสรุปควำมเห็นของที่ประชุมไว้

ในรำยงำนกำรประชุมเป็นข้อมูลอ้ำงอิงและสำมำรถตรวจสอบได้

 • จดัให้มกีำรประชมุระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชแีละฝ่ำยจดักำรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ทบทวนมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรอง

ทัว่ไป และกำรประชมุร่วมระหว่ำงคณะกรรมกำรตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำร่วมประชมุ เพือ่ปรกึษำหำรอืประเดน็

ต่ำงๆที่เกี่ยวข้องอย่ำงอิสระ

 • จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรภำยในผ่ำนระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้พนักงำนรับทรำบข้อมูลสำรสนเทศ ค�ำสั่งประกำศ ระเบียบ

ปฏบิตั ินโยบำยต่ำงๆ อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน รวดเรว็ นอกจำกนี ้บรษิทัยงัจดัให้มกีล่องแสดงควำมเหน็ตัง้อยูใ่นจดุทีป่ลอดภยัทีพ่นกังำน

สำมำรถร้องเรียน เสนอแนะเรื่องต่ำงๆ ได้อย่ำงเป็นอิสระ และดูแลรับผิดชอบโดยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

 • นอกจำกกำรเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว ยังจัดให้มีช่องทำงเผยแพร่บนเว็บไซต์

บริษัท www.pdgth.com เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน สำมำรถรับข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงเทำ่เทียมกัน

 • ได้ก�ำหนดช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน รวมถึงกรณีละเมิดสิทธิในกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณธุรกิจ และกำรกระท�ำทุจริต

คอร์รัปชั่น ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com แจ้งต่อคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ/

ผำ่นผู้อ�ำนวยกำรตรวจสอบภำยใน นักลงทุนสัมพันธ์  เลขำนุกำรบริษัท ตำมที่ก�ำหนดไว้ 

 • ได้ก�ำหนดนโยบำยควำมมั่นคงและปลอดภัยระบบสำรสนเทศเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อควบคุมกำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยข้อมูล

ทั้งเครือขำ่ยและเครื่องแม่ข่ำย กำรควบคุมกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศ ควำมปลอดภัยอินเตอร์เน็ต ควำมปลอดภัยกำรส�ำรองข้อมูล 

รวมถึงกำรพัฒนำ กำรบ�ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีให้มีควำมเหมำะสม 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้ง นำงสำวณัฐชมกร พัว

พันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในตั้งแต่เมษำยน 2551 เนื่องจำกเป็นผู้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำ มีประสบกำรณ์ในงำนดำ้นบัญชีและ

กำรเงนิ และกำรปฏบิตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในในธรุกจิของบรษิทั มำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี  และมคีวำมเข้ำในใจกจิกรรมและกำรด�ำเนนิงำน

ของบริษัท จึงเห็นวำ่มีควำมเหมำะสมที่จะปฏิบัติหนำ้ที่ดังกล่ำวได้อยำ่งเหมำะสมเพียงพอ

 บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับกำรพัฒนำควำมรู้ของผู้ตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรเข้ำร่วมสัมมนำภำยนอกในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

กับกำรปฏิบัติงำน ที่จัดโดยสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย หรือสมำคมวิชำชีพบัญชีฯ

 ทั้งนี้ กำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ 

(หรอืได้รบักำรเหน็ชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยคณุสมบตัขิองผูด้�ำรงต�ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎตำมในหวัข้อ “คณะ

ผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท” 
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 97บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย 

กรณีกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีกำรก�ำหนดมำตรกำร ดังนี้

 

 1. กรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 เชน่ รำยกำรกำรซือ้สนิคำ้และบรกิำรทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยจดัจ�ำหนำ่ยหรอืใหบ้รกิำร เปน็ตน้  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยสำมำรถท�ำธรุกรรมดงั

กลำ่วกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งได้ หำกธุรกรรมดังกล่ำวเหล่ำนั้นมีข้อตกลงทำงกำรคำ้ที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะ

พึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง  โดยบริษัทจะจัดท�ำสรุปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อย

เป็นรำยไตรมำส

 

 2. กรณีเป็นรำยกำรระหวำ่งกันอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเปน็ผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ�ำเปน็ในกำรเขำ้ท�ำรำยกำรและควำม

เหมำะสมดำ้นรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบกับ

รำคำที่เกิดขึ้นกับบุคคลภำยนอกและเป็นไปตำมรำคำยุติธรรมมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถตรวจสอบได้หรือไม่ ในกรณีที่กรรมกำรตรวจสอบไม่มี

ควำมช�ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อย

เป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหวำ่งกันดังกล่ำว เพื่อน�ำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ทั้งนี้กำรเข้ำท�ำ

รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทและบริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ จะต้องผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และจะต้องได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย โดยในกำรออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมกำร

ซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล

กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำ

วิชำชีพบัญชี

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 บรษิทัมนีโยบำยใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เฉพำะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัของบรษิทั

และเปน็รำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมปกต ิโดยจะมกีำรก�ำหนดเงือ่นไขตำ่งๆใหเ้ปน็ไปตำมลกัษณะกำรด�ำเนนิกำรคำ้ปกตแิละเปน็รำคำตลำดซึง่สำมำรถเปรยีบ

เทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภำยนอก หำกธรุกรรมดงักล่ำวเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะ

พึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง 

 โดยบรษิทัจะจดัท�ำสรปุรำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่วใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบอยำ่งนอ้ยเปน็รำยไตรมำส

นโยบำยในกำรท�ำรำยกำรกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ในสว่นทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัของบรษิทั เชน่ กำรซือ้สนิทรพัยห์รอืบรกิำร และกำรใหค้วำม

ช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะด�ำเนินกำรได้ต้องผำ่นกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนด�ำเนินรำยกำร โดยคณะกรรมกำรตรวจ

สอบจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น

นโยบายการทำารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
 1. กรณีมีรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นรำคำปกติทำงกำรค้ำ ในกรณีรำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิด

ขึ้นจำกธุรกรรมทำงกำรค้ำตำมปกตินั้น บริษัทมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันกำรถ่ำยโอนผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น

ผู้ตรวจสอบถึงควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรเป็นไปตำมรำคำตลำด

และตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วแกค่ณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอรำยงำนตอ่คณะ

กรรมกำรบริษัทอีกล�ำดับหนึ่ง



รำยงำนประจ�ำปี 2557  98

 สว่นกรณทีีม่กีำรซือ้ขำยหุน้ หรอืสนิทรพัยถ์ำวร ซึง่ถอืเปน็รำยกำรทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้ครำว บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะใชผู้เ้ชีย่วชำญอสิระจำกภำยนอก 

เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

อีกล�ำดับหนึ่ง

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

ก็ตำมกรณีที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงกันที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ก่อนน�ำ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำรในแต่ละครั้ง

 

 2. กรณีกำรให้กู้ยืมและกำรค้�ำประกันกับบริษัทย่อยในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยชัดเจนวำ่ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอำจจะ

เกดิขึน้ไดต้ำมลกัษณะกำรด�ำเนนิธรุกจิตำมปกต ิแตต่อ้งอยูบ่นพืน้ฐำนของควำมจ�ำเปน็ เปน็รำคำทีย่ตุธิรรมสำมำรถเทยีบเคยีงกบัรำคำในตลำดได ้เพือ่

รักษำผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 ทัง้นี ้ เนือ่งจำกลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยซึง่อยูใ่นธรุกจิซือ้มำขำยไปต้องมกีำรซือ้ขำยสนิค้ำและบรกิำรจำกบรษิทั

อื่นๆ รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง บริษัทคำดวำ่แนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันในส่วนของกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรจะยังคงมีอยู่ตำมกำรขยำยตัว

ของธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ส่วนรำยกำรอื่นๆ จะขึ้นอยู่กับควำมจ�ำเป็นทำงธุรกิจ ส่วนกำรให้กู้ยืมเงินระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันจะขึ้น

อยู่กับควำมต้องกำรเงินทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำย

ในกำรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพำตนเองโดยกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน เว้นแต่หำกมีควำมจ�ำเป็นที่จะขอกู้เงินจำก

บริษัทเพื่อน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนินงำนทำงธุรกิจ จะต้องน�ำเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมควำมเหมำะสมจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะ

กรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติกำรเข้ำท�ำรำยกำรในแต่ละครั้ง โดยกำรให้กู้ยืมและกำรค�้ำประกันดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และค�ำนึง

ถึงต้นทุนทำงกำรเงิน/อัตรำดอกเบี้ยให้เป็นไปตำมอัตรำตลำด

 

 3. กรณทีีม่กีำรใชท้รพัยำกรรว่มกนัระหวำ่งบรษิทัและบรษิทัยอ่ย ใหห้มำยรวมถงึกำรใชท้รพัยส์นิ บคุลำกร หรอืคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้นัน้จะตอ้ง

มีกำรจัดสรรต้นทุนคำ่ใช้จ่ำยระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสมด้วยควำมถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์

และข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูล

กำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำ

วิชำชีพบัญชี

 ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบหรือสอบทำนจำกผู้สอบบัญชีของบริษัท 

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

 ดงันัน้ในอนำคตหำกบรษิทัและบรษิทัยอ่ยมกีำรท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จะตอ้งมกีำรปฏบิตัติำม

มำตรกำรกำรอนุมัติรำยกำรระหวำ่งกับตำมรำยละเอียดที่ระบุขำ้งต้น ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบำยให้บริษัทและบริษัทย่อยท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่

อำจมีควำมขัดแย้งเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

 งบกำรเงนิรวม ส�ำหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2557 ของบรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) (บรษิทั) มรีำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร

รวม 803.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 29.13 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำร้อยละ 3.76 จำกปีก่อน ที่มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 773.88 ล้ำนบำท 

รำยได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมำจำกกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย   อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ที่ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจำก

ภำคกำรผลิตของอุตสำหกรรมหลักต่ำงๆที่ชะลอตัวลง ตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศ และต่ำงประเทศ เช่น กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ กลุ่มอุตสำห

กรรมอเิลท็รอนกิส์ และกลุม่อตุสำหกรรมอำหำร แต่เนือ่งจำกกลุม่ลกูค้ำของบรษิทั กระจำยอยูเ่กอืบทกุกลุม่อตุสำหกรรม และบรษิทัสำมำรถขำยสนิค้ำ

ให้กับลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมอื่นๆได้เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้ยังมีกลุ่มลูกค้ำที่เป็นหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ ซึ่งในปี 2557 บริษัทสำมำรถประมูล

งำนขำยสินค้ำได้มำกขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจำกสำมำรถจัดหำสินค้ำได้ตรงตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำและรำคำสำมำรถแข่งขันได้ ส่งผลให้รำย

ได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรในภำพรวมเพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม รำยได้จำกกำรขำยในปี 2557 กำรขำยสนิค้ำทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นต�ำ่ มสีดัส่วนสงูกว่ำ

ปีก่อน และมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้ปี 2557 บริษัทมีก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 38.86 ล้ำนบำท ลดลง 11.89 

ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 23.43

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย: ล้ำนบำท

ปี 2557 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง 

รำยได้จำกกำรขำย 797.71 769.09 3.72%

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 5.30 4.79 10.63%

รำยได้อื่น 4.48 2.79 60.32%

รวมรายได้ 807.49 776.67 3.97%

ต้นทุนกำรขำย 580.99 536.36 8.32%

ต้นทุนบริกำร 4.18 3.71 12.47%

รวมต้นทุน 585.17 540.08 8.35%

กำาไรขั้นต้น 217.85 233.80 -6.82%

อัตราก�าไรขั้นต้น (%) 27.13% 30.21% -3.08%

รวมคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 171.28 168.91 1.40%

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 51.05 67.69 -24.58%

อัตราก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.32% 8.72% -2.39%

ก�ำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 38.86 50.75 -23.43%

อัตรากำาไรสุทธิ (%) 4.81% 6.53% -1.72%

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.24 0.31* -23.43%

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ล้ำนหุ้น) 162.00 162.00*  

หมายเหตุ : 

-  ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิม 

 ต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 161,999,986 บาท

-  ปี 2556 ได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้น โดยปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดย 

 การออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2556



รำยงำนประจ�ำปี 2557  100

 บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยจ�ำนวน 797.71 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 28.62 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรำย

ได้จำกกำรขำยจ�ำนวน 769.09 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรขำยที่เพิ่มขึ้นมำจำกกลุ่มสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร

ท�ำงำน ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขำยให้กบักลุม่ลกูค้ำในอตุสำหกรรมปิโตรเคม ีและกลุม่ลกูค้ำหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิ ซึง่บรษิทัสำมำรถประมลูงำน

ขำยได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน อยำ่งไรก็ตำม รำยได้จำกกลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมหลักอื่นๆ ได้แก่ อุตสำหกรรมยำนยนต์ และอุตสำหกรรมอำหำร มี

จ�ำนวนลดลง ตำมภำคกำรผลิต และภำคกำรส่งออกที่ชะลอตัวลง

 ด้ำนกลุ่มสินค้ำเพื่อกำรควบคุมสภำพแวดล้อม ลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้ำ ซึ่งภำคกำร

ผลิตในปี 2557 อยู่ในภำวะทรงตัว รำยได้จำกกำรขำยจึงมีจ�ำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน

 รำยได้จำกกลุม่สนิค้ำและบรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่อปุโภคและบรโิภค จ�ำนวน 29.08 ล้ำนบำท ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรให้บรกิำร 

5.30 ล้ำนบำท เป็นรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้จำกระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่น�ำกลบัมำใช้ใหม่ และมรีำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยระบบและอปุกรณ์ด้ำนระบบบ�ำบดั

น�้ำจ�ำนวน 23.78 ลำ้นบำท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรขำยให้กับลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรม และกลุ่มผู้รับเหมำที่รับออกแบบ ก่อสร้ำงระบบ 

 รำยได้อื่นจ�ำนวน 4.48 ล้ำนบำท มำจำกก�ำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนจ�ำนวน 2.06 ล้ำนบำท รำยได้จำกกำรให้เชำ่ทรัพย์สินและรำยได้อื่นรวม 

2.42 ล้ำนบำท

ต้นทุนขายและบริการ 
 ปี 2557 บรษิทัมต้ีนทนุขำยและต้นทนุบรกิำรจ�ำนวน 585.17 ล้ำนบำท ประกอบด้วยต้นทนุขำยจ�ำนวน 580.99 ล้ำนบำท และต้นทนุบรกิำร

จ�ำนวน 4.18 ล้ำนบำท สัดส่วนต้นทุนขำยและบริกำรในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ท�ำให้มีอัตรำก�ำไร

ขั้นต้นที่ร้อยละ 27.13 อัตรำก�ำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.21 เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต�่ำ 

ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับหน่วยงำนทั้งภำครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกำรเสนอขำยในลักษณะงำนประมูล 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรใน ปี 2557 มีจ�ำนวน 171.28 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ�ำนวน 88.09 ล้ำนบำท และค่ำ

ใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ�ำนวน 83.19 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรทีเ่พิม่ขึน้ เกดิจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรของบรษิทัย่อย ซึง่ส่วน

ใหญ่เป็นคำ่ใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร

กำาไรสุทธิ
 บริษัทมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 38.86 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 4.81 ก�ำไรสุทธิลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 

11.89 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็นอัตรำร้อยละ 23.43 เนื่องจำกกำรขำยสินค้ำที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต�่ำ ในสัดส่วนที่สูงกว่ำปีก่อน ซึ่งมีก�ำไรสุทธิจ�ำนวน 

50.75 ลำ้นบำท คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิร้อยละ 6.53 

รายได้

โครงสร้างรายได้
ปี 2557 ปี 2556 % 

เปลี่ยนแปลงล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 
 และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

668.82 83% 635.04 82% 5.32%

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม 105.11 13% 105.71 14% -0.57%

กลุ่มสินคำ้และบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค และบริโภค 29.08 4% 33.12 4% -12.21%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 803.01 100% 773.87 100% 3.77%

หมายเหตุ : บริษัทมีการจัดประเภทสินค้าใหม่ ระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงท�าให้โครงสร้างรายได้ที่แสดงเปลี่ยนไปจากที่เคยรายงานไว้ในปี 2556
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งบการเงินรวม ปี 2557 ปี 2556

อัตรำก�ำไรขั้นต้น 27.13% 30.21%

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 7.89% 10.25%

อัตรำก�ำไรสุทธิ 4.82% 6.53%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 12.27% 16.77%

งบการเงินรวม
ปี 2557 ปี 2556 % 

เปลี่ยนแปลงล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์ 550.37 100.00% 511.45 100.00% 7.61%

หนี้สิน 229.69 41.73% 202.75 36.64% 13.28%

ส่วนของผู้ถือหุ้น 320.68 58.27% 308.70 60.36% 3.88%

ฐานะการเงิน

 ในปี 2557 บรษิทัมอีตัรำก�ำไรขัน้ต้นร้อยละ 27.13 ลดลงปีก่อนทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นร้อยละ 30.21 จำกกำรขำยสนิค้ำทีม่อีตัรำก�ำไรขัน้ต้นต�ำ่

ในสัดส่วนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีค่ำใช้จำ่ยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น จึงท�ำให้มีอัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนร้อยละ 7.89 และมีอัตรำ

ก�ำไรสุทธิร้อยละ 4.82 อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 12.27 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 550.37 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 38.92 ล้ำนบำท หรือ

เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.61 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจำก ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 24.58 ล้ำนบำท เกิดจำกกำรขำยสินค้ำใน

ไตรมำส 4 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเงิน ด้ำนลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 7.98 ล้ำนบำท ส่วนใหญ่เป็นรำยกำรค่ำใช้จ่ำยที่บริษัทจ่ำยล่วงหน้ำ และ

มีสินค้ำคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 27.89 ล้ำนบำท เนื่องจำกบริษัทมีกำรสั่งซื้อสินคำ้จำกต่ำงประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมำส 4 เพื่อรองรับกำรขำยในช่วง

ต้นปี 2558 

 ลูกหนี้การค้า-สุทธิ

 ในปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิจ�ำนวน 126.91 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 24.58 ลำ้นบำท ตำมกำรขำยที่เพิ่ม

ขึ้นในช่วงไตรมำส 3 และไตรมำส 4 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงก�ำหนดกำรช�ำระเงิน โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย 52.10 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีระยะ

เวลำเกบ็หนีเ้ฉลีย่ 51.91 วนั บรษิทัมนีโยบำยกำรให้ระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระแก่ลกูค้ำขัน้ต�ำ่ 30 วนั ซึง่บรษิทัจะท�ำกำรพจิำรณำระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระ

จำกผลประกอบกำรทีผ่่ำนมำ ยอดกำรสัง่ซือ้ และประวตักิำรช�ำระเงนิในอดตี ส�ำหรบันโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัจะพจิำรณำจำกยอด

ค้ำงช�ำระของลกูหนีท้ีม่อีำยกุำรช�ำหนีเ้กนิ 180 วนั และไม่มกีำรเคลือ่นไหวซึง่จะพจิำรณำลกูค้ำเป็นรำยไป ใช้อตัรำกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 100% 

จำกยอดหนี้คงคำ้ง โดยในปี 2557 ไม่มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 

 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 บรษิทัมสีนิค้ำคงเหลอื-สทุธจิ�ำนวน 215.88 ล้ำนบำท มจี�ำนวนเพิม่ขึน้จำกปีก่อน 26.58 ล้ำนบำท หรอืเพิม่ขึน้คดิเป็นร้อยละ 14.04 เนือ่งจำก

มกีำรสัง่ซือ้สนิค้ำเพิม่ขึน้ในช่วงไตรมำส 4 เผือ่รองรบักำรขำยในปี 2558 ในส่วนของนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำสนิค้ำส�ำหรบัสนิค้ำล้ำสมยัหรอื

เสื่อมคุณภำพ บริษัทพิจำรณำจำกอำยุและสภำพของสินค้ำเป็นหลัก กรณีเป็นสินคำ้เสื่อมสภำพเร็วมีอำยุเกิน 1 ปี ใช้อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ

สินค้ำ 50% ของมูลค่ำสินค้ำคงค้ำง กรณีสินค้ำเสื่อมสภำพเร็วที่มีอำยุเกิน 2 ปีขึ้นไปหรือสินคำ้ช�ำรุดใช้อัตรำกำรตั้งคำ่เผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 100% 

ของมูลคำ่สินคำ้คงค้ำง 

 อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร



รำยงำนประจ�ำปี 2557  102

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2557 31 ธ.ค. 2556

เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 32.37 58.31

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทุน (2.59) (5.88)

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน (44.25) (30.23)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (14.47) 22.20

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 31.62 46.12

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ 

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2557 มีจ�ำนวน 137.35 ล้ำนบำท ลดลงจำกปีก่อนจ�ำนวน 5.70 ล้ำนบำท สำเหตุหลักจำกค่ำเสื่อมรำคำ

ของทรัพย์สินจ�ำนวน 11.33 ล้ำนบำท โดยระหว่ำงปีมีทรัพย์สินที่เพิ่มหลักจำกเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้ส�ำนักงำนจ�ำนวน 2.82 ล้ำนบำท และน�ำสินค้ำ

ด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำมำเป็นสินค้ำสำธิตจ�ำนวน 2.62 ล้ำนบำท 

หนี้สิน
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 229.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2556 จ�ำนวน 26.94 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น

คิดเป็นร้อยละ 13.28 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมำจำก เจ้ำหนี้กำรคำ้เพิ่มขึ้นจ�ำนวน 46.74 ล้ำนบำท จำกกำรสั่งซื้อสินค้ำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น เจ้ำหนี้อื่น

เกดิจำกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยมจี�ำนวนลดลง 9.06 ล้ำนบำท และเงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิลดลงจ�ำนวน 9.58 ล้ำน

บำท

 เจ้าหนี้การค้า-สุทธิ

 บริษัทมีเจ้ำหนี้กำรค้ำจ�ำนวน 126.10 ลำ้นบำท ประกอบด้วยเจำ้หนี้กำรค้ำในประเทศ 20.61 ลำ้นบำท และเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศ 

105.49 ลำ้นบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น จำกกำรสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในช่วงไตรมำส 4 โดยมีระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เฉลี่ยในปี 2557 เท่ำกับ 

64.08 วัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีระยะเวลำช�ำระหนี้ 59.96 วัน เนื่องจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกผู้ขำยต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะให้ระยะเวลำกำรช�ำระหนี้

สูง  

ส่วนของผู้ถือหุ้น
 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 320.68 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 11.98 ลำ้นบำท หรือเพิ่มขึ้นคิด

เป็นร้อยละ 3.88 เป็นผลมำจำกก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี จ�ำนวน 38.86 ล้ำนบำท บริษัทมีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนจ�ำนวน 27 ล้ำนบำทเพื่อรองรับกำรจ่ำย

หุ้นปันผล และจำ่ยเงินปันผลเป็นเงินสดจ�ำนวน 26.45 ล้ำนบำท 

 ในปี 2557 บริษัทมีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกับ 0.71 เท่ำ เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้ำของเท่ำกับ 

0.65 เท่ำ 

สภาพคล่อง

 บรษิทัมเีงนิสดสทุธไิด้มำจำกกจิกรรมด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 32.37 ล้ำนบำท โดยมกี�ำไรจำกจำกกำรด�ำเนนิงำนก่อนกำรเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย์

และหนีส้นิด�ำเนนิงำนจ�ำนวน 66.63 ล้ำนบำท สนิทรพัย์และหนีส้นิจำกกำรด�ำเนนิงำนเปลีย่นแปลงสำเหตหุลกัมำจำก ลกูหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ้ืน่เพิม่

ขึ้นจ�ำนวน 32.68 ล้ำนบำท สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 30.05 ล้ำนบำท เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 38.60 ล้ำนบำท 

 กระแสเงินสดจำกกิจกรรมใช้ไปจำกกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 2.59 ล้ำนบำท เป็นเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถำวร และสินทรัพย์ประเภท

ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

 กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิจ�ำนวน 44.25 ล้ำนบำท จำกกำรจ่ำยคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงนิ จ่ำยหนีส้นิตำมสญัญำ

เชำ่จ�ำนวน 6.34 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบี้ยจ�ำนวน 2.65 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผลจ�ำนวน 26.45 ล้ำนบำท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจ�ำนวน 6.53 

ล้ำนบำท



 103บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ปี 2557 ปี 2556

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.97 2.04

อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 7.01 7.03

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 52.10 51.91

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจำ้หนี้ (เท่ำ) 5.70 6.09

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.08 59.96

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 2.89 2.81

ระยะเวลำขำยสินคำ้เฉลี่ย (วัน) 126.37 130.07

วงจรเงินสด (วัน) 114.39 122.02

 บริษัทมีเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน 31.62 ล้ำนบำท ลดลงจ�ำนวน 14.50 ล้ำนบำท เมื่อ

เทียบกับ ณ 31 ธันวำคม 2556 

อัตราส่วนสภาพคล่อง

 แนวโน้มผลกำรด�ำเนินงำนในปี 2558 คำดว่ำน่ำจะเป็นไปในทิศทำงที่ดีขึ้น กำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจภำยในประเทศ จำกปัจจัยบวกด้ำน

เสถียรภำพทำงกำรเมือง กำรผลักดันโครงกำรลงทุนต่ำงๆจำกภำครัฐ ภำคธุรกิจมีควำมเชื่อมั่นในกำรลงทุน สถำนกำรณ์เศรษฐกิจต่ำงประเทศที่ส�ำคัญ

เริ่มมีสัญญำณฟื้นตัว เหล่ำนี้จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทสำมำรถขยำยกำรเติบโตได้
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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 มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงิน

รวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 นั้น แสดงฐำนะกำรเงิน ผลกำรด�ำเนินงำน และ

กระแสเงินสด โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไว้ใน

รำยงำนของผู้สอบบัญชีตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

      

 ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา นายชวลิต หวังธำารง

            ประธำนกรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบริหำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนประกอบด้วยกรรมกำร จ�ำนวน 3 ท่ำน และต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน โดย
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี  
   

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2557 ประกอบด้วยสมำชิก 3 ท่ำน ดังนี้   
  1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ   ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ
  2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ
  3. นำยชวลิต หวังธ�ำรง   กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำร

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมหีน้ำทีส่รรหำบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำร
ระดบัสงู ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ก�ำหนดแนวทำงประเมนิผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่
บรหิำร พจิำรณำงบประมำณกำรขึน้เงนิเดอืนและโบนสัประจ�ำปี รวมถงึผลตอบแทนอืน่ๆ ทีบ่รษิทัก�ำหนดกรอบงบประมำณเพือ่เสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษัท
 

 โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปนั้น จะพิจำรณำโดยค�ำนึงถึง
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และภำวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อัน
เป็นประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิกจิกำร โดยให้สอดคล้องกบัโครงสร้ำงขององค์กรของคณะกรรมกำรทีเ่หมำะสม เพือ่ส่งเสรมิกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละ
ให้กำรบรหิำรจัดกำรเปน็ไปอย่ำงมีประสิทธภิำพ ตลอดจนสอดคลอ้งกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน ตลอดจนสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

 ในระหว่ำงปี  2557  มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจ�ำนวน  4  ครั้ง  และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทนเข้ำร่วมประชมุครบทกุท่ำน และมกีำรรำยงำนผลกำรประชมุให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบอย่ำงสม�ำ่เสมอ ทัง้นี ้สรปุสำระส�ำคญัทีพ่จิำรณำ
วำระหลักๆ  ดังต่อไปนี้
 

 1. กำรสรรหำกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดออกตำมวำระ โดยเปิดโอกำสแก่ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยเสนอบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมเพือ่คดัเลอืกแต่งตัง้
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ ผ่ำนช่องทำงโดยตรงกบัเลขำนกุำรบรษิทั หรอืหน่วยงำนนกัลงทนุสมัพนัธ์ ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัเป็น
เวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม 2557 ถึง 31 ธันวำคม 2557 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดน�ำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558  
 

 2. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ให้สอดคล้องเหมำะสมกบับทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมแนวทำง
ปฏิบัติที่ดีของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร
 
 3. ก�ำหนดกรอบของค่ำตอบแทนและค่ำเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบ
ด้วย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร และค่ำ
ตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท ส�ำหรับข้อมูลคำ่ตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงได้รับค่ำตอบแทน
ตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรปี 2557 ซึ่งคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม 
สอดคล้องกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนโดยคณะกรรมกำรบรษิทั
ได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว
 
 4. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้จัดให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยมีกำรกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร เพื่อ
ทบทวนกำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีเพื่อน�ำมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

(รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ )
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยงว่ำมีผลต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ จึงได้น�ำกำรบริหำรควำม
เสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) มำปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยในปี 2557 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักขององค์กร คณะกรรมกำรบริษัทจึงได้มีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งขึน้เพือ่ช่วยควบคมุดแูลกำรบรหิำรควำมเสีย่งโดยรวมของบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมจี�ำนวน 4 ท่ำน 
ประกอบด้วยผู้บริหำรระดับสูงจ�ำนวน 2 ท่ำน กรรมกำรที่ไม่ใช่ผู้บริหำร 1 ท่ำน กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 ท่ำนและที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิอีก1 ทำ่น 
ด�ำเนนิกำรภำยใต้กำรก�ำกบัดแูลของคณะกรรมกำรบรษิทั  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งได้ก�ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งตลอดจนกจิกรรม
กำรควบคมุทีม่ปีระสทิธภิำพและรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำจะสำมำรถบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่�ำหนดไว้
 
 ในปี 2557 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมจ�ำนวน 10 ครั้งและมีวำระเรื่องส�ำคัญและกำรด�ำเนินกำรติดตำม ดังนี้
 

   1. แผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปี 2557 
 คณะท�ำงำนบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับหน่วยงำนของบริษัท จัดท�ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงพิจำรณำ
และก�ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

 2. การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมด้ำนตำ่งๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และได้มอบหมำยผู้รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปฏิบัติ

 3. การบริหารจัดการความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำม
เสี่ยงดำ้นกำรด�ำเนินงำน และควำมเสี่ยงด้ำนกฏระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆที่อำจมีผลกระทบต่อองค์กร

 4. การติดตามกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมก�ำกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อบริษัท ให้เป็นไปตำมแนวทำง และ กลยุทธ์ อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และด�ำเนินกำรป้องกันหรือแก้ไขได้อย่ำงทันท่วงที ตลอดจนกำรให้ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญ
เพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมถึงมีกำรรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่อคณะกรรมกำรบริษัท
 

 5. สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร 
 เพือ่ให้พนกังำนทกุระดบัมส่ีวนร่วมในเรือ่งกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบัส่วนงำนทีต่นเองรบัผดิชอบ โดยได้จดัให้มกีำรฝึกอบรม
เรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้แก่พนักงำนในองค์กร ทุกระดับ เพื่อทบทวนควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงและสร้ำงควำมตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

 จำกกำรด�ำเนินงำนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดย
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีควำมมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกำรให้บริษัทมีกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรควำมเสี่ยงตำ่งๆที่เพียงพอเพื่อให้ควำมเสี่ยงใน
กำรท�ำธุรกิจอยู่ในขอบเขตที่ก�ำหนด และด�ำเนินธุรกิจได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

(นายธีรเดช  จารุตั้งตรง)
ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

 คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำนดังนี้

 1. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 2. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ  กรรมกำรตรวจสอบ

 3. นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  กรรมกำรตรวจสอบ

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมหีน้ำทีแ่ละรบัผดิชอบในกำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิกจิกำรให้สอดคล้องกบักลยทุธ์และนโยบำยธรุกจิ ให้มกีำรปฏบิตัิ

ตำมข้อก�ำหนดและกฏหมำยทีเ่กีย่วข้อง มกีำรจดักำรและกำรควบคมุควำมเสีย่งทำงธรุกจิ มกีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเลอืกใช้นโยบำยบญัชี

ทีเ่หมำะสม ตลอดจนมกีำรควบคมุภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน รวมถงึกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนักบัผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง และกำรพจิำรณำคดัเลอืก

และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระ

 

 ในระหว่ำงปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน

และผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำร่วมประชุมในวำระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสำระส�ำคัญดังนี้

1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2557 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสโดยได้
สอบถำมและรับฟังค�ำชี้แจง จำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี ในเรื่องควำมถูกต้อง ครบถ้วน กำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป 
กำรเลือกใช้นโยบำยบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทรำบข้อสังเกตและแนวทำงแก้ไขปัญหำให้เกิดประโยชน์
แก่บริษัท ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระ
ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

2. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผย
ข้อมูลรำยกำรดังกล่ำวตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

3.  สอบทำนและประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบควบคุมภำยในที่มี
ประสิทธิผล โดยได้รับรำยงำนจำกผลกำรตรวจและกำรด�ำเนินงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในทุกไตรมำส เพื่อประเมินควำมเพียงพอ
ของระบบควบคุมภำยในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้ำนประสิทธิผลและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน ควำมเชื่อถือ
ได้ของรำยงำนทำงกำรเงินและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบและนโยบำยบริษัท

4.  ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดยพิจำรณำทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
และดัชนีวัดผลงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2557 รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำร
ตรวจสอบประจ�ำปี เป็นรำยไตรมำส

5.  สอบทำนกระบวนกำรฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัทมีไว้กับบุคคลภำยนอก 
ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์
และหน่วยงำนก�ำกับที่เกี่ยวข้อง

6.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมเพื่อให้สอดคล้อง
กับแนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.  พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2557 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ขออนุมัติ
จำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระและควำมเหมำะสม
ของค่ำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้
สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500  หรือ  นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054  หรือนำงสำวกุลธิดำ  ภำสุรกุล ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2557

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในรอบปี 2557 บริษัทมีกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญครบ

ถ้วน ถกูต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิและเปิดเผยข้อมลูเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดทีเ่กีย่วข้อง มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอ 

และมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และข้อผกูพนัต่ำงๆ และมกีำรเปิดเผยรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัอย่ำงถกูต้องและมกีำรปฏบิตังิำนทีส่อดคล้องกบั

ระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรควบคุมภำยในที่ดี ไม่พบรำยกำรผิดพลำดที่มีสำระส�ำคัญที่จะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษัท รวมทั้งมีกำรพัฒนำ

ปรับปรุงระบบงำนให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ อย่ำงต่อเนื่อง

(รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำาเริญวงศ์)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ



 109บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จำากัด (มหาชน) 

 

ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วันที่ 

31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ผลธัญ

ญะ จ�ำกัด (มหำชน) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จเฉพำะกิจกำร 

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำย

กำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่น ๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิด

ชอบเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น

สำระส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจำ้ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำน

กำรสอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสม

เหตุสมผลวำ่งบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถงึกำรใชว้ธิกีำรตรวจสอบเพือ่ใหไ้ดม้ำซึง่หลกัฐำนกำรสอบบญัชเีกีย่วกบัจ�ำนวนเงนิและกำรเปดิเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิ วธิกีำรตรวจ

สอบทีเ่ลอืกใชข้ึน้อยูก่บัดลุยพนิจิของผูส้อบบญัช ีซึง่รวมถงึกำรประเมนิควำมเสีย่งจำกกำรแสดงขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเปน็สำระส�ำคญัของงบกำร

เงนิไมว่่ำจะเกดิจำกกำรทจุรติหรอืขอ้ผดิพลำด ในกำรประเมนิควำมเสีย่งดงักล่ำว ผูส้อบบญัชพีจิำรณำกำรควบคมุภำยในทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจดัท�ำและ

กำรน�ำเสนองบกำรเงนิโดยถกูตอ้งตำมทีค่วรของกจิกำร เพือ่ออกแบบวธิกีำรตรวจสอบทีเ่หมำะสมกบัสถำนกำรณ ์แตไ่มใ่ชเ่พือ่วตัถปุระสงคใ์นกำรแสดง

ควำมเห็นต่อประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และ

ควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ขำ้พเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจำ้

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินข้ำงต้นนี้แสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่  31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผล

กำรด�ำเนินงำนรวม และกระแสเงินสดรวม ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ณ 

วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรใน

สำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน ทำงกำรเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นายเสถียร วงศ์สนันท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3495

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

กรุงเทพฯ  วันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556  2557 2556

สินทรัพย์   

สินทรัพย์หมุนเวียน   

   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5  31,620,222.51  46,122,577.54  19,885,775.49  41,910,652.13 

   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 4, 6  154,289,926.92  121,738,673.12  155,564,197.81  126,592,485.93 

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4  -    -    -    -   

 เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำนที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 10  1,348,495.38  1,458,553.23  1,241,715.38  1,458,553.23 

 สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 7  215,878,518.62  189,301,570.14  213,046,010.23  186,518,327.35 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 403,137,163.43 358,621,374.03 389,737,698.91 356,480,018.64 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

   เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ 8  -    -    14,385,625.00  4,173,970.00 

   เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ 9  -    -    -    -   

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน - สุทธิ 10  881,494.43  659,564.57  807,761.07  659,564.57 

   อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ 11  8,177,950.44  8,655,626.39  8,177,950.44  8,655,626.39 

   ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 12  129,170,131.86  134,390,453.47  129,040,727.61  133,882,913.96 

   สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ 13  2,374,969.76  2,600,285.22  2,374,969.76  2,600,285.22 

   สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 14  1,400,020.93  2,203,859.77  1,400,020.93  2,203,859.77 

   สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 15  5,172,209.70  4,299,000.15  5,071,165.84  4,541,686.61 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  57,893.00  22,100.00  22,100.00  22,100.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  147,234,670.12  152,830,889.57  161,280,320.65  156,740,006.52 

รวมสินทรัพย์  550,371,833.55  511,452,263.60  551,018,019.56  513,220,025.16 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน   

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน 16  40,949,651.27  50,527,849.90  40,949,651.27  50,527,849.90 

  เจำ้หนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น 4, 17  151,717,591.27  114,043,630.76  145,782,894.72  109,163,247.19 

  เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน 4  25,194.01 - - -

  ส่วนของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

     ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
 105,711.72  319,470.09  105,711.72  319,470.09 

  ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

     ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี
 6,000,000.00  6,000,000.00  6,000,000.00  6,000,000.00 

  ภำษีเงินได้คำ้งจำ่ย  5,907,903.66  4,545,668.82  5,745,960.58  4,545,668.82 

รวมหนี้สินหมุนเวียน  204,706,051.93  175,436,619.57  198,584,218.29  170,556,236.00 

หนี้สินไม่หมุนเวียน

  หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิิ  405,228.26  18,450.57  405,228.26  18,450.57 

  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 18  10,000,000.00  16,000,000.00  10,000,000.00  16,000,000.00 

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 19  14,411,848.89  11,089,786.75  13,647,677.42  10,882,287.98 

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  169,600.00  209,600.00  169,600.00  209,600.00 

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   24,986,677.15  27,317,837.32  24,222,505.68  27,110,338.55 

รวมหนี้สิน  229,692,729.08  202,754,456.89  222,806,723.97  197,666,574.55 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2557 2556  2557 2556

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน

   หุ้นสำมัญ 162,000,000 หุ้น ในปี 2557 และ

	 	 	 หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น ในปี 2556

    มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 20  162,000,000.00  135,000,000.00  162,000,000.00  135,000,000.00 

   ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว

   หุ้นสำมัญ 161,999,986  หุ้น ในปี 2557 และ

   หุ้นสำมัญ 135,000,000 หุ้น ในปี 2556 

       มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 20  161,999,986.00  135,000,000.00  161,999,986.00  135,000,000.00 

 ส่วนเกินทุน

   ส่วนเกินมูลคำ่หุ้นสำมัญ  97,693,443.03  97,693,443.03  97,693,443.03  97,693,443.03 

 ก�ำไรสะสม

   จัดสรรเป็นส�ำรองตำมกฎหมำย 21, 22  16,200,000.00  13,500,000.00  16,200,000.00  13,500,000.00 

   ยังไม่ได้จัดสรร  46,935,418.61  64,240,145.08  52,317,866.56  69,360,007.58 

 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  67,939.12  85,629.36  -    -   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่  322,896,786.76  310,519,217.47  328,211,295.59  315,553,450.61 

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (2,217,682.29)  (1,821,410.76)  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น  320,679,104.47  308,697,806.71  328,211,295.59  315,553,450.61 

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น  550,371,833.55  511,452,263.60  551,018,019.56  513,220,025.16 
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ  2557 2556  2557 2556

รายได้

 รำยได้จำกกำรขำย  797,712,426.33  769,088,858.70  784,024,464.49  771,684,293.18 

 รำยได้จำกกำรให้บริกำร  5,298,018.50  4,789,145.64  5,171,218.50  4,573,953.00 

รวมรายได้  803,010,444.83  773,878,004.34  789,195,682.99  776,258,246.18 

ต้นทุน

 ต้นทุนขำย  (580,988,642.76)  (536,363,837.26)  (577,660,034.30)  (539,246,792.63)

 ต้นทุนบริกำร  (4,176,768.01)  (3,713,517.90)  (4,891,058.89)  (3,169,320.67)

รวมต้นทุน  (585,165,410.77)  (540,077,355.16)  (582,551,093.19)  (542,416,113.30)

กำาไรขั้นต้น  217,845,034.06  233,800,649.18  206,644,589.80  233,842,132.88 

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ  2,058,452.75  (2,095,211.46)  2,038,347.06  (2,036,353.56)

โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยคำ่สินทรัพย์  -    657,507.07  1,213,432.32  2,384,480.90 

รำยได้อื่น  2,421,758.21  2,137,114.99  1,540,762.98  1,954,552.73 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  (88,085,078.15)  (79,984,435.70)  (77,727,151.66)  (78,124,826.72)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  (83,192,872.89)  (86,827,381.67)  (81,311,315.51)  (82,569,081.75)

ต้นทุนทำงกำรเงิน  (2,652,657.10)  (3,321,982.02)  (2,652,657.10)  (3,321,982.02)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้  48,394,636.88  64,366,260.39  49,746,007.89  72,128,922.46 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 24  (10,724,737.50)  (14,707,760.99)  (10,628,150.03)  (14,465,074.53)

กำาไรสำาหรับปี  37,669,899.38  49,658,499.40  39,117,857.86  57,663,847.93 

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่น

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

 ของหน่วยงำนในตำ่งประเทศ  (17,690.24)  85,629.36  -    -   

กำาไรเบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี  (17,690.24)  85,629.36  -    -   

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี  37,652,209.14  49,744,128.76  39,117,857.86  57,663,847.93 

การแบ่งปันกำาไร (ขาดทุน) 

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  38,855,272.41  50,746,260.88  39,117,857.86  57,663,847.93 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (1,185,373.03)  (1,087,761.48)  -    -   

 37,669,899.38  49,658,499.40  39,117,857.86  57,663,847.93 

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

 ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่  38,837,582.17  50,831,890.24  39,117,857.86  57,663,847.93 

 ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (1,185,373.03)  (1,087,761.48)  -    -   

 37,652,209.14  49,744,128.76  39,117,857.86  57,663,847.93 

 

กำาไรต่อหุ้น

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 25  0.24  0.31  0.24  0.36 

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก (หุ้น)  161,999,986.00  161,999,986.00  161,999,986.00  161,999,986.00 

งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำาเนินงาน:

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้  48,394,636.88  64,366,260.39  49,746,007.89  72,128,922.46 

รำยกำรปรับกระทบก�ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)

จำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน

   หนี้สูญ  -    1,527,430.38  -    1,002,409.71 

 หนี้สงสัยจะสูญ  -    894,828.00  -    894,828.00 

 หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ  (16,692.00)  (1,210,409.71)  (16,692.00)  (1,002,409.71)

  ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้  5,164,546.59  3,954,783.78  5,164,546.59  3,954,783.78 

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

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    3,385,000.00  -   

 โอนกลับคำ่เผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ  (4,052,415.60)  (4,097,321.66)  (4,052,415.60)  (3,523,855.96)

 โอนกลับคำ่เผื่อกำรด้อยคำ่สินทรัพย์  -    (657,507.07)  (1,213,432.32)  (2,384,480.90)

 คำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตัดจ�ำหน่ำย  12,469,599.08  11,934,857.29  12,624,132.86  11,304,859.04 

 ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์  4,347.36  557,142.36  4,347.36  7,092.61 

 คำ่ใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  3,322,062.14  1,441,573.24  2,765,389.44  1,234,074.47 

 (ก�ำไร) ขำดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  (67,769.59)  1,575,738.02  (116,199.47)  1,524,326.62 

 ก�ำไรจำกกำรยกหนี้ให้  (793,730.00)  -    -    -   

  ดอกเบี้ยรับ  (443,423.84)  (462,799.04)  (399,793.85)  (452,658.62)

  ดอกเบี้ยจำ่ย  2,652,657.10  3,321,982.02  2,652,657.10  3,321,982.02 

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง

  ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  66,633,818.12  84,433,995.48  70,543,548.00  88,723,845.30 

  สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง

   ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  (32,675,687.02)  3,356,124.30  (28,921,593.90)  (1,880,381.12)

   สินค้ำคงเหลือ  (30,048,004.53)  4,850,821.45  (29,968,738.93)  7,736,045.26 

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น  (35,793.00)  12,000.00  -    12,000.00 

   หนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง) 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  38,600,997.37  (12,921,534.56)  36,771,384.26  (13,687,094.21)

 จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  -    (8,103,400.00)  -    (8,103,400.00)

   หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (40,000.00)  67,100.00  (40,000.00)  52,100.00 

   เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำน  42,435,330.94  71,695,106.67  48,384,599.43  72,853,115.23 

 เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้  174,551.20  864,915.99  -    -   

 จำ่ยภำษีเงินได้  (10,235,712.21)  (14,253,673.55)  (9,957,337.50)  (14,221,493.35)

    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน  32,374,169.93  58,306,349.11  38,427,261.93  58,631,621.88 

งบกระแสเงินสด
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

   เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    (13,596,655.00)  (4,173,970.00)

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน (เพิ่มขึ้น) ลดลง  (111,872.01)  (289,646.68)  68,641.35  (289,646.68)

   เงินสดรับจำกกำรจ�ำหนำ่ยสินทรัพย์ถำวร  4,532.67  6,074.77  4,532.67  6,074.77 

   เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถำวร  (2,819,711.87)  (4,916,460.36)  (2,158,324.91)  (3,074,690.23)

 เงินสดจำ่ยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (105,800.00)  (1,147,750.00)  (105,800.00)  (1,147,750.00)

   รับดอกเบี้ย  443,423.84  462,799.04  399,793.85  452,658.62 

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน  (2,589,427.37)  (5,884,983.23)  (15,387,812.04)  (8,227,323.52)

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน:

   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น

   จำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 (9,632,651.77)  29,185,938.86  (9,632,651.77)  29,185,938.86 

   จำ่ยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเชำ่ระยะยำว  (337,920.66)  (1,757,396.72)  (337,920.66)  (1,757,396.72)

   จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  (6,000,000.00)  (21,409,250.27)  (6,000,000.00)  (21,409,250.27)

   รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  25,194.01  -    -    -   

   จ่ำยดอกเบี้ย  (2,647,772.88)  (3,253,134.25)  (2,647,772.88)  (3,253,134.25)

   จ่ำยเงินปันผล  (26,445,981.22)  (35,075,826.00)  (26,445,981.22)  (35,075,826.00)

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น  789,101.50  2,083,530.26  -    -   

     เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  (44,250,031.02)  (30,226,138.12)  (45,064,326.53)  (32,309,668.38)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ  (14,465,288.46)  22,195,227.76  (22,024,876.64)  18,094,629.98 

ผลต่ำงอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน  (37,066.57)  25,496.46  -    -   

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  31,620,222.51  46,122,577.54  19,885,775.49  41,910,652.13 

 

 ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

 รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 โอนวัตถุดิบและสินคำ้คงเหลือเป็นสินทรัพย์ถำวร  2,577,866.32  319,585.44  2,577,866.32  319,585.44 

 เครื่องใช้ส�ำนักงำนที่ได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำซื้อ  477,514.00  -    477,514.00  -   

 โอนเงินมัดจ�ำค่ำซื้อสินทรัพย์ถำวรเป็นสินทรัพย์ถำวร  -    311,000.00  -    311,000.00 

 โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ - สุทธิ  -    18,614.61  -    18,614.61 

 โอนจัดประเภทเสินทรัพย์ถำวรเป็นสินค้ำคงเหลือระหวำ่งปี

      - มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ ณ วันที่โอน  248,941.26  -    248,941.26  -   

 จ่ำยเงินปันผลเป็นหุ้นสำมัญ  26,999,986.00  -    26,999,986.00  -   

 เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น  -    134,500.00  -    134,500.00 
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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 4 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

1.4.4 บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 2557 เพื่อประกอบธุรกิจผลิต

และจ�ำหน่ำยน�้ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนโดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน

จดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำว

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

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
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งบกำรเงินของบริษัทได้จัดท�ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซึ่งกำรจัดท�ำงบกำรเงินดังกล่ำวเป็นไปตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดท�ำ 

รำยงำนในประเทศ ดังนั้นเพื่อควำมสะดวกของผู้อ่ำนงบกำรเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภำษำไทย บริษัทฯ ได้จัดท�ำงบกำรเงินฉบับภำษำอังกฤษขึ้นโดย

แปลจำกงบกำรเงินฉบับภำษำไทย

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 2557 2556

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

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด  ไทย รับประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร  99.99 99.99

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด  กัมพูชำ

จ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำ 

เพื่ออุปโภคบริโภค และสมัปทำนน�้ำ

ประปำเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชำ

 70.00  70.70

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด  ไทย

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำ

ประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้งหน่วยงำน

ภำครัฐและเอกชน
 99.99 -
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ 
มำตรฐำนกำรบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนำคตมีรำยละเอียดดังนี้

มาตรฐานการบัญชีที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบัน
ก. กรอบแนวคิดส�ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน (ปรับปรุง 2557) 
ข. มำตรฐำนกำรบัญชี มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และแนว 
ปฏิบัติทำงกำรบัญชี

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                                                                                       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)     กำรน�ำเสนองบกำรเงิน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)     งบกระแสเงินสด     

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)     ภำษีเงินได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2555)     สัญญำเช่ำ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)     รำยได้

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)     ผลประโยชน์ของพนักงำน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)     ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำแลกเปลี่ยน 

         เงินตรำต่ำงประเทศ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)     กำรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2555)     เงินลงทุนในบริษัทร่วม

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2555)     ส่วนได้เสียในกำรร่วมค้ำ

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)     งบกำรเงินระหว่ำงกำล

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)     กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2555)    กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2555)    กำรรวมธุรกิจ

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2555)    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขำย

         และกำรด�ำเนินงำนที่ยกเลิก

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2555)    ส่วนงำนด�ำเนินงำน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 15      สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน - สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 27      กำรประเมินเนื้อหำสัญญำเช่ำที่ท�ำขึ้นตำม

         รูปแบบกฎหมำย

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 29      กำรเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทำนบริกำร

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับที่ 32      สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - ต้นทุนเว็บไซต์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 1    กำรเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอน  

         กำรบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ำยคลึงกัน

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 4    กำรประเมินว่ำข้อตกลงประกอบด้วย

         สัญญำเช่ำหรือไม่

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 5    สิทธิในส่วนได้เสียจำกกองทุนกำรรื้อถอน 

         กำรบูรณะและกำรปรับปรุงสภำพแวดล้อม

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 7    กำรปรับปรุงย้อนหลังภำยใต้มำตรฐำนกำรบัญชี

         ฉบับที่ 29 เรื่อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน

         ในสภำพเศรษฐกิจที่มีภำวะเงินเฟ้อรุนแรง
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มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน
มำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้ก�ำหนดให้กิจกำรต้องรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น ในขณะที่มำตรฐำนฉบับเดิมอนุญำตให้กิจกำรเลือกรับรู้รำยกำรดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุน หรือในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น หรือ

ทยอยรับรู้ในก�ำไรขำดทุนก็ได้ 

ปัจจุบันบริษัทฯ และบริษัทย่อยรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยทันทีในก�ำไรหรือขำดทุนในงวดที่เกิด

รำยกำร ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประเมินว่ำเมื่อน�ำมำตรฐำนฉบับปรับปรุงนี้มำใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมำรับรู้รำยกำรก�ำไรขำดทุน

ดังกล่ำวทันทีในก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนและก�ำไรสะสมยกมำในงบกำรเงิน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10 ก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจัดท�ำงบกำรเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหำเกี่ยวกับกำรบัญชีส�ำหรับงบ

กำรเงินรวมที่เดิมก�ำหนดอยู่ในมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบับที่ 27 เรื่อง งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มำตรฐำนฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลัก

กำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำว่ำผู้ลงทุนมีอ�ำนำจกำรควบคุมหรือไม่ กล่ำวคือ ภำยใต้มำตรฐำนฉบับนี้ผู้ลงทุนจะถือว่ำตนควบคุมกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน

ได้ หำกตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรที่เข้ำไปลงทุน และตนสำมำรถใช้อ�ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ

จ�ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่ำตนจะมีสัดส่วนกำรถือหุ้นหรือสิทธิในกำรออกเสียงโดยรวมน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งก็ตำม กำรเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญ

นี้ส่งผลให้ฝ่ำยบริหำรต้องใช้ดุลยพินิจอย่ำงมำกในกำรทบทวนว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยมีอ�ำนำจควบคุมในกิจกำรที่เข้ำไปลงทุนหรือไม่และจะต้อง

น�ำบริษัทใดในกลุ่มกิจกำรมำจัดท�ำงบกำรเงินรวมบ้ำง

ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อวำ่มำตรฐำนฉบับดังกล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มำตรฐำนกำรบัญชีทั้งหมดตำมที่กล่ำวข้ำงต้นได้รับกำรปรับปรุงและจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำง

ประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์ กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษัทฯ ได้ประเมินแล้วเห็นว่ำมำตรฐำนดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงมีสำระส�ำคัญต่องบกำรเงิน

มาตรฐานการบัญชีที่จะมีผลบังคับในอนาคต

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกมำตรฐำนกำรบัญชีฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่เป็นจ�ำนวนมำก ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 มำตรฐำนกำรบัญชีดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหำเท่ำเทียมกับมำตรฐำนกำรรำยงำน

ทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยกำรเปลี่ยนแปลงมำตรฐำนกำรบัญชีในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถ้อยค�ำและค�ำศัพท์กำรตีควำมและกำรให้

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีกับผู้ใช้มำตรฐำน ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯเชื่อว่ำจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินนี้ในปีที่น�ำมำตรฐำน

ดังกล่ำวมำถือปฏิบัติ อย่ำงไรก็ตำม มำตรฐำนกำรบัญชีตำมที่กล่ำวข้ำงต้นบำงฉบับเป็นมำตรฐำนกำรบัญชีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงหลักกำรส�ำคัญ ซึ่ง

ประกอบด้วยมำตรฐำนดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชี/มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/                                                                                       

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน/ การตีความมาตรฐานการบัญชี  เรื่อง

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 10    งบกำรเงินระหว่ำงกำลและกำรด้อยค่ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 12     ข้อตกลงสัมปทำนบริกำร    

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 13    โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้ำ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 17    กำรจ่ำยสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้ำของ

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับที่ 18    กำรโอนสินทรัพย์จำกลูกค้ำ

แนวปฏิบัติทำงกำรบัญชีส�ำหรับกำรบันทึกบัญชีหุ้นปันผล     
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจกำรในบริษัทย่อย กำรร่วมกำรงำน บริษัทร่วม รวมถึงกิจกำรที่มี

โครงสร้ำงเฉพำะตัว มำตรฐำนฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทำงกำรเงินต่องบกำรเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มำตรฐำนฉบับนี้ก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรมและกำรเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับกำรวัดมูลค่ำยุติธรรม กล่ำวคือ หำกกิจกำรต้องวัด

มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตำมข้อก�ำหนดของมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องอื่น กิจกำรจะต้องวัดมูลค่ำยุติธรรมนั้นตำมหลักกำรของมำตรฐำน

ฉบับนี้ และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในกำรรับรู้ผลกระทบจำกกำรเริ่มใช้มำตรฐำนนี้

จำกกำรประเมินเบื้องต้น ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ำมำตรฐำนข้ำงต้นจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินขอ

งบริษัทฯ และบริษัทย่อย

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ

กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย

ขายสินค้า

รำยได้และต้นทุนจำกกำรขำยสินค้ำรับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนควำมเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสำระส�ำคัญของควำมเป็นเจ้ำของสินค้ำให้กับผู้ซื้อแล้ว 

รำยได้จำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก�ำกับสินค้ำโดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มส�ำหรับสินค้ำที่ได้ส่งมอบหลังจำกหักส่วนลดแล้ว

 

รายได้จากการให้บริการ

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
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สินค้ำคงเหลือ

สินค้ำส�ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท�ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักหรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ ต้นทุน

ของสินค้ำ ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำอยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน

วัตถุดิบแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก หรือมูลค่ำสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่รำคำใดจะต�่ำกว่ำ และจะถือเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุน

กำรผลิตและต้นทุนกำรให้บริกำรเมื่อมีกำรเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในกำรดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้ำ

อยู่ในสถำนที่และสภำพปัจจุบัน

มูลค่ำสุทธิที่จะได้รับเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยได้จำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่ำใช้จ่ำยที่จ�ำเป็นในกำรขำย 

ส�ำรองค่ำเผื่อสินค้ำเสื่อมสภำพจะตั้งขึ้นโดยพิจำรณำจำกสินค้ำที่เสื่อมสภำพหรือสินค้ำที่เก็บไว้นำน

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

เงินลงทุนในตรำสำรทุนที่ไม่อยู่ในควำมต้องกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผื่อกำร   ด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

         อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

   อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร   20 - 30

   ระบบสำธำรณูปโภค       10 

   สินค้ำสำธิต          5

   เครื่องมือ          5

   เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�ำนักงำน      3 - 5

   ยำนพำหนะ          5

   สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ           ตำมอำยุสัญญำ

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนได้แก่อสังหำริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหำประโยชน์จำกรำยได้ค่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่ำง  ทั้งนี้ไม่

ได้มีไว้เพื่อขำยตำมปกติธุรกิจหรือจัดหำสินค้ำหรือให้บริกำรหรือใช้ในกำรบริหำรงำน  

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหักค่ำเสื่อมรำคำสะสมและค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

                    อายุการให้ประโยชน์ 

         (จ�านวนปี)

   อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร    20 - 30
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ค่ำเสื่อมรำคำ

ค่ำเสื่อมรำคำค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณ 

ค่ำเสื่อมรำคำรวมอยู่ในกำรค�ำนวณผลกำรด�ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับที่ดิน และอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงก่อสร้ำง

กำรซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษำจะรับรู้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จระหว่ำงงวดบัญชีที่เกิดรำยกำรขึ้น ต้นทุนของกำรปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�ำคัญจะบันทึก
รวมไว้ในรำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท�ำให้กลุ่มบริษัทได้ประโยชน์กลับคืนมำมำกกว่ำกำรใช้

ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มำ กำรปรับปรุงหลักจะตัดค่ำเสื่อมรำคำตลอดอำยุกำรใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

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

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะท�ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯหำกมีข้อบ่งชี้ว่ำสินทรัพย์

ดังกล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเมื่อมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่ำต�่ำกว่ำมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งนี้มูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ 

ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตที่กิจกำรคำดว่ำจะได้รับจำกสินทรัพย์และค�ำนวณคิด

ลดเป็นมูลค่ำปัจจุบันโดยใช้อัตรำคิดลดก่อนภำษีที่สะท้อนถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงในสภำพตลำดปัจจุบันของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเสี่ยง

ซึ่งเป็นลักษณะเฉพำะของสินทรัพย์ที่ก�ำลังพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย กลุ่มบริษัทฯใช้แบบจ�ำลองกำรประเมิน 

มูลค่ำที่ดีที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�ำนวนเงินที่กิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในกำรจ�ำหน่ำย 

โดยกำรจ�ำหน่ำยนั้นผู้ซื้อกับผู้ขำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปลี่ยนและสำมำรถต่อรองรำคำกันได้อย่ำงเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มี

ควำมเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
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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

มูลค่ำใดจะต�่ำกว่ำ ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จตลอดอำยุของสัญญำเช่ำและกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำของสินทรัพย์ที่

เช่ำจะตัดตำมอำยุกำรใช้งำนของสินทรัพย์

สัญญำเช่ำด�ำเนินงำน

สัญญำเช่ำสินทรัพย์ที่ควำมเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้ำของพึงได้รับจำกสินทรัพย์ไม่ได้ โอนไปให้แก่ผู้เช่ำ จัดเป็น

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

ตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
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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

ออกและเรียกช�ำระในระหว่ำงปี

รำยกำรธุรกิจกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรที่มีอ�ำนำจควบคุมกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หรือถูกควบคุม

โดยกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม หรืออยู่ภำยใต้กำรควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

นอกจำกนี้บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันยังหมำยรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ผู้บริหำรส�ำคัญ 

กรรมกำรหรือพนักงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ที่มีอ�ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด�ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ
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ในกำรพิจำรณำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรำยกำร บริษัทฯ ค�ำนึงถึงเนื้อหำของควำมสัมพันธ์มำกกว่ำ

รูปแบบทำงกฏหมำย

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�ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวที่เกิดขึ้นระหว่ำงมูลค่ำตำมบัญชีและและมูลคำ่ฐำนภำษี 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

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและหนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสำมำรถหักกลบได้เมื่อกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยที่ จะน�ำสินทรัพย์ภำษี

เงินได้ของงวดปัจจุบันมำหักกลบกับหนี้สินภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภำษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงำนจัดเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกันส�ำหรับ

หน่วยภำษีเดียวกันหรือหน่วยภำษีต่ำงกัน ส�ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกันนั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช�ำระหนี้สินและสินทรัพย์ภำษีเงินได้ของงวด

ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ำยช�ำระหนี้สินในเวลำเดียวกัน 

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำก�ำไรเพื่อเสียภำษีในอนำคตจะมีจ�ำนวนเพียงพอกับกำรใช้

ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวดังกล่ำว  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับ

ลดลงเท่ำที่ประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใช้จริง
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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

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ มีข้อผูกมัดในกำรให้ประโยชน์แก่พนักงำนหลังเกษียณอำยุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทยประมำณกำรหนี้

สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนที่ค�ำนวณด้วยวิธีคณิตศำสตร์ประกันภัยจำก

หลำยสมมติฐำน สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิประจ�ำงวดได้รวมถึงอัตรำคิดลด อัตรำกำรเพิ่มขึ้นของเงิน

เดือนพนักงำน และอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงำนและอื่น ๆ  กำรเปลี่ยนแปลงในอัตรำเหล่ำนี้มีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้อง

กับผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ ในทุกปีบริษัทฯ จะมีกำรทบทวนสมมติฐำนดังกล่ำว เช่น อัตรำคิดลดที่เหมำะสม ซึ่งควรสะท้อนถึงอัตรำดอกเบี้ย

ที่ควรน�ำมำใช้ในกำรค�ำนวณมูลค่ำปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะต้องจ่ำยให้กับพนักงำน ในกำรประเมินอัตรำคิดลดที่

เหมำะสม บริษัทฯ จะพิจำรณำโดยเทียบเคียงกับอัตรำดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบำลระยะยำว
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4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำงๆ ที่มีควำมเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯโดยกำรเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้น
ร่วมกันหรือมีกรรมกำรร่วมกัน รำยกำรที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันได้ก�ำหนดขึ้นโดยใช้รำคำตลำดหรือในรำคำที่ตกลงกันตำมสัญญำ

หำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ  

รำยละเอียดควำมสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ มีกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคล
หรือกิจกำรที่มีรำยกำรบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯมีดังนี้

4.1 กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

  ลูกหนี้กำรคำ้กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด - - 21,884,913.77 2,520,844.52

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด - - 1,841,857.31 3,938,956.39

    บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด - - 90,932.88 -

  รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 23,817,703.96 6,459,800.91

  ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ

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

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด - - 1,474,365.63 -

    รวมลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,600,643.72 126,278.09

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

 รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน – สุทธิ - - 1,474,365.63 -

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 25,292,069.59 6,459,800.91

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์ สถานะบริษัท

บริษัทย่อย:

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด  ไทย ถือหุ้น อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด  ไทย ถือหุ้น  ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด กัมพูชำ ถือหุ้น ด�ำเนินธุรกิจ

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด  ไทย ถือหุ้น ด�ำเนินธุรกิจ

4.2 ยอดคงเหลือระหว่ำงกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - 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 - - - -

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด - - 643,000.00 -

เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 643,000.00 -

4.3 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น 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 - - - -

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
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556 นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัทย่อย

บริษัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

   ซื้อสินทรัพย์ถำวร - - - 10,500.00 รำคำตลำด

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด

   ขำยสินค้ำ - - 50,010,342.51 4,871,547.00 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15 (ปี 2556: 
ร้อยละ 5 – 20)

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

   ขำยสินคำ้
- - 743,766.89 3,860,360.31 รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม

ร้อยละ 5 – 15

   รับคืนสินค้ำ - - (184,036.59) - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

  ต้นทุนค่ำบริกำรบ�ำบัดน้�ำ - - 643,000.00 - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15

  ขำยสินคำ้ - - 84,984.00 - รำคำทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 10

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

คุณมีชัย เลิศจตุรภัทร

   ขำยสินค้ำ - - - 39,719.62 รำคำตลำด

4.4 ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมีกำรเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
งบกำรเงินรวม

 นำยมีชัย เลิศจตุรภัทร - 784,306.28 (759,112.27) 25,194.01

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน - 784,306.28 (759,112.27) 25,194.01

4.5 รำยกำรบัญชีที่มีสำระส�ำคัญระหว่ำงบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกันดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นเงินกู้ยืมที่บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือบริษัท ผลธัญญะ   (แคมโบเดีย) จ�ำกัด กู้ยืม

จำกกรรมกำรบริษัทของบริษัทย่อย คือ นำยมีชัย เลิศจตุรภัทร ซึ่งไม่ได้จัดท�ำเป็นสัญญำและไม่มีกำรคิดดอกเบี้ยระหว่ำงกัน
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4.7 ภำระกำรค�้ำประกันให้แก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีภำระกำรค�้ำประกันสินเชื่อประเภทหนังสือค�้ำประกันกับสถำบันกำรเงิน 1 แห่งส�ำหรับบริษัทย่อย

คือ บริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด โดยเป็นกำรใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันภำยใต้วงเงิน 20 ล้ำนบำท และมีกำรใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 5.12 ล้ำนบำท 

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
6.1 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

4.6 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญ

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส�ำคัญส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

 ผลประโยชน์ระยะสั้น   23,406,184.62  23,507,368.65   20,707,828.09   23,507,368.65

 ผลประโยชน์หลังออกจำกงำน 807,214.79       574,650.92 807,214.79        574,650.92

 รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 24,213,399.41 24,082,019.57 21,515,042.88 24,082,019.57

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

 เงินสดในมือ      759,340.16        1,770,205.80         438,612.57          559,391.44

 เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย์  12,809,426.16     14,612,446.97 4,167,834.12     11,691,493.30

 เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวัน 19,920,743.94     24,709,590.98 17,148,616.55       24,629,433.60

 เช็ครับที่ยังไม่ได้น�ำฝำก 1,715,874.40      8,682,454.68  1,715,874.40      8,682,454.68

 เช็คจ่ำยที่ผู้รับยังไม่น�ำไปขึ้นเงิน (3,585,162.15)       (3,652,120.89) (3,585,162.15)        (3,652,120.89)

 รวม  31,620,222.51 46,122,577.54 19,885,775.49 41,910,652.13

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรอื่น 133,212,743.00 108,654,511.39 106,474,762.85 103,565,576.00

ลูกหนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน -                    - 23,817,703.96     6,459,800.91

รวมลูกหนี้การค้า 133,212,743.00 108,654,511.39 130,292,466.81 110,025,376.91

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,303,575.55)   (6,320,267.55) (2,456,610.55)  (2,473,302.55)

ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 126,909,167.45 102,334,243.84 127,835,856.26 107,552,074.36
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6.2 ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้กำรค้ำคงเหลือ โดยแยกตำมจ�ำนวนวันที่ค้ำงช�ำระได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้อื่นกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 1,600,643.72 126,278.09

  เงินจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสินค้ำกิจกำรอื่น 4,606,149.50 7,243,297.68 4,606,149.50 7,243,297.68

  ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,089,315.26 871,708.04 1,062,073.62 719,335.03

  คำ่ปรับปรุงระบบโปรแกรม

    คอมพิวเตอร์จำ่ยล่วงหน้ำ 1,698,419.42 - 1,698,419.42 -

  ค่ำที่ปรึกษำจ่ำยล่วงหน้ำ 5,150,000.00 3,600,000.00 5,150,000.00 3,600,000.00

  ค่ำวิเครำะห์คุณภำพน้�ำจ่ำยล่วงหน้ำ 200,000.00 - - -

  ค่ำส�ำรวจและวิเครำะห์โครงกำร

    จ่ำยล่วงหนำ้ 620,000.00 - - -

  ค่ำจัดงำนแสดงสินคำ้จ่ำยล่วงหน้ำ - 342,850.00 - 342,850.00

  ค่ำเบี้ยประกันภัยจ่ำยล่วงหน้ำ 674,468.17 579,200.63 674,468.17 579,200.63

  ภำษีมูลคำ่เพิ่มรอเรียกเก็บ 841,196.71 722,915.18 841,196.71 722,915.18

  ภำษีถูกหัก ณ ที่จ่ำย 35,086.36 209,637.56 - -

  เงินประกันอำกรน�ำเขำ้ 614,296.75 592,409.75 614,296.75 592,409.75

  ภำษีอำกรขำเข้ำรอเรียกคืน 9,606,717.63 4,215,093.48 9,606,717.63 4,215,093.48

  ลูกหนี้กรมสรรพำกร 903,898.17 - 852,416.83 -

  อื่น ๆ 1,341,211.50 1,027,316.96 1,148,237.29 1,025,309.82

รวมลูกหนี้อื่น 27,380,759.47 19,404,429.28 27,854,619.64 19,166,689.66

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

ลูกหนี้อื่น – สุทธิ 27,380,759.47 19,404,429.28 27,728,341.55 19,040,411.57

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 154,289,926.92 121,738,673.12 155,564,197.81 126,592,485.93

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ 72,860,241.29 63,953,457.95 65,607,576.95 63,728,080.43

เกินก�ำหนดช�ำระ

1-60 วัน  47,188,870.35 37,343,496.21 34,444,667.59 36,330,113.34

61-120 วัน        4,858,199.73   865,776.96 2,578,611.50 862,566.96
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

121-180 วัน        1,593,006.22         46,943.90         986,069.40           46,943.90

เกิน 180 วันขึ้นไป        6,712,425.41        6,444,836.37         2,857,837.41         2,597,871.37

รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น    133,212,743.00    108,654,511.39    106,474,762.85    103,565,576.00

หัก ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (6,303,575.55)    (6,320,267.55)      (2,456,610.55)      (2,473,302.55)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น – สุทธิิ   126,909,167.45  102,334,243.84   104,018,152.30    101,092,273.45

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ - - 19,165,956.24 4,520,563.22

เกินก�ำหนดช�ำระ

1- 60 วัน - - 2,869,918.32 59,019.06

61-120 วัน - - 44,857.81  1,880,218.63

121-180 วัน - - 479,528.62 -

เกิน 180 วันขึ้นไป - - 1,257,442.97 -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 23,817,703.96  6,459,800.91

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ 126,909,167.45 102,334,243.84 127,835,856.26 107,552,074.36

7. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินค้ำส�ำเร็จรูป 191,707,569.43 177,338,599.80 188,922,380.47 174,591,746.08

สินค้ำระหวำ่งทำง   33,032,642.35 19,967,635.93  33,032,642.35 19,967,635.93

สินค้ำฝำกขำย          14,145.01 97,115.52          - 97,115.52

งำนระหว่ำงท�ำ           342,528.58 1,240.00 342,528.58 1,240.00

วัตถุดิบ 33,174.42 36,389.07 - -

รวม 225,130,059.79 197,440,980.32 222,297,551.40 194,657,737.53 

หัก ค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำ (9,251,541.17) (8,139,410.18)  (9,251,541.17) (8,139,410.18)

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 215,878,518.62 189,301,570.14 213,046,010.23 186,518,327.35
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8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

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 6,770,685.00 (3,385,000.00) 3,174,000.00

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด 99.99 9,999,970.00 - 9,999,970.00

รวม 29,270,625.00 (14,885,000.00) 14,385,625.00

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

รำยกำรเคลื่อนไหวของค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 แสดงได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม    8,139,410.18   8,281,948.06    8,139,410.18   7,708,482.36 

ตั้งเพิ่มระหวำ่งปี   5,164,546.59   3,954,783.78   5,164,546.59   3,954,783.78 

โอนกลับ (4,052,415.60)  (4,097,321.66) (4,052,415.60) (3,523,855.96)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 9,251,541.17    8,139,410.18 9,251,541.17    8,139,410.18 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ำยน�้ำประปำในรูปแบบสัมปทำนทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน ด้วย

จ�ำนวนทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท (1,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บำท) ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนำคม พ.ศ. 

2557 โดยบริษัทฯ เข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่ำว ในรำคำเงินลงทุนหุ้นละ 10 บำท คิดเป็นมูลค่ำ

เงินลงทุนประมำณ 9.99 ล้ำนบำท
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ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎำคม พ.ศ.2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�ำเนินกำรจดทะเบียนจัด

ตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชำ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจในกำรจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค

บริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชำ โดยบริษัทฯ จะเข้ำถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่ำเงินลงทุนประมำณ 6.77 ล้ำน

บำท) จำกทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1.2 พันล้ำนเรียล (ค�ำนวณเป็นเงินบำทประมำณ 9.50 ล้ำนบำทหรือประมำณ 0.3 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐ) บริษัทย่อย

ดังกล่ำวได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ของประเทศกัมพูชำแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยำยน พ.ศ. 2556 และได้เรียกช�ำระคำ่หุ้นเต็มจ�ำนวน 

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

3.17 ล้ำนบำท) ต่อมำในระหว่ำงงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ช�ำระค่ำหุ้นส่วนที่เหลือจนครบทั้งจ�ำนวนแล้ว

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2556 และครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 11 กันยำยน พ.ศ. 

2556 ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินกำรช�ำระบัญชีเลิกกิจกำรบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เนื่องจำกบริษัทย่อย

ดังกล่ำว มีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ�ำนวนมำก และไม่ประสงค์ด�ำเนินธุรกิจต่อ โดยได้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์เมื่อวัน

ที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี ซึ่งผลของกำรเลิกกิจกำรของบริษัทย่อยดังกล่ำวไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระ

ส�ำคัญต่อกลุ่มบริษัทฯ

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 2555 ได้มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินกำรจดทะเบียนจัดตั้ง

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

10. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ

เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญำเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิกำรของพนักงำน คิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ10 ต่อปี

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 2557 2556

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 - -

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแห่งที่ 4 จ�ำนวนเงิน 3.94 ล้ำนบำท ได้มีกำรพิจำรณำรวมสิทธิกำรเช่ำตำมหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินข้อ 13 ซึ่งมีรำคำตำมบัญชีสุทธิจ�ำนวน 2.37 ล้ำนบำท

รำคำประเมินดังกล่ำวข้ำงต้นได้พิจำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแห่งที่ 1 ถึง แห่งที่ 3 และวิธีรำยได้
ส�ำหรับอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนแห่งที่ 4

ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ  งบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 0.48 ล้ำนบำท

รำคำทุนของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ของ
งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 0.54 ล้ำนบำท

บริษัทฯ ได้น�ำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 7.81 
ล้ำนบำท และ 8.24 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงิน 2 แห่ง

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

เพิ่มขึ้น 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 15,775,856.09 477,675.95 - 16,253,532.04

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 15,775,856.09 477,675.95 - 16,253,532.04

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,655,626.39 8,177,950.44

หน่วย: ล้านบาท

ราคาตามบัญชี

แท่งที่
อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า รวม ราคา

ประเมิน ผู้ประเมินอิสระ
วันที่รายงานการ
ประเมินทรัพย์สิน

1 3.20 - 3.20 5.00 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ำกัด 31 ตุลำคม พ.ศ. 2557

2 2.60 - 2.60 5.00 บริษัท เพ็ชรสยำมแอพไพรซัล จ�ำกัด 6 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555

3 2.02 - 2.02 6.38 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ำกัด 28 ตุลำคม พ.ศ. 2557

4 0.36 2.37 2.73 3.94 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ำกัด 28 ตุลำคม พ.ศ. 2557

8.18 2.37 10.55

11. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้วย

บริษัทฯ ประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดังนี้
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หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น ลดลง
โอนเป็นสินค้าคง

เหลือ

ราคาทุน

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

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 98,018,748.34 209,000.00            - - 98,227,748.34

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ 
  ส�ำนักงำน 19,815,052.93 2,320,371.94 (308,650.00) - 21,826,774.87

  สินค้ำสำธิต 15,669,099.17 2,608,118.34 (8,411.21) (293,297.49) 17,975,508.81

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ผลต่าง
การแปลงค่า
งบการเงิน

ราคาทุน

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

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 99,354,522.21 363,965.88 - - 15,011.02 99,733,499.11
  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ 

  ส�ำนักงำน
20,011,707.84 2,817,273.02 (308,650.00) - 10,922.44 22,531,253.30

  เครื่องมือโรงงำน 67,526.23 9,520.00 - - - 77,046.23

  สินค้ำสำธิต 15,704,565.98 2,608,118.34 (8,411.21) (293,297.49) - 18,010,975.62

  ยำนพำหนะ 15,161,026.25 - - - 3,731.91 15,164,758.16

  สำธำรณูปโภค 14,684,729.53 76,214.95 - - - 14,760,944.48

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 6,562,129.80 - - - - 6,562,129.80

    รวมราคาทุน 203,930,693.84 5,875,092.19 (317,061.21) (293,297.49) 29,665.37 209,225,092.70

ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 24,915,799.39 3,500,977.36 - - 6,214.43 28,422,991.18
  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้  

  ส�ำนักงำน
15,839,007.79 1,865,323.12 (305,703.91) - 2,323.22 17,400,950.22

  เครื่องมือโรงงำน 20,784.05 839.84 - - - 21,623.89

  สินค้ำสำธิต 10,661,541.05 1,219,267.14 (2,477.27) (44,356.23) - 11,833,974.69

  ยำนพำหนะ 8,076,515.01 1,238,139.80 - - 1,751.40 9,316,406.21

  สำธำรณูปโภค 7,123,358.29 1,465,494.27 - - - 8,588,852.56

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 2,903,234.79 1,566,927.30 - - - 4,470,162.09

    รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 69,540,240.37 10,856,968.83 (308,181.18) (44,356.23) 10,289.05 80,054,960.84

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี 134,390,453.47 129,170,131.86

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย
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ค่ำเสื่อมรำคำส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ    งบกำรเงินรวม

จ�ำนวนเงิน 11.53 ล้ำนบำท และ 10.19 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ และรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ�ำนวนเงิน 11.01 

ล้ำนบำท และ 9.56 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 92.54 ล้ำนบำท 

และ 95.23 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ ไปจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยำวกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่ง

รำคำทุนของสินทรัพย์ถำวรที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ของงบกำรเงินรวม

และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 25.59 ล้ำนบำท และ 24.35 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2555

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556เพิ่มขึ้น ลดลง
โอนเป็นสินค้าคง

เหลือ

ราคาทุน

  ยำนพำหนะ 14,747,309.53 - - - 14,747,309.53

  สำธำรณูปโภค 14,684,729.53 76,214.95 - - 14,760,944.48

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 9,869,352.50 - - - 9,869,352.50

  รวมรำคำทุน 205,188,778.00 5,213,705.23 (317,061.21) (293,297.49) 209,792,124.53

  ค่าเสื่อมราคาสะสม

  อำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำร 24,852,203.59 3,205,838.24 - - 28,058,041.83

  เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้  
  ส�ำนักงำน 15,824,073.40 1,739,853.34 (305,703.91) - 17,258,222.83

  สินคำ้สำธิต 10,829,989.91 1,298,721.78 (2,477.27) (44,356.23) 12,081,878.19

  ยำนพำหนะ 8,060,682.47 1,156,228.80 - - 9,216,911.27

  สำธำรณูปโภค 7,132,899.46 1,465,494.27 - - 8,598,393.73

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 3,392,582.89 2,145,366.18 - - 5,537,949.07

  รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 70,092,431.72 11,011,502.61 (308,181.18) (44,356.23) 80,751,396.92

ค่าเผื่อการด้อยค่า

  สินทรัพย์ภำยใต้สัญญำขำยน�้ำ 1,213,432.32 - (1,213,432.32) - -

  รวมค่าเผื่อการด้อยค่า 1,213,432.32 - (1,213,432.32) - -

    มูลค่าสุทธิตามบัญชี 133,882,913.96 129,040,727.61
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ  

วันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน 10,512,862.40 105,800.00 - 10,618,662.40

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม   (8,309,002.63)      (909,638.84) - (9,218,641.47)

สุทธิ 2,203,859.77 1,400,020.93

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557เพิ่มขึ้น ลดลง

รำคำทุน 5,600,000.00 5,600,000.00

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยสะสม (2,999,714.78) (225,315.46) -  (3,225,030.24)

สุทธิ 2,600,285.22 2,374,969.76

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของ งบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะ จ�ำนวนเงิน 0.23 ล้ำนบำท 

14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ ประกอบด้วย 

13. สิทธิการเช่า -สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ ประกอบด้วย

ค่ำตัดจ�ำหน่ำยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้บันทึกรวมอยู่ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ          มีจ�ำนวนเงิน 

0.91 ล้ำนบำท และ 1.05 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ

รำคำทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่ำเสื่อมรำคำครบแล้วและยังคงใช้งำนอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ของงบกำรเงิน

รวม และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ�ำนวน 6.36 ล้ำนบำท และ 5.99 ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ
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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         

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

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

ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 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

15. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 5,172,209.70 4,299,000.15   5,071,165.84 4,541,686.61

หนี้สินภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - - - -

รำยกำรเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2557

ก�าไร
(ขาดทุน)

ณ วันที่
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2557

ก�าไร
(ขาดทุน)

ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 494,660.51     (3,338.40) 491,322.11 494,660.51  (3,338.40) 491,322.11

ค่ำเผื่อกำรลดมูลคำ่สินค้ำ 1,627,882.04 222,426.21 1,850,308.25 1,627,882.04 222,426.21 1,850,308.25

ค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำทรัพย์สิน - -             - 242,686.46 (242,686.46) -

ประมำณกำรหนี้สินผลประโยชน์

   พนักงำน 2,176,457.60 654,121.74 2,830,579.34 2,176,457.60 553,077.89 2,729,535.48

รวม 4,299,000.15 873,209.50 5,172,209.70 4,541,686.61 529,479.23 5,071,165.84
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร - 6,643,919.75

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน - 10,000,000.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท 40,949,651.27 33,883,930.15

รวม 40,949,651.27 50,527,849.90

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

2557 2556
เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร

(ปี 2557 และ 2556 กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 3 แห่ง และ 4 แห่ง 

ตำมล�ำดับ)

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5

(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88)

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5

(ร้อยละ 7.13 ถึง 7.88)

เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญำใช้เงิน

( ปี 2557 และ 2556 กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 1 แห่ง)

ร้อยละ MLR-1.50

(ร้อยละ 5.25)

ร้อยละ MLR-1.25

(ร้อยละ 5.50)
เงินกู้ยืมระยะสั้นในรูปทรัสต์รีซีท

(ปี 2557 และ 2556  กับธนำคำรพำณิชย์ในประเทศ 3 แห่งและ 2 แห่ง ตำม

ล�ำดับ)

ร้อยละ MMR และ MLR-1

(ร้อยละ 4.28 ถึง 5.10)

ร้อยละ MMR และ MLR-1

(ร้อยละ 4.30 ถึง 6.00)

16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 อัตรำดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินมี

ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงไปจดจ�ำนองเพื่อค�้ำประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินดังกล่ำว

17. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี้การค้า

 เจ้ำหนี้กำรค้ำอื่น

   - ในประเทศ       20,608,242.45       20,785,951.76 19,271,157.56 19,665,436.26

   - ต่ำงประเทศ   105,489,394.44 58,578,369.02 103,039,385.73 56,176,790.18

 เจำ้หนี้กำรค้ำกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - - 643,000.00 -

รวมเจ้าหนี้การค้า    126,097,636.89 79,364,320.78 122,953,543.29 75,842,226.44
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ณ 1 มกรำคม 30,000,000.00 43,409,250.27

เพิ่มขึ้นในระหวำ่งปี - -

จ่ำยช�ำระคืนในระหว่ำงปี (14,000,000.00) (21,409,250.27)

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยใน 1 ปี  (6,000,000.00) (6,000,000.00)

สุทธิ 10,000,000.00 16,000,000.00

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

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

เจ้าหนี้อื่น

  ภำษีมูลคำ่เพิ่มและภำษีหัก ณ ที่จ่ำย           597,306.75 872,650.03 387,692.09 858,927.07

  ค่ำนำยหน้ำค้ำงจำ่ย     3,536,336.77 4,065,797.74 3,035,744.92 4,001,507.30

  โบนัสค้ำงจ่ำย      9,181,254.18 13,799,381.20 8,380,350.00 13,542,645.25

  คำ่ตอบแทนและบ�ำเหน็จกรรมกำร   2,560,000.00 4,848,800.00   2,560,000.00 4,848,800.00

  เงินค่ำสินค้ำรับล่วงหน้ำ       2,118,274.52 4,139,216.26 2,098,024.52 4,139,216.26

  คำ่ใช้จำ่ยในกำรน�ำเขำ้ค้ำงจ่ำย       986,130.91 1,223,600.44 986,130.91 1,223,600.44

  คำ่ปรับสินคำ้ลำ่ช้ำ          848,191.00 848,191.00 929,249.92 848,191.00

  ค่ำใช้จ่ำยคำ้งจำ่ย      4,359,322.83 3,396,082.66    3,583,645.43 3,135,353.31

  อื่น ๆ       1,433,137.42 1,485,590.65 868,513.64 722,780.12

รวมเจ้าหนี้อื่น 25,619,954.38 34,679,309.98 22,829,351.43 33,321,020.75

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น   151,717,591.27     114,043,630.76 145,782,894.72 109,163,247.19

18. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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19. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภำระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

งวดผ่อนช�าระ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)

งวดที่ 1 – 12 MLR - 0.5

งวดที่ 13 – 36 MLR

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

กลุ่มบริษัทฯ ก�ำหนดโครงกำรผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้เป็นไปตำมกำรจ่ำยเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนซึ่งให้สิทธิแก่พนักงำนที่เกษียณอำยุและ

ท�ำงำนครบระยะเวลำที่ก�ำหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่ำอัตรำเงินเดือนเดือนสุดท้ำย 300 วัน หรือ 10 เดือน

กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ  พ.ศ. 2556 มีดังนี้้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

มูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพัน     14,411,848.89 11,089,786.75 13,647,677.42 10,882,287.98

ผลก�ำไร(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำร

ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ - - - -

ต้นทุนบริกำรในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้ - - - -

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ 14,411,848.89 11,089,786.75 13,647,677.42 10,882,287.98

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ณ วันที่ 1 มกราคม 11,089,786.75 17,751,613.51 10,882,287.98 17,751,613.51

ผลประโยชน์ที่จ่ำย - (8,103,400.00) - (8,103,400.00)

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน    3,012,481.67 1,050,440.62     2,455,808.97 842,941.86

ต้นทุนดอกเบี้ย       309,580.47 391,132.62     309,580.47 391,132.61

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  14,411,848.89  11,089,786.75 13,647,677.42 10,882,287.98
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

โครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำน

ต้นทุนบริกำรปัจจุบัน  3,012,481.67 1,050,440.62     2,455,808.97 842,941.86

ต้นทุนดอกเบี้ยจำกภำระผูกพัน     309,580.47 391,132.62     309,580.47 391,132.61

ผล(ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร

   ตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย - สุทธิ

   ที่รับรู้ในงวด                      -                      -                      -                  -

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,322,062.14 1,441,573.24 2,765,389.44 1,234,074.47

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556 2557 2556

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  1,662,106.54 586,978.42   1,229,586.49  379,479.64

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   1,659,955.60  854,594.82 1,535,802.95 854,594.83

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 3,322,062.14 1,441,573.24 2,765,389.44 1,234,074.47

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ได้แสดงไว้ในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

อัตรำคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 10 ปี 2.83% 3.98%

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 20 ปี 3.65% 4.36%

  - ช่วงอำยุงำนจนถึงเกษียณอำยุเฉลี่ย 30 ปี 3.86% 4.54%

เงินเดือนในอนำคตที่เพิ่มขึ้น 5.00% 5.00%

อัตรำมรณะ ตำรำงมรณะปี 2551

ข้อสมมติในกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 (แสดงด้วยค่ำเฉลี่ยถ่วง

น�้ำหนัก) มีดังนี้

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำนในงบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำคิดลดประมำณกำรจำกอัตรำผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบำล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนและสะท้อนประมำณ

กำรของจังหวะเวลำของกำรจ่ำยผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนำคตอย่ำงสมเหตุสมผลประมำณกำรจำกตำรำงมรณะ
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20. ทุนเรือนหุ้น

ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2557 มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 27 ล้ำนหุ้น มูลค่ำ

ที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน 

135 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 162 ล้ำนบำท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน    กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษำยน พ.ศ. 2557

ต่อมำบริษัทฯ ได้ท�ำกำรจ่ำยหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจ�ำนวน 26,999,986 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท รวมเป็นมูลค่ำหุ้นปันผลทั้งสิ้น 

26,999,986 บำท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ช�ำระแล้วเป็น 161,999,986 บำท กับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557

21. ส�ารองตามกฎหมาย

ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี หักด้วยขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส�ำรองนี้จะมีจ�ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ทุนส�ำรองตำมกฎหมำยนี้ไม่สำมำรถน�ำไปจ่ำยปันผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตำมที่

กฎหมำยก�ำหนดแล้ว

22. เงินปันผลจ่าย

ปี พ.ศ. 2557 
ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหำคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร

ด�ำเนินงำนงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2557 ในอัตรำหุ้นละ 0.08 บำท เป็นจ�ำนวน 12.96 ล้ำนบำท ในวันที่ 10 กันยำยน พ.ศ. 2557

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหำคม พ.ศ. 2556 และรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 

3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2557 และรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติ

กำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล อนุมัติกำรจัดสรรก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนและกำรจ่ำยปันผลส�ำหรับกำรด�ำเนินงำนปี พ.ศ. 2556 เท่ำกับอัตรำหุ้นละ 

0.43 บำท เป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 58.05 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 114.39 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปี พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด�ำเนินงำนงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2556 ในอัตรำหุ้นละ 0.13 บำท เป็นจ�ำนวน 

17.55 ล้ำนบำท ก�ำหนดจ่ำยในวันที่ 6 กันยำยน พ.ศ. 2556

2) อนุมัติให้จ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญของบริษัทฯ จ�ำนวน 27 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรำ 5 หุ้นเดิมต่อ 

1 หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่ำทั้งสิ้นไม่เกิน 27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอัตรำจ่ำยปันผลหุ้นละ 0.20 บำท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรำยใดมีเศษหุ้นเดิมหลัง

กำรจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดแทนกำรจ่ำยหุ้นปันผลในอัตรำหุ้นละ 0.20 บำท ก�ำหนดจ่ำยในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557

3) อนุมัติให้จ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท หรือคิดเป็นจ�ำนวนเงิน 13.50 ล้ำนบำท ก�ำหนดจ่ำยในวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557

4) อนุมัติจัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยประจ�ำปี พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 2.70 ล้ำนบำท เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส�ำรองตำมกฎหมำยครบถ้วนร้อย

ละ 10 ของทุนจดทะเบียนภำยหลังกำรเพิ่มทุนจ�ำนวน 162 ล้ำนบำท

ปี พ.ศ. 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       ผู้ถือหุ้นครั้ง

ที่ 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
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556  2557 2556

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�ำหรับปีปัจจุบัน 11,597,947.05 12,678,982.47 11,157,629.26 12,678,982.47

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

กำรเปลี่ยนแปลงของผลแตกตำ่งชั่วครำว (873,209.55)   2,028,778.52 (529,479.23)   1,786,092.06

รวม 10,724,737.50 14,707,760.99 10,628,150.03 14,465,074.53

งบการเงินรวม

 2557 2556

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้     45,034,830.89  64,366,260.39 

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันตำมอัตรำภำษี 20.00     9,006,966.18 20.00  12,873,252.08 

ค่ำใช้จำ่ยที่ไม่ถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 4.39         1,975,609.84 0.93      598,117.65 

คำ่ใช้จำ่ยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจ่ำยที่จำ่ยจริง (0.53)         (237,207.62) (0.42)      (272,538.72)

ผลขำดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอ

กำรตัดบัญชี แต่น�ำมำใช้ลดค่ำใช้จำ่ยภำษี
 1.04 470,681.23   2.34 1,508,929.98 

ผลแตกต่ำงชั่วครำวในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(0.58)       (259,145.40) - -

ผลแตกตำ่งชั่วครำวในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
(0.09) (41,496.75) - -

ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำภำษี (0.42) (190,669.98) -     -

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 23.81     10,724,737.50 22.85  14,707,760.99 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556  2557 2556

กำรเปลี่ยนแปลงในสินค้ำคงเหลือและงำนระหว่ำงท�ำ     27,689,079.47 (6,016,359.69)     27,736,929.39  (8,769,602.48)

ซื้อสินคำ้ 610,101,954.12 533,892,026.27 606,646,549.35 532,860,617.15

คำ่เสื่อมรำคำและตัดจ�ำหนำ่ย 12,469,599.08 11,934,857.29 12,624,132.86 11,304,859.04

เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงำน 107,606,921.53 99,240,997.25 95,747,036.28 96,918,018.84

ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุน - - 3,385,000.00 -

23. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 กลุ่มบริษัทฯ มีค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะที่ส�ำคัญดังนี้

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้กับขำดทุนทำงบัญชี โดยกำรกระทบยอดเพื่อหำอัตรำภำษีที่แท้จริงส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้

24. ภาษีเงินได้
ภำษีเงินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังนี้
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556  2557 2556

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้

  หมดอำยุในอีก 1 ปี - 195,808.66 - -

  หมดอำยุในอีก 2-5 ปี 10,752,329.27 9,693,813.38 - -

ผลแตกต่ำงชั่วครำว 258,952.17   207,498.75 -   -

รวม 11,011,281.44 10,097,120.79 - -

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2557 2556

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้     49,746,007.89  72,128,922.46 

ภำษีเงินได้งวดปัจจุบันตำมอัตรำภำษี 20.00     9,949,201.59 20.00  14,425,784.49 

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่ถือเป็นคำ่ใช้จ่ำยตำมประมวลรัษฎำกร 1.84 916,156.06 0.43    311,828.76 

ค่ำใช้จ่ำยที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจำกรำยจำ่ยที่จำ่ยจริง (0.48)         (237,207.62) (0.38)      (272,538.72)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 21.36 10,628,150.03 20.05 14,465,074.53 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้

พระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 ธันวำคม พ.ศ. 

2554 ให้ปรับลดอัตรำภำษีเงินได้นิติบุคคลจำกอัตรำร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิ เป็นอัตรำร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับ 2 รอบระยะเวลำบัญชีที่

เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ 2556 และพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำด้วยกำรลดอัตรำและยกเว้นรัษฎำกร ฉบับ

ที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 ให้คงกำรจัดเก็บภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับรอบระยะ

เวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในต่ำงประเทศของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศกัมพูชำจะต้องเสียภำษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรำ

ร้อยละ 20 ของก�ำไรสุทธิที่ต้องเสียภำษีหรืออัตรำภำษีขั้นต�่ำร้อยละ 1 ของรำยได้ทั้งหมดแล้วแต่จ�ำนวนใดจะสูงกว่ำ

25. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค�ำนวณโดยหำรก�ำไรสุทธิส�ำหรับปีด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนักของหุ้นสำมัญที่ออกในระหว่ำงปีและได้ปรับปรุงจ�ำนวน

หุ้นสำมัญที่ใช้ในกำรค�ำนวณก�ำไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ำมำเปรียบเทียบ (ปรับจ�ำนวนหุ้นตำมสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจ�ำนวนหุ้นสำมัญที่เกิดจำก

กำรเพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นปันผล ณ วันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 จ�ำนวน 27 ล้ำนหุ้น) โดยถือเสมือนว่ำกำรออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วัน

ที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรำยงำน

สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบด้วย
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                                               งบการเงินรวม

ก�าไร จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

 2557 2556  2557 2556  2557 2556

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนหุ้น)
(ล้ำนหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)
(บำท)

(บำท) 
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 39.86 50.83 162 162 0.24 0.31

                                              งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

 2557 2556  2557 2556  2557 2556

(ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) (ล้ำนหุ้น)
(ล้ำนหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)
(บำท)

(บำท) 
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�ำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 39.12 57.66 162 162 0.24 0.36

26. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนของกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึ้นตำมพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 

โดยบริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเข้ำกองทุนด้วยจ�ำนวนเงินที่เท่ำ ๆ  กันในอัตรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงำน 

และจ่ำยให้แก่พนักงำนในกรณีที่ออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ 

และบริษัทย่อยได้จ่ำยเงินสมทบกองทุนเป็นจ�ำนวนเงิน 2.54 ล้ำนบำท (ปี 2556: 2.33 ล้ำนบำท)

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ปรับปรุงใหม่)

หน่วย: บาท

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 135,000,000.00

เพิ่มทุนโดยกำรออกหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 26,999,986.00

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ปรับปรุงใหม่) 161,999,986.00

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ช�ำระแล้วปรับปรุงใหม่ดังนี้

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค�ำนวณได้ดังนี้
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หน่วย: พันบาท

ธุรกิจซื้อมาขายไป
อุปกรณ์เพื่อความ

ปลอดภัย
และอุปกรณ์นิรภัย

ธุรกิจเกี่ยวกับ
ระบบบ�าบัดน�้า

ตัดรายการ
ระหว่างส่วนงาน งบการเงินรวม

 2557 2556  2557 2556  2557 2556  2557 2556

รำยได้จำกบุคคลภำยนอก 776,374 740,753 26,636 33,125 - - 803,010 773,878

รำยได้ระหว่ำงส่วนงำน 50,010 4,872 1,288 3,860 (51,298) (8,732)  -  - 

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร (611,774) (518,371) (25,452) (30,316) 52,061 8,610 (585,165) (540,077)

ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 214,610 227,254 2,472 6,669 763 (122) 217,845 233,801

รำยได้และคำ่ใช้จ่ำยที่ไม่ได้ปันส่วน:

ก�ำไร (ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ 2,059 (2,095)

โอนกลับขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ

สินทรัพย์
- 658

รำยได้อื่น 2,422 2,137

คำ่ใช้จ่ำยในกำรขำย (88,085) (79,985)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร (83,193) (86,827)

ต้นทุนทำงกำรเงิน (2,653) (3,322)

ภำษีเงินได้ (10,725) (14,708)

ก�าไรส�าหรับปี 37,670 49,659

27. 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. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพย์ตำมส่วนงำนที่รำยงำนของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่     31 ธันวำคม พ.ศ. 

2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

 2557 2556

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน – สุทธิ 8,178 8,655

ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ – สุทธิ 129,170 134,390

สินทรัพย์ส่วนกลำง 413,024 368,407

รวมสินทรัพย์ 550,372 511,452

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทฯ น�ำเสนอรำยได้ตำมส่วนงำนแยกตำมที่ตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกค้ำ อย่ำงไรก็ตำมกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ในต่ำงประเทศเป็นจ�ำนวน

เงินไม่เป็นสำระส�ำคัญ

ข้อมูลทำงกำรเงินจ�ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2556 มีดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท

รายได้

2557 2556

ไทย 796,456 767,145

ประเทศอื่นๆ 6,554 6,733

รวม 803,010 773,878

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยใดรำยหนึ่งที่มีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยได้ของกลุ่มบริษัทฯ

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

ภำระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาด�าเนินงาน

บริษัทใหญ่

บริษัทฯ ได้เข้ำท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำนโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีภำระผูกพันในกำร

จ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำดังกล่ำวดังนี้
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บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในตำ่งประเทศของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด ได้เขำ้ท�ำสัญญำเช่ำด�ำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรเช่ำอำคำรส�ำนักงำน

โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557  บริษัทย่อยมีภำระผูกพันในกำรจ่ำยค่ำเช่ำตำมสัญญำเช่ำจ�ำนวน 2.23 ล้ำนบำท (67,500 ดอลล่ำร์สหรัฐ)

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีภำระผูกพันและหนี้สินที่อำจเกิดขึ้นกับสถำบันกำรเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้

1.) แอลซีและทีอำร์ 238.00 42.42 195.58

2.) ตั๋วสัญญำใช้เงิน 65.00 - 65.00

3.) หนังสือค�้ำประกัน 30.70 8.01 22.69

4.) เงินเบิกเกินบัญชีธนำคำร 56.50 - 56.50

5.) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 270.00 - 270.00

6.) ภำระผูกพันตำมสัญญำซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้ำนดอลล่ำร์สหรัฐโดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

พ.ศ. 2557 ใช้ไป 0.29 ล้ำนสกุลดอลล่ำร์สหรัฐ

จ่ายช�าระ หน่วย : บาท

ภำยใน 1 ปี 432,000.00

บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำเช่ำและรับโอนสิทธิกำรเช่ำ ประกอบด้วยสัญญำ 2 ฉบับ ดังนี้

  - เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯได้ท�ำสัญญำเช่ำอำคำรกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�ำระค่ำสิทธิกำรเช่ำเป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 บำท 

มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำ 30 ปี และต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปี ตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท

  - เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ท�ำสัญญำรับโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรจำกกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจ�ำนวนเงิน 2,800,000 

บำท มีก�ำหนดระยะเวลำกำรเช่ำคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และต้องจ่ำยค่ำเช่ำรำยปีตลอดอำยุสัญญำเช่ำปีละ 12,000 บำท ถึง 24,000 บำท

บริษัทฯ ได้น�ำที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงของบริษัทฯ ค�้ำประกันภำระผูกพันของธนำคำรดังกล่ำว

หนี้สินที่อำจจะเกิดขึ้นภำยหน้ำ

คดีความฟ้องร้อง

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
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29. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ควำมเสี่ยงในเรื่องกำรให้สินเชื่อ คือควำมเสี่ยงที่เกิดจำกกำรที่คู่สัญญำไม่ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดในสัญญำซึ่งก่อให้ เกิด ควำมเสียหำยแก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดย ก�ำหนดวงเงินสินเชื่อและให้สินเชื่ออย่ำงระมัดระวัง นอกจำกนี้ ยัง

มีนโยบำยที่จะท�ำธุรกรรมกับผู้ค้ำที่มีควำมน่ำเชื่อถือ เพื่อลดโอกำสของกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบัติตำมสัญญำได้

ส�ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินที่แสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบัญชีของสินทรัพย์หลังจำกหักค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุด

ของควำมเสี่ยงด้ำนกำรให้สินเชื่อ

คดีที่หนึ่ง

เมื่อวันที่ 25 กันยำยน พ.ศ. 2555 บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทฯ ถูกเจ้ำหนี้กำรค้ำฟ้องร้อง   ว่ำด้วยควำมผิด

อันเกิดจำกกำรผิดสัญญำซื้อขำย 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 ต่อมำใน    ไตรมำส 1 ปี 2557 บริษัทย่อยและเจ้ำหนี้กำรค้ำได้เจรจำและได้ตกลงยอมให้บริษัทย่อยช�ำระหนี้ตำมสัญญำ

ประนีประนอมยอมควำม โดยจ่ำยช�ำระเงินสดจ�ำนวน 0.25 ล้ำนบำท และช�ำระเป็นสินค้ำคงเหลือ 0.03 ล้ำนบำท รวม 0.28 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัท

ย่อยได้ช�ำระหนี้ตำมสัญญำประนีประนอมยอมควำมแล้ว

คดีที่สอง

เมื่อวันที่ 13 กันยำยน พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยดังกล่ำว ถูกเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศอีกรำยฟ้องร้องว่ำด้วยควำมผิดอันเกิดจำกกำรผิดสัญญำซื้อ

ขำย ตำมคดีหมำยเลขด�ำที่ พ.741/2556 เนื่องจำกบริษัทย่อยผิดนัดไม่ช�ำระค่ำสินค้ำจ�ำนวนเงิน 76,448.10 ดอลล่ำร์สหรัฐ บริษัทย่อยได้ยื่นค�ำ

ให้กำรต่อสู้คดีล่ำสุดศำลนัดไกล่เกลี่ยและนัดสืบพยำนในวันที่ 6 มีนำคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัทย่อยยื่นข้อเสนอว่ำจะชดใช้หนี้ให้ในอัตรำร้อยละ 

10 ของมูลหนี้ทั้งหมด แต่เจ้ำหนี้ไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่ำว จึงมีกำรนัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 20 พฤษภำคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 7 กรกฎำคม พ.ศ. 

2557 แต่ไม่สำมำรถตกลงหำข้อยุติได้ 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยยื่นค�ำร้องเพิ่มเติมค�ำให้กำรว่ำ ตำมค�ำฟ้องของเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศดังกล่ำวเป็นคดีแพ่งเกี่ยว

กับกำรซื้อขำยระหว่ำงประเทศ คดีจึงอยู่ในอ�ำนำจของศำลทรัพย์สินทำงปัญญำและกำรค้ำต่ำงประเทศ

เมื่อวันที่ 18 สิงหำคม พ.ศ. 2557 ศำลได้พิเครำะห์ค�ำให้กำรเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแล้วเห็นว่ำ กรณีมีปัญหำว่ำคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับกำรซื้อ

ขำยสินค้ำระหว่ำงประเทศตำม พรบ.จัดตั้งศำลทรัพย์สินทำงปัญญำ และกำรค้ำระหว่ำงประเทศ และวิธีพิจำรณำคดีทรัพย์สินทำงปัญญำและ

กำรค้ำระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2539 มำตรำ 7(5) อันอยู่ในอ�ำนำจของศำลทรัพย์สินและกำรค้ำระหว่ำงประเทศหรือไม่ จึงให้รอกำรพิจำรณำคดีนี้

ไว้ชั่วครำวและเสนอให้ประธำนศำลฎีกำเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำดเกี่ยวกับอ�ำนำจศำล และให้นัดพร้อมฟังค�ำวินิจฉัยของประธำนศำลฎีกำหรือนัดชี้สอง

สถำนในวันที่ 28 สิงหำคม พ.ศ. 2558 โดยผลของคดีควำมฟ้องร้องยังมีควำมไม่แน่นอน

ทั้งนี้ฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ ได้พิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส�ำคัญต่องบกำรเงินของบ

ริษัทฯ เนื่องจำกได้ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำวแล้วทั้งจ�ำนวน

แต่อย่ำงไรก็ตำมฝ่ำยบริหำรของบริษัทย่อยพิจำรณำว่ำบริษัทย่อยดังกล่ำวมีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ�ำนวนมำก และไม่ประสงค์ด�ำเนินธุรกิจต่อ จึง

ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 และยังอยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี



 153บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

สกุลเงิน จ�านวนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

ยูโร              7,969.12          321,595.43 

ดอลล่ำร์สหรัฐ          2,263,607.12    74,955,275.29 

ดอลล่ำร์สิงคโปร์           834,546.11      20,969,973.92 

ปอนด์สเตอร์ลิง                  12,481.45            642,838.36 
 

สกุลเงิน จ�านวนเงินตราต่างประเทศ เทียบเท่าเงินบาท

ดอลล่ำร์สหรัฐ 76,448.10 2,531,441.22
 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดยมีอัตรำดอกเบี้ยอ้ำงอิงกับอัตรำดอกเบี้ยในตลำด (อัตรำดอกเบี้ย MOR และ MLR) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี

ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับอัตรำดอกเบี้ยจำกกำรที่อัตรำดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ยที่ส�ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝำกสถำบันกำรเงิน เงินลงทุนชั่วครำวและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่

มีดอกเบี้ย อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกสินทรัพย์และหนี้สินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก�ำหนดระยะเวลำช�ำระคืนภำยในหนึ่งปี ควำมเสี่ยงจำกอัตรำดอกเบี้ย

ของบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่ำ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ เนื่องจำกกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้ำหนี้และรำยกำรซื้อสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดที่เป็นเงิน

ตรำต่ำงประเทศ ในระหว่ำงปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯ มีกำรป้องกันควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนของเจ้ำหนี้กำรค้ำ และ

รำยกำรสินค้ำที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นบำงส่วน

อย่ำงไรก็ตำม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินที่เป็นเงินตรำต่ำงประเทศซึ่งไม่ได้มีกำรท�ำสัญญำป้องกันควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำ

แลกเปลี่ยน สำมำรถสรุปได้ดังนี้

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
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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

สัญญำเช่ำมูลค่ำยุติธรรมค�ำนวณจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตคิดลดด้วยอัตรำดอกเบี้ยโดยประมำณในตลำด ณ วันที่ในงบ

แสดงฐำนะกำรเงิน

30. การบริหารจัดการทุน 

วัตุประสงค์ในกำรบริหำรจัดกำรทุนที่ส�ำคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือกำรจัดให้มีซึ่งโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด�ำรงไว้ซึ่งควำมสำมำรถ

ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่อง

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.71: 1 (2556: 0.65: 1) และบริษัทฯ 

มีอัตรำส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ำกับ 0.68: 1 (2556: 0.64: 1)

31. การจัดประเภทรายการ

บริษัทฯ ได้มีกำรจัดประเภทรำยกำรบัญชีบำงรำยกำรในงบกำรเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับกำรจัด

ประเภทรำยกำรบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�ำไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น  กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่มีดังต่อไปนี้

                                                                                      หน่วย: บาท
                                                                                      งบการเงินรวม

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ�านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร      85,581,265.69         1,246,115.98 86,827,381.67

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ          1,246,115.98   (1,246,115.98) -

                                                                                      หน่วย: บาท
                                                                                    งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ�านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ                  

คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร      81,847,986.44         721,095.31 82,569,081.75

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ          721,095.31  (721,095.31) -

32. การอนุมัติงบการเงิน
กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบกำรเงินนี้เมื่อวันที่ 16 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2558
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