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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน



วิสัยทัศน์ 

เป็นบริษัทชั้นน�ำที่มีควำมยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย สิ่งแวดล้อม 

และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน ภำยในปี 2020

พันธกิจ 

  ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำและสังคมว่ำมีควำมเชี่ยวชำญและนวัตกรรม ด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย 

  สิ่งแวดล้อม ระดับแนวหน้ำ

  พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และจริยธรรม มีควำมสุขในกำรท�ำงำน

  มีระบบกำรท�ำงำนที่มีประสิทธิภำพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ 

  ด้วยสินค้ำและบริกำรอย่ำงครบวงจร

  สร้ำงคุณค่ำให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม เพื่อควำมเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน

นโยบาย
สร้ำงควำมเจริญเติบโตอย่ำงมั่นคงด้วยอัตรำกำรขยำยตัวของยอดขำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 ต่อปี

ขยำยธุรกิจทำงด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีกำรลงทุนโดยตรงและ

กำรควบรวมกิจกำร (M&A)

รักษำระบบกำรท�ำงำนที่เป็นมำตรฐำนสำกลและพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง

รักษำระบบกำรบริหำรงำนที่มีธรรมำภิบำล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

ส่งเสริมบุคลำกรที่เก่งและดีในองค์กรให้เจริญก้ำวหน้ำ

ดูแลรักษำ ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้ำ และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม�่ำเสมอ



 5บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

2558 2557 2556

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม ล้ำนบำท 667.40 550.37 511.45

หนี้สินรวม ล้ำนบำท 346.10 229.69 202.75

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้ำนบำท 324.13 322.90 310.52

ผลการด�าเนินงาน

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ล้ำนบำท 914.90 803.01 773.88

ต้นทุนขำยและต้นทุนกำรให้บริกำร ล้ำนบำท 674.62 585.17 540.08

ก�ำไรขั้นต้น ล้ำนบำท 240.29 217.85 233.80

ก�ำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้ำนบำท 34.31 38.86 50.75

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.61% 12.27% 16.77%

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ % 7.72% 9.62% 13.28%

อัตรำก�ำไรขั้นต้น % 26.26% 27.13% 30.21%

อัตรำก�ำไรสุทธิ % 3.74% 4.81% 6.53%

อัตรำส่วนสภำพคล่อง เท่ำ 1.58 1.97 2.04

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำ 1.07 0.71 0.65

ข้อมูลหุ้นสามัญ

รำคำพำร์ต่อหุ้น บำท 1.00  1.00 1.00

มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น บำท 2.00  1.99 1.92

เงินปันผลจ่ำยต่อหุ้น บำท 0.20 0.20 0.43

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ % 94.42% 83.39% 114.39%

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น บำท 0.21 0.24 0.31

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 2556 ได้ปรับปรุงจำานวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการคำานวณ โดยปรับจำานวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจำานวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดยถือเสมือน

ว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของปี 2556

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวำคม

(งบกำรเงินรวม)
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สารจากประธานกรรมการ

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
ประธำนกรรมกำร

นายชวลิต หวังธ�ารง
ประธำนกรรมกำรบริหำร
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ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทสำมำรถสร้ำงผลกำรด�ำเนินงำนได้อย่ำงเป็นที่น่ำพอใจ แม้ว่ำจะได้รับผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระยะกำร

ฟื้นตัวอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป แต่จำกกำรปรับกลยุทธ์องค์กรให้มีควำมสอดคล้องกับแนวโน้มทิศทำงเศรษฐกิจ ส่งผลให้บริษัทสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกกำร

ขำยและกำรให้บริกำรได้จ�ำนวน 915 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับปีก่อน  โดยรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นจำกทั้ง 3 กลุ่ม

สินค้ำและบริกำรหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพ

แวดล้อม และกลุ่มสินค้ำด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค โดยเฉพำะกำรให้บริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำที่มีแนวโน้มเติบโตอย่ำงมีนัยส�ำคัญ โดย

มีรำยได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 225 เมื่อเทียบกับปีก่อน อันเนื่องจำกบริษัทสำมำรถรับงำนก่อสร้ำงโครงกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพิ่มขึ้นทั้งจำกภำครัฐและภำค

เอกชน จำกควำมมุ่งมั่นพัฒนำธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำแสดงให้เห็นถึงศักยภำพที่สำมำรถสร้ำงควำมเติบโตให้กับกำรด�ำเนินงำนของบริษัทได้เป็นอย่ำงดี 

 

ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัทมีส่วนร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงในกำรก�ำหนดและทบทวน วิสัยทัศน์และพันธกิจองค์กร มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อ

รองรับโอกำสทำงธุรกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต และสอดคล้องกับกำรเปิดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน จึงได้มีกำรปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ใหม่ เพื่อให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน “เป็นบริษัทชั้นน�ำที่มีควำมยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้ำนควำมปลอดภัย สุขภำพอนำมัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่

เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำในประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียน ภำยในปี 2020” โดยประกำศและให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 

2558 และได้เผยแพร่แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทรำบผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท 

 

ด้วยควำมมุ่งมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบอย่ำงเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดถือจริยธรรมและคุณธรรม อย่ำงเสมอภำคและ

ยุติธรรม มุ่งสร้ำงคุณค่ำธุรกิจในระยะยำวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย โดยส่งเสริมให้มีกำรน�ำหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีมำปรับใช้ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำง

ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภำพ โดยในปี 2558 บริษัทได้รับผลกำรประเมินด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีในระดับ “ดีเลิศ”  ซึ่งจัดโดย

สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และคณะกรรมกำรของบริษัทได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมกำร MAI ประจ�ำปี 

2558 จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards 2015” 

นอกจำกนี้ บริษัทได้ประกำศเจตนำรมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อคณะ

กรรมกำรแนวร่วมปฏิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทุจริต และได้รับผลกำรประเมินกำรด�ำเนินกำรเพื่อควำมยั่งยืนเรื่อง “Anti-Corruption” 

ประจ�ำปี 2558  “ระดับ 3” แสดงผลประเมินควำมคืบหน้ำในกำรมีนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติในกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่ำงชัดเจน ซึ่งอยู่ใน

กระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง (Self -Evaluation) เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง CAC 

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

ควำมไว้วำงใจในและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้วยดีเสมอมำ และขอขอบคุณคณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้

บริษัทประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง ขอให้มั่นใจว่ำ บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนำองค์กรให้เจริญเติบโตและสร้ำงผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง ภำยใต้

หลักธรรมำภิบำลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม
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โครงสร้างองค์กร
(ณ ปัจจุบัน)

ฝ่ายขายกลุ่มสินค้า SAFETY

คณะกรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจส�านักงานบริหารคุณภาพและพัฒนาระบบ

ฝ่ายขายกลุ่มสินค้า CE ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบัติการ
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คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายในประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส�านักงานพัฒนาธุรกิจ

ฝ่ายบัญชีและการเงินฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

กรรมการผู้จัดการ

ส�านักงานเลขานุการ
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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

ทุนช�าระแล้ว : 161,999,986.00 บำท (หุ้นสำมัญ 161,999,986 หุ้น) มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 

และจัดจ�ำหน่ำย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้ำง และให้บริกำรเกี่ยวกับระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภค 

และบริโภค

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

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

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

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

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

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

3) เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ต�ำบลรัษฎำ อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

    โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714                

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 จ�ากัด

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

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

    สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%

2) บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

 ทีต่ัง้ส�ำนกังำนใหญ ่: เลขที ่1/11 หมูท่ี ่3 ถนนล�ำลกูกำ ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลกูกำ    

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

    ที่ตั้งส�ำนักงำนสำขำภูเก็ต : เลขที่ 1/127 หมู่ที่ 3 ถนนเทพกษัตรี ต�ำบลรัษฎำ 

 อ�ำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โทรศัพท์ 0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714   

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 99.99%

3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

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

 Cambodia

 สัดส่วนกำรถือหุ้น 100%

ข้อมูลทั่วไป



 11บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

93  ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0-2009-9000, โทรสำร 0-2009-9991, เว็บไซต์ www.set.or.th/tsd 

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ากัด

เลขที่ 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อำคำรว่องวำนิชคอมแพล็กซ์ บี พระรำม 9 

แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0-2645-0101, โทรสำร 0-2645-0110, เว็บไซต์ www.ans.co.th

ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท ส�านักกฎหมายธีรคุปต์

546 อำคำรยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดำภิเษก  แขวงจันทรเกษม  

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900    

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

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ 

ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของบริษัท ได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ี่ www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com
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รางวัลและความภูมิใจ

โครงการประกาศเกียรติคุณ“คณะกรรมการแห่งปี 2558”
Board of the Year Awards 2015

รางวัล “ประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ประจ�าปี 2558”

คณะกรรมกำรบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) “PHOL” ได้รับรำงวัล 

“ประกำศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมกำร MAI” จำกโครงกำรประกำศ

เกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี 2558 (Board of the Year Awards 

2015)” ภำยใต้ควำมร่วมมือของ สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย ร่วมกับ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย สภำ

อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย สมำคมธนำคำรไทย สมำคมบริษัทจด

ทะเบียนไทย และสภำธุรกิจตลำดทุนไทย เพื่อยกย่องและส่งเสริมคณะ

กรรมกำรของบริษัทที่ปฏิบัติหน้ำที่มีคุณภำพและประสิทธิผล ซึ่งเป็นหัวใจ

ส�ำคัญของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี



 13บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

คณะกรรมการบริษัท

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา   
ประธานกรรมการ

นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

นายชวลิต หวังธำ รง   
กรรมการ

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน 

(กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันบริษัท)

12 3

1

3

2
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รศ.ดร.เสกศักดิ์ จำ เริญวงศ์   
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ   
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ

ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

4

6

5

45 6



 15บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ  
กรรมการอิสระ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี 
กรรมการ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์   
กรรมการ

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

7

9

8

78 9
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คณะผู้บริหารและเลขานุการบริษัท

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์   
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา    
กรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการ

ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้อำ�นวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

1 2

1 2



 17บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา  
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อำ�นวยการฝ่ายขาย

กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม

สภาพแวดล้อม

ผู้อำ�นวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายปโยธร มุ้งทอง
ผู้อำ�นวยการอาวุโสฝ่ายขาย

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย�

อาชีวอนามัย�และสภาพแวดล้อมในการทำ�งาน

3 4

3 4
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56 7

นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล   
ผู้อำ�นวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
เลขานุการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง�

นายธันยา หวังธำ รง   
กรรมการบริหาร

ผู้อำ�นวยการฝ่ายการตลาด

5

7

6



 19บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา อายุ 52 ปี
 ประธานกรรมการ 

 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550
 (ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรตั้งแต่วันที่ 13 มกรำคม 2557)

 นายชวลิต หวังธำ รง อายุ 63 ปี
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
	 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท)
 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง วิทยำลัย วิทยำกำรตลำดทุน (วตท) รุ่นที่ 11/2010
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer
   - หลักสูตร Program Update for  DCP Graduate (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
   - หลักสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที่ 7/2013
   - หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 11/2012
   - หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที่ 12/2011
   - หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)  รุ่นที่ 4/2005
   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 36/2003   

 ประสบการณ์การทำ�งาน
 2558 – ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
   บมจ..บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์
 2558 – ปัจจุบัน : ภำคีสมำชิกรำชบัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ, รำชบัณฑิตยสภำ
 2557 – ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ
 2557 – ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
    บมจ. กรุงไทยพำนิชประกันภัย
 2554 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
   และกรรมกำรอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวรด์
 2554 - ปัจจุบัน : คณะอนุวุฒยำจำรย์ สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ /
   จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 2551 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
 2554 - 2557 : ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
   บมจ. ผลธัญญะ
 2550 - 2556 : รองประธำนกรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ
 2553 - 2556 : รองคณบดี ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ คณะพำณิชยศำสตร์   
   และกำรบัญชีมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 2543 - 2554 : กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
   บมจ.ไทยพำณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บมจ.บริหำรสินทรัพย์กรุงเทพพำณิชย์
 • ภำคีสมำชิกรำชบัณฑิต สำขำบริหำรธุรกิจ, รำชบัณฑิตยสภำ
 • ประธำนกรรมกำร บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส
 • ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บมจ. กรุงไทยพำนิชประกันภัย
 • ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวรด์

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.81% (1,310,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 พี่ชำย นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ
 

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 •  วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC)
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 67/2007   

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2556 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนบมจ. ผลธัญญะ

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล วอเตอร์ 

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

2552 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์

2549 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย 

2549 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย) 

2539 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. วีเอสวี เอเซีย 

2520 - 2555 : ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. ผลธัญญะ

2552 - 2555 : ประธำนกรรมกำร บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2535 - 2552 : กรรมกำร บจก. พี ดี มำร์เก็ตติ้ง แอนด์ แมนูแฟคเจอเรอร์ 

2547 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีซี ซัพพลำย 

2546 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีเอ ซัพพลำย / บจก. พีดีอำร์ ซัพพลำย 

2544 - 2551 : ประธำนกรรมกำรบริษัท บจก. พำลลำเดียม อินเตอร์เทรด 

2536 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดี โปรเกรส 

2531 - 2551 : กรรมกำร บจก. เพอซันแนล เซฟตี้ 

2544 - 2550 : กรรมกำร บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล 
(ประเทศไทย) 

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

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   15.12% (24,490,560 หุ้น) 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         9.63% (15,600,000 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 บิดำ นำยธันยำ หวังธ�ำรง
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 นายธีรเดช จารุตั้งตรง อายุ 63 ปี
 กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
	 (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท) 
  
 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550

� รศ.ดร.เสกศักดิ์�จำ�เริญวงศ์ อายุ 60 ปี
 ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
  

 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 14/2015
   - หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 68/2008   

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2557 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บมจ.ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม

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

2549 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย

2548 - ปัจจุบัน : กรรมกำร Aegle Alliance Pte. Ltd.

2556 : รองประธำนกรรมกำรบริหำร บมจ.ผลธัญญะ

2555 - 2556 : ประธำนอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2555 : กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ.ผลธัญญะ

2547 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีซี ซัพพลำย

2546 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดีเอ ซัพพลำย / บจก. พีดีอำร์ ซัพพลำย

2544 - 2551 : กรรมกำร บจก. พำลลำเดียม อินเตอร์เทรด

2536 - 2551 : กรรมกำร บจก. พีดี โปรเกรส

2531 - 2551 : กรรมกำร บจก. เพอซันแนล เซฟตี้

2544 - 2550 : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั่นแนล 
(ประเทศไทย)

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

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย :
 •  ประธำนกรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมกำร Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd
 • กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
 • กรรมกำร Aegle Alliance Pte. Ltd.

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.62% (1,000,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         4.22% (6,830,999 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
   - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015 
   - Advance Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที่ 7/2012 and 19/2015
   - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที่ 6/2011
   - Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที่ 11/2011
   - 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 : ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
บมจ.ผลธัญญะ

2549 - ปัจจุบัน : รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2553 - 2557 : ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรปริญญำโททำงกำรเงิน 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2550 - 2552 : หัวหน้ำภำควิชำกำรเงิน มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2547 - 2549 : ประธำนโครงกำร Master of Management (Finance), 
College of Management มหำวิทยำลัยมหิดล

2543 - 2547 : รองผู้อ�ำนวยกำร สถำบันทรัพยำกรมนุษย์ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี



 21บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 รศ.ดร.เอกจิตต์�จึงเจริญ� อายุ�53�ปี
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
	 ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน 
  
 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550

�นายนพดล�ธีระบุตรวงศ์กุล� อายุ�48�ปี
 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/
	 กรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 กันยำยน 2550

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

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

    ประสบการณ์การทำ�งาน

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2548 - ปัจจุบัน : รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำร โครงกำรปริญญำเอกรวมสำขำบริหำรธุรกิจ 
(JDBA) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

2554 - 2557 : กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ

2554 - 2556 : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2544 - 2550 : กรรมกำร โครงกำรปริญญำตรีบริหำรธุรกิจ หลักสูตร
นำนำชำติ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย :ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น :
 • กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • ผู้อ�ำนวยกำรโครงกำรบริหำรธุรกิจ มหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 • รองศำสตรำจำรย์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 • กรรมกำร โครงกำรปริญญำเอกรวมสำขำบริหำรธุรกิจ (JDBA) 
  มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.01% (24,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  วิทยำศำสตร์มหำบัณฑิต (กำรเงิน) University of  Colorado at Denver

 •  บัญชีบัณฑิต มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

 •  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต (CPA)

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

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. ผลธัญญะ

2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน บมจ. ผลธัญญะ

2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร บจก. ไอเอฟเอซี

2556 - 2557 : กรรมกำรตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั่น

2554 - 2556 : กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
บจก. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี

2548 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : 
 • กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมกำรบริหำร บจก. ไอเอฟเอซี

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.01% (24,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี
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 นายแพทย์�ประมุข�วงศ์ธนะเกียรติ� อายุ�46�ปี
 กรรมการอิสระ/กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  

 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 13 มกรำคม 2557

�พลเอก�ชัยวัฒน์�สท้อนดี� อายุ�61�ปี
 กรรมการ	
  

 วันที่เริ่มเป็นกรรมกำร: 12 ตุลำคม 2558

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015 
   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 186/2014

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำรอิสระ บมจ.ผลธัญญะ

2559 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ.ผลธัญญะ

2543 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี้

2536 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรคลินิก คลินิกเวชกรรม 
ศรีสำมพรำนกำรแพทย์

2555 - 2558 : อุปนำยกสมำคม สมำคมนักลงทุนเน้นคุณค่ำ 
(ประเทศไทย)

2553 - 2555 : คณะกรรมกำรบริหำร เว็บไซต์ thaivi.com

2536 - 2542 : แพทย์เฉพำะทำง สูตินรีแพทย์ ส�ำนักกำรแพทย์ 
กรุงเทพมหำนคร

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี้  
 • ผู้อ�ำนวยกำรคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสำมพรำนกำรแพทย์

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.05% (85,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         0.88% (1,422,540 หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  วิทยำศำสตร์บัณฑิต โรงเรียนนำยร้อยพระจุลจอมเกล้ำ
 •  โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก  หลักสูตรหลักประจ�ำ ชุดที่ 65
 •  วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร รุ่นที่ 2550

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตรข่ำวกรองกำรรบ,ครูฝึกกำรรบพิเศษ, กำรรบร่วมผสมและกำรต่อต้ำนกำร  
   ก่อกำรร้ำย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย
 •  หลักสูตรกำรรักษำสันติภำพ ณ สหรัฐอเมริกำ
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016 

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2558 – ปัจจุบัน : กรรมกำร/ที่ปรึกษำประธำนกรรมกำรบริหำร 
บมจ. ผลธัญญะ

2558 – ปัจจุบัน : ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมมั่นคง
และกิจกำรทหำร สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

2555 - 2557 : ผู้อ�ำนวยกำรองค์กำรสงเครำะห์ทหำรผ่ำนศึก

2551 : รองผู้อ�ำนวยกำรศูนย์กำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงำนทหำร

2550 : หัวหน้ำนำยทหำรประสำนภำรกิจทำงทหำรกับ
ส�ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ

2546 : ปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำนำยทหำรฝ่ำยเสนำธิกำรร่วม
คณะผู้สังเกตกำรณ์ตรวจสอบกระบวนกำรสันติภำพ 
กองบัญชำกำรรักษำควำมปลอดภัย อำเจะห์ 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

2541-2544 : ผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบกไทยประจ�ำสถำนเอกอัครรำชทูต
ไทย ณ กรุงย่ำงกุ้ง

2534- 2537 : รองผู้ช่วยทูตฝ่ำยทหำรบกไทยประจ�ำสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • ที่ปรึกษำคณะอนุกรรมกำรด้ำนควำมมั่นคงและกิจกำรทหำร 
  สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.12% (198,600 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

� หมายเหตุ

  แต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ลำออก มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2558



 23บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 นายบุญชัย�สุวรรณวุฒิวัฒน์� อายุ�52�ปี
 กรรมการ/กรรมการบริหาร/
	 กรรมการบริหารความเสี่ยง/	
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

� นายพรศักดิ์�ชุนหจินดา� อายุ�48�ปี
 กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ/
	 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน/
	 ผู้อำานวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส�ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นที่ 11 
  สถำบันพระปกเกล้ำ
 •  ศิลปศำสตร์บัณฑิต (รัฐศำสตร์เอกบริหำรรัฐกิจ) มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
  • หลักสูตรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง วิทยำกำรตลำดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015
 • กำรฝึกอบรมภำยใน
   - ม.ค. 2558 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กระบวนกำร Supply Chain” 
   - ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   - มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   - ส.ค. 2558 หลักสูตร “Effective Coaching for Manager”
 • หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) 
    รุ่นท่ี 26/2016 (ระหว่ำงศึกษำ)
   - หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) 
    รุ่นท่ี 21/2015
   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 155/2012

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บมจ. ผลธัญญะ

2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล วอเตอร์

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)

2553 - 2555 : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำยกลุ่มอุตสำหกรรมภำคกลำง 
บมจ. ผลธัญญะ

2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ

2542 - 2549 : ผู้จัดกำรส่วนธุรกิจ บจก. ผลธัญญะ

2535 - 2541 : ผู้จัดกำรฝ่ำยขำย บจก. ผลธัญญะ

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมกำร บจก. ผล วอเตอร์
 • กรรมกำร บจก. ผลธัญญะ (แคมโบเดีย)
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  เม.ย. 2558 หลักสูตร “Mini Master in HR Management” 
   โดย คณะเศรษฐศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
 •  พ.ค. 2558 หลักสูตร “ กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
   (CSR for Corporate Sustainability) ” โดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  พ.ค.-มิ.ย. 2558 หลักสูตร “ กำรเสริมสร้ำงทักษะนักปฏิบัติ CSR 
   (Developing CSR Practitioner’s Skills) ” โดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  มิ.ย. 2558 หลักสูตร “Business Information Technology Management    
   Line Manager” โดย ศูนย์พัฒนำกลยุทธ์ธุรกิจ
 •  ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรบัญชีทำงนิติวิทยำศำสตร์ (Forensic Accounting)”    
   โดย สภำวิชำชีพบัญชี
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   -  ม.ค. 2558 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กระบวนกำร Supply Chain” 
   -  ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   -  มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   -  ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ  
    (Effective Coaching for Manager)”
   -  ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   -  ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก 
    (Key Performance Indicators - KPIs)”

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2559 - ปัจจุบัน : กรรมกำรผู้จัดกำร บมจ. ผลธัญญะ

2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ บมจ. ผลธัญญะ

2557 - ปัจจุบัน : กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ผล วอเตอร์

2550 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. นนทรีกำรบัญชี

2547 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. รักเจริญ

2552 - 2556 : กรรมกำรบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง

2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน บมจ. ผลธัญญะ

2539 - 2549 : กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. นนทรีกำรบัญชี

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ผล วอเตอร์
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :
 • กรรมกำร บจก. นนทรีกำรบัญชี
 • กรรมกำร บจก. รักเจริญ

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.08% ( 134,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         0.43% ( 696,000 หุ้น )

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 น้องชำย ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดำ
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นางสาวประไพพิศ�วิริยะบุบผา� อายุ�46�ปี
 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ/
	 ผู้อำานวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
	 สภาพแวดล้อม/	ผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายปโยธร�มุ้งทอง� อายุ�45�ปี
 ผู้อำานวยการอาวุโสฝ่ายขาย
	 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย
	 อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ก.ย. 2558 หลักสูตร “Management Accounting for Non-Financial 
   Executive” โดย สภำวิชำชีพบัญชีฯ
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   -  ม.ค. 2558 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กระบวนกำร Supply Chain” 
   -  ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   -  มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   -  ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ
    (Effective Coaching for Manager)”
   -  ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   -  ก.ย. 2558 หลักสูตร “ศิลปะกำรพูดต่อหน้ำชุมชนและกำรพัฒนำบุคคลิกภำพ”
   -  ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก 
    (Key Performance Indicators – KPIs)”

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2553 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร บมจ. ผลธัญญะ

2558 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำร
ควบคุมสภำพแวดล้อม บมจ. ผลธัญญะ

2559 – ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม จ�ำกัด

2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยปฏิบัติกำร บมจ. ผลธัญญะ

2538 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ

2535 - 2537 : รองหัวหน้ำฝ่ำยจัดซื้อ บจก. ผลธัญญะ

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมกำร บจก. ผล พำลำเดียม จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   0.37% (600,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีมหำนคร
 •  วิทยำศำสตร์บัณฑิตสำขำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  พ.ค. 2558 หลักสูตร “ กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงย่ังยืน  
   (CSR for Corporate Sustainability) ” โดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  พ.ค.-มิ.ย. 2558 หลักสูตร “ กำรเสริมสร้ำงทักษะนักปฏิบัติ CSR 
   (Developing CSR Practitioner’s Skills) ” โดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  พ.ย. 2558 ประกำศนียบัตรช้ันสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและฏหมำยมหำชน 
   รุ่นท่ี 15 โดย สถำบันพระปกเกล้ำ (ระหว่ำงศึกษำ)
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   - ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   - มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   - ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ
    (Effective Coaching for Manager)”
   - ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   - ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก 
    (Key Performance Indicators - KPIs)”

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2559 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำย กลุ่มสินค้ำด้ำนควำม
ปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำน บมจ.ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน : กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร บจก.ผล พำลำเดียม

2558 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย กลุ่มสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย 
อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน 
บมจ.ผลธัญญะ

2556 - 2557 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยภำคกลำง บมจ.ผลธัญญะ

2557 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บมจ.ผลธัญญะ

2553 – 2555 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำย Government & Retail 
บมจ.ผลธัญญะ

2550 - 2553 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด  บจก. ผลธัญญะ

2544 - 2552 : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บจก. ผลธัญญะ

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : 
 • กรรมกำร/กรรมกำรผู้จัดกำร บจก. ผล พำลำเดียม จ�ำกัด
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี



 25บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

นางสาวณัฐชมกร�พัวพันธ์สกุล� อายุ�53�ปี
 ผู้อำานวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/
	 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

นายธันยา หวังธำ รง� อายุ�35�ปี
 กรรมการบริหาร/ผู้อำานวยการฝ่ายการตลาด

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

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ต.ค. 2558 หลักสูตร Strategic CFO in Capital Markets 
   โดย ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 •  ต.ค. 2558 สัมมนำ “Verifying the CAC Checklist : 
   Experience Sharing from Auditors” โดย สภำวิชำชีพบัญชีฯ
 •  ต.ค. 2558 หลักสูตร “กฏหมำยธุรกิจในประเทศกลุ่มอำเซียนเบ้ืองต้น”
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   - ม.ค. 2558 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กระบวนกำร Supply Chain” 
   - ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   - มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   - ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ  
    (Effective Coaching for Manager)”
   - ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   - ก.ย. 2558 หลักสูตร “ศิลปะกำรพูดต่อหน้ำชุมชนและกำรพัฒนำบุคคลิกภำพ”
   - ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก 
    (Key Performance Indicators - KPIs)”

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2550 - ปัจจุบัน : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บมจ. ผลธัญญะ

2547 - 2550 : ผู้จัดกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บจก. ผลธัญญะ

2543 - 2546 : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี บจก. ผลธัญญะ

2540 - 2543 : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรเงิน บจก. ผลธัญญะ

2538 - 2539 : ผู้จัดกำรฝ่ำยบัญชี บจก. ผลธัญญะ

2534 - 2537 : รองผู้จัดกำรแผนกบัญชี บจก. ผลธัญญะ

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

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต (ระหว่ำงประเทศ) มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
 •  สถำปัตยกรรมศำสตร์บัณฑิต จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  ก.พ. 2558 หลักสูตร “กำรปรับเปล่ียนเข้ำสู่มำตรฐำน ISO 9001:2015”  
   โดย BSI Group (ประเทศไทย)
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   - ม.ค. 2558 สัมมนำเชิงปฏิบัติกำร หลักสูตร “กระบวนกำร Supply Chain” 
   - ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   - มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   - ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ
    (Effective Coaching for Manager)”
   - ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   - ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก
     (Key Performance Indicators - KPIs)”
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   - หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2553 - ปัจจุบัน : กรรมกำรบริหำร/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด
บมจ. ผลธัญญะ

2554 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด

2549 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย

2549 - ปัจจุบัน : กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย

2556 - 2558 : กรรมกำร บมจ. ผลธัญญะ

2558 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ บมจ. ผลธัญญะ

2557 : ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ EN บมจ. ผลธัญญะ

2552 - 2553 : ผู้จัดกำรฝ่ำยกำรตลำด บมจ. ผลธัญญะ

2550 - 2552 : ผู้จัดกำรแผนกสื่อสำรกำรตลำด  บจก.ผลธัญญะ

 การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ/อื่นๆ�ในปัจจุบัน 
 บริษัทย่อย : ไม่มี
 บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี
 กิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 
 • กรรมกำร บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด
 • กรรมกำร บจก. กัสมีเดีย
 • กรรมกำร บจก. พีดีเอฟ ซัพพลำย

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   7.41% ( 12,000,000 หุ้น)
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         2.61% (4,224,000หุ้น)

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 บุตรชำย นำยชวลิต หวังธ�ำรง
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นางสาวเสาวภา�ชูรุจิพร� อายุ�54�ปี
 เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/
	 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คุณวุฒิการศึกษา
 •  บริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรบัญชี มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง

 ประวัติการฝึกอบรม
 •  หลักสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 
   สมำคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 •  กำรฝึกอบรมภำยใน
   -  ม.ค. 2558 หลักสูตร “Move Toward : CSR”
   -  มิ.ย. 2558 หลักสูตร “งดงำมในชีวิตด้วยวิธีคิดบวก (Positive Thinking)”
   -  ส.ค. 2558 หลักสูตร “กำรบริหำรงำนและสอนงำนแบบโค้ชมืออำชีพ
    (Effective Coaching for Manager)”
   -  ก.ย. 2558 หลักสูตร “กำรวำงแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับองค์กร”
   -  ก.ย. 2558 หลักสูตร “ศิลปะกำรพูดต่อหน้ำชุมชนและกำรพัฒนำบุคคลิกภำพ”
   -  ธ.ค. 2558 หลักสูตร “กำรจัดท�ำตัวช้ีวัดผลงำนหลัก
    (Key Performance Indicators - KPIs)”
 •  หลักสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
   -  หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015
   -  หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011
   -  หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011
   -  หลักสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011

 ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - ปัจจุบัน : เลขำนุกำรบริษัท/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท 
บมจ. ผลธัญญะ

2556 - ปัจจุบัน : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ผลธัญญะ

2554 - 2555 : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำ
ตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ

2552 - 2556 : เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
บมจ. ผลธัญญะ

2551 - 2556 : เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร บมจ. ผลธัญญะ

2546 - 2551 : ผู้จัดกำรธุรกำร/ผู้จัดกำรบริหำรสัญญำ 
บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั่น

2544 - 2546 : ผู้ช่วยฝ่ำยจัดซื้อ/เลขำนุกำรบริหำร ผู้จัดกำรทั่วไป 
บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม

2541 - 2543 : หัวหน้ำส่วนจัดซื้อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คำร์โก้

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

� สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ�ณ�วันท่ี�29�กุมภาพันธ์�2559��:
 ตนเอง   ไม่มี
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ         ไม่มี 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร�  
 ไม่มี



 27บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย หรือ “บริษัท”  ประกอบธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย 

และสิ่งแวดล้อม กว่ำ 35 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้น�ำที่มีกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำอย่ำงครบวงจร ภำยใต้ตรำสินค้ำที่มีชื่อเสียง มีสินค้ำหลำกหลำยมำกกว่ำ 

3,000 รำยกำร มีฐำนลูกค้ำมำกกว่ำ 4,000 รำย โดยบริษัทได้รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำมำกกว่ำ  30 ตรำสินค้ำ ซึ่งมีตรำสินค้ำที่บริษัทได้

รับกำรแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยเดียว ได้แก่ ตรำสินค้ำ King’s ตรำสินค้ำ Microgard และ ตรำสินค้ำ Ansell นอกจำกนี้ บริษัทได้พัฒนำตรำสิน

ค้ำเป็นของตนเอง ได้แก่ ตรำสินค้ำ Synos และ ตรำสินค้ำ ENV-SAFE

 และเพื่อกำรเติบโตในอนำคต บริษัทได้ขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ ทั้งในระดับอุตสำหกรรม 

และระดับครัวเรือน รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต ก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำ และกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจำกระบบบ�ำบัดในรูปแบบของสัมปทำน

  บริษัทแบ่งสินค้าและบริการออกเป็น	3	กลุ่มหลัก	คือ

 1.	กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(Occupational	Safety,	Health	and	

Environment	Products)	หรอื	SAFETY  เป็นกลุม่สนิค้ำทีใ่ช้เพือ่สร้ำงควำมปลอดภยัต่อผูป้ฏบิตังิำนหรอืสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนปฏบิตังิำน ผลติภณัฑ์

ที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

ตัวอย่างสินค้า

 1.1	อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล	(Personal	Protective	Equipment	-	PPE) เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงำนใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใด

ส่วนหนึ่งของร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกันในขณะท�ำงำน เพื่อป้องกันอันตรำยที่อำจเกิดขึ้นจำกสภำวะแวดล้อมในกำรท�ำงำน เช่น อันตรำยจำกควำมร้อน, 

แสง, เสียง, สำรพิษ, สำรเคมี เป็นต้น โดยสินค้ำในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สำมำรถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่ำงกำยตั้งแต่ศรีษะจรดเท้ำ เช่น 

หมวกนิรภัย, แว่นตำนิรภัย, ที่อุดหู, หน้ำกำกป้องกันฝุ่นและสำรเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเท้ำนิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ

 1.2	อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน	(Safety	and	Environment	Products) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้ำงควำม

ปลอดภยัในโรงงำนอตุสำหกรรม หรอืสถำนประกอบกำร เช่น เครือ่งตรวจวดัแก๊สพษิและแก๊สไวไฟในอำกำศ, อปุกรณ์ช�ำระล้ำงตำ และล�ำตวัฉกุเฉนิ, อปุกรณ์

จัดเก็บ ขนย้ำย และถ่ำยเทสำรเคมี, อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศ, อุปกรณ์ล็อกนิรภัย, ป้ำยเพื่อควำมปลอดภัย เป็นต้นตัวอย่ำงสินค้ำ

ตัวอย่างสินค้า

 2.	 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม	 (Control	 Environment	 Products)	 หรือ	 CE เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภำพ

แวดล้อมให้มีควำมสะอำด ปลอดภัยในสถำนที่ปฏิบัติงำนที่ต้องกำรกำรควบคุม เช่น โรงพยำบำล ห้องคลีนรูมในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่มอุตสำหกรรม

ผลิตเครื่องมือแพทย์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  สินค้ำในหมวดนี้ ได้แก่ อุปกรณ์ท�ำควำม

สะอำด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้ำสถิตย์ ถุงมือในงำนสภำพควบคุม เครื่องเขียนส�ำหรับห้องคลีนรูม ผ้ำคลีนรูม และชุดคลีนรูม

ตัวอย่างสินค้า

อุปกรณ์เป่า-ดูด	อากาศ ตู้และภาชนะ
สำาหรับจัดเก็บสารเคมี

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย อุปกรณ์ชำาระ
ล้างฉุกเฉิน

เครื่องวัดแก๊ส

ถุงมือนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากาก ชุดผจญเพลิง ชุดป้องกัน
สารเคมี

หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย อุปกรณ์ป้องกัน
การตกจากที่สูง

ชุดทำางานในห้องคลีนรูม ผ้าเช็ดชิ้นงาน ถุงมือสำาหรับห้องคลีนรูม



รำยงำนประจ�ำปี 2558  28

 3.	กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำาบัดนำ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค	(Water	Solution	Products)	หรือ	WATER โดยบริษัทแบ่งกำรด�ำเนิน

งำนออกเป็น 4 ส่วนหลักดังนี้

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

ต่ำงๆ ทีใ่ช้ในระดบัอตุสำหกรรม และระดบัครวัเรอืน เช่น อปุกรณ์และสำรกรองตะกอน, เครือ่งสบูน�ำ้, ถงัเกบ็น�ำ้, ระบบบ�ำบดัน�ำ้ชดุอปุกรณ์ส�ำเรจ็ (Module) 

เครื่องกรองน�้ำส�ำเร็จรูปเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ตัวอย่างสินค้า

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

กำรออกแบบ ผลติและตดิตัง้ระบบ และน�ำระบบไปตดิตัง้ในสถำนทีข่องลกูค้ำในลกัษณะพร้อมใช้งำน และเกบ็เกีย่วรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�ำ้ทีบ่�ำบดัได้ ให้

กับลูกค้ำตำมระยะเวลำที่ระบุในสัญญำ โดยที่บริษัทเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ระบบดังกล่ำว

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

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

วิศวกรรม, งำนโครงสร้ำง, กำรติดตั้งและติดตำมผล, กำรวิเครำะห์ผลในห้องปฏิบัติกำร, กำรซ่อมบ�ำรุงและงำนบริกำรหลังกำรขำย ประเภทกำรให้บริกำร

ครอบคลมุกำรบรกิำรออกแบบพร้อมผลติแบบเบด็เสรจ็ (Turnkey) และบรกิำรออกแบบและผลติระบบบ�ำบดัน�ำ้ชดุประกอบส�ำเรจ็ (Module) ภำยใต้ตรำสนิ

ค้ำของผู้ว่ำจ้ำงเอง (OEM : Original Equipment Manufacturer)

 3.4 กำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ�ำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบ�ำบัดน�้ำ

เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ

 ธุรกิจหลักด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำเพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน บริษัทมุ่งเน้นกำรให้บริกำรอย่ำงครบ

วงจรด้วยควำมเป็นมืออำชีพอยำ่งแท้จริง  สรำ้งควำมเติบโตให้บริษัทอยำ่งยั่งยืน บริษัทมีเปำ้หมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดโดยกำรพัฒนำสินค้ำ 

กำรเพิ่มสินค้ำใหม่ ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรทั้งในกลุ่มลูกค้ำเดิมและขยำยฐำนลูกค้ำไปยังกลุ่มลูกค้ำใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งกำรตลำดน้อย 

นอกจำกนี้ บริษัทยังมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มส่วนแบ่งทำงกำรตลำดสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัทคือ ตรำสินค้ำ Synos ทั้งตลำดในประเทศ และประเทศ

ในแถบอำเซียน รวมถึงกำรพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำ ไม่ว่ำจะเป็นกำรบริกำรให้เช่ำเครื่องมือ อุปกรณ์ด้ำนควำม

ปลอดภัย บริกำรให้ค�ำปรึกษำ บริกำรฝึกอบรม และบริกำรหลังกำรขำย 

 ธุรกิจกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม บริษัทมีเป้ำหมำยในกำรเพิ่มสัดส่วนรำยได้โดยกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำ กำรเพิ่มสิน

ค้ำใหม่ กำรให้บริกำรพิเศษในกำรผลิตสินคำ้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำยโดยควำมร่วมมือกับผู้ผลิตสินคำ้ เพื่อเพิ่มรำยได้จำกฐำนลูกค้ำเดิมและ

ลูกค้ำใหม่ นอกจำกกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำแล้ว บริษัทยังมีเป้ำหมำยในกำรต่อยอดธุรกิจไปยังธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนำคต เช่น  กำรออกแบบ ก่อสร้ำง 

และกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำห้องควบคุมสภำพแวดล้อม

 ธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมีควำมมุ่งมั่นในกำรพัฒนำธุรกิจให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้กับบริษัทในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

โดยบรษิทัมุง่เน้นกำรให้บรกิำรออกแบบ ผลติ และก่อสร้ำงระบบน�ำ้เพือ่อปุโภคและบรโิภค ส�ำหรบัลกูค้ำทัง้ทีเ่ป็นกลุม่ผูบ้รโิภคโดยตรงและกลุม่ลกูค้ำโรงงำน

อุตสำหกรรมหรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ กำรพัฒนำควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่อให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงครอบคลุมทุกระบบ ตั้งแต่

ระบบผลิตน�้ำ ระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่ ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย นอกจำกนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นในกำรเข้ำร่วมประมูลงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำ

เพื่อใช้ในกำรอุปโภคจำกภำครัฐ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำลที่ต้องกำรให้ประชำชนมีน�้ำสะอำดใช้อย่ำงทั่วถึง

  

เครื่องกรองนำ้าสำาหรับครัวเรือน ระบบบำาบัดนำ้าสำาหรับอุตสาหกรรม อุปกรณ์สำาหรับระบบบำาบัดนำ้า
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โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

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%

100%

76.67%

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำาคัญ	

 บริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกรำคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจ�ำหน่ำยเมล็ดธัญพืชและสินค้ำทำงกำรเกษตร บริษัทได้มีกำร

หยดุด�ำเนนิกจิกำรไประยะหนึง่ จนในปี 2521 คณุชวลติ หวงัธ�ำรงได้เข้ำมำด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั โดยเปลีย่นประเภทธรุกจิมำเป็นผูจ้ดัจ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์

เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส�ำคัญ สรุปได้ดังนี้ 

 ปี 2550 บริษัทมีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงองค์กรใหม่เพื่อรองรับกำรขยำยตัวในอนำคต และกำรน�ำบริษัทเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 และเพือ่เป็นกำรรองรบักำรขยำยตวัในอนำคต ในเดอืนตลุำคม ปี 2550 บรษิทัได้ท�ำกำรย้ำยทีท่�ำกำรแห่งใหม่มำอยู ่ณ ทีท่�ำกำรปัจจบุนัซึง่ประกอบ

ด้วยอำคำรส�ำนักงำนใหญ่และอำคำรคลังสินค้ำ

 ปี 2551 บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจำก 95 ล้ำนบำทเป็น 135 ล้ำนบำท เพื่อรองรับกำร

เสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชำชนทั่วไป พร้อมเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้จำกหุ้นละ 5 บำทเป็นมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท และบริษัทได้รับ

อนุญำตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่ำ PHOL และเริ่มเปิดท�ำกำรซื้อ-ขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพพย์ เอ็ม 

เอ ไอ ในวันที่ 9 ธันวำคม 2553

 ปี 2552 บริษัทเริ่มขยำยธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำโดยร่วมกับพันธมิตรทำงธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

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

ริ่ง ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพำณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่ำงกำรช�ำระบัญชี

 ปี 2555 บริษัทจัดตั้งสำขำเพิ่มอีก 1 สำขำที่อ�ำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีส�ำนักงำนสำขำ 3 แห่งคือ ภำคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภำค

เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภำคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจำกนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรขยำยธุรกิจไปยังประเทศแถบอำเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท เอกำร์ จ�ำกัด 

เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำของบริษัทในประเทศเมียนมำร์ 

 ปี 2556 บริษัทด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ ในเดือนมกรำคม จัดตั้งบริษัท ผล พำลำเดียม จ�ำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ

ด้ำนควำมปลอดภัยและอำชีวอนำมัยให้กับลูกค้ำในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้ำนบำท และใน

เดือนกันยำยน ด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชำ เพื่อด�ำเนิน

ธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ�ำบัดน�้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน�้ำประปำเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่ำเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของ

ทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้ำนเรียล (เทียบเท่ำ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ) หรือคิดเป็นเงินบำทประมำณ 9.5 ล้ำนบำท

 ปี 2557 บริษัทด�ำเนินกำรจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ำกัด วัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 

อย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ�ำรุงรักษำระบบ ให้ลูกค้ำทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมีมูลค่ำเงิน

ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้ำนบำท

 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้ำนบำท โดยออกหุ้นสำมัญใหม่จ�ำนวน 27 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่

ตรำไว้ หุ้นละ 1 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมัญ 

 และ ในเดือนธันวำคม ปี 2558 บริษัทเจรจำขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จำกผู้ร่วมทุน 

ในรำคำ 1 บำท เนื่องจำกมีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อย

ละ 100 โดยบริษัทมีแผนงำนที่จะขยำยตลำดสินค้ำด้ำนอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม เนื่องจำกเห็นศักยภำพของตลำดที่

เริ่มเติบโตขึ้น นอกเหนือจำกธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ

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

ปี	2558 ปี	2557* ปี	2556*

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย 
 อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY)

 715.45 77.94%  675.77 83.69% 635.04 81.76%

2. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (CE) 104.82 11.42%  98.11 12.15%  105.71 13.61%

3. กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและ 
 บริโภค (WATER)

94.64 10.31% 29.13 3.61%  33.12 4.26%

4. รำยได้อื่น 3.04 0.33% 4.48 0.55%  2.79 0.36%

รวมรำยได้ 917.94 100% 807.49 100% 776.67 100%

โครงสร้างรายได้
โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัทตำมงบกำรเงินรวมในปี 2556 ถึงปี 2558 สำมำรถแสดงแยกตำมกลุ่มสินค้ำและบริกำรได้ดังนี้

หมำยเหตุ : *บริษัทมีกำรจัดประเภทสินค้ำใหม่ ระหว่ำงกลุ่มสินค้ำ SAFETY และ CE จึงท�ำให้โครงสร้ำงรำยได้ที่แสดงเปลี่ยนไปจำกที่เคยรำยงำนไว้ใน ปี 2556 และ 2557
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กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 ธุรกิจจัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน มีควำมเกี่ยวข้องกับภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรม

โดยรวมของประเทศ เนื่องจำกสินค้ำที่จัดจ�ำหน่ำยเป็นสินค้ำที่ใช้ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม หรือใช้กับผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซึ่ง

หำกภำวะเศรษฐกจิอตุสำหกกรรมมกีำรเตบิโตสงู จะท�ำให้มคีวำมต้องกำรใช้สนิค้ำด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนสงูเช่น

กัน ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ถือเป็นสิ่งจ�ำเป็นมำกขึ้น จำกเหตุผลหลำยประกำร ไม่ว่ำจะเป็น กำรบังคับด้วยกฎหมำย หรือควำม

ต้องกำรสร้ำงคุณภำพ และมำตรฐำนในกำรผลิตของผู้ประกอบกำรเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยให้กับพนักงำน จึงท�ำให้ผู้

ประกอบกำรอุตสำหกรรมทั้งขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก หันมำให้ควำมส�ำคัญในเรื่องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยให้กับผู้ปฏิบัติงำน รวมถึงกำร

สร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เพื่อให้พนักงำนมีควำมปลอดภัยเพิ่มมำกขึ้น

 

 จำกข้อมูลส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ สรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2558 ขยำยตัว 2.8% ปรับ

ตวัดขีึน้จำกปีก่อนทีม่กีำรขยำยตวั 0.8% ส�ำหรบัภำคอตุสำหกรรม ขยำยตวั 0.9% ดชันผีลผลติอตุสำหกรรมเพิม่ขึน้ 0.3% กลุม่อตุสำหกรรมทีข่ยำยตวัได้แก่ 

อตุสำหกรรมยำนยนต์ อตุสำหกรรมผลติภณัฑ์ยำงและพลำสตกิ อตุสำหกรรมปิโตรเลยีม อตุสำหกรรมอำหำรและเครือ่งดืม่ ในขณะทีก่ลุม่อตุสำหกรรมทีล่ด

ลง ได้แก่ กลุ่มอุตสำหกรรมฮำร์ดดิสก์ไดร์ฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ และเครื่องจักร โดยรวม ในปี 2558 กลุ่มลูกค้ำของบริษัทในอุตสำหกรรมหลักต่ำงๆยังคงได้รับ

ผลกระทบจำกสภำพเศรษฐกจิในประเทศและต่ำงประเทศทีย่งัเป็นกำรฟ้ืนตวัอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป อย่ำงไรกต็ำมกลุม่ลกูค้ำของบรษิทั มคีวำมหลำกหลำยอยู่

ในทกุกลุม่อตุสำหกรรม ท�ำให้บรษิทัไม่ได้รบัผลกระทบจำกกลุม่อตุสำหกรรมใดเพยีงกลุม่เดยีว และนอกจำกลกูค้ำกลุม่อตุสำหกรรม บรษิทัยงัมกีลุม่ลกูค้ำที่

เป็นหน่วยงำนรำชกำรและรฐัวสิำหกจิต่ำงๆ โดยบรษิทัมกีำรพฒันำสนิค้ำและบรกิำรใหม่ๆ เพือ่ให้ตรงตำมควำมต้องกำรของลกูค้ำ เพิม่ควำมสำมำรถในกำร

แข่งขัน ในปี 2558 บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและให้บริกำรในกลุ่มสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนจ�ำนวน 

715.45 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 5.87%  

 

 ปี 2559 เศรษฐกจิในประเทศมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึน้จำกปี 2558 โดยได้รบัแรงกระตุน้จำกกำรเร่งใช้จ่ำยงบประมำณจำกภำครฐั แรงขบัเคลือ่นจำก

มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิเพิม่เตมิจำกภำครฐั โดยเฉพำะกำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำนต่ำงๆ อย่ำงไรกต็ำมกำรขยำยตวัทำงเศรษฐกจิยงัมข้ีอจ�ำกดัจำกกำร

ฟ้ืนตวัของเศรษฐกจิโลกทีย่งัเป็นกำรฟ้ืนตวัอย่ำงล่ำช้ำ ท�ำให้ภำคกำรส่งออกยงัได้รบัผลกระทบ ส�ำหรบัภำคกำรผลติของอตุสำหกรรมไทย ส�ำนกังำนเศรษฐกจิ

อุตสำหกรรมมีกำรคำดกำรณ์ว่ำจะขยำยตัวดีขึ้นกว่ำปี 2558 ตำมภำวะเศรษฐกิจ จำกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมกำรผลิตเพื่อกำรอุปโภคบริโภคภำยใน

ประเทศ กลุ่มอุตสำหกรรมที่เป็นลูกค้ำหลักของบริษัท อย่ำงเช่นอุตสำหกรรมยำนยนต์คำดกำรณ์ปริมำณกำรผลิตรถยนต์จะเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนถึง 12.43%  

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ คำดว่ำกำรผลิตจะเพิ่มขึ้น 3-5% อุตสำหกรรมปิโตรเคมี ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงรำคำน�้ำมัน

ดิบ แต่ยังคำดว่ำจะมีกำรขยำยตัวเพิ่มขึ้นตำมผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศและอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมก่อสร้ำง จะมีกำรขยำยตัวสูงจำกกำรลงทุนใน

โครงสร้ำงพื้นฐำนจำกภำครัฐ จำกกำรขยำยตัวของภำคอุตสำหกรรมต่ำงๆ เป็นผลให้บริษัทสำมำรถสร้ำงควำมเติบโตได้เช่นกัน  

 

 ภำวะกำรแข่งขันส�ำหรับสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ในปัจจุบันเริ่มมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับในอดีตที่

ผ่ำนมำ จำกกำรทีป่ระเทศไทยยงัคงเป็นฐำนกำรผลติแห่งใหญ่ ครอบคลมุทกุกลุม่อตุสำหกรรม โรงงำนอตุสำหกรรมยงัคงมเีพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนือ่ง และมปัีจจยั

สนบัสนนุทำงด้ำนกฎหมำยด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยัทีม่คีวำมเข้มงวดมำกขึน้ทกุปี ท�ำให้มอีปุสงค์ในผลติภณัฑ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และ

สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึงเกิดผู้ขำยรำยใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรำยย่อย สินค้ำที่จ�ำหน่ำยยังมีไม่ครอบคลุม

ทัง้หมด บรษิทัยงัคงได้เปรยีบในเรือ่งของสนิค้ำทีม่จี�ำหน่ำยอย่ำงหลำกหลำยและรองรบักำรสัง่ซือ้ในปรมิำณมำกได้ กำรแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัทำง

ด้ำนรำคำในตลำดที่ลูกค้ำไม่เน้นเรื่องคุณภำพสินค้ำมำกนัก บริษัทจะใช้วิธีหำผู้ผลิตหรือผู้ขำยรำยใหม่เพื่อให้ได้รำคำที่สำมำรถแข่งขันได้ แต่ส�ำหรับลูกค้ำที่

เน้นเรือ่งมำตรฐำนสนิค้ำสงู บรษิทัยงัสำมำรถแข่งขนัได้ เนือ่งจำกสนิค้ำทีบ่รษิทัจ�ำหน่ำยมคีณุภำพสงู มมีำตรฐำนรองรบั เป็นทีย่อมรบัจำกลกูค้ำ ประกอบกบั

กำรได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยจำกผู้ผลิตในต่ำงประเทศ ทั้งแบบตัวแทนจ�ำหน่ำยรำยเดียวและตัวแทนจ�ำหน่ำยทั่วไป คู่แข่งจึงยังมีน้อยรำย 

 นอกจำกนี ้กำรทีบ่รษิทัประกอบธรุกจิในด้ำนนีม้ำเป็นระยะเวลำนำน ผลกำรด�ำเนนิงำนเป็นทีย่อมรบัทัง้ด้ำนคูค้่ำและลกูค้ำ ประกอบกบับรษิทัมกีำรพฒันำ

ด้ำนกำรจดัหำผลติภณัฑ์ใหม่ และกำรพฒันำสนิค้ำภำยใต้ตรำสนิค้ำของบรษิทัเอง รวมถงึกำรพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรูค้วำมช�ำนำญด้ำนควำมปลอดภยั สำมำรถ

ให้ค�ำแนะน�ำในกำรเลอืกใช้สนิค้ำด้ำนควำมปลอดภยัได้อย่ำงเหมำะสมกบัทกุกลุม่ลกูค้ำ อกีทัง้บรษิทัยงัให้ควำมส�ำคญัในกำรสร้ำงควำมพงึพอใจให้แก่ลกูค้ำทัง้เรือ่ง

สนิค้ำและบรกิำร ไม่ว่ำจะเป็นลกูค้ำเก่ำของบรษิทั ซึง่มฐีำนลกูค้ำมำกกว่ำ 4,000 รำย ท�ำให้บรษิทัยงัคงรกัษำตลำดและควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัลกูค้ำได้รวมถงึกำรเพิม่

ช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยเพือ่ขยำยฐำนลกูค้ำใหม่ และควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำส�ำรองคลงั จงึท�ำให้บรษิทัมัน่ใจศกัยภำพในกำรแข่งขนัของบรษิทั

ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน
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กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
 

 ธุรกิจด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม ลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2558 ภำวะกำรผลิต

อุตสำหกรรมไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยดัชนีผลผลิตลดลง 7.93% เนื่องจำกก�ำลังซื้อในประเทศและตลำดส่งออกหลักยัง

ไม่ฟ้ืนตวั นอกจำกนีย้งัได้รบัผลกระทบจำกผูผ้ลติขนำดใหญ่บำงรำยได้ย้ำยฐำนกำรผลติไปยงัประเทศอืน่ในกลุม่อำเซยีน ด้ำนกำรแข่งขนั เนือ่งจำกกำรชะลอ

ตัวของอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้ลูกค้ำส่วนใหญ่พยำยำมลดต้นทุนที่ใช้ในกำรผลิต บริษัทจึงได้รับผลกระทบและเกิดกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำเพิ่ม

สูงขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่ำนมำ อย่ำงไรก็ตำม บริษัทมีกำรปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ให้ทันกับสถำนกำรณ์ มุ่งเน้นกำรรักษำลูกค้ำที่มีศักยภำพ กำรเพิ่มควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันโดยควำมร่วมมือกับผู้ผลิต เพื่อสำมำรถผลิตสินค้ำได้ตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำแต่ละรำย ท�ำให้บริษัทยังสำมำรถสร้ำงควำมเติบโต

ในกลุม่สนิค้ำนีไ้ด้ และนอกจำกกำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำแล้ว บรษิทัยงัมเีป้ำหมำยในกำรต่อยอดธรุกจิไปยงัธรุกจิทีเ่กีย่วข้องต่อไปในอนำคต เช่น  กำรออกแบบ 

ก่อสร้ำง และกำรให้บริกำรบ�ำรุงรักษำห้องควบคุมสภำพแวดล้อม

กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำาบัดนำ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค 

 ทรพัยำกรน�ำ้เป็นทรพัยำกรธรรมชำตทิีส่�ำคญัในกำรด�ำรงชวีติ และน�ำ้ยงัมปีระโยชน์ต่ำงๆอกีมำกมำยไม่ว่ำจะเป็นด้ำนอปุโภค บรโิภค เกษตรกรร

รม อุตสำหกรรม แหล่งทรัพยำกรธรรมชำติ แหล่งพลังงำน ตลอดจนด้ำนสังคมและวัฒนธรรม  สถำนกำรณ์ทรัพยำกรน�้ำของประเทศไทยในปัจจุบัน ก�ำลัง

เป็นปัญหำที่ส�ำคัญ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรขำดแคลนน�้ำ ปัญหำน�้ำท่วม และปัญหำน�้ำเสีย เหล่ำนี้เป็นปัญหำที่สร้ำงควำมเสียหำยและส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจ สังคมโดยรวม หน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องจึงให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อป้องกันผลกระทบจำกปัญหำดังกล่ำว 

 

 รฐับำลมนีโยบำยในกำรพฒันำและบรหิำรจดักำรทรพัยำกรน�ำ้ของประเทศไทย เพือ่ให้กำรบรหิำรจดักำรน�ำ้เป็นไปอย่ำงรวดเรว็และมปีระสทิธภิำพ 

ป้องกันและบรรเทำปัญหำขำดแคลนน�้ำ จึงได้มีกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อใช้ในโครงกำรก่อสร้ำงระบบประปำชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหำทั่วประเทศ 

ธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ ในปี 2558 บริษัทจึงมุ่งเน้นในกำรเข้ำร่วมประมูลเพื่อรับงำนก่อสร้ำงโครงกำรดังกล่ำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทสำมำรถ

ประมูลงำนได้จ�ำนวน 90 โครงกำร มูลค่ำรวมประมำณ 277 ล้ำนบำท โดยสำมำรถรับรู้รำยได้ตำมสัดส่วนงำนที่แล้วเสร็จในปี 2558 จ�ำนวน 22 ล้ำนบำท

 

 ด้ำนกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรน�้ำส�ำหรับผู้ประกอบกำรในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ในปี 2558 ที่ผ่ำนมำภำพรวมเศรษฐกิจเป็นกำรฟื้นตัวอย่ำง

ค่อยเป็นค่อยไป กำรลงทนุในภำคเอกชนยงัอยูใ่นช่วงชะลอตวั กำรใช้เงนิลงทนุด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้ในกลุม่ลกูค้ำของบรษิทักเ็ช่นเดยีวกนั อย่ำงไรกต็ำมบรษิทั

มกีำรตดิตำมกำรน�ำเสนอโครงกำร กำรรกัษำสมัพนัธภำพและดแูลเรือ่งกำรบรกิำรหลงักำรขำยในกลุม่ลกูค้ำเดมิ ท�ำให้บรษิทัยงัสำมำรถสร้ำงควำมเตบิโตใน

กลุ่มลูกค้ำอุตสำหกรรมได้อย่ำงต่อเนื่อง

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

โดยแต่ละแห่งอำจมุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่แตกต่ำงกัน  และกลุ่มลูกค้ำมีควำมหลำกหลำย ตลำดด้ำนกำรบริหำรจัดกำรน�้ำมีแนวโน้มขยำยตัวได้อีกมำก กำร

แข่งขันจึงยังถือว่ำอยู่ในระดับปำนกลำง บริษัทมุ่งเน้นในกำรให้บริกำรส�ำหรับระบบขนำดกลำงและเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบกำรขนำด

กลำงและเล็ก ซึ่งบริษัทมีควำมได้เปรียบเรื่อง ควำมสำมำรถในด้ำนกำรลงทุน กำรบริหำรจัดกำร บริษัทมีควำมน่ำเชื่อถือ ท�ำให้บริษัทสำมำรถแข่งขันได้
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ภาพรวมการดำาเนินงาน

 งบกำรเงินรวม ส�ำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) (บริษัท) มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 

914.90  ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้ำนบำท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 803.01 ล้ำนบำท โดยรำย

ได้หลักที่เพิ่มขึ้นมำจำกกำรขำยสินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนและรำยได้จำกกำรให้บริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำที่

เพิ่มขึ้นจำกกำรรับงำนโครงกำรก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำ ทั้งจำกภำครัฐและภำคเอกชน

 อย่ำงไรกต็ำม ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 25.03 ล้ำนบำท หรอื 14.62% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน จงึท�ำให้ปี 2558 บรษิทัมกี�ำไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็น

ของบรษิทัใหญ่จ�ำนวน 34.31 ล้ำนบำท ลดลง 4.54 ล้ำนบำท หรอื 11.69% เมือ่เทยีบกบัปีก่อน ทีม่กี�ำไรสทุธส่ิวนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่จ�ำนวน 38.86 ล้ำนบำท

สรุปผลการดำาเนินงาน		

คำ�อธิบายและวิเคราะห์ผลการดำ�เนินงานของฝ่ายจัดการ

หน่วย: ล้ำนบำท

ปี	2558 ปี	2557 %	YoY

                    

รำยได้จำกกำรขำย 847.39 797.71 6.23%

รำยได้จำกกำรให้บริกำร 67.51 5.30 1174.28%

รำยได้อื่น 3.04 4.48 -32.15%

รวมรายได้ 917.94 807.49 13.68%

ต้นทุนขำย 624.78 580.99 7.54%

ต้นทุนบริกำร 49.84 4.18 1093.15%

รวมต้นทุน 674.62 585.17 15.29%

กำาไรขั้นต้น 240.29 217.85 10.30%

อัตรากำาไรขั้นต้น (%) 26.26% 27.13% -0.86%

รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 196.31 171.28 14.62%

ก�ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได้ 47.02 51.05 -7.90%

อัตรากำาไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.12% 6.32% -1.20%

ก�ำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 34.31 38.86 -11.69%

อัตรากำาไรสุทธิ	(%) 3.74% 4.81% -1.07%

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.21 0.24 -11.69%

จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก(ล้ำนหุ้น) 162.00 162.00  

หน่วย	:	ล้านบาท

โครงสร้างรายได้

ปี	2558 ปี	2557*
%	YoY

ล้านบาท % ล้านบาท %

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพ
แวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY)

715.45 78%      675.77 84% 5.87%

กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (CE) 104.82 11%        98.11 12% 6.83%

กลุม่สนิค้ำและบรกิำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้เพือ่อปุโภค บรโิภค (WATER) 94.64 10%        29.13 4% 224.93%

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 914.90 100% 803.01 100% 13.93%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงท�าให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

รายได้
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 ปี 2558 บริษัท มีรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 914.90 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้ำนบำท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มี

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวม 803.01 ล้ำนบำท

 รำยได้จำกกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน (SAFETY) มีจ�ำนวน 715.45 ล้ำนบำท เพิ่ม

ขึ้น 39.68 ล้ำนบำทหรือ 5.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน รำยได้เพิ่มขึ้นเนื่องจำกกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำรมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น นอกจำก

นี้กำรเพิ่มสินคำ้และบริกำรใหม่เพื่อขำยให้ลูกค้ำในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีคอล และกำรเพิ่มจ�ำนวนลูกคำ้ใหม่โดยกำรขยำยพื้นที่กำรขำยท�ำให้มีรำยได้

จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ภำคกำรผลิตในตลำดอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในภำวะอ่อนตัวตำมภำวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงท�ำให้รำยได้จำก

กำรขำยให้ลูกค้ำกลุ่มอุตสำหกรรมหลักอื่นๆมีจ�ำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน และมีจ�ำนวนลดลงในบำงกลุ่มอุตสำหกรรม

 ด้ำนรำยได้จำกกำรขำยในกลุ่มสินค้ำเพื่อกำรควบคุมสภำพแวดล้อม (CE) มีจ�ำนวน 104.82 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 6.70 ล้ำนบำท หรือ6.83% เมื่อ

เทียบกับปีก่อน ลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่ำบริษัทจะได้รับผลกระทบจำกกำรย้ำยฐำนกำรผลิตของโรงงำนขนำดใหญ่ กำรหด

ตัวของภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรม แต่บริษัทมุ่งเน้นกำรรักษำลูกค้ำเก่ำที่มีศักยภำพ ท�ำให้รำยได้จำกกลุ่มสินค้ำเพื่อกำรควบคุมสภำพแวดล้อมยังสำมำรถ

เติมโตได้

 รำยได้จำกกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) มีจ�ำนวน 94.64 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 65.51 ล้ำนบำท หรือ 

224.93% ประกอบด้วย รำยได้จำกกำรขำยระบบและอุปกรณ์ด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำจ�ำนวน 31.69 ล้ำนบำท และมีรำยได้จำกกำรให้บริกำรจ�ำนวน 62.95 

ล้ำนบำท โดยเป็นรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยน�้ำจำกระบบบ�ำบัดน�้ำเพื่อน�ำกลับมำใช้ใหม่จ�ำนวน 5.59 ล้ำนบำท และรำยได้จำกกำรให้บริกำรรับเหมำก่อสร้ำง

โครงกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำทั้งภำครัฐและภำคเอกชนรวมจ�ำนวน 57.36 ล้ำนบำท 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

 ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรจ�ำนวน 674.62 ล้ำนบำท ประกอบด้วยต้นทุนขำยจ�ำนวน 624.78 ล้ำนบำท และต้นทุนบริกำร

จ�ำนวน 49.84 ล้ำนบำท ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำรเพิ่มขึ้นตำมกำรขำยและกำรให้บริกำรที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขำยและบริกำรคิดเป็น 73.74% ของ

รำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร ท�ำให้มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นที่ 26.26% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบรหิำรใน ปี 2558 มจี�ำนวน 196.31 ล้ำนบำท ประกอบด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยจ�ำนวน 101.59 ล้ำนบำท และค่ำใช้จ่ำยใน

กำรบรหิำรจ�ำนวน 94.04 ล้ำนบำท ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยเพิม่ขึน้แปรผนัตำมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนใหญ่มำจำกค่ำตอบแทนบคุลำกร 

ส�ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรจ�ำนวน 94.04 ล้ำนบำท รวมค่ำตดัจ�ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำโครงกำรด้ำนระบบบ�ำบดัน�ำ้จ�ำนวน 5.93 ล้ำนบำท

 ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทำงกำรเงินจ�ำนวน 4.25 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 1.60 ล้ำนบำท หรือเพิ่มขึ้น 60.41% เนื่องจำกบริษัทใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจำก

สถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น โดยกำรออกตั๋วแลกเงินจ�ำนวน 100 ล้ำนบำท และตั๋วสัญญำใช้เงินจ�ำนวน 40 ล้ำนบำทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด�ำเนิน

ธุรกิจด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ

กำาไรสุทธิ

ปี 2558 บริษัทมีก�ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 34.31 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำก�ำไรสุทธิ 3.74%
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งบการเงินรวม ปี	2558 ปี	2557

อัตรำก�ำไรขั้นต้น 26.26% 27.13%

อัตรำก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 6.70% 7.89%

อัตรำก�ำไรสุทธิ 3.74% 4.82%

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.61% 12.27%

หน่วย	:	ล้านบาท

ณ	31	ธันวาคม	2558 ณ	31	ธันวาคม	2557
%	เปลี่ยนแปลง

ล้านบาท % ล้านบาท %

สินทรัพย์ 667.40 100.00% 550.37 100.00% 21.26%
หนี้สิน 346.10 51.86% 229.69 41.73% 50.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 321.30 48.14% 320.68 58.27% 0.19%

ฐานะการเงิน

 อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไรของบริษัท ในปี 2558 ลดลงจำกปีก่อน สำเหตุหลักจำกกำรขำยสินค้ำในกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำม

ปลอดภัย อำชีวอนำมัย ที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต�่ำในสัดส่วนที่สูงขึ้น และรำยได้จำกกำรรับงำนโครงกำรด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำจำกภำครัฐที่มีอัตรำก�ำไรขั้นต้นต�่ำ 

จึงท�ำให้ในปี 2558 บริษัทมีอัตรำก�ำไรขั้นต้น 26.26% ด้ำนค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร และต้นทุนทำงกำรเงินที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้บริษัทมีอัตรก�ำไรสุทธิ 

3.74% อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.61% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

สินทรัพย์

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.40 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน 117.03 ล้ำนบำท หรือ 

21.26% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจำกเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดจ�ำนวน 27.52 ล้ำนบำท  ลูกหนี้กำรค้ำสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 22.99 

ล้ำนบำท มีรำยกำรมูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจำ่ยล่วงหน้ำให้ผู้รับเหมำช่วงส�ำหรับงำนก่อสร้ำงระบบบ�ำบัดน�้ำรวมจ�ำนวน 39.04 ลำ้นบำท 

ด้ำนสินค้ำคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 11.63 ล้ำนบำท

 สนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีนเพิม่ขึน้หลกัจำกทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ ทีม่ำจำกกำรลงทนุในสนิทรพัย์ด้ำนศนูย์บรกิำรและสนิค้ำสำธติส�ำหรบักลุม่สนิค้ำ

ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน(SAFETY) จ�ำนวน 16.02 ล้ำนบำท กำรปรับปรุงอำคำรส�ำนักงำนจ�ำนวน 2.49 ล้ำนบำท 

และซื้อทรัพย์สินประเภทยำนพำหนะเพิ่มจ�ำนวน 5.76 ล้ำนบำท และตัดจ�ำหน่ำยยำนพำหนะจ�ำนวน 4.35 ล้ำนบำท โดยมีค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

สินทรัพย์ส�ำหรับงวดจ�ำนวน 14.48 ล้ำนบำท 

 ลูกหนี้การค้า

 ในปี 2558 บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำ-สุทธิจ�ำนวน 149.89 ล้ำนบำท ลูกหนี้กำรค้ำเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 22.99 ล้ำนบำท ตำมกำรขำยที่เพิ่มขึ้น

โดยมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย 55.22 วัน ใกล้เคียงกับปีก่อน ที่มีระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย 52.10 วัน 

โดยปกติ บริษัทมีนโยบำยกำรให้ระยะเวลำกำรจ่ำยช�ำระแก่ลูกค้ำส�ำหรับลูกค้ำที่ผ่ำนกำรพิจำรณำเครดิต ซึ่งบริษัทจะท�ำกำรพิจำรณำระยะเวลำกำรจ่ำย

ช�ำระจำกผลประกอบกำรทีผ่่ำนมำ ยอดกำรสัง่ซือ้ และประวตักิำรช�ำระเงนิในอดตี ส�ำหรบันโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู บรษิทัจะพจิำรณำจำกยอด

ค้ำงช�ำระของลกูหนีท้ีม่อีำยกุำรช�ำหนีเ้กนิ 180 วนั และไม่มกีำรเคลือ่นไหวซึง่จะพจิำรณำลกูค้ำเป็นรำยไป ใช้อตัรำกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญู 100% จำก

ยอดหนี้คงค้ำง ในปี 2558 บริษัทไม่มีกำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน

อัตราส่วนความสามารถในการทำากำาไร
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 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

 บริษัทมีสินค้ำคงเหลือ-สุทธิจ�ำนวน 227.50 ล้ำนบำท มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นจำกปีก่อน 11.62 ล้ำนบำท หรือ 5.38% จำกกำรสั่งซื้อสินค้ำเพิ่มขึ้นและ

มีรำยกำรงำนระหว่ำงก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น โดยมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 119.95 วัน ลดลงจำกปีก่อนทีมีระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย 126.37 วัน 

 ในส่วนของนโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่กำรลดมลูค่ำสนิค้ำส�ำหรบัสนิค้ำล้ำสมยัหรอืเสือ่มคณุภำพ บรษิทัพจิำรณำจำกอำยแุละสภำพของสนิค้ำเป็นหลกั 

กรณีเป็นสินค้ำเสื่อมสภำพเร็วมีอำยุเกิน 1 ปี ใช้อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 50% ของมูลค่ำสินค้ำคงค้ำง กรณีสินค้ำเสื่อมสภำพเร็วที่มีอำยุเกิน 

2 ปีขึ้นไปหรือสินค้ำช�ำรุดใช้อัตรำกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ 100% ของมูลค่ำสินค้ำคงค้ำง โดยในปี 2558 บริษัทมีค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำเพิ่มขึ้น

จ�ำนวน 1.10 ล้ำนบำทจำกปีก่อน

 ท่ีดิน	อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ	

 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2558 มีจ�ำนวน 140.69 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนจ�ำนวน 11.52 ล้ำนบำท จำกกำรลงทุนในสินทรัพย์ด้ำน

ศนูย์บรกิำรและสนิค้ำสำธติส�ำหรบักลุม่สนิค้ำด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน(SAFETY) จ�ำนวน 16.02 ล้ำนบำท ซือ้ยำน

พำหนะ 5.76 ล้ำนบำท และซื้อทรัพย์สินอื่นรวม 4.11 ล้ำนบำท ระหว่ำงปีตัดจ�ำหน่ำยทรัพย์สิน 4.55 ล้ำนบำท และลดลงจำกค่ำเสื่อมรำคำจ�ำนวนส�ำหรับ

งวดจ�ำนวน 14.48 ล้ำนบำท

 

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 346.10 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำก ณ 31 ธันวำคม 2557 จ�ำนวน 116.41 ล้ำนบำท หรือ 50.68% 

โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมำจำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินจ�ำนวน 98.18 ล้ำนบำท จำกกำรออกตั๋วแลกเงิน ด้ำนเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่ม

ขึ้น 20.16 ล้ำนบำทเนื่องจำกกำรสั่งซื้อสินค้ำในไตรมำส 4 ที่ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระเงิน หนี้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 4.16 ล้ำนบำทจำกกำร

ซื้อยำนพำหนะใหม่ส�ำหรับงำนจัดส่งสินค้ำ และมีภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำนเพิ่มขึ้น 2.53 ล้ำนบำท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ลดลงจ�ำนวน 6 ล้ำนบำท 

	 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 บรษิทัมเีงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิจ�ำนวน 139.13 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้จำกปีก่อน จำกกำรออกตัว๋แลกเงนิจ�ำนวน 

100 ล้ำนบำท เสนอแก่นักลงทุนรำยใหญ่และนักลงทุนสถำบัน ในอัตรำดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี ครบก�ำหนดวันที่ 1 เมษำยน 2559 โดยเงินส่วนใหญ่ใช้

เป็นเงินทุนหมุนเวียนส�ำหรับงำนก่อสร้ำงระบบ�ำบัดน�้ำ 

	 เจ้าหนี้การค้า-สุทธิ

 บรษิทัมเีจ้ำหนีก้ำรค้ำจ�ำนวน 112.22 ล้ำนบำท ประกอบด้วยเจ้ำหนีก้ำรค้ำในประเทศ 24.54 ล้ำนบำท และเจ้ำหนีก้ำรค้ำต่ำงประเทศ 87.68 

ล้ำนบำท โดยมีระยะเวลำกำรช�ำระหนี้เฉลี่ยในปี 2558 เท่ำกับ 87.54 วัน เพิ่มขึ้นจำกปีก่อนที่มีระยะเวลำช�ำระหนี้ 72.07 วัน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จ�ำนวน 321.30 ล้ำนบำท โดยมีก�ำไรสะสมลดลงเนื่องจำกกำรจ่ำย

เงินปันผลผู้ถือหุ้นจ�ำนวน 32.40 ล้ำนบำท และมีก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวดจ�ำนวน 34.31 ล้ำนบำท 

ในปี 2558 บรษิทัมอีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เท่ำกบั 1.07 เท่ำ เพิม่ขึน้จำกปีก่อนทีม่อีตัรำส่วนหนีส้นิต่อส่วนของเจ้ำของเท่ำกบั 0.71 เท่ำ เนือ่งจำก

มีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น 



 37บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ปี	2558 ปี	2557

อัตรำส่วนสภำพคล่อง (เท่ำ) 1.58 1.97
อัตรำส่วนหมุนเวียนลูกหนี้กำรค้ำ (เท่ำ) 6.61 7.01

ระยะเวลำเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 55.22 52.10

อัตรำส่วนหมุนเวียนเจ้ำหนี้ (เท่ำ) 5.66 5.70

ระยะเวลำช�ำระหนี้เฉลี่ย (วัน) 64.47 64.08

อัตรำส่วนหมุนเวียนสินค้ำคงเหลือ (เท่ำ) 3.04 2.89

ระยะเวลำขำยสินค้ำเฉลี่ย (วัน) 119.95 126.37

วงจรเงินสด (วัน) 110.69 114.39

หน่วย:ล้านบาท

กระแสเงินสด 31	ธันวาคม	2558 31	ธันวาคม	2557

เงินสดได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน (23.21) 32.37

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมลงทุน (4.29) (2.59)

เงินสดสุทธิได้มำ(ใช้ไป)จำกกิจกรรมจัดหำเงิน 55.20 (33.14)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2.39 (44.25)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด 59.14 31.62

 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด�ำเนินงำนจ�ำนวน 4.61 ล้ำนบำท โดยมีก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สิน

ด�ำเนินงำนจ�ำนวน 71.21 ล้ำนบำท สินทรัพย์และหนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเปลี่ยนแปลงสำเหตุหลักมำจำก ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 31.91 ล้ำน

บำท มูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ำยล่วงหน้ำให้ผู้รับเหมำช่วงงำนก่อสร้ำงโครงกำรระบบบ�ำบัดน�้ำเพิ่มขึ้นจ�ำนวน 39.04 ล้ำนบำท สินค้ำคง

เหลือเพิ่มขึ้น 15.20 ล้ำนบำท และมีเจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.68 ล้ำนบำท 

 กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจ�ำนวน 4.29 ล้ำนบำท เป็นเงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์จ�ำนวน 6.20 ล้ำนบำท จ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำอำคำร 

0.45 ล้ำนบำท โดยได้รับเงินจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินทรัพย์จ�ำนวน 1.69 ล้ำนบำทและรับดอกเบี้ยจ�ำนวน 0.41 ล้ำนบำท

 กระแสเงินสดได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงินจ�ำนวน 55.20 ล้ำนบำท จำกเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงินเพิ่มขึ้น 98.18  ล้ำนบำท โดยมีกำร

จ่ำยคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน 6 ล้ำนบำท จ่ำยดอกเบี้ยจ�ำนวน 4.22 ล้ำนบำท และจ่ำยเงินปันผล 32.40 ล้ำนบำท

แนวโน้มผลการดำาเนินงานปี	2559

  ในปี 2559 บริษัทคำดว่ำผลกำรด�ำเนินงำนจะเติบโตขึ้นกว่ำปี 2558 เนื่องจำกได้รับปัจจัยสนับสนุนจำกกำรเร่งใช้จ่ำยและกำรลงทุนในภำครัฐ 

และภำคกำรส่งออกคำดว่ำจะดีขึ้นจำกกำรฟื้นตัวของเศรษฐกิจในหลำยประเทศ ส่งผลต่อภำคกำรผลิตในกลุ่มลูกค้ำแต่ละอุตสำหกรรมที่จะเพิ่มค�ำสั่งซื้อ

สินค้ำด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นรักษำฐำนลูกค้ำเก่ำที่มีศักยภำพ และกำรเพิ่มมำร์เก็ตแชร์ในกลุ่ม

ลูกค้ำหลัก อย่ำงเช่น กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี โดยกำรร่วมมือกับพันธมิตรผู้ผลิตสินค้ำ ในกำรพัฒนำสินค้ำให้ตรงกับควำม

ต้องกำรของลูกค้ำให้มำกขึ้น ส�ำหรับลูกค้ำกลุ่มรำชกำร บริษัทได้เตรียมสินค้ำเพื่อเข้ำประมูลงำนในหลำยๆหน่วยงำน มั่นใจสินค้ำและรำคำสำมำรถแข่งขัน

ได้ นอกจำกนี้ งบประมำณด้ำนกำรก่อสร้ำงระบบประปำชุมชนจำกภำครัฐ มีส่วนสนับสนุนให้ธุรกิจด้ำนระบบบัดน้�ำของบริษัทเติบโตได้เพิ่มขึ้นอย่ำงโดด

เด่นในปี 2559 นี้ 

กระแสเงินสด

อัตราส่วนสภาพคล่อง
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 บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรควบคุมควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดยก�ำหนดโครงสร้ำง

และนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อวัตถุประสงค์หลักในกำรป้องกันและบริหำรควำมเสี่ยง รวมถึงก�ำหนดแนวปฏิบัติที่

สอดคล้องตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  

 

 กำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นกระบวนกำรส�ำคัญที่บริษัทและบริษัทย่อยให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำร เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อยำ่งยั่งยืน โดยมีจุด

มุ่งหมำยเพื่อให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงธุรกิจอยู่ภำยใต้กำรบริหำรของผู้บริหำรในทุกระดับชั้น

 

 ดังนั้นคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงในระดับองค์กร เพื่อให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงอย่ำง

มีประสิทธิภำพและสำมำรถควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตำมนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท และมีกำรทบทวนนโยบำยอย่ำงสม�่ำเสมอ ให้

ครอบคลุมควำมเสี่ยงในด้ำนต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดของกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เป็นสำระส�ำคัญ ดังนี้

1.	ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

 สินค้ำที่บริษัทจัดจ�ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินค้ำที่น�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยยอดกำรสั่งซื้อสินค้ำจำกต่ำงประเทศในปี 2556 ถึง ปี 2558 

คิดเป็นประมำณร้อยละ 67 ร้อยละ 69 และร้อยละ 68 ของยอดกำรสั่งซื้อทั้งหมด ตำมล�ำดับ ซึ่งกำรเสนอรำคำและกำรช�ำระเงินจะใช้เงินสกุลดอลลำร์

สหรัฐและดอลลำร์สิงคโปร์เป็นหลัก ในขณะที่สินค้ำเกือบทั้งหมดจัดจ�ำหน่ำยในประเทศ ดังนั้นบริษัทจึงอำจได้รับผลกระทบจำกควำมผันผวนของอัตรำ

แลกเปลี่ยนซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนสินค้ำและก�ำไรขั้นต้นของบริษัท อย่ำงไรก็ดีบริษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบดังกล่ำวและท�ำกำรขอเปิดวงเงินซื้อขำย

เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงินเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงดังกล่ำว ซึ่งเป็นวงเงินที่สำมำรถครอบคลุมยอดเจ้ำหนี้กำรค้ำต่ำงประเทศในขณะ

ใดขณะหนึ่ง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  บริษัทมีวงเงินซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกับสถำบันกำรเงิน ซึ่งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบำทไทย 275 

ล้ำนบำท  และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกับ 1.15  ล้ำนเหรียญ  โดยบริษัทจะซื้อเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงสม�่ำเสมอ  นอกจำกนี้บริษัทได้มีกำรบริหำร

ควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศด้วยกำรติดตำมควำมเคลื่อนไหวของอัตรำแลกเปลี่ยนอย่ำงต่อเนื่อง  ท�ำให้บริษัทได้รับผลกระทบ

จำกควำมเสี่ยงดังกล่ำวอย่ำงจ�ำกัด ดังจะเห็นได้จำกผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงจำกอัตรำแลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปีย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2556 ถึง ปี 2558 ที่มี

ยอด ก�ำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำแลกเปลี่ยน เท่ำกับ (2.09)  ล้ำนบำท 2.06 ล้ำนบำท และ (0.68) ล้ำนบำท ตำมล�ำดับ นอกจำกนี้เมื่ออัตรำแลกเปลี่ยนมี

กำรเปลี่ยนแปลงจนมีผลท�ำให้ต้นทุนสินค้ำของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่ำงมีนัยส�ำคัญ บริษัทจะท�ำกำรปรับรำคำสินค้ำไปตำมสภำพตลำดโดยแจ้งให้

ลูกค้ำทรำบล่วงหน้ำ ดังนั้นควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

2.	ความเสี่ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจำาหน่ายตราสินค้า	(Brand)	ที่สำาคัญ

 บริษัทเป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์เพื่อควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ที่ด�ำเนินธุรกิจกับบริษัทคู่ค้ำที่เป็นบริษัทผู้ผลิตสินค้ำหรือ

ผู้จัดจ�ำหน่ำยที่มีตรำสินค้ำของตนเองมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 30 ปี ส�ำหรับตรำสินค้ำที่มียอดขำยสูงสุด 3 อันดับแรก คิดเป็นประมำณ ร้อยละ 34 ของรำยได้

จำกกำรขำย ในปี 2558 ดงันัน้หำกบรษิทัมกีำรสญูเสยีตรำสนิค้ำดงักล่ำวไปอำจก่อให้เกดิผลกระทบต่อยอดขำยของบรษิทัได้ อย่ำงไรกต็ำมตลอดระยะเวลำ

ที่ผ่ำนมำบริษัทมียอดขำยที่เติบโตขึ้นเป็นล�ำดับ 

 นอกจำกนี้ บริษัทได้ด�ำเนินกำรปรับปรุง พัฒนำระบบบริหำรช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยมำกขึ้น รวมทั้งกำรมีภำพ

ลักษณ์ของผู้จัดจ�ำหน่ำยสินค้ำด้ำนอุปกรณ์นิรภัยและสิ่งแวดล้อมครบวงจรอย่ำงมืออำชีพ เพื่อให้บริษัทเจ้ำของตรำสินค้ำมีควำมมั่นใจในบริษัท และบริษัท

ยังคงรักษำสถำนะกำรเป็นตัวแทนจ�ำหน่ำยสินค้ำต่ำงๆ ต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง และบริษัทยังมีนโยบำยกำรลดควำมเสี่ยงและควำมเสียหำยจำกกำรกำรสูญเสีย

กำรเป็นตัวแทน โดยมีกำรพัฒนำตรำสินค้ำของบริษัทเองบำงส่วน ในปี 2558 บริษัทมีรำยกำรสินค้ำที่เป็นตรำสินค้ำของตนเองกว่ำ 200 รำยกำร คิดเป็น

สัดส่วนรำยได้ประมำณร้อยละ 10 ของรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรรวม 

3.	ความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้า	

 กำรจดัจ�ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิทัตัง้แต่ปี 2556 ถงึปี 2558 มยีอดขำยเครดติคดิเฉลีย่ประมำณ ร้อยละ 95 ของรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บรกิำร 

โดยเป็นกำรจ�ำหน่ำยแบบให้เครดติในกำรช�ำระเงนิ ดงันัน้กรณทีีล่กูค้ำของบรษิทัมลีกัษณะเป็นหนีส้ญูหรอืหนีส้งสยัจะสญูเป็นจ�ำนวนทีม่นียัส�ำคญัอำจส่งผล

ต่อสภำพคล่องและผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั บรษิทัจงึมนีโยบำยเน้นกำรควบคมุคณุภำพของลกูหนีก้ำรค้ำ ซึง่ในส่วนของลกูค้ำรำยใหม่ (ยกเว้นลกูค้ำรำย

ใหญ่ทีเ่ป็นนติบิคุคลทีม่ชีือ่เสยีงเป็นทีย่อมรบัทัว่ไป) จะต้องมกีำรสัง่ซือ้สนิค้ำเป็นเงนิสดเป็นระยะเวลำหนึง่ก่อนทีจ่ะมกีำรพจิำรณำเปิดวงเงนิให้เครดติในกำร

สั่งซื้อ นอกจำกนี้บริษัทยังมีนโยบำยกำรให้เครดิตที่รัดกุมกับลูกค้ำโดยมีกำรพิจำรณำทบทวนเครดิตลูกค้ำสม�่ำเสมอ จึงท�ำให้ในปี 2557 และปี 2558 ไม่มี

ปัจจัยความเสี่ยง
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ยอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ส�ำหรับปี 2556  บริษัทมียอดหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำกลูกหนี้กำรค้ำเพียง ร้อยละ 0.17 ยอดขำยเครดิต โดยบริษัทมี

นโยบำยกำรตัง้ค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยบนัทกึค่ำเผือ่หนีส้งสยัจะสญูโดยประมำณจำกจ�ำนวนหนีอ้ำจเกดิขึน้จำกกำรเรยีกเกบ็เงนิจำกลกูหนีไ้ม่ได้ตำมเงือ่นไข

กำรช�ำระเงิน โดยอำศัยประวัติกำรเรียกเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้ำง ณ วันที่งบแสดงฐำนะกำรเงิน โดยพิจำรณำจำกลูกหนี้ที่

มีอำยุกำรช�ำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีกำรเคลื่อนไหว ซึ่งอำจพิจำรณำ ตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญร้อยละ 100 จำกยอดหนี้คงค้ำงทั้งสิ้นเป็นรำย ๆ ไป  

 

4.	ความเสี่ยงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินค้าคงคลังของบริษัท

 บริษัทมีรำยกำรสินค้ำที่จ�ำหน่ำยอยู่มำกกว่ำ 3,000 รำยกำร โดยมีสินค้ำที่หมุนเวียนเร็วอยู่ประมำณร้อยละ 80 ซึ่งบำงครั้งสินค้ำที่เป็นที่นิยมของ

ลูกค้ำจะมีกำรขำดตลำดบ้ำงในบำงโอกำส หรือมีสินค้ำบำงรำยกำรที่คงค้ำงอยู่ในคลังสินค้ำอันเนื่องมำจำกำรเปลี่ยนแปลงในด้ำนควำมต้องกำรของตลำด  

กำรได้รบัผลกระทบจำกกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ ซึง่ส่งผลกระทบต่อกำรหมนุเวยีนของสนิค้ำคงคลงั และ อำจน�ำไปสูส่นิค้ำค้ำงสต๊อค อย่ำงไรกด็บีรษิทัได้จดัท�ำ

แผนกำรส่งเสริมกำรขำย และกำรขยำยช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย ทั้งในแง่ของกำรขยำยสำขำของบริษัท และตลำดต่ำงประเทศ นอกจำกนี้ บริษัทมีนโยบำย

ทีจ่ะพฒันำประสทิธภิำพกำรให้บรกิำร โดยกำรบรหิำรจดักำรห่วงโซ่อปุทำนทัง้ระบบ และได้น�ำเอำระบบกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำ ในรปูแบบของกำรพฒันำ

โปรแกรมต่ำง ๆ ที่บริษัทมีอยู่ เช่น คลังสินค้ำ (WMS) ระบบ ERP มำจัดกำร รวมถึงกำรพัฒนำระบบ MRP เพื่อให้ สำมำรถบริหำรสินค้ำคงคลังได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ ตอบสนองควำมต้องกำรของลกูค้ำและท�ำให้ลกูค้ำมัน่ใจในกำรให้บรกิำรได้เป็นอย่ำงด ี บรษิทัเชือ่ว่ำโปรแกรมต่ำง ๆ  ทีไ่ด้รบักำรปรบัปรงุและ

พฒันำอย่ำงต่อเนือ่งนีส้ำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขนัจะเพิม่ประสทิธภิำพด้ำนกำรบรหิำรจดักำรสนิค้ำคงคลงั  เพิม่อตัรำกำรหมนุของ

สินค้ำและกำรบริหำรต้นทุนสินค้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด    

5.	ความเสี่ยงจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย	บริษัท	ผลธัญญะ	(แคมโบเดีย)	จำากัด

 เดิมบริษัทมีเงินลงทุนในหุ้นสำมัญของบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด บริษัทย่อยของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่ำกำรลงทุน 

210,000 ดอลล่ำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเทียบเท่ำ 6.77 ล้ำนบำท ในปี 2558 กำรด�ำเนินงำนในบริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด ยังคงมีผลขำดทุนต่อเนื่อง 

บรัษัทจึงเจรจำขอซื้อหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 30 จำกผู้ร่วมทุน ในรำคำ 1 บำท เนื่องจำกมีผลกำรด�ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน

 จำกแผนงำนของปี 2559 หลังจำกบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จ�ำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 บริษัทมีแผนงำนที่

จะขยำยตลำดสนิค้ำด้ำนอปุกรณ์ด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดล้อม เนือ่งจำกเหน็ศกัยภำพของตลำดทีเ่ริม่เตบิโตขึน้ นอกเหนอืจำกธรุกจิ

ด้ำนระบบบ�ำบัดน�้ำ เพื่อให้มีผลกำรด�ำเนินงำนดีขึ้นในระยะอันใกล้นี้

 ในปี 2558 บริษัทได้ตั้งส�ำรองกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุนในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด เพิ่มอีกจ�ำนวน 3.38 ล้ำนบำท รวมเป็นกำรตั้ง

ส�ำรองกำรด้อยค่ำจำกเงินลงทุนจ�ำนวน 6.77 ล้ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 ตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

6.	ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา

	 6.1	ความเสี่ยงจากการดำาเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากำาหนด

 ในสัญญำว่ำจ้ำงงำนที่บริษัทรับจ้ำงด�ำเนินกำรให้กับผู้ว่ำจ้ำงแต่ละรำยจะระบุระยะเวลำกำรให้บริกำรที่แน่นอนที่บริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำงจะ

ต้องส่งมอบ ซึ่งบำงโครงกำรอำจเกิดปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรด�ำเนินกำร กำรไม่สำมำรถควบคุมงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก�ำหนด หรือมี

สำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ เช่น ภัยธรรมชำติ เป็นต้น ซึ่งหำกควำมล่ำช้ำดังกล่ำวมีสำเหตุมำจำกบริษัทในฐำนะผู้รับจ้ำง บริษัท

จะมีภำระค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นจำกเงินค่ำปรับที่ผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกร้องได้ตำมเงื่อนไขที่ระบุในสัญญำ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อก�ำไรของโครงกำร 

 บริษัทตระหนักถึงปัญหำดังกล่ำว จึงก�ำหนดวิธีกำรป้องกันควำมเสี่ยง โดยกำรวำงแผนงำนและกำรก�ำหนดเวลำท�ำงำนตำมหลัก Critical Path 

Method (CPM) มีกำรจัดประชุมเสนอแผนงำนในส่วนโครงกำรก่อสร้ำงล่วงหน้ำทุกเดือน อำทิ กำรวำงแผนงำนก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จก่อนระยะเวลำตำม

สัญญำ กำรวำงแผนก�ำหนดกำรสั่งซื้อ สั่งจ้ำง และกำรก�ำหนดแนวทำงบริหำรควำมเสี่ยงจำกเหตุกำรณ์ที่อำจท�ำให้งำนล่ำช้ำ นอกจำกนี้ บริษัทได้ร่วมมือ

และประสำนงำนกับฝ่ำยที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหำให้สำมำรถด�ำเนินให้เสร็จตำมระยะเวลำในสัญญำ

	 6.2	ความเสี่ยงจากภาระผูกพันในโครงการภายหลังการส่งมอบงาน

 โครงกำรก่อสร้ำงที่ส่งมอบแล้ว ซึ่งในสัญญำจะระบุว่ำบริษัทจะต้องรับผิดชอบค่ำควำมเสียหำย ควำมช�ำรุดและควำมบกพร่องที่อำจเกิดขึ้น

ภำยหลังกำรส่งมอบงำนให้กับผู้ว่ำจ้ำงโดยมีระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี ดังนั้นบริษัทอำจได้รับควำมเสี่ยงจำกภำระผูกพันในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว

 อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัได้ก�ำหนดมำตรฐำนในกำรด�ำเนนิกำรก่อสร้ำง ด้วยกำรควบคมุคณุภำพของงำนให้ได้ตรงตำมมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง และใช้วสัดุ

อปุกรณ์ทีม่มีำตรฐำน มกีำรรบัประกนัสนิค้ำครอบคลมุระยะเวลำกำรรบัประกนัผลงำนของบรษิทั เพือ่ให้ควำมเสีย่งจำกกำรรบัประกนัผลงำนเกดิขึน้น้อยทีส่ดุ
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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 29 กุมภำพันธ์ 2559  มีดังนี้ 

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำานวนหุ้น ร้อยละ
1. ครอบครัวหวังธำารง 75,243,720 46.45%

- นำยชวลิต หวังธ�ำรง 24,490,560 15.12%

- น.ส.ธัญธิดำ หวังธ�ำรง 18,287,520 11.29%

- นำงเนำวรัตน์ หวังธ�ำรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยชวลิต หวังธ�ำรง) 15,600,000 9.63%

- นำยธันยำ หวังธ�ำรง 12,000,000 7.41%

- น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยธันยำ หวังธ�ำรง) 4,224,000 2.61%

- นำงวรรณี หวังธ�ำรง 641,640 0.40%

2. ครอบครัวจารุตั้งตรง 31,929,999 19.71%

- นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง 23,849,000 14.72%

- นำงอนัญญำ จำรุตั้งตรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง) 6,830,999 4.22%

- นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 1,000,000 0.62%

- นำยประเสริฐ จำรุตั้งตรง 150,000 0.09%

- นำงธนิดำ จำรุตั้งตรง 30,000 0.02%

- นำยณัฐพงษ์ จำรุตั้งตรง 70,000 0.04%
3. นายวิโรจน์	ตั้งสถาพรพงษ์ 2,843,100 1.76%

4. ครอบครัวชุนหจินดา 2,840,000 1.75%

- นำยพรชัย ชุนหจินดำ 1,310,000 0.81%

- นำงเสำวนีย์ ชุนหจินดำ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ) 696,000 0.43%

- น.ส.ศิริภรณ์ชุนหจินดำ 700,000 0.43%

- นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ 134,000 0.08%
5. นายอุเทน	พัฒนานิผล 2,400,000 1.48%
6. บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จำากัด 2,234,580 1.38%
7. นายสุรชัย	ฟองอมรกุล 1,590,000 0.98%
8. ครอบครัววงศ์ธนะเกียรติ 1,507,540 0.93%

นำงนนัทยิำ วงศ์ธนะเกยีรต ิ(บคุคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรพัย์ฯ ของ นำยนำยแพทย์ประมขุ วงศ์ธนเกยีรต)ิ 1,422,540 0.88%
นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 85,000 0.05%

9. นายสุพจน์	อรุณวณิชย์พร 1,110,000 0.69%
10. นายพีรพัฒน์	โปษยานนท์ 1,048,740 0.65%
11. อื่นๆ 40,587,867 25.05%

รวม 161,999,986 100.00%

โครงสร้างการถือหุ้น



 41บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 สรุปรำยกำรเปลี่ยนแปลงสัดส่วนกำรถือหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวำคม 2558

ลำาดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 30	ธันวาคม	2557 30	ธันวาคม	2558 เพิ่มขึ้น	(ลดลง)
กรรมการบริษัท

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ/1          1,230,000             1,288,000 58,000 

2 นำยชวลิต หวังธ�ำรง            24,490,560         24,490,560 -  

คู่สมรส    15,600,000            15,600,000  -

3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง/2
               
4,749,000 

               
1,000,000 (3,749,000)

คู่สมรส             18,830,999              6,830,999 (12,000,000)

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ /3 24,000                    - (24,000)

5 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 24,000                  24,000 - 

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 24,000                  24,000 -

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ/4                34,320                     - (34,320)

คู่สมรส 1,488,240               1,422,540               (65,700)

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - - -

9 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี/5               -             198,600 198,600 

ผู้บริหาร

1 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ/6                 108,000                 134,000 26,000

คู่สมรส                696,000               696,000 - 

2 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 600,000                 600,000 - 

3 นำยปโยธร มุ้งทอง - - -

4 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล - - -

5 นำยธันยำ หวังธ�ำรง 12,000,000 12,000,000

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ 4,224,000 4,224,000

การกระจายการถือหุ้นตามสัญชาติ

 กำรกระจำยกำรถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559 ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา

จำานวน จำานวนหุ้น % จำานวน จำานวนหุ้น % จำานวน จำานวนหุ้น %

ผู้ถือหุ้นสัญชำติไทย 1,461 161,999,986 100 5 2,383,900 1.47% 1,456 159,616,086 98.53%
ผู้ถือหุ้นสัญชำติต่ำงด้ำว - - - - - - - - -

รวม 1,461 161,999,986 100 5 2,383,900 1.47% 1,456 159,616,086 98.53%

หมำยเหตุ : 

กรรมกำร    /1 ล�ำดับ1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ ซื้อ 1 ครั้ง จ�ำนวน 58,000 หุ้น เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2558

  /2 ล�ำดับ3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง และคู่สมรส โอนหุ้นจ�ำนวน 15,749,000 หุ้นให้แก่บุตร (นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง) เมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2558

  /3 ล�ำดับ4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ โอนหุ้นจ�ำนวน 24,000 หุ้นให้แก่มูลนิธิสำยใจไทยฯ “โครงกำรปันหุ้นออมบุญ” เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2558

  /4 ล�ำดับ7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติและคู่สมรส  จ�ำหน่ำยหุ้น ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 34,320 หุ้น เมื่อวันที่ 23 มีนำคม 2558

       จ�ำหน่ำยหุ้น ครั้งที่ 2 จ�ำนวน 65,700 หุ้น เมื่อวันที่ 24 มีนำคม 2558  

  /5 ล�ำดบั9 พลเอกชยัวฒัน์ สท้อนด ีได้รบัแต่งตัง้เป็นกรรมกำร มผีล 12 ตลุำคม 2558 ซือ้ 1 ครัง้ จ�ำนวน 150,000 หุน้ เมือ่วนัที ่25 พฤศจกิำยน 2558 รวม กบัถอืหุน้เดมิอกี 48,600 หุน้

ผู้บริหำร  /6 ล�ำดับ 1 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ ซื้อ 1 ครั้ง จ�ำนวน 26,000 หุ้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2558
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รายชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย
 

บริษัท	ผล	พาลาเดียม	จำากัด

 บริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกช�ำระแล้ว 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุ้นสำมัญ 100,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้

หุ้นละ 10 บำท โดยมีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท	ผล	วอเตอร์	จำากัด

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

รำยชื่อผู้ถือหุ้น 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 โดย บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%

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 1,000,000 100%
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นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

 บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลไม่ต�ำ่กว่ำร้อยละ 40 ของก�ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิได้นติบิคุคลและส�ำรองต่ำงๆ ตำมกฎหมำยและทีบ่รษิทัก�ำหนด

ไว้ในแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกก�ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษัท  อย่ำงไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจจะก�ำหนดให้บริษัทจ่ำยเงินปันผลแตก

ต่ำงไปจำกนโยบำย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนกำรลงทุน ควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสมอื่นๆ ในอนำคต เมื่อคณะกรรมกำรบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงินปันผล

ประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบรษิทัมอี�ำนำจอนมุตัใิห้จ่ำยเงนิปันผล

ได้ แล้วให้รำยงำนแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

 ส�ำหรับบริษัทย่อย ก�ำหนดให้ใช้นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีควำมจ�ำเป็นต้องใช้เงินเพื่อ

กำรลงทุนเพิ่มหรือขยำยธุรกิจ  คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ำยเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต�่ำกว่ำร้อยละ 40 

ของก�ำไรสุทธิหลังจำกหักภำษีเงินได้นิติบุคคลและส�ำรองตำมกฎหมำยแล้วในแต่ละปี อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษัทย่อยอำจจะก�ำหนดให้บริษัท

จ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยดังกล่ำวได้ตำมควำมเหมำะสมและควำมจ�ำเป็นของบริษัทย่อย

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556 ปี	2555 ปี	2554

เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล 0.08 บำท 0.08 บำท 0.13 บำท 0.11 บำท 0.10 บำท

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

หุ้นปันผล - - 5 หุ้นเดิม : 1 หุ้น
ใหม่

- -

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.21 บำท 0.24 บำท 0.38 บำท 0.24 บำท 0.21 บำท

อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ 94.42% 83.39% 114.39% 71.32% 93.54%

หมายเหตุ * ขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2559 และผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

 ตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
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1	องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท
 

 ข้อบังคับของบริษัท จะพึงมีจ�ำนวนเท่ำใดให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนด  แต่จ�ำนวนกรรมกำรต้องไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อย

กว่ำกึง่หนึง่ของจ�ำนวนกรรมกำรทัง้หมดต้องมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร และกรรมกำรจะเป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัหรอืไม่กไ็ด้ และมกีรรมกำรอสิระไม่น้อยกว่ำ 

3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ กรรมกำรไม่น้อยกว่ำครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยกรรมกำรทั้งหมดของบริษัท ต้อง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตำมที่กฎหมำยก�ำหนด (โปรดดูรำยชื่อและประวัติของคณะกรรมกำรบริษัท เพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร 

ผู้บริหำร ผู้มีอ�ำนำจควบคุม และเลขำนุกำรบริษัท)

 การแต่งตั้งกรรมการ  

• ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมกำรบริษัท ตำมหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  ผู้ถือหุ้นรำยหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ำกับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง 

(2)  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำม (1)  เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้

แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง  

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง ให้ประธำน

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

• ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีที่คณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือกกรรมกำรคนหนึ่ง หรือ

หลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได้ รองประธำนกรรมกำรมีหน้ำที่ตำมข้อบังคับในกิจกำร ซึ่งประธำนกรรมกำรมอบหมำย

• ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว 

จะอยู่ในต�ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

 การพ้นจากตำาแหน่ง

• ในกำรประชมุสำมญัประจ�ำปีทกุครัง้ ให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึง่ในสำม กรรมกำรทีอ่อกตำมวำระนัน้อำจถกูเลอืกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่ง

ใหม่อีกวำระหนึ่งก็ได้

•     นอกจำกกำรพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรจะพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย  หรือลำออก หรือขำดคุณ  สมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ำม

ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก หรือศำลมีค�ำสั่งให้ออก

•  กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต�ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษัท กำรลำออกมีผลนับแต่วันที่ใบลำออกไปถึงบริษัท ทั้งนี้กรรมกำรซึ่งลำออก

จะแจ้งกำรลำออกของตนให้นำยทะเบียนบริษัทมหำชนจ�ำกัดทรำบด้วยก็ได้

•  ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อำจลงมตใิห้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถงึครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่ำสำมในสีข่องจ�ำนวน

ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงปัจจุบัน คณะกรรมกำรของบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย

โครงสร้างการจัดการ
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ปัจจุบัน คณะกรรมกำรของบริษัท มีจ�ำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัท

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

 ตำมข้อบังคับบริษัท จ�ำนวนชื่อหรือกรรมกำรซึ่งจะลงชื่อเป็นส�ำคัญผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมกำรสองคนลงลำยมือชื่อร่วมกันและประทับ

ตรำส�ำคัญของบริษัท คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจก�ำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจผูกพันบริษัท

 คณะกรรมกำรมีอ�ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรผู้ใดผู้หนึ่ง หรือหลำยคน หรือบุคคลอื่นกระท�ำกำรอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเฉพำะกิจแทนคณะกรรมกำร

ได้ และคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�ำนำจนั้นๆได้

วาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัท

 ในกำรประชุมสำมัญประจ�ำปีทุกครั้งให้กรรมกำรออกจำกต�ำแหน่งหนึ่งในสำม ถ้ำจ�ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ให้

ออกโดยจ�ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกต�ำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภำยหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลำกกันว่ำ

ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมกำรคนที่อยู่ในต�ำแหน่งนำนที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจำกต�ำแหน่ง กรรมกำรซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งแล้วอำจได้รับเลือก

ตั้งใหม่ได้

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และกำรก�ำกับดูแลให้กำรบริหำรจัดกำรเป็นไปตำมเป้ำหมำย

และแนวทำงที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภำยใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝำ่ย รวมถึงกำรปฏิบัติให้เป็น

ไปตำมหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุนที่จัดตั้งขึ้นตำม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2551 มีอ�ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังต่อไปนี้

โดยมี นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท

หมำยเหตุ: 
/1 ล�าดับที่ 1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2557
/2 ล�าดับที่ 9 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายธันยา หวังธ�ารง กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง ประเภทกรรมการ วันที่เริ่มดำารงตำาแหน่งกรรมการ

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ /1 ประธำนกรรมกำร กรรมกำร 12 กันยำยน 2550

2 นำยชวลิต หวังธ�ำรง กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 12 กันยำยน 2550

3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 12 กันยำยน 2550

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 12 กันยำยน 2550

5 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 12 กันยำยน 2550

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 12 กันยำยน 2550
7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 13 มกรำคม 2557

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำร กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 30 เมษำยน 2556

9 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี /2 กรรมกำร กรรมกำร 12 ตุลำคม 2558
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1.   คณะกรรมกำรบรษิทัต้องปฏบิตัใิห้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัหิน้ำที่

ด้วยควำม ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษำผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

2.   ก�ำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริษัท

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

ก�ำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

4.     พจิำรณำตดัสนิใจในเรือ่งทีม่สีำระส�ำคญัเช่น แผนธรุกจิ งบประมำณ โครงกำรลงทนุขนำดใหญ่ อ�ำนำจกำรบรหิำร และรำยกำรอืน่ใดตำมทีก่ฏหมำยก�ำหนด

5.   ก�ำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงำนของผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย แผนงำนที่ก�ำหนด และก�ำหนดค่ำตอบแทนที่เหมำะสม

6.    ก�ำหนดนโยบำย กลยทุธ์  และแนวทำงกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งอย่ำงครอบคลมุ รวมถงึกำรตดิตำม ดแูลกำรจดักำรควำมเสีย่งให้มปีระสทิธภิำพ

7.  จัดให้มีระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรคต่ำงๆ เพื่อกำรติดตำมและปรับปรุงแก้ไขแผนงำน

และกลยุทธ์ต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม

8.   จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอเหมำะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำกำรท�ำรำยกำรต่ำงๆ ได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ�ำนำจ มีกำรจัดท�ำบัญชีที่ถูก

ต้อง ระบบต่ำงๆ สำมำรถป้องกันกำรน�ำทรัพย์สินของบริษัทไปใช้ในทำงมิชอบ

9.   จัดให้มีระบบบัญชี รำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้

10. ก�ำกับ ดูแลและจัดกำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมถึงรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

11. ก�ำกับ ดูแล ให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท   

12. รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในกำรจัดท�ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีไว้ในรำยงำน

ประจ�ำปี และครอบคลมุเรือ่งส�ำคญัๆ ตำมนโยบำยข้อพงึปฏบิตัทิีด่สี�ำหรบักรรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

13. คณะกรรมกำรอำจแต่งตัง้บคุคลอืน่ใดให้ด�ำเนนิกจิกำรของบรษิทั ภำยใต้กำรควบคมุของคณะกรรมกำร หรอือำจมอบอ�ำนำจเพือ่ให้บคุคล ดงักล่ำว

มอี�ำนำจ และ/หรอืภำยในเวลำตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร ซึง่คณะกรรมกำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลงหรอืแก้ไขอ�ำนำจนัน้ๆ ได้

2	คณะกรรมการตรวจสอบ
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหน้ำที่รับผิดชอบกำรสอบทำนรำยกำรด้ำนกำรเงินของบริษัท สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

และระบบบริหำรควำมเสี่ยง กำรปฏิบัติตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำรจัดท�ำรำยงำน หรือให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัท 

เพื่อกำรอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 ท่ำนดังนี้

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง

1 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

2 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

3 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ

คณะกรรมกำรตรวจสอบล�ำดับที่ 1 และล�ำดับที่ 3 เป็นกรรมกำรตรวจสอบที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอ สำมำรถที่หน้ำที่ในกำรสอบทำนควำม

น่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

โดยมี นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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วาระการดำารงตำาแหน่ง

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

ที่ได้รับกำรแต่งตั้งแทนคงอยู่ในต�ำแหน่งเท่ำวำระที่เหลือของกรรมกำรที่ลำออก 

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 ได้ท�ำกำรทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ 

และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 1.  สอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่ำงเพียงพอ

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

         และมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง 

          โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน

 3.  สอบทำนให้บริษัทปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

         และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

 4.  สอบทำนรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน

 5.  สอบทำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัท

 6.  พิจำรณำ คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้ำงบุคคลซึ่งมีควำมเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกส�ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อ

          ท�ำหน้ำที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้ำร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรประชุมด้วย

          อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 7.  จัดท�ำรำยงำนก�ำกับกำรดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ�ำปีบริษัทซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำม

          โดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

 8.  ปฏิบัติกำรอื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยด้วยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 9.  ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสมอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง

 10. สอบทำนรำยงำนที่เกี่ยวข้องกำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
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โดยมี นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ/1 ท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

หมายเหตุ:
/1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 แต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็น เลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยต�าแหน่ง ปัจจุบัน นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

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

ก�ำหนดค่ำตอบแทนซึ่งพ้นจำกต�ำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ

กรรมกำร นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนอำจพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย ลำออก และขำดคุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

 ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีหน้ำที่สรรหำและคัดเลือกบุคคลเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ประธำนเจ้ำ

หน้ำที่บริหำร และผู้บริหำรระดับสูง และมีหน้ำที่เสนอแนะควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรผลตอบแทน ต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ได้พิจำรณำทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ดังต่อไปนี้
1.  พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำงและองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

2.  พจิำรณำสรรหำกรรมกำรทีม่คีณุสมบตัติำมหลกัเกณฑ์กำรสรรหำกรรมกำรบรษิทั และก�ำหนดคณุสมบตัทิีเ่หมำะสมของกรรมกำรและผูบ้รหิำร

ระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป และหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำเพือ่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป

3.   พจิำรณำทบทวนคณุสมบตัขิองกรรมกำร และกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดวำระ และผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป

4.  ก�ำหนดวิธีกำรและกระบวนกำรในกำรพัฒนำบุคลำกรให้มีคุณสมบัติเหมำะสมในกำรด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำร และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

5.  ก�ำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำร

ฝ่ำยขึน้ไป โดยน�ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูอ้นมุตัค่ิำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขึน้ไป ส่วนค่ำตอบแทนของ

คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ

6.  ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป

7.  พิจำรณำเงื่อนไขกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ใหม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่

ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมกำรหรือพนักงำนที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่ำร้อยละห้ำ(5) 

8.  ท�ำหน้ำที่ชี้แจงตอบค�ำถำมเกี่ยวกับค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.  ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

10. จัดท�ำรำยงำนกำรปฏิบัติงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี

11. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม

12. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นใดตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยและที่กฎหมำยก�ำหนด หรือตำมควำมจ�ำเป็นและเหมำะสม

4	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง

1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3 นำยชวลิต หวังธ�ำรง กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

3	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน
 

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

โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่ำน 

ประกอบด้วย
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 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเป็นคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องเพื่อท�ำหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรและจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับ

กิจกำรให้มีประสิทธิภำพ โดยสอดคล้องกับนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัทและตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีของตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วยสมำชิกที่เป็นประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร และ/หรือ

บุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก ซึ่งได้รับกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวนไม่เกิน 5 คน

 ปัจจุบัน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีจ�ำนวน 5 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 

5 นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ /2 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง/กรรมกำรอิสระ

โดยมี ผศ.ดร.สรำยุทธ์ นำทะพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

และ นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

หมายเหตุ:   : 
/1 ผศ.ดร.สลุกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ได้รบัการแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบรหิารความเสีย่ง ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุจิากบคุคลภายนอก มผีลตัง้แต่วนัที ่10 กมุภาพนัธ์ 2557 เป็นต้นไป
/2 นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง ตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 18 

มกราคม 2559

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำกวันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง นอกจำกพ้นต�ำแหน่งตำมวำระแล้ว 

กรรมกำรบริหำรควำมสี่ยงอำจพ้นจำกต�ำแหน่งเมื่อ ตำย ลำออก และขำดคุณสมบัติ

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ได้พิจำรณำทบทวนและมีมติอนุมัติก�ำหนดขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และ

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ดังต่อไปนี้

1. ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำในเรื่องกำรบริหำรควำมเสี่ยงโดยรวม

2. ก�ำหนดกลยุทธ์ แผนบริหำรควำมเสี่ยง และทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำร

    ควำมเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษัท

3. ก�ำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบำยกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนกำรบริหำร ควำมเสี่ยง 

    ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมำยรวมถึงกำรก�ำหนดประเมิน สอดส่อง

    ดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเสี่ยงและติดตำมควำมเสี่ยง
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5	คณะกรรมการบริหาร	

 กรรมกำรบริหำร มีจ�ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง

1 นำยชวลิต หวังธ�ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร

2 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำรบริหำร

3 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรบริหำร

4 นำยธันยำ หวังธ�ำรง กรรมกำรบริหำร

โดยมี นำงสำวศิริพร อ่อนดี ท�ำหน้ำที่ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำร

ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรบรหิำรหมำยรวมถงึประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรมอี�ำนำจหน้ำทีใ่นกำรบรหิำรงำนในเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรด�ำเนนิงำนตำมปกตธิรุกจิของบรษิทั

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

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร ดังต่อไปนี้

1. ด�ำเนินกำรตำมนโยบำยที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย

2. เป็นผู้ก�ำหนดยุทธศำสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำว ด้วยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

3. ก�ำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมปกติของบริษัทตำมอ�ำนำจหน้ำที่ที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย

4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ�ำเป็นต่อกำรด�ำเนินงำนของบริษัทโดยอยู่ภำยใต้กรอบงบประมำณที่ผ่ำนกำรอนุมัติจำกคณะกรรมกำร

บริษัทในแต่ละปี

 คณะกรรมกำรบริหำรอำจมอบอ�ำนำจช่วงให้ผู้บริหำรหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีอ�ำนำจด�ำเนินกำรในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือหลำยเรื่องตำมที่คณะ

กรรมกำรบรหิำรเหน็สมควร กำรอนมุตัริำยกำรของคณะกรรมกำรบรหิำรและ/หรอืกำรมอบอ�ำนำจช่วงต้องไม่เป็นกำรอนมุตัริำยกำรทีเ่กีย่วโยง หรอืรำยกำร

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่ คณะกรรมกำรบริหำรมีส่วนได้เสียตำมที่ก�ำหนดในข้อบังคับของบริษัท และประกำศคณะกรรมกำร

ก�ำกับตลำดทุน โดยกำรอนุมัติใดๆ ต้องเป็นไปตำมนโยบำยและอ�ำนำจอนุมัติตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด

6	ผู้บริหาร

 มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2558 เห็นชอบให้ปรับโครงสร้ำงองค์กรใหม่ โดยเพิ่มต�ำแหน่งกรรมกำร

ผู้จัดกำร เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร

 ปัจจุบัน ผู้บริหำรบริษัท มีจ�ำนวน 6 ท่ำน ประกอบด้วย

ลำาดับ ชื่อ	–	สกุล ตำาแหน่ง

1 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร

2 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ /1 กรรมกำรผู้จัดกำร/ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์

3
นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยปฏิบัติกำร/

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม/ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

4 นำยปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำยกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย    อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน

5 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

6 นำยธันยำ หวังธ�ำรง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด

หมายเหตุ:  ผู้บริหารสี่รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ล�าดับรองลงมาจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษัทที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 

ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท�าหน้าที่การบริหารจัดการด้านต่างๆ   
 /1 ล�าดับ 2 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา  ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559



 51บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 1. น�ำองค์กรให้บรรลุเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ด้ำนธุรกิจขององค์กร ดังนี้

  -  เป็นผู้น�ำกำรก�ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ธุรกิจทั้งธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยำว

  -  ควบคุมและก�ำกับผลกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทโดยภำพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบำย

  -  เป็นผู้น�ำในกำรแก้ไขปัญหำและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ

  -  เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษำ แนะน�ำ ถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนนโยบำยและกลยุทธ์ให้กับบุคลำกรระดับบริหำรจัดกำรของบริษัท 

 2. ให้กำรสนับสนุนและก�ำกับดูแลโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำองค์กรของบริษัท

 3. ก�ำกับดูแลกำรบริหำรและกำรด�ำเนินแผนกลยุทธ์ธุรกิจต่ำงๆของบริษัท และบริษัทฯ ย่อย 

 4. ก�ำกับดูแลหน่วยงำนกระบวนกำรหลักของธุรกิจคือฝ่ำยขำย ฝ่ำยตลำด และแผนนกจัดซื้อ ของบริษัทฯ 

 5. ชีน้�ำแนวทำงทีจ่ะช่วยให้บรษิทับรรลผุลสมัฤทธิด้์ำนวสิยัทศัน์  พนัธกจิ  กลยทุธ์  เป้ำหมำย วตัถปุระสงค์ และผลลพัธ์ทำงธรุกจิประจ�ำปีของ บรษิทั

 6. ให้กำรสนับสนุนและอ�ำนวยกำรแก่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อให้สำมำรถด�ำเนินภำรกิจกำรก�ำกับดูแลบริษัทอย่ำงบรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 7. ให้กำรสนบัสนนุกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ โดยเป็นผูช่้วยประสำนงำนระหว่ำงคณะกรรมกำรชดุย่อยกบับคุลำกรของบรษิทั

 8. ให้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้บริหำรระดับสูงของบริษัท 

 9. ให้ค�ำแนะน�ำกำรพัฒนำทุนมนุษย์ของบริษัทโดยกำรก�ำหนดนโยบำย  และกำรด�ำเนินงำนต่ำงๆด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรโดยเฉพำะ

        กลุ่มบุคลำกรที่มีศักยภำพโดดเด่น (Talent)

ขอบเขตอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบกรรมการผู้จัดการ

 

 1. รับผิดชอบ ดูแล บริหำร กำรด�ำเนินงำน และ/หรือ กำรบริหำรงำนประจ�ำวันของบริษัท รวมถึงกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนโดย

        รวมเพื่อให้เป็นไปตำมนโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกิจ เป้ำหมำยและแผนกำรด�ำเนินงำน เป้ำหมำยทำงกำรเงิน และงบประมำณของ

        บริษัทที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 2. จัดท�ำแผนธุรกิจ ตลอดจนจัดท�ำงบประมำณที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจและงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปี เพื่อขออนุมัติและมี

        หน้ำที่รำยงำนควำมก้ำวหน้ำตำมแผนงำนและงบประมำณที่ได้รับอนุมัติดังกล่ำวต่อประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

 3. ก�ำหนดโครงสร้ำงองค์กร วิธีกำรบริหำร รวมถึงกำรคัดเลือก กำรฝึกอบรม กำรว่ำจ้ำง และกำรเลิกจ้ำงพนักงำน และก�ำหนดอัตรำ

         ค่ำจ้ำง  เงินเดือน ค่ำตอบแทน โบนัส และสวัสดิกำรต่ำงๆ ส�ำหรับพนักงำน   

 4. ติดตำมและรำยงำนสภำวะ ฐำนะของบริษัท เสนอแนะทำงเลือกและกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบำยและสภำพตลำด 

 5. ดูแลและควบคุมกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท       

    - งำนบัญชีและกำรเงิน           

    - งำนบริหำรทรัพยำกรมนุษย์         

    - งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ         

    - งำนคลังสินค้ำและจัดส่ง        

  6. เป็นตัวแทนบริษัทตลอดจนมีอ�ำนำจมอบหมำยในกำรติดต่อกับหน่วยงำนรำชกำรและหน่วยก�ำกับดูแลอื่นๆ 

  7. ดูแลติดต่อสื่อสำรกับสำธำรณช่น ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ และพนักงำน เพื่อเสริมชื่อเสียงและภำพพจน์ที่ดีของบริษัท   

  8. ดูแลให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี             

  9. มีอ�ำนำจ หน้ำที่และควำมรับผิดชอบใดๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือมอบหมำยให้บุคคลอื่นปฏิบัติงำนเฉพำะอย่ำงแทนได้ โดยกำร

                      มอบอ�ำนำจช่วงและ/หรือ กำรมอบหมำยดังกล่ำวให้อยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ�ำนำจตำมหนังสือมอบอ�ำนำจที่ให้ไว้ และ/หรือ

                      ให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดและอ�ำนำจอนุมัติของบริษัทที่ก�ำหนด  ทั้งนี้ กำรมอบหมำยหรือมอบอ�ำนำจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมี

                      อ�ำนำจด�ำเนินกำรแทนนั้น จะต้องไม่เป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เกี่ยวโยง หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์อื่นใดกับ

                      บริษัทหรือบริษัทย่อยของบริษัท หรือรำยกำรที่มีส่วนได้เสีย ยกเว้นเป็นกำรอนุมัติรำยกำรที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลักเกณฑ์ที่

                      คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนด



รำยงำนประจ�ำปี 2558  52

 ทัง้นี ้ กำรอนมุตัริำยกำรข้ำงต้นไม่รวมถงึกำรอนมุตัริำยกำรทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และกรรมกำรผู้

จดักำร หรอืบคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยีหรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใดกบับรษิทั (ถ้ำมใีนอนำคต) กบับรษิทัหรอืบรษิทัย่อย

ของบรษิทั (ตำมนยิำมในประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ) ยกเว้นเป็นกำรอนมุตัริำยกำรที่

เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก�ำหนด ซึง่กำรอนมุตัใินลกัษณะดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบ และทีป่ระชมุ

คณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เพือ่พจิำรณำอนมุตัริำยกำรดงักล่ำว ตำมทีข้่อบงัคบัของบรษิทัหรอืกฏหมำยทีเ่กีย่วข้องก�ำหนด

7	การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 7.1	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร

 บริษัท มีคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสม ที่จะได้รับกำรเสนอชื่อคัด

เลือกเป็นกรรมกำร หรือผู้บริหำรระดับสูง เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำกับดูแลกิจกำรและก�ำหนดนโยบำยแผนกำรด�ำเนินงำนเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือ

หุ้น โดยพิจำรณำบุคคลที่จะได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมมำตรำ 68 

แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ.2535 ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รับควำมไว้วำงใจให้เป็นกรรมกำรในบริษัทที่มี

มหำชนเป็นผู้ถือหุ้น ตำมมำตรำ 89/3 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  ประกอบ ประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ที่ กจ.8/2553 เรื่อง กำรก�ำหนดลักษณะ

ขำดควำมน่ำไว้วำงใจของกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภำคม 2553 เป็นต้นไป 

 

เรื่อง	 คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร กรรมการผู้จัดการ

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

- - -

2. กำรกู้เงิน และออกตรำสำรหนี้ต่อครั้ง อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท

- - -

3. กำรลงนำมเอกสำร ตรำสำร ลงนำมเช็ค และหนังสือ
    ส�ำคัญเกี่ยวกับกำรเงินต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในตำรำง
    อ�ำนำจอนุมัติของบริษัท

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลง

นำม/ผู้รับมอบอ�ำนำจ

 -    -   -

4. กำรรับรองข้อมูลงบกำรเงินบริษัท อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท

- - -

5. กำรอนุมัติกำรลงทุน:
     5.1 โครงกำรลงทุนต่ำงๆ
     5.2 กำรลงทุน/ร่วมทุนจัดตั้งบริษัทย่อย/ในเครือ

เกิน 10 ล้ำนบำท

อ�ำนำจ

คณะกรรมกำรบริษัท

ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท
-

ไม่เกิน  1 ล้ำนบำท

-

6. กำรขำยทรัพย์สิน เกิน  2 ล้ำนบำท ไม่เกิน  2 ล้ำนบำท - -

7. กำรตัดหนี้สูญ  เกิน  1 ล้ำนบำท    -   ไม่เกิน 1 ล้ำนบำท ไม่เกิน 5 แสนบำท

8. กำรอนุมัติกำรเสนอรำคำขำยสินค้ำต่อหนึ่งค�ำสั่งซื้อ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

9. กำรอนุมัติเครดิตแก่ลูกค้ำ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

10. กำรอนุมัติกำรขอซื้อ และใบสั่งซื้อสินค้ำ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

11. กำรอนุมัติสินเชื่อแก่ลูกค้ำ - ไม่เกิน 40 ล้ำนบำท ไม่เกิน 20 ล้ำนบำท ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท

12. กำรจ่ำยเงินทดรอง และรำยกำรค่ำใช้จ่ำยอื่นที่นอกเหนือ

     จำกค่ำสินค้ำและบริกำร

- ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน 5 แสนบำท ไม่เกิน 1 แสนบำท

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

14. กำรอนุมัติกำรขอซื้อเพื่อใช้งำนและซ่อมแซมทรัพย์สิน - ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท ไม่เกิน  2 ล้ำนบำท ไม่เกิน  1 ล้ำนบำท

สรุปสาระสำาคัญอำานาจอนุมัติดำาเนินการ	ของบริษัท	ดังต่อไปนี้



 53บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มหีน้ำทีส่รรหำบคุคล/ผูท้รงคณุวฒุ ิทีม่คีณุสมบตัติำมหลกัเกณฑ์ก�ำหนดเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

แทนกรรมกำรทีค่รบก�ำหนดวำระ และ/หรอืกรณทีีต่�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตอุืน่ น�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำเหน็ชอบและให้น�ำเสนอ

ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นประจ�ำทุกปี ยกเว้นกรณีกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นหรือระหว่ำงปี โดยข้อบังคับ

ของบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังนี้

 1.   ผูถ้อืหุน้ทกุคนมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ�ำนวนหุน้ทีต่นถอือยูโ่ดยถอืว่ำหนึง่หุน้เท่ำกบัหนึง่เสยีง แต่ไม่มกีำรคณูด้วยจ�ำนวนกรรมกำรทีจ่ะเลอืกตัง้

2. ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงทีม่อียูท่ัง้หมดตำมข้อ 1. เลอืกตัง้บคุคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรกไ็ด้ แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงให้

แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมกำรได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมกำร

ทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง   

3.  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง 

ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสียงเทำ่กันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่จะพึงมีให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

 กรณี แต่งตั้งกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหนึ่งในสำมของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดของผู้ขออนุญำตและต้องมีไม่ต�่ำกว่ำสำมคน นอกจำกคุณสมบัติ

ทั่วไปตำมข้ำงต้นแล้วยังต้องมีคุณสมบัติเฉพำะส�ำหรับกรรมกำรอิสระ ตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง กำรขออนุญำตและ

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

และกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 มีนำคม 2552 และที่ ทจ. 15/2554 เรื่อง กำรขอ

อนุญำตและกำรอนุญำตให้เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 25 กรกฎำคม 2554 มีผลใช้บังคับวันที่ 1 สิงหำคม 2554 (ตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ) 

และให้มีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

• ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของบริษัท บริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท

ย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น กรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน

• มีหน้ำที่ในลักษณะเดียวกับที่ก�ำหนดไว้ในประกำศตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ำด้วยคุณสมบัติและขอบเขตกำรด�ำเนินงำนของคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ

• มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทั้งนี้ ต้องมีกรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหนึ่งคนที่มี

ควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท�ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงินได้

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหนึ่งออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ในกำรประชุม

 

	 7.2	คุณสมบัติบุคคลที่เข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้ใช้แนวทำงตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ใีนกำรสรรหำและแต่งตัง้กรรมกำร ของสมำคมส่งเสรมิสถำบนั

กรรมกำรบริษัทไทย โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบส�ำคัญ ดังต่อไปนี้

 1) คณุลกัษณะของกรรมกำรในแต่ละคนพจิำรณำและก�ำหนดคณุลกัษณะเฉพำะบคุคลของผูท้ีจ่ะคดัเลอืกเพือ่เสนอชือ่กรรมกำรในด้ำนต่ำงๆ เช่น

• ควำมมีคุณธรรมและควำมรับผิดชอบ

• กำรตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

• ควำมมีวุฒิภำวะ เป็นผู้รับฟังที่ดีและกล้ำแสดงควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและเป็นอิสระ

• กำรท�ำงำนอย่ำงมีหลักกำรและมำตรฐำนเยี่ยงมืออำชีพ

• คุณลักษณะอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเห็นว่ำมีควำมส�ำคัญ

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

กำรปฏิบัติตำมกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ได้แก่ บัญชีและกำรเงิน, กำรบริหำรจัดกำรองค์รวม, กำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรในภำวะวิกฤต, 

ก�ำหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนอื่น รวมถึงควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นต้น



รำยงำนประจ�ำปี 2558  54

 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะได้จัดท�ำแผนกำรอบรมให้ควำมรู้ควำมช�ำนำญเฉพำะด้ำน แก่คณะกรรมกำรบริษัท เพื่อ

ให้มั่นใจว่ำคณะกรรมกำรมีควำมรู้ควำมช�ำนำญครบถ้วน ตำมควำมจ�ำเป็นและควำมเหมำะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สุงสุดแก่องค์กร

 3) ควำมหลำกหลำยของกรรมกำร

 นอกเหนือจำกองค์ประกอบดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนยังอำจพิจำรณำก�ำหนดแนวทำงเกี่ยวกับควำมหลำก

หลำยของคุณสมบัติอื่นๆของกรรมกำรทั้งคณะ เช่น กรรมกำรจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ และพื้นฐำนกำรศึกษำ อำยุ เพศ เป็นต้น

	 7.3	วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท

 1.  ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทในปัจจุบันว่ำเหมำะสมกับควำมจ�ำเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษัทหรือไม่ และเสนอแนวทำง

       ในกำรปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรให้สอดคล้องกับโครงสร้ำงดังกล่ำว เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท

 2.  สรรหำรำยชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติสมควรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรบริษัท

 3.  พิจำรณำกลั่นกรองรำยชื่อและประวัติของผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมกำร และเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

 4.  ด�ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรติดต่อสัมภำษณ์ผู้ที่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอรำยชื่อ

      ให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำและน�ำเสนออนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 5.  ในกำรสรรหำรำยชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ก�ำหนดกรอบกำรสรรหำที่จะสร้ำงควำมมั่นใจว่ำ 

     ผู้ที่ได้รับกำรสรรหำจะสำมำรถปฎิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรตำมหลัก Fiduciary Duty ที่ส�ำคัญสองประกำร คือ กำรปฏิบัติหน้ำที่

     ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) และควำมซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty)

 6.  นอกเหนือจำกกำรสรรหำรำยชื่อโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบ

                 แทนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยย่อยมีโอกำสเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรให้คณะกรรมกำรสรรหำ

         และก�ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ โดยก�ำหนดระยะเวลำที่เพียงพอในกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมกระบวนกำรที่คณะกรรมกำรสรร

                 หำและก�ำหนดค่ำตอบแทนก�ำหนด

 7.  เพื่อควำมชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบำยกำรสรรหำและขั้นตอนกระบวนกำรใน

        กำรเสนอชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นทรำบ รวมทั้งจัดเตรียมแบบฟอร์มในกำรเสนอชื่อที่ระบุถึงข้อมูลที่จ�ำเป็นในกำรพิจำรณำเหตุผล 

                 สนับสนุน รวมทั้งควำมเต็มใจของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อไว้ในแบบเสนอชื่อนั้นด้วย

 8.  กลั่นกรองและตรวจสอบรำยชื่อผู้ที่จะเสนอชื่อเป็นกรรมกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำ ไม่ได้เป็นผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีด�ำหรือถอดถอน

      จำกบัญชีรำยชื่อที่หน่วยงำนเหล่ำนี้จัดท�ำขึ้นรวมทั้งท�ำกำรพบปะและสัมภำษณ์บุคคลที่ผ่ำนกำรกลั่นกรองและสรรหำจำก

                 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน

 9.  ในกำรเสนอชื่อกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนควรเสนอรำยชื่อให้คณะกรรมกำรบริษัทในจ�ำนวนที่

                 เหมำะสมเพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีโอกำสคัดเลือกและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำตำมจ�ำนวนที่ต้องกำรแต่งตั้ง

 10.คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนส่งรำยชื่อและประวัติกรรมกำรที่จะพิจำรณำแต่งตั้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ำพร้อมหนังสือ

                 เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

 11. ในกรณีที่มีกำรเสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระกลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่ง จะน�ำเสนอผลงำน และประวัติกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรม

                 กำรบริษัทและกำรประชุมผู้ถือหุ้นให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบกำรพิจำรณำด้วย

 12. ในกำรเสนอรำยชื่อกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นพิจำรณำ  คณะกรรมกำรบริษัทเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื่อให้ผู้ถือหุ้น

                 มีโอกำสพิจำรณำกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในที่ประชุม

 13. จัดให้มีกำรปฐมนิเทศให้กับกรรมกำรใหม่อย่ำงเป็นทำงกำรก่อนกำรเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งแรก

 เมือ่ผ่ำนกำรพจิำรณำเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ เพือ่

ลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทต่อไป  เพื่อให้กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นไปด้วยควำมโปร่งใสและมีประสิทธิภำพ ได้ก�ำหนดแนวทำงกำรสรรหำ

ดังนี้



 55บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 กรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกรรมกำรที่เป็นตัวแทน

ของผู้ถือหุ้น หรือกรรมกำรอิสระ จำกคุณสมบัติ ทักษะ ประสบกำรณ์ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร ซึ่งมีกำรทบทวนหลักเกณฑ์เป็นครั้งครำวตำมควำม

เหมำะสม หรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ กำรแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรำยบุคคล 

โดยกำรลงมติตำมข้อบังคับของบริษัท มีสำระส�ำคัญดังนี้

1.  คณะกรรมกำรของบริษัทจะพึงมีจ�ำนวนเท่ำใด ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำห้ำคน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ

กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร

2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรดังต่อไปนี้

  (1) ให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ แต่ไม่มีกำรคูณด้วยจ�ำนวนกรรมกำรที่จะเลือกตั้ง

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตำมข้อ (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือ หลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ แต่จะ

  แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะเลือก

  กรรมกำรได้ไม่เกินจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเลือกตั้ง

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตำมล�ำดับลงมำ เป็นผู้ได้รับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือ

  หุ้นต้องเลือกตั้ง ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในล�ำดับถัดลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกันเกินจ�ำนวนกรรมกำรที่ที่ประชุมผู้ถือ

  หุ้นต้องเลือกตั้ง 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.  ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่น นอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำร เลือกบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 เข้ำเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะ

กรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำสองเดือน บุคคลซึ่งเข้ำเป็นกรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต�ำแหน่ง

กรรมกำรได้ เพียงเท่ำวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมกำรดังกล่ำวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่ยังเหลืออยู่

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต�ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของ

จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มำประชุม

และมีสิทธิออกเสียง

	 กรรมการอิสระ

 คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณ)ี เป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมกำรอสิระเข้ำร่วมเป็นกรรมกำรอสิระในคณะกรรมกำรบรษิทั โดยกำร

แต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 3 คน

 หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลอืกกรรมกำรอสิระองิตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกกรรมกำรบรษิทั โดยคณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ พจิำรณำจำกคณุสมบตัิ

และลักษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน และกฏหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/

หรือระเบียบของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนดตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ ดังต่อไปนี้



รำยงำนประจ�ำปี 2558  56

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ	

 บรษิทั ได้ก�ำหนดนยิำมกรรมกำรอสิระไว้ เท่ำกบัข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ตำมประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนที่ ทจ.4/2552 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2552 เรื่อง คุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ”  หมำยถึง กรรมกำรที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1.  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มี

อ�ำนำจควบคุมของบริษัท  ทั้งนี้ ให้นับรวมกำรถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ด้วย

2.   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้เงินเดือนประจ�ำ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล�ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืของผูม้อี�ำนำจควบคมุของผูข้ออนญุำต เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมี

ลกัษณะดงักล่ำวแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขออนญุำตต่อส�ำนกังำน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณทีีก่รรมกำรอสิระ

เคยเป็นข้ำรำชกำร หรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็น ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็นบิดำมำรดำ คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  

รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอื่น ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็นกรรมกำร 

ผู้บริหำรหรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4.  ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท ใน

ลักษณะที่อำจเป็นกำรขัดขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของผู้

ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้น

จำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปี

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และเป็นผู้

ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส�ำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่  บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือ

หุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี�ำนำจควบคมุของบรษิทัสงักดัอยู ่ เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีย่ืน่ค�ำขอ

อนุญำตต่อส�ำนักงำน

 ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหนึ่ง รวมถึงกำรท�ำรำยกำรทำงกำรค้ำที่กระท�ำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร  กำรเช่ำหรือให้เช่ำ

อสงัหำรมิทรพัย์ รำยกำรเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิำร หรอืกำรให้หรอืรบัควำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ ด้วยกำรรบัหรอืให้กูย้มื ค�ำ้ประกนั กำร

ให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกำรณ์อื่นท�ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหนี้ที่ต้องช�ำระต่ออีก

ฝ่ำยหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้ำนบำทขึ้นไป แล้วแต่จ�ำนวนใดจะต�่ำกว่ำ  ทั้งนี้ กำร

ค�ำนวณภำระหนีด้งักล่ำวให้เป็นไปตำมวธิกีำรค�ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุว่ำด้วยหลกั

เกณฑ์ในกำรท�ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหนี้ดังกล่ำว ให้นับรวมภำระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่ำงหนึ่งปีก่อนวัน

ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้ห้บรกิำรทำงวชิำชพีใด ๆ  ซึง่รวมถงึกำรให้บรกิำรเป็นทีป่รกึษำกฎหมำยหรอืทีป่รกึษำทำงกำรเงนิ ซึง่ได้รบัค่ำบรกิำรเกนิ

กว่ำสองล้ำนบำทต่อปีจำกบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้น

ที่มีนัย ผู้มีอ�ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพนั้นด้วย  เว้นแต่จะได้พ้นจำกกำรมีลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำสอง

ปีก่อนวันที่ยื่นค�ำขออนุญำตต่อส�ำนักงำน

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมกำรของบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

รำยใหญ่

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอื บรษิทัย่อย หรอืไม่เป็นหุน้ส่วนทีม่นียัในห้ำงหุน้

ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรทีม่ส่ีวนร่วมบรหิำรงำน ลกูจ้ำง พนกังำน ทีป่รกึษำทีร่บัเงนิเดอืนประจ�ำ หรอืถอืหุน้เกนิร้อยละหนึง่ของจ�ำนวนหุน้ทีม่สีทิธิ

ออกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอืน่ ซึง่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนของผู้ขออนุญำต

 ภำยหลังได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตำมวรรคหนึ่ง (1) ถึง (10) แล้ว กรรมกำรอิสระอำจได้รับมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำร ให้ตัดสินใจในกำรด�ำเนินกิจกำรของผู้ขออนุญำต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรำย

ใหญ่ หรือผู้มีอ�ำนำจควบคุมของ  บริษัท โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

  ควำมในวรรคหนึ่งตำมข้อ 2, 4, 5 และข้อ 6 ในส่วนที่ก�ำหนดให้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระของผู้ขออนุญำตในช่วงสองปี

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



 57บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 ในกรณีที่บุคคลที่บริษัท/ผู้ขออนุญำตแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำร

ให้บริกำรทำงวิชำชีพเกินมูลค่ำที่ก�ำหนดตำมวรรคหนึ่งข้อ 4 หรือข้อ 7 ให้บริษัท/ผู้ขออนุญำตได้รับกำรผ่อนผันข้อห้ำมกำรมีหรือเคยมีควำม

สมัพนัธ์ทำงธรุกจิหรอืกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพีเกนิมลูค่ำดงักล่ำว กต่็อเมือ่ผูข้ออนญุำตได้จดัให้มคีวำมเหน็คณะกรรมกำรบรษิทัทีแ่สดงว่ำได้

พจิำรณำตำมหลักในมำตรำ 89/7 แล้วว่ำ กำรแตง่ตัง้บคุคลดังกล่ำวไมม่ผีลกระทบต่อกำรปฏิบตัหิน้ำทีแ่ละกำรใหค้วำมเห็นทีเ่ป็นอสิระ และ

จัดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวำระพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรอิสระด้วย  

(ก) ลักษณะควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพ ที่ท�ำให้บุคคลดังกล่ำวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนด

(ข) เหตุผลและควำมจ�ำเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ

(ค) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรของบริษัทในกำรเสนอให้มีกำรแต่งตั้งบุคคลดังกล่ำวเป็นกรรมกำรอิสระ

  เพือ่ประโยชน์ตำมวรรคหนึง่ ข้อ 5 และข้อ 6 ค�ำว่ำ “หุน้ส่วน” หมำยควำมว่ำ บคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกส�ำนกังำนสอบบญัช ีหรอืผูใ้ห้ 

 บรกิำรทำงวชิำชพี ให้เป็นผูล้งลำยมอืชือ่ในรำยงำนกำรสอบบญัช ีหรอืรำยงำนกำรให้บรกิำรทำงวชิำชพี (แล้วแต่กรณ)ี ในนำมของนติบิคุคลนัน้

 

 นอกจำกนี้กรรมกำรอิสระจะมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน ประสบกำรณ์ท�ำงำน และควำมเหมำะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน�ำ

เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หำกมีกรรมกำรอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจำกต�ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะ

กรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระที่มีคุณสมบัติตำมที่ก�ำหนดข้ำงต้นเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทนจะอยู่ใน

ต�ำแหน่งได้เพียงวำระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมกำรอิสระที่ตนแทน

  

	 การนำาเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 โดยบริษัทฯ จะน�ำเสนอข้อมูลกรรมกำรโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำวำระแต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทน

กรรมกำรที่ครบก�ำหนดวำระประกอบด้วย ประเภทกรรมกำรที่เสนอ ต�ำแหน่งปัจจุบัน วันเริ่มต้นและจ�ำนวนปีที่เป็นกรรมกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น (ทำงตรง

และทำงอ้อม) ประวตักิำรศกึษำและกำรอบรม ประสบกำรณ์ท�ำงำน รวมถงึกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนและมใิช่บรษิทัจดทะเบยีน และ

ข้อพิพำททำงกฎหมำย (ถ้ำมี)  และในกรณีที่เสนอชื่อกรรมกำรที่พ้นวำระให้กลับเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง จะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องจ�ำนวนครั้งที่เข้ำ

ประชุม รวมถึงผลงำนของกรรมกำรในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น

 ในกรณีที่ต�ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคล

ที่มีคุณสมบัติเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครั้งต่อไป ด้วยคะแนนเสียงไม่ต�่ำกว่ำสำมในสี่ของจ�ำนวนกรรมกำรที่

เหลืออยู่ และบุคคลที่เข้ำเป็นกรรมกำรแทน จะมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งเพียงเท่ำวำระที่เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ออกไป

 คณะกรรมการบริหาร

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนท�ำหน้ำที่สรรหำและพิจำรณำบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำ

บุคลำกรที่มีศักยภำพเพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำร

8	ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 

 บรษิทัฯ ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในอตัรำทีเ่หมำะสมและสำมำรถเทยีบเคยีงกบับรษิทัในอตุสำหกรรมเดยีวกนั โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำและ

ก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส�ำหรบักรรมกำร และผูบ้รหิำรระดบัสงูอนัได้แก่ ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และผูอ้�ำนวยกำร 

พร้อมทัง้เสนอหลกักำรและข้อเสนอค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมสอดคล้องกบัภำระหน้ำทีร่บัผดิชอบ และโครงสร้ำงกระบอกเงนิเดอืนของบรษิทั น�ำเสนอต่อคณะ

กรรมกำรบรษิทัเพือ่พจิำรณำอนมุตัค่ิำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู และน�ำเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนมุตัค่ิำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ�ำทกุปี โดยมหีลกักำรดงันี้

1.	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัทก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ  

  1) ค่ำตอบแทนที่จ่ำยเป็นเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มำประชุม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรและขนำดธุรกิจของบริษัท ควำมรับผิด

  ชอบ  ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร  กำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัท โดยเทียบ

  เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในรูปแบบธุรกิจเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติตำมที่ต้องกำร

  2) โบนัสกรรมกำรประจ�ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษัทหรือเงินปันผลที่จ่ำยให้แก่ผู้ถือหุ้น    
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   2.	นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพ้จิำรณำทบทวนค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงูในรปูแบบของค่ำตอบแทนรำยเดอืนและ

โบนัส ประกอบด้วย ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และผู้อ�ำนวยกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ  โดยค่ำตอบแทนดัง

กล่ำวได้ผ่ำนกำรทบทวนจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ก�ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมตำมโครงสร้ำงค่ำตอบแทนทีเ่ชือ่ม

โยงกับผลด�ำเนินงำนของบริษัท สถำนะทำงกำรเงิน และพิจำรณำเปรียบเทียบกับตลำดอุตสำหกรรมเดียวกัน ได้แก่

 1) ข้อมลูกำรส�ำรวจค่ำตอบแทนจำกสถำบนั องค์กร และหน่วยงำนทีไ่ด้รบัควำมเชือ่ถอื 2) อตัรำกำรเตบิโตของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

         ค่ำเฉลี่ยอัตรำเงินเฟ้อ

      3) เชื่อมโยงกับผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และผลงำนของแต่ละบุคคลที่สอดคล้องกับเป้ำหมำยและภำระหน้ำที่รับผิดชอบ 

(Key Performance Indicator)

	 ค่าตอบแทน

 ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558

 บรษิทัก�ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนกรรมกำรไว้อย่ำงชดัเจนและสมเหตสุมผล มคีณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำก�ำหนด

ค่ำตอบแทนกรรมกำร โดยยึดถือแนวปฏิบัติในกำรก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผลส�ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำร ปี 2556 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบัน

กรรมกำรบริษัทไทย รวมทั้งพิจำรณำเปรียบเทียบแนวปฏิบัติในกลุ่มอุตสำหกรรมเดียวกัน ในปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่

เป็นตัวเงิน ดังนี้

ก) ค่ำตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงินของคณะกรรมกำรบริษัทในรูปของค่ำเบี้ยประชุมและเงินโบนัส มีรำยละเอียดดังนี้

1.	ค่าเบี้ยประชุม

2.	โบนัสกรรมการ

  บรษิทัมนีโยบำยกำรจ่ำยค่ำโบนสักรรมกำรโดยประเมนิจำกผลประกอบกำรของบรษิทั ในปี 2558 บรษิทัน�ำเสนอขออนมุตัิ

ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ในกำรปรับหลักเกณฑ์กำรจ่ำยโบนัสกรรมกำรเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่องค์กร โดย

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  ส่วนที่ 1.  อัตรำ 2.5% ของเงินปันผลจ่ำยแก่ผู้ถือหุ้น 

  ส่วนที่ 2.  อัตรำ 10% ของก�ำไรส่วนเพิ่ม ในกรณีที่มีก�ำไรสุทธิมำกกว่ำปี 2557

 โดยค่ำเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมกำรรวมกันต้องไม่เกินวงเงิน 5 ล้ำนบำท

3.	สิทธิประโยชน์อื่นๆ  -ไม่มี-

  ทั้งนี้ ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรจ่ำยเช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ โดยจัดสรรให้ประธำนกรรมกำร 1.5 ส่วน และกรรมกำรบริษัททุก

คน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตำมสัดส่วนอำยุกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี หรือกรณีที่

กรรมกำรได้รับแต่งตั้งระหวำ่งปีหรือแทนกรรมกำรที่ลำออก ยกเว้น กรณีกรรมกำรที่มีอำยุกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรน้อยกว่ำ 2 

เดือนไม่มีกำรจ่ำยโบนัส

  ปี 2558 จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมเป็นจ�ำนวนเงิน 3,331,375 บำท ประกอบด้วย ค่ำเบี้ยประชุม 2,521,500 บำท 

และโบนัสกรรมกำรปี 2557 จ�ำนวน 809,875 บำท ซึ่งไม่เกินวงเงินงบประมำณ 5 ล้ำนบำท ตำมมติที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ

ปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2558

  ส�ำหรบัโบนสักรรมกำรในปี 2558 เป็นจ�ำนวนเงนิ 810,000 บำท โดยจะน�ำเสนอขออนมุตัจิำกทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำ

ปี 2559 ในวันที่ 26 เมษำยน 2559 และจัดสรรให้แก่กรรมกำรตำมหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่ผ่ำนมำ 

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย เบี้ยประชุม/ครั้ง	(บาท)
ประธานกรรมการ กรรมการ

คณะกรรมกำรบริษัท 22,500 15,000
คณะกรรมกำรชุดย่อย 18,000 12,000

คณะกรรมกำรชุดย่อย หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน และ คณะกรรมกำรบริหำร
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หมายเหตุ:
/1 ล�าดับ 9 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ได้รับการแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ แทนนายธันยา หวังธ�ารง กรรมการที่ลาออก เมื่อวันที่ 11 กันยายน2558 ตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558
/2 ล�าดับ 10 นายธันยา หวังธ�ารง  ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
/3 โบนัสกรรมการบริษัท ปี 2557 น�ามาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2558 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�าปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558

ข) ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงินของผู้บริหำรของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและบริษัทย่อย

ในปี 2558 บรษิทัได้จ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิให้ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมจ�ำนวน 6 คน เป็นจ�ำนวนเงนิรวม 10.90 ล้ำนบำท

หน่วย : ล้ำนบำท

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ปี	2558 ปี	2557

จำานวนราย จำานวนเงิน จำานวนราย จำานวนเงิน

เงินเดือน 6 8.21 8 13.61
โบนัสและค่ำบริหำรงำน 6 2.28 7 3.56

เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ 6 0.41 7 0.45

รวม 10.90 17.62

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

ปี	2558

จำานวนครั้งที่เข้าประชุม
กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
ตรวจ
สอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

กรรมการ
บริหารความ

เสี่ยง

กรรมการ
บริหาร

ค่าเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
กรรมการ	/3

(บาท)

ค่าตอบแทน
รวม

(บาท)

1 ศ.ดร.พรชัย  ชุนหจินดำ 9/9  - - - - 202,500 127,875 330,375

2 นำยชวลิต  หวังธ�ำรง 9/9  - 3/3 - 12/12 387,000 85,250 472,250

3 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง 8/9  - - 5/5 - 210,000 85,250 295,250

4 รศ.ดร.เสกศักดิ์  จ�ำเริญวงศ์ 9/9 6/6 - - - 243,000 85,250 328,250

5 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 9/9 6/6 3/3 - - 261,000 85,250 346,250

6 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 9/9 6/6 3/3 - - 243,000 85,250 328,250

7 นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 9/9  - - - - 135,000 85,250 220,250

8 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ 9/9  - - 5/5 12/12 339,000 85,250 424,250

9 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี /1 3/3 - - 45,000 - 45,000

10 นำยธันยำ หวังธ�ำรง /2 4/5  - - - 12/12 204,000 85,250 289,250

11 ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมำศ -  - - 5/5 - 60,000 - 60,000

12 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ -  - - 5/5 12/12 192,000 - 192,000
รวม 2,521,500 809,875 3,331,375

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 ในปี 2558 ไม่ปรำกฎว่ำมีกรรมกำรหรือผู้บริหำรที่มีประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยเกี่ยวกับ 

  1) กำรถกูพพิำกษำว่ำกระท�ำผดิทำงอำญำ ยกเว้นทีเ่ป็นควำมผดิอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนกฎจรำจร ควำมผดิลหโุทษ หรอืควำมผดิอืน่ในท�ำนองเดยีวกนั

 2) กำรถกูพพิำกษำให้เป็นบคุคลล้มละลำยหรอืถกูพทิกัษ์ทรพัย์
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9	บุคลากร
     

 จ�ำนวนบุคลำกร ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  บริษัทและบริษัทย่อยมีพนักงำนทั้งสิ้นจ�ำนวน 219 คน โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 ค่าตอบแทนพนักงาน

 พนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อยจะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่ำตอบแทนที่เป็นตัว

เงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจ�ำปี ค่ำล่วงเวลำ ค่ำนำยหน้ำ เงินรำงวัลจูงใจ เบ้ียขยัน และสวัสดิกำรอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

 ค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส�ำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินส�ำรองเลี้ยงชีพพนักงำนซึ่งบริหำรโดยบริษัทจัดกำรกองทุนรับอนุญำต โดยปฏิบัติตำมข้อ

ก�ำหนดของพระรำชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตรำเงินสะสมของพนักงำนจะสูงขึ้นตำมอำยุกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ บริษัทได้เปิด

โอกำสให้พนกังำนใช้สทิธใินกำรเลอืกหรอืเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรลงทนุทีเ่หมำะสมกบัตนเองและระดบัควำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ของแต่ละบคุคล โดยก�ำหนด

ให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง กำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพกลุ่มให้กับผู้บริหำรและพนักงำน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์

พนกังำนแต่ละคนจะแตกต่ำงกนัไปตำมอำยขุองพนกังำน และระดบัควำมเสีย่งของกำรปฏบิตังิำนแต่ละต�ำแหน่งงำน นอกจำกนี ้บรษิทัยงัให้ค่ำตอบแทนแก่

พนักงำนในรูปแบบกำรให้ทุนกำรศึกษำพนักงำนทั้งระดับปริญญำตรี และปริญญำโท รวมถึงสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรฝึกอบรม สัมมนำต่ำงๆ ทั้งกำรฝึกอบรม

สัมมนำภำยในองค์กร และภำยนอกองค์กรอย่ำงเหมำะสม

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทมีผลตอบแทนพนักงำนในรูปแบบค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่ำตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินรวม 95.08 ล้ำนบำท และ

ปี 2557 มีผลตอบแทนพนักงำนรวม 83.39 ล้ำนบำท

หน่วยงาน
จำานวนบุคลากร

ปี	2558 ปี	2557

1. ฝ่ำยบริหำร 6 8

2. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 0 2

3. ส�ำนักงำนบริหำรคุณภำพและพัฒนำระบบ 2 1

4. ส�ำนักงำนเลขำนุกำร 3 3

5. ฝ่ำยขำย 89 80
6. ฝ่ำยปฏิบัติกำร 48 55

7. ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 20 24

8. ฝ่ำยกำรตลำด 15 13

9. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย์ 7 3

10.ฝ่ำยเทคโนโลยีสำรสนเทศ 5 5

11.ฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 24 19

รวม 219 213
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การเปลี่ยนแปลงจำานวนพนักงานของบริษัท	ในรอบระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา

ปี 2558 มีพนักงำนลำออก 35 คน และมีพนักงำนใหม่ 41  คน

ปี 2557 มีพนักงำนลำออก 42 คน และมีพนักงำนใหม่ 33 คน

ปี 2556 มีพนักงำนลำออก 34 คน และมีพนักงำนใหม่ 54 คน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำาคัญในรอบระยะเวลา	3	ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

	 นโยบายการพัฒนาบุคลากร

 บรษิทัให้ควำมส�ำคญัในเรือ่งของกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่เพิม่ศกัยภำพของพนกังำนในกำรทีจ่ะด�ำเนนิงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และ

ทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัได้ในระดบัสำกล โดยบรษิทัมกีำรจดัท�ำแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำร

ด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆให้กับพนักงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  แนวทำงกำรพัฒนำบุคลำกรของบริษัท สำมำรถดูรำย

ละเอียดได้ในหัวข้อ ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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การกำากับดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัท		ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดี จัดให้มี “นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร” เพื่อส่ง

เสรมิหลกัธรรมำภบิำล โปร่งใสและตรวจสอบได้ และมคีวำมมุง่มัน่พฒันำกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีององค์กร โดยยดึถอืคณุธรรมและจรยิธรรมเป็นมำตรฐำน

กำรประพฤตปิฏบิตัสิิง่ทีด่งีำมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมโดยส่วนรวม เป็นองค์กรทีด่�ำเนนิธรุกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำย

อย่ำงเสมอภำคและยุติธรรม รักษำมุ่งสร้ำงคุณค่ำของธุรกิจในระยะยำวเพื่อให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ มีกำรติดตำม และ

ควบคมุดแูลให้บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิภำยใต้หลกัเกณฑ์กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบยีบปฏบิตัขิองส�ำนกังำน

คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคน 

 อีกทั้ง ก�ำหนดนโยบำย “จรรยำบรรณธุรกิจ” เพื่อเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ตลอดจนผู้มีส่วนได้

เสียทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้องทรำบ  ทั้งนี้ บริษัท ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจ ที่ปรำกฎบนเว็บไซต์ของบริษัททั้งสองภำษำ 

(ไทยและอังกฤษ)  ภำยใต้หัวข้อ  “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร” เพื่อ   ให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ

 การติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีำรส่งเสรมิและสือ่สำรข้อมลูให้แก่พนกังำนทกุระดบัทัว่ทัง้องค์กรรบัทรำบผ่ำนทำงระบบสือ่สำรข้อมลูอเิลค็ทรอนกิส์ภำยใน และ

บอร์ดประชำสมัพนัธ์ กำรปฐมนเิทศพนกังำนใหม่ โดยมุง่เน้นเสรมิสร้ำงควำมรูค้วำมเข้ำใจเพือ่น�ำไปสูก่ำรปฏบิตัติำมนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และจรรยำ

บรรณธรุกจิของบรษิทั ทัง้นี ้คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อยหรอืในเครอื ได้ปฏบิตัติำมนโยบำย

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำรและตดิตำมผลกำรปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ ส�ำหรบัในปี 2558 ไม่มปีระเดน็หรอืสถำนกำรณ์ใดทีก่ำรปฏบิตัไิม่เป็นไปตำมนโยบำยข้ำงต้น

 จำกควำมมุ่งมั่นในกำรปฏิบัติตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับรำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ “PHOL” ดังนี้

•    บรษิทั ได้รบักำรประเมนิผลกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2558 ด้วยคะแนน 99.25 คะแนน หรอืระดบัด ีจำกโครงกำรประเมนิคณุภำพ

กำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี (โครงกำร AGM) จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (TIA) 

•  บริษัท ได้รับกำรจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 108 บริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีคะแนนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอยู่ใน

ระดับ “ดีมำก” (Very Good CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 4 ดำว” จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนรวม 550 

บริษัท  โดยมีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมเท่ำกับ 72% ซึ่งน้อยลงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ (78%) อันเป็นผลมำจำกกำรปรับหลักเกณฑ์กำรส�ำรวจและวิธีกำร

ให้คะแนนเพื่อให้สอดคล้องกับโครงกำร ASEAN CG Scorecard มำกขึ้น

• บรษิทั ได้รบักำรจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 55 บรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทีม่คีะแนนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรอยูใ่นระดบั 

“ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดำว”  จำกผลส�ำรวจกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทจดทะเบียนรวม 588 บริษัท 

มีคะแนนเฉลี่ยบริษัทจดทะเบียยนโดยรวมเท่ำกับ 75% ซึ่งสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ และได้รับกำรจัดอันดับเป็น 1 ใน 28 Top Quartile ของกลุ่ม

บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ทำงกำรตลำดระดับต�่ำกว่ำหนึ่งพันล้ำนบำท

• คณะกรรมกำรบริษัท “บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)”  ได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณชมเชย “คณะกรรมกำร MAI ประจ�ำปี 2558”  

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิำยน 2558 จำกโครงกำรประกำศเกยีรตคิณุคณะกรรมกำรแห่งปี ประจ�ำปี 2558 (Borad of the Year 2015) ซึง่เป็นกำร

มอบประกำศเกยีรตคิณุให้แก่คณะกรรมกำรบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยทีส่ำมำรถปฏบิตังิำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

และประสทิธผิล โดยค�ำนงึถงึควำมโปร่งใส และควำมเป็นธรรมต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุฝ่ำยภำยใต้หลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทีจ่ดัโดยสมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทยร่วมกับ 6 องค์กรภำคเอกชนชั้นน�ำ

• บรษิทัฯ ได้รบักำรประเมนิ Anti-Corruption Progress Indicator ระดบั 3 จำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

(ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 7 ตุลำคม 2558 
 

 คณะกรรมกำรบริษัท เชื่อมั่นว่ำกำรยึดมั่นในหลักธรรมำภิบำล จริยธรรมและคุณธรรมในกำรด�ำเนินธุรกิจ จะช่วยเสริมสร้ำงมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำร

ในระยะยำว และมุ่งมั่นพัฒนำยกระดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ตำมมำตรฐำน Asean CG Scorecard และปรับปรุงพัฒนำกำรก�ำกับ

ดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี 2558 บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สรุปสำระส�ำคัญดังนี้

หมวดที่	1.		สิทธิของผู้ถือหุ้น	(The	Rights	of	Shareholders)

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

ผูถ้อืหุน้หรอืเป็นเจ้ำของบรษิทั ด้วยวธิกีำรตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นทีย่อมรบัและเชือ่ถอืได้  ส่งเสรมิให้ผูถ้อืหุน้ได้ใช้สทิธทิีค่รอบคลมุสทิธพิืน้ฐำนทำงกฎหมำย เช่น 

กำรซื้อ ขำย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ สิทธิในกำรได้รับส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกกิจกำรในรูปแบบต่ำงๆ  กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรอย่ำงเพียงพอ  

กำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร ก�ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ
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ก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี กำรจัดสรรก�ำไรจ่ำยเงินปันผล  กำรเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำ กำรเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำร

บริษัท กำรเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงควำมคิดเห็นในที่ประชุมอย่ำงเป็นอิสระรวมถึงกำรร่วมตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจ

ของบริษัท  เช่น กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่  โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออก

เสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น อีกทั้งสิทธิอื่นใดของผู้ถือหุ้นตำมที่พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ�ำกัด พระรำชบัญญัติหลัก

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องก�ำหนด

 นอกเหนือจำกสิทธิพื้นฐำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้นแล้ว บริษัทยังได้ด�ำเนินกำรในเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและอ�ำนวยควำม

สะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในกำรใช้สิทธิเรื่องต่ำงๆ ที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับ ดังนี้

	 การจัดประชุมผู้ถือหุ้น	

 บริษัทก�ำหนดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม

ในกำรตดิตำมดแูล และรบัทรำบรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัในรอบปีทีผ่่ำนมำ และในกรณทีีม่คีวำมจ�ำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณพีเิศษซึง่

เป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมำย ที่ใช้บังคับที่ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ถือหุ้น

แล้ว บริษัทจะเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป  ทั้งนี้ ในระหว่ำงปี 2558  บริษัทไม่มีกำรเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น

 ในปี 2558 บรษิทั จดักำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี 2558 เมือ่วนัที ่28 เมษำยน 2558  ณ ห้องประชมุของบรษิทัฯ เลขที ่ 1/11  ถนนล�ำลกูกำ 

ต�ำบลลำดสวำย อ�ำเภอล�ำลูกกำ จังหวัดปทุมธำนี 12150  มีกรรมกำรเข้ำร่วมประชุมครบทุกคน ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ประธำนกรรมกำรบรหิำร และประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร  และกรรมกำรอสิระ เข้ำ

ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100  และมีผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุมพร้อมกันครบทุกคน  ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ปฏิบัติตำมคู่มือ AGM Checklist ซึ่งจัด

ท�ำขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมำคมบริษัทจดทะเบียน และ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ดังนี้ 

 ก่อนวันประชุม

 บริษัท จัดเตรียมเอกสำรกำรประชุมที่มีข้อมูลครบถ้วนในสำระส�ำคัญส�ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้น โดยเผยแพร่

ข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท

 1.   บริษัท แจ้งข่ำวต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบทันทีภำยหลังจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทมีมติก�ำหนดวันประชุมสำมัญ

ผู้ถือหุ้น ระเบียบวำระกำรประชุม วันก�ำหนดสิทธิ (Record Date) ในกำรเข้ำประชุมและรับเงินปันผล วันปิดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น และกำรจ่ำย

เงินปันผล พร้อมกับเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบถึงสิทธิและวำงแผนกำรเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมก�ำหนดกำร  

 2.    บรษิทั เผยแพร่หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมรำยละเอยีดข้อมลูประกอบแต่ละวำระกำรประชมุอย่ำงชดัเจน ซึง่ระเบยีบวำระในกำรประชมุสำมญั

ผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ประกอบด้วยเรื่องพิจำรณำตำมที่ก�ำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 ว่ำด้วยเรื่องกำรประชุมผู้ถือหุ้น โดยกำรพิจำรณำใน

แต่ละวำระประกอบด้วย วัตถุประสงค์และเหตุผล กำรแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำร พร้อมชี้แจงสิทธิของผู้ถือหุ้นในกำรเข้ำประชุมและสิทธิออกเสียง

ลงมติของผู้ถือหุ้นระบุไว้อย่ำงชัดเจน

 3.    บริษัท มอบหมำยให้ บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด “TSD”  ซึ่งเป็นนำยทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท เป็นผู้ด�ำเนิน

กำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมรำยละเอียดข้อมูลประกอบวำระกำรประชุมครบถ้วน ส่งแก่ผู้ถือหุ้นเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวันประชุม 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 

เมษำยน 2558 ส�ำหรบัผูถ้อืหุน้ชำวต่ำงชำต ิได้จดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุฉบบัภำษำองักฤษไปพร้อมกบัเอกสำรข้ำงต้น  และเผยแพร่ข้อมลูหนงัสอืเชญิประชมุ

ผู้ถือหุ้นทั้งฉบับภำษำไทย และภำษำอังกฤษ พร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม และหนังสือมอบฉันทะ บนเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้ำ 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 

27 มีนำคม 2558 ก่อนจัดส่งหนังสือนัดประชุมเพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลำศึกษำข้อมูลประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนได้รับข้อมูลดังกล่ำวในรูปแบบ

เอกสำรที่จัดส่งตำมมำอย่ำงละเอียด  พร้อมทั้งประกำศลงโฆษณำหนังสือพิมพ์ต่อเนื่องเป็นเวลำ 3 วันติดต่อกัน เพื่อบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำร

ล่วงหน้ำเพียงพอส�ำหรับกำรเตรียมตัวก่อนเข้ำร่วมประชุม

 4.   บรษิทั อ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่คีวำมประสงค์จะรบัรำยงำนประจ�ำปีในแบบรปูเล่ม ให้สำมำรถตดิต่อขอรบัผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ทัง้ทำง 

E-mail โทรศพัท์ โทรสำร และซองจดหมำยธรุกจิตอบรบั ซึง่บรษิทัได้จดัส่งให้ทำงไปรษณย์ีในทนัททีีผู่ถ้อืหุน้ร้องขอพร้อมทัง้จดัเตรยีมไว้ในวนัประชมุผูถ้อืหุน้ด้วย

 5.  กำรเตรยีมมอบฉนัทะในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชมุด้วยตนเอง บรษิทั เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้สำมำรถมอบฉนัทะให้กรรมกำรอสิระ

ของบริษัทหรือบุคคลใดๆ ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม  ทั้งนี้ ผู้

ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่ำนทำงหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทได้  และบริษัทได้จัดให้

มีอำกรแสตมป์ไว้บริกำรผู้ถือหุ้นส�ำหรับปิดหนังสือมอบฉันทะในวันประชุมอีกด้วย 

 6. บรษิทัเปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้มสีทิธเิสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำในกำรประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ�ำปี 2558 เป็นเวลำ 3 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่12 ตลุำคม 

2558 ถงึ 12 มกรำคม 2559 เพือ่ให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำตำมหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�ำหนด และแจ้งแก่ผูถ้อืหุน้ทรำบในวนัประชมุว่ำเป็นวำระทีเ่สนอโดยผู้

ถอืหุน้และหำกไม่บรรจวุำระดงักล่ำวจะชีแ้จงให้ทรำบ อย่ำงไรกต็ำมไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวำระในกำรประชมุครัง้นี ้ นอกจำกนี ้ ยงัให้สทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่

พจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั ตำมหลกัเกณฑ์ทีบ่รษิทัก�ำหนด ในช่วงเวลำเดยีวกนั แต่ปรำกฎว่ำไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เลอืกตัง้เป็นกรรมกำร



รำยงำนประจ�ำปี 2558  64

 ทัง้นี ้บรษิทัได้น�ำหลกัเกณฑ์กำรเสนอวำระกำรประชมุล่วงหน้ำและเสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้ำรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์

ของบริษัทภำยใต้หมวด “นักลงทุนสัมพันธ์

 7.  บรษิทั เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ส่งค�ำถำมล่วงหน้ำ ทีต้่องกำรให้ชีแ้จงในประเดน็ของระเบยีบวำระทีน่�ำเสนอล่วงหน้ำ ตัง้แต่วนัที ่27 มนีำคม 2558 

จนถึงวันประชุม 

 8. บริษัท จัดให้มีช่องทำงติดต่อสอบถำมรำยละเอียดหรือในกรณีที่มีข้อสงสัย โดยส่ง E-mail มำที่ cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือ

โทรสำรหมำยเลข 02-791 0100 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำรรักษำสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเต็มที่

 

 วันประชุมผู้ถือหุ้น

 บริษัท สนับสนุนให้ใช้สิทธิในกำรเข้ำประชุมและออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยอ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และด�ำเนินกำร

ประชมุอย่ำงโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ และไม่กระท�ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมดิหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ รวมทัง้เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้ได้ซกัถำมและ

แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเต็มที่

 1.  สนับสนุนให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง ผู้สอบบัญชีของบริษัท เข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นอย่ำงพร้อมเพรียงเพื่อตอบค�ำถำมและรับทรำบควำม

เห็นของผู้ถือหุ้น ซึ่งในปี 2558 ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรจ�ำนวน 9 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม โดย

ประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะเข้ำร่วมประชุม 

 2.  กำรอ�ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนเข้ำร่วมประชุม ดังนี้

-  แสดงแผนผังที่ตั้งสถำนที่ประชุมที่สะดวกในกำรเดินทำง (ทำงด่วน) และส�ำรองที่จอดรถไว้อย่ำงเพียงพอ

-  ก�ำหนดจดุบรกิำรลงทะเบยีนทัง้มำด้วยตนเองและมอบฉนัทะ (จดุตรวจเอกสำร) อย่ำงเหมำะสม มเีจ้ำหน้ำทีข่องบรษิทั ให้กำรต้อนรบั ดแูล

อ�ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น

-  จัดเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีกำรมอบฉันทะมำ โดยไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำย

-  เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ 2 ชั่วโมงก่อนกำรประชุม และยังเปิดโอกำสให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มำลงทะเบียนภำยหลังที่เปิดประชุมแล้วได้เข้ำร่วม  

ประชุมและให้มีสิทธิในกำรลงมติวำระใดๆ ณ ขณะที่ได้เข้ำร่วมประชุม (ยังไม่ได้ลงมติ)

-   ใช้ระบบบำร์โค้ดในกำรลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำดและควำมรวดเร็ว

-   ใช้โปรแกรมกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน เพื่อให้มีประสิทธิภำพและโปร่งใส ตรวจสอบได้

-   กำรรับรองแก่ผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมให้ได้รับควำมสะดวกอย่ำงเหมำะสม

 3.  กำรชีแ้จงให้ผูถ้อืหุน้ทรำบถงึวธิกีำรออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวำระ และวธิกีำรนบัคะแนนเสยีงเพือ่กำรลงมตใินแต่ละวำระ กำรประมวลผล

คะแนนในแต่ละวำระ และโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 4.  กำรให้สทิธผิูถ้อืหุน้ทีม่ำเข้ำร่วมประชมุภำยหลงัจำกประธำนในทีป่ระชมุเปิดกำรประชมุแล้วสำมำรถออกเสยีงลงคะแนนได้ในวำระทีอ่ยูร่ะหว่ำง

กำรพิจำรณำและยังไม่ได้มีกำรลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้เข้ำประชุมเป็นต้นไป เว้นแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีควำมเห็นเป็นอย่ำงอื่น 

 5.  ในกำรประชมุผูถ้อืหุน้ บรษิทัได้พจิำรณำระเบยีบวำระประชมุตำมล�ำดบัตำมทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้ำแล้ว 

ซึ่งกำรน�ำเสนอวำระชี้แจง ควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ�ำเป็นและข้อเสนอต่อที่ประชุม โดยไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงล�ำดับวำระดังกล่ำว และไม่มีกำรเพิ่มวำระ

ประชุม หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส�ำคัญใดๆ โดยไม่แจ้งผู้ถือหุ้นทรำบล่วงหน้ำ

 6.   วำระจ่ำยเงินปันผลประจ�ำปี มีกำรระบุนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล อัตรำเงินปันผลและจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ำยโดยเปรียบเทียบกับกำร

จ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ และวนัทีจ่่ำยเงนิปันผล พร้อมเหตผุลและข้อมลูประกอบกำรพจิำรณำ ทัง้นี ้กำรจ่ำยเงนิปันผลประจ�ำปี ผูถ้อืหุน้จะได้รบัเงนิปันผล

ภำยใน 30 วันหลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ

 7.   แต่งตัง้กรรมกำรทีต้่องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระซึง่ได้ระบขุ้อมลูประวตัย่ิอของบคุคลทีถ่กูเสนอชือ่เพือ่เข้ำรบัเลอืกตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง/กลบัเข้ำ

ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอกีวำระหนึง่ รวมถงึข้อมลูอืน่ทีก่ีย่วข้องและเป็นประโยชน์ในกำรพจิำรณำ ทัง้นี ้ ก่อนเริม่กำรพจิำรณำวำระเลอืกตัง้กรรมกำรดงักล่ำว  

กรรมกำรทีต้่องออกจำกต�ำแหน่งตำมวำระ  และได้รบักำรเสนอชือ่ให้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งอกีวำระหนึง่ได้อออกจำกห้องประชมุไป เพือ่เปิดโอกำสให้ผูถ้อืหุน้

สำมำรถแสดงควำมคดิเหน็และลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคลได้อย่ำงอสิระ และบรษิทัได้เกบ็บตัรลงคะแนนเสยีงจำกผูถ้อืหุน้ทกุรำยทีเ่ข้ำประชมุ 

เฉพำะทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง เป็นรำยบคุคล เพือ่ควำมสะดวกรวดเรว็ และจะเกบ็บตัรเหน็ด้วยทีเ่หลอืทกุใบหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุแล้ว

 8.   วำระค่ำตอบแทนของกรรมกำร มีกำรชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทรำบข้อมูลจ�ำนวน และค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละประเภท โดยแบ่งเป็นเบี้ยประชุม

และโบนัสกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนกรณีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย ตลอดจนนโยบำยและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน 

ซึ่งได้ท�ำกำรชี้แจงอย่ำงละเอียดไว้ในรำยงำนประจ�ำปี

 9.  วำระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดคำ่ตอบแทนผู้สอบบัญชีมีกำรระบุถึงผู้สอบบัญชีที่ถูกเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี/กลับเขำ้มำ

ด�ำรงต�ำแหน่งผู้สอบบัญชี จ�ำนวนปีที่ท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรพิจำรณำของผู้ถือหุ้น



 65บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 10.  ในกำรประชุม ประธำนที่ประชุมจัดสรรเวลำอย่ำงเพียงพอ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่ำงเท่ำเทียมกันในกำรซักถำมหรือเสนอควำม

คิดเห็นอย่ำงอิสระในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวำระกำรประชุมและกำรด�ำเนินงำนของบริษัท รวมถึงกำรตอบค�ำถำมของผู้ถือหุ้นอย่ำงครบถ้วนในประเด็นส�ำคัญ 

โดยมีกำรบันทึกประเด็นข้อซักถำม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ ไว้ในรำยงำนกำรประชุมอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้ำประชุมได้รับทรำบ

 11. บรษิทัฯ ได้เชญิตวัแทนทีป่รกึษำกฎหมำย “บรษิทั ส�ำนกังำนธรีคปุต์ จ�ำกดั” และตวัแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทั “บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ�ำกดั” 

และตวัแทนอำสำสมคัรจำกผูถ้อืหุน้ รวมจ�ำนวน 3 ท่ำน เพือ่เป็นคนกลำง “Inspector” ท�ำหน้ำทีด่แูลให้กำรประชมุผูถ้อืหุน้เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถกูต้องตำม

กฎหมำยและข้อบงัคบับรษิทัในเรือ่งต่อไปนี้

-  กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุม

-  องค์ประชุม และวิธีกำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง สอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท

-  กำรเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้น และตรวจสอบผลของมติและกำรลงคะแนนเสียงจำกบัตรลงคะแนน

-  ลงนำมรับรองควำมถูกต้องของผลคะแนนกำรลงมติในแต่ละวำระเมื่อเสร็จสิ้นกำรประชุมแล้ว

  ทั้งนี้  ในปี 2558  มีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ่งมำประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 24 รำย และโดยกำรมอบ

ฉันทะจ�ำนวน 25 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  114,606,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมด  โดยในปี 2557 มีผู้

ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะจ�ำนวน  63 รำย นับจ�ำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้  95,423,998 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6844 ของจ�ำนวนหุ้นที่

จ�ำหน่ำยได้ทั้งหมดด
 

 หลังกำรประชุมผู้ถือหุ้น

 1.  บริษัท ได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษำยน 2558 อย่ำงครบถ้วน ถูกต้องในสำระส�ำคัญ 

โดยประกอบด้วยรำยละเอียดต่ำงๆ ดังต่อไปนี้

-  รำยชื่อและต�ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ผู้บริหำรระดับสูง และผู้สอบบัญชี/ที่ปรึกษำกฎหมำย ที่เข้ำร่วมประชุมและผู้ที่ไม่

สำมำรถเข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี)     

-   องค์ประชมุซึง่ประกอบด้วย จ�ำนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ข้ำประชมุด้วยตนเอง จ�ำนวนผูร้บัมอบฉนัทะประชมุแทนผูถ้อืหุน้ และจ�ำนวนผูถ้อืหุน้ทีม่อบ

ฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

-   วธิกีำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ และกำรนบัคะแนนเสยีงเป็นมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเริม่กำรประชมุ และแนวทำงกำรใช้บตัรลงคะแนน

- คะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวำระกำรประชุมที่ต้องมีกำรลงคะแนนเสียง และตรวจสอบได้ใน

ภำยหลัง

- ตอบข้อซักถำม ค�ำชี้แจง และข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญ 

 2.  บริษัท แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ (Setportal) ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยในวันท�ำกำรหลัง

เสร็จสิ้นกำรประชุมแล้ว โดยมีรำยละเอียดครบถ้วนตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และได้จัดท�ำรำยงำนกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ และ

จัดส่งแก่ตลำดหลักทรัพย์ฯ และหน่วยงำนเกี่ยวข้อง รวมถึงกำรเผยแพร่รำยงำนกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท (ที่ www.pdgth.com  หมวดนักลงทุน

สัมพันธ์) ภำยในเวลำ 14 วัน นับแต่วันประชุม คือวันที่ 12 พฤษภำคม 2558  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถเข้ำดูรำยงำนดังกล่ำวและเสนอแก้ไขหำกกำรบันทึก

มติกำรประชุมไม่ถูกต้องภำยในเวลำ 30 วัน  โดยไม่จ�ำเป็นต้องรอถึงกำรประชุมครั้งต่อไป อีกทั้งมีระบบจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่สำมำรถตรวจสอบและ

อ้ำงอิงได้  

 3.  ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 จัดให้มีกำรบันทึกภำพและเสียงกำรประชุมในลักษณะสื่อวิดีทัศน์ ตลอดกำรประชุม เพื่อให้ผู้ถือ

หุ้นที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบเหตุกำรณ์วันประชุม โดยท�ำกำรเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหลังจำกกำรประชุมเสร็จสิ้น

 4.  หลังจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัท ได้แจ้งมติที่ประชุมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบ

กำรรำยงำนสำรสนเทศ ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสำนงำนกับนำยทะเบียน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อ

ให้มั่นใจว่ำผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิเงินปันผลครบถ้วนและถูกต้อง

 5.  บรษิทั ได้น�ำข้อเสนอแนะและควำมคดิเหน็ทีไ่ด้รบักำรประเมนิผลกำรจดัประชมุจำกผูถ้อืหุน้มำพจิำรณำและปรบัปรงุเพือ่พฒันำกำรจดัประชมุ

ผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่อง

 จำกกำรพฒันำปรบัปรงุกำรประชมุผูถ้อืหุน้อย่ำงต่อเนือ่ง  บรษิทัฯ ได้รบักำรประเมนิคณุภำพกำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้อยูใ่นเกณฑ์ “ดเีลศิ” ใน

โครงกำรประเมินคุณภำพกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น (Annual General Meeting “AGM”) ประจ�ำปี 2558 จัดโดยสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  นอกจำก

นี้ บริษัทฯ ได้ส�ำรวจควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของผู้ถือหุ้นในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น  ประจ�ำปี 2558 ด้วยแบบประเมินของบริษัทฯ โดยได้คะแนนควำม

พึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่ำปีที่ผ่ำนมำ
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 การเยี่ยมชมกิจการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น	และนักลงทุน

 ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนที่มำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรในวันประชุมผู้ถือหุ้น หลังจำก

เสร็จสิ้นกำรประชุมแล้ว  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกำสพบปะพูดคุยกับผู้บริหำร มีควำมเข้ำใจในธุรกิจของบริษัทมำกขึ้น รวมถึงกำรแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะ

สินค้ำหรืออุปกรณ์ที่โดดเด่นโดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน และเยี่ยมชมกำรบริหำรจัดกำรคลังสินค้ำอย่ำงเป็นระบบ เพื่อให้เกิดควำมมั่นใจได้ว่ำกำรคัดสรร

สินค้ำ/อุปกรณ์มีคุณภำพ วิธีกำรจัดเก็บและกำรจัดส่งสินค้ำ ที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลำ ตรงตำมควำมต้องกำรลูกค้ำ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้ำ 

 บริษัทฯ ได้ส�ำรวจควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของผู้ถือหุ้นที่เข้ำเยี่ยมชมกิจกำรตำมแบบประเมินของบริษัท โดยได้คะแนนควำมพึงพอใจในเกณฑ์

ดี-ดีมำก คิดเป็นร้อยละ 100

 (โปรดดูรำยละเอียดที่บริษัทได้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตำมที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3. บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย) 

หมวดที่	2		การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน	(The	Equitable	Treatment	of	Shareholders)

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อสิทธิและควำมเท่ำเทียมกันของผู้ถือหุ้น โดยระบุไว้ในนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงชัดเจน ในกำร

ปฏิบัติอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียมกันให้เกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นทุกรำยทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย  นักลงทุนสถำบัน หรือผู้ถือหุ้น

ต่ำงชำติ ถึงแม้ว่ำผู้ถือหุ้นรำยย่อยที่มีจ�ำนวนหุ้นและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ำกันตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถือ แต่มิได้หมำยควำมว่ำสิทธิพื้นฐำนในฐำนะผู้ถือหุ้นจะแตก

ต่ำงกัน โดยก�ำหนดให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรได้รับข้อมูลสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิของผู้ถือหุ้นใน

กำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจ

 รวมถงึกำรได้รบัสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ทัง้ในฐำนะนกัลงทนุในหลกัทรพัย์ และในฐำนะผูถ้อืหุน้หรอืเป็นเจ้ำของบรษิทัด้วยวธิกีำรตำมมำตรฐำนทีเ่ป็นที่

ยอมรับและเชื่อถือได้ โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัท มีสิทธิในกำรซื้อและขำยหลักทรัพย์ ที่ตนถืออยู่อย่ำงเป็นอิสระ สิทธิในกำรได้รับใบหุ้นและสิทธิกำรโอน

หุ้น สิทธิในกำรได้รับสำรสนเทศที่เพียงพอ ทันเวลำ ในรูปแบบที่เหมำะสมต่อกำรตัดสินใจ สิทธิในกำรเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้

ถือหุ้น เพื่อพิจำรณำและร่วมตัดสินใจในกำรเปลี่ยนแปลงเรื่องส�ำคัญของบริษัท สิทธิในกำรเลือกตั้งและถอดถอนกรรมกำร  สิทธิในกำรให้ควำมเห็นชอบใน

กำรแต่งตัง้และก�ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัช ี สทิธใินกำรได้รบัส่วนแบ่งผลก�ำไรจำกบรษิทัในรปูแบบต่ำงๆ (เงนิปันผลเป็นเงนิสดหรอืรปูแบบอืน่ในอนำคต)  

รวมถึงกำรท�ำธุรกรรมที่ส�ำคัญและมีผลต่อทิศทำงในกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท กำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท  ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนมี

สิทธิออกเสียงตำมจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผู้ถือหุ้นรำยอื่น

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัทยังได้ก�ำกับดูแลในเรื่องต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทมีกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่ำเทียมกัน

อย่ำงแท้จริง และมีก�ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน นอกเหนือจำกที่กฎหมำยก�ำหนด ดังนี้

1. บริษัท เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวำระกำรประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือก

ตั้งเป็นกรรมกำรล่วงหน้ำ ระยะเวลำ 90 วันตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2558 วันที่ 12 มกรำคม 2559  โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบน

เว็บไซต์ของบริษัท หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์ หมวด กำรก�ำกับดูแลกิจกำร/ข้อมูลผู้ถือหุ้น/กำรประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2558” และแจ้งให้ผู้ถือหุ้น

ทรำบผำ่นระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ หำกมีผู้ถือหุ้นทำ่นใดเสนอวำระประชุมหรือกำรเสนอชื่อบุคคลฯ จะน�ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป โดยประธำนกรรมกำรได้แจ้งผลแก่ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสำมัญผู้ถือ

หุ้นประจ�ำปี และบันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมด้วย

2.  บริษัทให้ควำมส�ำคัญต่อกำรคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยละเว้นไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมที่ไม่ได้แจ้ง ล่วงหน้ำทุกกรณี โดยเฉพำะวำระ

ส�ำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลำในกำรศึกษำข้อมูลอย่ำงเพียงพอต่อกำรตัดสินใจ 

3.  บรษิทั สนบัสนนุให้ผูถ้อืหุน้ใช้หนงัสอืมอบฉนัทะ (แบบ ข.) รปูบบทีส่ำมำรถก�ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนเสยีงได้ (ตำมแบบกระทรวงพำณชิย์) 

โดยจัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และได้เสนอชื่อกรรมกำรอิสระจ�ำนวน 3 คน พร้อมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระดังกล่ำว

เป็นทำงเลือกในกำรมอบมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

4. ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระประชุม โดยเฉพำะวำระเลือกตั้งกรรมกำรที่ผู้ถือหุ้นสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรรำยบุคคล โดยมีคะแนนเสียง

เท่ำกับจ�ำนวนหุ้นที่ตนถือต่อกำรเลือกตั้งกรรมกำร 1 คน เปิดโอกำสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอแนะ แสดงควำมคิดเห็น หรือแจ้งข้อ

ร้องเรยีนไปยงักรรมกำรอสิระ ผ่ำนทำง E-mail: ind_dir@pdgth.com ซึง่กรรมกำรอสิระจะเป็นผูพ้จิำรณำอย่ำงเหมำะสมในแต่ละเรือ่ง เช่น 

หำกเป็นข้อร้องเรยีน กรรมกำรอสิระจะด�ำเนนิกำรตรวจสอบข้อเทจ็จรงิและหำวธิกีำรทีเ่หมำะสม หรอืกรณเีป็นข้อเสนอแนะทีก่รรมกำรอสิระ

พิจำรณำแล้วมีควำมเห็นว่ำเป็นเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวม หรือมีผลต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท กรรมกำรอิสระจะเสนอ

เรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำก�ำหนดเป็นวำระกำรประชุมในกำรประชุมผู้ถือหุ้น

5. บริษัท จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรที่หลำกหลำยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทจะประชำสัมพันธ์ให้ผู้ถือหุ้นทรำบโดย

แจ้งผ่ำนสื่อสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
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6. บรษิทั มกีำรก�ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ข้อมลูภำยในโดยมชิอบไว้ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีห้ำมกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน

ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล จนกว่ำข้อมูลดังกล่ำวได้มีกำรเปิดเผยต่ำสำธำรณชนแล้ว

7. คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก�ำหนด หลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำรและผู้บริหำรเป็นลำยลักอักษรและ

ถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัขิองกรรมกำรและผูบ้รหิำร และหำกกรณกีรรมกำรรำยใดมส่ีวนได้เสยีอย่ำงมนียัส�ำคญั กรรมกำรรำยนัน้จะงดออกเสยีง

และไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระนั้น และ  บันทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม

8. คณะกรรมกำรบรษิทั ได้มกีำรก�ำหนดมำตรกำรและขัน้ตอนกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนดและเป็นไปตำมมำตรฐำนทีก่�ำหนด

ไว้ตำมข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกบัตลำดทนุ และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ซึง่เป็นระเบยีบทีไ่ด้รบักำรอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร

บรษิทั หำกมรีำยกำรเกีย่วโยงทีต้่องขออนมุตัจิำกทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ก่อนเข้ำท�ำรำยกำร บรษิทัจะเปิดเผยข้อมลูในหนงัสอืเชญิประชมุ และในปี 

2558 ไม่มีรำยกำรเกี่ยวโยงดังกล่ำว 

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

 บริษัท ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขั้นพื้นฐำนของผู้มีส่วนได้เสียตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ยึดมั่นที่จะสร้ำงควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยที่

เกีย่วข้องเพือ่ประโยชน์ร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื โดยก�ำหนดนโยบำยต่อผูม้ส่ีวนได้เสยีไว้ในนโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำร  ควำมร่วมมอืระหว่ำงบรษิทั และผูม้ส่ีวน

ได้เสีย อันได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงำน ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้ สังคมและส่วนรวม สิ่งแวดล้อม (ชุมชนที่ตั้งบริษัท) โดยที่ได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือกำร

ก�ำกบัดแูลกจิกำรและจรยิธรรมธรุกจิของบรษิทั เพือ่เป็นแนวทำงปฏบิตัสิ�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทับนพืน้ฐำนควำมเป็นธรรม ควำม

สมดุลในกำรประสำนประโยชน์ร่วมกัน  มีหลักปฏิบัติส�ำคัญ ได้แก่ แนวทำงปฏิบัติเรื่องควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  นโยบำย

และกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยก�ำหนดให้เป็นหนำ้ที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนต้องรับทรำบ ท�ำควำม

เข้ำใจ และปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก�ำหนดไว้อย่ำงเคร่งครัด

 โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำกับดูแลให้มีระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เชื่อมั่นได้ว่ำสำมำรถรับรู้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียต่ำงๆ ทั้งที่ได้ก�ำหนดไว้ใน

กฎหมำย และที่ได้ก�ำหนดแนวทำงไว้เป็นลำยลักษณ์อักษรอย่ำงชัดเจนในคู่มือจริยธรรม รวมทั้งรับผิดชอบดูแลให้มั่นใจได้ว่ำสิทธิดังกล่ำวได้รับกำรคุ้มครอง

และปฏิบัติด้วยควำมเสมอภำคอย่ำงเคร่งครัด ทั้ง ผู้ถือหุ้น พนักงำน ผู้ใช้สินค้ำและบริกำร และผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ตำมแนวทำงดังต่อไปนี้

• ผู้ถือหุ้น: บริษัท มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีบรรษัทภิบำล มุ่งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็น

ธรรม กำรค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับและกำรท�ำประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย และกำรจัดให้มีช่องทำงในกำรสื่อสำรกับผู้มีส่วนได้เสียทุก

กลุ่ม นอกจำกสิทธิขั้นพื้นฐำนตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดแล้ว ยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในกำรเสนอแนะข้อคิดเห็นต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรด�ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทในฐำนะเจ้ำของบริษัทผ่ำนกรรมกำรอิสระ ซึ่งมีหน้ำที่ผู้ดูแลผู้ถือหุ้นส่วนน้อย โดยทุกๆ ข้อคิดเห็นจะได้รับกำรรวบรวมเพื่อ

เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป โดยสิทธิที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้รับ แสดงไว้ใน “หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น”

• พนักงาน:  บริษัทให้ควำมส�ำคัญกับพนักงำนโดยถือว่ำเป็นทรัพยำกรที่มีค่ำ สนับสนุนกำรพัฒนำบุคลกำรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมี

 ศักยภำพในกำรแข่งขัน  มีคุณภำพชีวิตกำรท�ำงำนทัดเทียมบริษัทชั้นน�ำ มีควำมสุขในกำรท�ำงำน ควำมภำคภูมิใจ และสร้ำงควำมผูกพันต่อ

องค์กร  บริษัท จัดให้มีกำรดูแลพนักงำนอย่ำงเสมอภำคให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสมและเป็นธรรม อิงกับผลกำรปฏิบัติงำนรำย

บคุคลและสอดคล้องกบักำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัฯ และเทยีบเคยีงกบัตลำดในอตุสำหกรรมเดยีวกนั รวมถงึ กองทนุส�ำรองเลีย้งชพี สวสัดกิำร

ค่ำรักษำพยำบำลและประกันภัยอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนักงำนหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม  เงินกู้ยืมแก่พนักงำนในกรณีที่มี

ควำมจ�ำเป็น  ที่นอกเหนือกฎหมำยก�ำหนด ตลอดจนกำรให้ควำมส�ำคัญกับกำรรักษำสุขอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยและสภำพแวดล้อม

ในกำรท�ำงำนที่เหมำะสม โดยบริษัทยังได้พัฒนำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยกำรจัดฝึกอบรมอย่ำงสม�่ำเสมอในทุกระดับ ทั้งกำรจัด

อบรมภำยใน และกำรอบรมภำยนอกบริษัท (สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรอบรมของพนักงำนได้ในหัวข้อ “ควำมรับผิดชอบต่อสังคม” 

นอกจำกนี้ยังได้ก�ำหนดจรรยำบรรณพนักงำน แสดงไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

• ลูกค้า:  บริษัท มีควำมมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ใช้สินค้ำและบริกำรได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งด้ำนคุณภำพและรำคำเป็นธรรม กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูก

ต้องเพียงพอและทันต่อเหตุกำรณ์ กำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆที่มีต่อลูกค้ำอย่ำงเคร่งครัด ตลอดจนมุ่งพัฒนำและรักษำสัมพันธภำพที่ยั่งยืน 

สร้ำงควำมพงึพอใจและควำมผกูพนัแก่ลกูค้ำ ตลอดจนกำรจดัให้มรีะบบและกระบวนกำรทีใ่ห้ลกูค้ำร้องเรยีนเกีย่วกบัคณุภำพ ปรมิำณ ควำม

ปลอดภัยและกำรบริกำร รวมถึงจัดให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ค�ำแนะน�ำ/ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีกำรใช้สินค้ำและบริกำรของบริษัท 

ให้มปีระสทิธภิำพและประโยชน์กบัลกูค้ำสงูสดุ ค�ำปรกึษำวธิกีำรแก้ปัญหำ และรบัข้อร้องเรยีน เพือ่ให้ลกูค้ำพงึพอใจสงูสดุในสนิค้ำและบรกิำร

ระดับมำตรฐำนสำกล และกำรรักษำควำมลับของลูกค้ำและไม่น�ำมำใช้เพื่อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยและกำรปฏิบัติ

ที่มีควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ แสดงไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)
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• คูค้่า: บรษิทั มจีรรยำบรรณในกำรจดัซือ้จดัจ้ำง กำรปฏบิตัต่ิอคูค้่ำอย่ำงเป็นธรรม ตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำทีส่จุรติ ค�ำมัน่ทีใ่ห้ไว้กบัลกูค้ำ

อย่ำงเคร่งครดั ยดึถอืกำรปฏบิตัติำมสญัญำต่อคูค้่ำอย่ำงยตุธิรรม สร้ำงควำมไว้วำงใจ ควำมสมัพนัธ์และควำมร่วมมอืทีด่ ีเพือ่พฒันำศกัยภำพและ

ประสทิธภิำพในกำรด�ำเนนิธรุกจิร่วมกนัในระยะยำว และมนีโยบำยในกำรส่งมอบสนิค้ำตำมคณุภำพและตรงตำมก�ำหนดเวลำ โดยบรษิทัได้ก�ำหนด

นโยบำยและกำรปฏบิตัทิีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อคูค้่ำ  แสดงไว้ในจรรยำบรรณธรุกจิและได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บรษิทั (www.pdgth.com)

• คู่แข่งทางการค้า:	 	บริษัท ปฏิบัติตำมกรอบกำรแข่งขันทำงกำรค้ำที่สุจริต โดยยึดมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมภำยใต้กรอบ

ของกฎหมำยเกี่ยวกับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบัติ

ตำมแนวทำงปฏิบัติที่ก�ำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด โดยในปีที่ผ่ำนมำบริษัทไม่มีข้อพิพำทใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับคู่แข่ง

ทำงกำรค้ำ โดยบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏิบัติและควำมรับผิดชอบที่มีต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ  แสดงไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจและได้เปิด

เผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

• เจ้าหนี:้		บรษิทั รกัษำค�ำมัน่สญัญำและปฏบิตัติำมเงือ่นไขข้อก�ำหนดของสญัญำและหน้ำทีท่ีพ่งึมต่ีอเจ้ำหนีอ้ย่ำงเคร่งครดั ทัง้เจ้ำหนีท้ำงธรุกจิ 

เจ้ำหนี้สถำบันกำรเงิน และไม่ใช้วิธีกำรที่ไม่สุจริต ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะท�ำให้เจ้ำหนี้เกิดควำมเสียหำย นอกจำกนี้ บริษัทเข้ำร่วม

กจิกรรม/โครงกำรต่ำงๆของเจ้ำหนี ้เพือ่สร้ำงควำมสมัพนัธ์ทีด่กีบัเจ้ำหนี ้หลกีเลีย่งสถำนกำรณ์ทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  

โดยบรษิทัได้ก�ำหนดนโยบำยกำรปฏบิตัแิละควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอเจ้ำนีก้ำรค้ำ  แสดงไว้ในจรรยำบรรณธรุกจิและได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บรษิทั 

(www.pdgth.com)

•	 สงัคมและส่วนรวม: บรษิทั ด�ำเนนิธรุกจิอย่ำงมคีณุธรรมต่อผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องทกุฝ่ำยและถอืมัน่ในอดุมกำรณ์กำรด�ำเนนิธรุกจิ โดยมุง่สนบัสนนุ

กจิกรรมเพือ่พฒันำคณุภำพชวีติ และเสรมิสร้ำงประโยชน์สขุแก่สงัคมส่วนรวมและสิง่แวดล้อม ทัง้ในสถำนประกอบกำร ชมุชนและบรเิวณใกล้

เคียง ด้วยกำรสร้ำงสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในด้ำนต่ำงๆ กำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย ด้ำนสินค้ำ และบริกำรฯ แก่ลูกค้ำทั้งหน่วยงำน

เอกชนและภำครฐั  รวมถงึกำรให้ควำมช่วยเหลอืแก่หน่วยงำนหรอืชมุชนทีร้่องขอในกำรบรรเทำอทุกภยัและสำธำรณภยัตำมควำมเหมำะสม

 นอกจำกนี ้ยงัส่งเสรมิให้พนกังำนและผูเ้กีย่วข้องมส่ีวนร่วมในกำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงดทีีท่�ำประโยชน์ให้กบัชมุชนและสงัคมให้เตบิโตเคยีงคู่

กนัไปอย่ำงยัง่ยนื แม้กระทัง่ในช่วงทีเ่กดิภำวะวกิฤตทำงเศรษฐกจิ บรษิทั กย็งัคงด�ำเนนิกจิกรรมเพือ่ชมุชนและสงัคมอย่ำงต่อเนือ่ง โดยทุม่เท

ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรโครงกำรเพื่อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์

ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด

•	 สิ่งแวดล้อม:	บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมและมุ่ง

เน้นพัฒนำกำรเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกับกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของคนในสังคม สภำวะแวดล้อมที่สะอำดปลอดภัยมีสุขอนำมัยที่ดี 

โดยหมำยรวมถึงพนักงำนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ทั้งนี้  ควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม และสิ่งแวดล้อม สำมำรถดูรำยละเอียด

เพิ่มเติมได้ในหัวข้อ “รำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม” 

หมวดที่	4		การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส	(Disclosure	and	Transparency)

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญเรื่องกำรสื่อสำรและเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูล

ทำงกำรเงิน ตลอดจนโครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลำ  เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถำนภำพของผลประกอบ

กำรและสถำนภำพทำงกำรเงินที่แท้จริงของบริษัท รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในอนำคต ตลอดจนข้อมูลอื่นที่ส�ำคัญที่มีผลกระทบต่อรำคำหลักทรัพย์

ของบริษัท โดยให้เป็นไปตำมแนวทำงหรือกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย รวมทั้งกฎหมำย มำตรฐำนและข้อปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและกำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงิน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ และหน่วยงำน

นักลงทุนสัมพันธ์ ที่สำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงสะดวกและเท่ำเทียมกัน โดยบริษัทมีแนวทำงปฏิบัติที่ส�ำคัญดังนี้

 1.	ช่องทางการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท

 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีช่องกำรกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย สำมำรถเข้ำ

ถึงข้อมูลของบริษัทได้อย่ำงสะดวกทั่วถึงและเท่ำเทียมกัน โดยผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น

1.1	เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี	(แบบ	56-1)	และรายงานประจำาปี	(แบบ	56-2)	

 คณะกรรมกำรบริษัท จัดให้มีกำรท�ำแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปีของบริษัท(แบบ 56-2) เปิดเผย

ข้อมูลของบริษัท ที่มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจและผลกำรด�ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำ เช่น วิสัยทัศน์และ

พันธกิจ โครงสร้ำงองค์กร โครงสร้ำงทุน โครงสร้ำงกำรถือหุ้นและกำรจัดกำร ลักษณะประกอบธุรกิจและภำวะกำรแข่งขัน กำรก�ำกับดูแล

กิจกำร ควำมเสี่ยงในกำรด�ำเนินธุรกิจ รำยงำนกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  นโยบำยและหลัก
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เกณฑ์ในกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู จ�ำนวนครัง้ของกำรประชมุและกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัและ

คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ  กำรประเมินควำมเพียงพอระบบควบคุมภำยใน ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน รำยงำนควำมรับผิดชอบ

ของคณะกรรมกำรบรษิทัต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ นโยบำยกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีของกรรมกำร รำยงำน

กำรถือหลักทรัพย์กรรมกำรและผู้บริหำร ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมส่วนรวม และข้อมูลด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์

1.2	เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท 

 บริษัทเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทรำบผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศ (SET Com-

munity Portal) ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ จัดให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรและเผยแพร่ข้อมูลผ่ำนทำงเว็บไซต์

ของบริษัท ปรับปรุงข้อมูลอย่ำงสม�่ำเสมอ เช่น วิสัยทัศน์และภำรกิจ หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะ

กำรด�ำเนินธุรกิจ โครงสร้ำงองค์กร ข้อมูลคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยและผู้บริหำร กฎบัตรคณะกรรมกำรและชุดย่อย 

โครงสร้ำงกำรถือหุ้น กำรก�ำกับดูแลกิจกำร นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นและกำร

แจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน ข้อมูลด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์ ตลอดจนแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท 

(แบบ 56-2) หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้น กำรเสนอวำระประชุมล่วงหน้ำและกำรเสนอชื่อบุคคลเข้ำรับกำรคัด

เลือกเป็นกรรมกำร  รวมถึงงบกำรเงินรำยไตรมำส/รำยปี ค�ำอธิบำยและวิเครำะห์ฝ่ำยจัดกำร (MD&A) และเอกสำรข่ำวประชำสัมพันธ์ 

(Press Release) ที่สำมำรถดำวน์โหลดจำกหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท Website: www.pdgth.com

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) เพื่อรับผิดชอบดูแลกำรจัด

ประชุมระดับสูงของบริษัท เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยที่ได้รับมอบหมำย  กำรประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น  

ท�ำหน้ำทีเ่ผยแพร่ข้อมลูสำรสนเทศตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์

และตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) อย่ำงถกูต้อง ครบถ้วน โปร่งใส  โดยผ่ำนกำรพจิำรณำตรวจสอบจำกกรรมกำรผูม้อี�ำนำจหรอืผูไ้ด้รบัมอบหมำย

รำยงำนสำรสนเทศ รวมถึงกำรก�ำกับดูแลให้ บริษัท คณะกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร มีกำรด�ำเนินกำรที่เป็นไปตำมข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง รวม

ถงึกำรประสำนงำนในกำรตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วข้อง ทัง้นี ้ผูล้งทนุสำมำรถตดิต่อส�ำนกัเลขำนกุำร/เลขำนกุำรบรษิทั ของ

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

 2.	การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบรษิทั  จดัให้มกีำรเปิดเผยข้อมลูเกีย่วกบัคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อย ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย โครงสร้ำง

และองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง จ�ำนวนครั้งของกำรประชุม

และกำรเข้ำร่วมประชมุของคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชดุย่อยแต่ละคน  กำรสรรหำกรรมกำร นโยบำยและหลกัเกณฑ์กำรจ่ำยค่ำตอบแทน ค่ำ

ตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร และกำรรำยงำนผลปฏิบัติหน้ำที่คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยแต่ละคณะ 

 3.	การรายงานการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่องบกำรเงินรวม (ที่ได้ผ่ำนกำรตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท) ของบริษัทและบริษัทย่อย และ

สำรสนเทศทำงกำรเงนิ ให้มกีำรจดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิ โดยใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัอิย่ำงสม�ำ่เสมอ รวมทัง้มกีำรเปิดเผย

ข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรรำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำน

ทำงกำรเงิน ควบคู่กับรำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และคณะกรรมกำรชุดย่อย ก็ได้จัดท�ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำเพื่อน�ำเสนอต่อ

ผู้ถือหุ้น แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2558

 ในปี 2558 บรษิทัได้มกีำรจดัส่งรำยงำนทำงกำรเงนิทัง้รำยไตรมำสและรำยปีภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนดเป็นไปตำม พรบ.บรษิทัมหำชนจ�ำกดั พศ. 

2535 พรบ.หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และไม่ได้รับแจ้งจำกส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ให้มีกำรแก้ไขงบกำรเงินที่จัดท�ำขึ้น
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	 4.	การทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 คณะกรรมกำรบรษิทัถอืเป็นนโยบำยส�ำคญัทีจ่ะไม่ให้คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใช้โอกำสจำกกำรเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำน

ของบริษัท แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยได้ก�ำหนดไว้ในคู่มือนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ และแนวทำงปฏิบัติรำยงำนควำมขัดแย้ง

ทำงผลประโยชน์ มข้ีอปฏบิตัสิ�ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั ให้พงึหลกีเลีย่งกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกบัตนเองทีอ่ำจก่อให้เกดิควำมขดั

แย้งทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และกรรมกำร ผูบ้รหิำรหรอืพนกังำนทีม่ส่ีวนได้เสยีในรำยกำรนัน้จะต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำอนมุตั ิก�ำหนดให้กำรเปิด

เผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ โดยแสดงรำยละเอียดบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 

ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อนไข นโยบำยรำคำ และมูลค่ำรำยกำร เหตุผลควำมจ�ำเป็น โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ 

โดยแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท เปิดเผยข้อมูลรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ปรำกฎในแบบแสดงรำยกำรข้อมูล

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

1. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกัน

 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และรำยกำรระหว่ำงกันที่มีสำระส�ำคัญ โดยแสดงรำย

ละเอียดบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ควำมสัมพันธ์ ลักษณะของรำยกำร เงื่อนไข นโยบำยรำคำ และมูลค่ำของรำยกำร เหตุผลควำมจ�ำเป็น 

และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษัท ตำมที่ปรำกฎไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำน

ประจ�ำปีของบริษัท (แบบ 56-2) รำยละเอียดปรำกฎในหัวข้อ “รำยกำรระหว่ำงกัน”   

 เพือ่ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี คณะกรรมกำรบรษิทัได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัเิรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ทีก่�ำหนดให้

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนจะต้องรำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์แก่คณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบเป็นประจ�ำทกุปี ปีละ 1 ครัง้ และในกรณี

ทีห่ำกมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ตำมข้ำงต้นให้ปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัทิีป่ระกำศและมผีลบงัคบัใช้ปัจจบุนั ซึง่ได้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัด้วย

 ในปี 2558 บรษิทัไม่มกีำรปฏบิตัทิีฝ่่ำฝืนหรอืไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีก่�ำหนดโดยส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกั

ทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรถือหลักทรัพย์และกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ของบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทั ก�ำหนดให้กรรมกำร กรรมกำรบรหิำร และผูบ้รหิำร (ตำมค�ำนยิำมของส�ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์ฯ) ซึง่รวมถงึ

จ�ำนวนหลกัทรพัย์ทีถ่อืครองของบคุคลทีม่คีวำมเกีย่วข้อง ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ฯ มหีน้ำทีใ่นกำรรำยงำนกำรถอื

หลกัทรพัย์ของบรษิทั ดงันี้

1)  กำรรำยงำนกำรถือหลกัทรพัยต์อ่ส�ำนักงำนเป็นครัง้แรก  (แบบ 59-1)  ภำยใน 30 วนันบัแตว่นัทีไ่ด้รับแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

หรือผู้บริหำร 

2)  กำรรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์ของบรษิทัทกุครัง้ (แบบ 59-2)  เมือ่มกีำรซือ้ขำย โอน  หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทั 

โดยให้ยื่นภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันที่มีกำรเปลี่ยนแปลงนั้น

 ทั้งนี้ ก�ำหนดให้เลขำนุกำรบริษัทรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์ต่อประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจสอบทรำบ

ภำยใน 3 วันท�ำกำรนับแต่วันที่บริษัทได้รับรำยงำนนั้น และรำยงำนสรุปกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์แก่คณะกรรมกำรบริษัทเป็นรำยไตรมำส 

พร้อมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์และรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่กรรมกำรและผู้บริหำรรำยงำนต่อบริษัท

 โดยในปี 2558 ไม่มกีำรเปลีย่นแปลงรำยกำรถอืหลกัทรพัย์ทีม่นียัส�ำคญั ซึง่มกีำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัย์บรษิทัของกรรมกำรและผูบ้รหิำร

รำยบคุคลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่รบัทรำบเป็นรำยไตรมำส โดยได้จดัท�ำสรปุกำรถอืครองหลกัทรพัย์ของกรรมกำรและผูบ้รหิำร ข้อมลูสิน้สดุวนั

ที่ 29 กุมภำพันธ์ 2559  ตำมที่ระบุรำยละเอียดหัวข้อ “ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น”

3. กำรจัดท�ำรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียของกรรมกำร ผู้บริหำร และบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง

 คณะกรรมกำรบริษัท ก�ำหนดให้กรรมกำร ผู้บริหำร (ตำมค�ำนิยมของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ) บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง ด�ำเนิน

กำรตำมมำตรำ 89 แห่งพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ ต้องจัดท�ำและส่งแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสีย เพื่อรำยงำนให้บริษัททรำบถึงกำร

มีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง (รวมถึงทุกครั้งที่มีกำรเปลี่ยนแปลง) ของกรรมกำรและผู้บริหำร  ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับกำร

บริหำรจัดกำรกิจกำรของบริษัทหรือบริษัทย่อย โดยเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้จัดเก็บและส่งส�ำเนำให้ประธำนกรรมกำรบริษัท และประธำนกรรมกำรตรวจ

สอบรับทรำบ และสรุปรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียที่มีกำรเปลี่ยนแปลงให้ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบทุก 6 เดือน ถือเป็นกำรติดตำมให้กรรมกำรและ

ผู้บริหำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีกำรรำยงำน ดังนี้

• รำยงำนเมื่อเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำรครั้งแรก

• รำยงำนทุกครั้งเมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย หรือทุก 6 เดือน
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• ในกรณทีีก่รรมกำรพ้นจำกต�ำแหน่ง และได้กลบัเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเนือ่ง กรรมกำรท่ำนนัน้ไม่ต้องยืน่แบบรำยงำนใหม่หำก

ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงข้อมูลกำรมีส่วนได้เสีย

• ก�ำหนดให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคน รำยงำนควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์เป็นประจ�ำทกุปี ภำยในเดอืนธนัวำคมของทกุปี หรอื

หำกมีในระหว่ำงปีให้รำยงำนเป็นกรณี (เพิ่มเติม)

 5.	การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน	

 บริษัท ให้ควำมส�ำคัญกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส และก�ำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปิดเผยข้อมูล ควำมโปร่งใส รำยงำนทำงกำรเงินและ

กำรด�ำเนินกำร ในกำรเปิดเผยสำรสนเทศทำงทั้งทำงด้ำนกำรเงินและมิใช่กำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำอย่ำงสม�่ำเสมอ ให้กับ

ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจนบุคคลทั่วไป คณะกรรมกำรบริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อบังคับ และระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับกำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใสอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ฉบับแก้ไข พ.ศ. 

2551) และ/หรือ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์  โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องทั้งทำงตรงและทำงอ้อม หรือผู้ได้รับ

มอบหมำยให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน บนพื้นฐำนของข้อมูลที่เป็นจริง โดยระมัดระวัง

     คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหมำยถึง คณะ

กรรมกำรบริษัท  ฝ่ำยจัดกำรของบริษัท และพนักงำนในหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล หรือมีส่วนร่วมในกำรท�ำงำนเฉพำะกิจที่เกี่ยวกับข้อมูลที่ยังไม่ได้เปิด

เผยต่อสำธำรณะและอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ และงำนนั้นๆ เข้ำข่ำยกำรเก็บรักษำข้อมูลภำยในอันอำจมีผลต่อควำมเคลื่อนไหวของรำคำหุ้นของบริษัท และ

ข้อมลูภำยในนัน้ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนดงักล่ำว ผูบ้รหิำรและพนกังำนเหล่ำนัน้จะต้องเกบ็รกัษำข้อมลูภำยในไว้กบับรษิทั จนกว่ำจะมกีำรเปิดเผยข้อมลู

แก่สำธำรณะ มีดังนี้

1.  กรรมกำร ผู้บริหำร พนักงำน และลูกจ้ำงของบริษัทจะต้องรักษำควำมลับ และ/หรือ ข้อมูลภำยในบริษัทไปเปิดเผยหรือแสวงหำผล

ประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม

2.  กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจ้ำงของบรษิทัจะต้องไม่ท�ำกำรซือ้ขำย โอน  หรอืรบัโอนหลกัทรพัย์ของบรษิทัโดยใช้ควำมลบั และ/

หรือ ข้อมูลภำยในบริษัท และ/หรือ เข้ำท�ำนิติกรรมอื่นใด โดยใช้ควำมลับ  และ/หรือ  ข้อมูลภำยในของบริษัท อันอำจก่อให้เกิดควำม

เสียหำยต่อบริษัทไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือ ทำงอ้อม

3.  ห้ำมบุคคลที่เกี่ยวข้องซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริษัทภำยใน 30 วันก่อนมีกำรเปิดเผยงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี  และ

ภำยใน 24 ชั่วโมง หลังกำรเปิดเผยงบกำรเงินดังกล่ำว (Blackout Period)

4.  ในกรณทีีท่รำบข้อมลูใดๆ ทีย่งัไม่เปิดเผยซึง่อำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย์ของบรษิทั ต้องไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัย์ของบรษิทัจนกว่ำจะ

พ้นระยะเวลำ 24 ชั่วโมง  นับแต่ได้มีกำรเปิดเผยข้อมูลนั้นสู่สำธำรณะทั้งหมดแล้ว

5.  คณะกรรมกำรบริษัทยังได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว โดยให้กรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูล ได้รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลักทรัพย์โดยแจ้งผำ่นทำงเลขำนุกำรบริษัท เพื่อกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกลำ่ว

แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัททรำบ

 กำรดแูลเรือ่งกำรใช้ข้อมลูภำยในของบรษิทันัน้  บรษิทัฯ ได้ก�ำหนดไว้ในข้อบงัคบักำรท�ำงำนของพนกังำนทกุระดบั หมวดวนิยัและลงโทษก�ำหนด

ว่ำ พนกังำนผูใ้ดไม่ปฏบิตัติำมหรอืฝ่ำฝืนวนิยัทีก่�ำหนดไว้ ให้ถอืว่ำพนกังำนผูน้ัน้ท�ำผดิวนิยัและต้องได้รบัโทษตำมลกัษณะแห่งควำมผดิ โดยมใีจควำมว่ำ “เปิด

เผยควำมลบัของบรษิทั เจตนำท�ำลำยชือ่เสยีง ควำมเชือ่ถอื หรอืผลติภณัฑ์ของบรษิทั อนัเป็นเหตใุห้บรษิทั ได้รบัควำมเสยีหำยหรอืสญูเสยีโอกำสทำงธรุกจิ” 

พนักงำนผู้ท�ำผิดจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นไล่ออก

  6.	การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน	หรือกรณีถูกละเมิด

 บริษัท ได้ก�ำหนดช่องทำงกำรแจ้งเบำะแส  หรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มำยังกรรมกำรตรวจสอบของบริษัท  ในกรณีที่พบ

เหตุกำรณ์กระท�ำที่ส่อถึงกำรทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมำตรกำรคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส หรือข้อร้องเรียน  หรือกรณีถูกละเมิด  และมี

กระบวนกำรด�ำเนินกำรเมื่อได้รับข้อร้องเรียน และมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ตำมที่ระบุไว้ในนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น และ

เปิดเผยบนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com

 ช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

1.  จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมกำรตรวจสอบ

 Email:   ind_dir@pdgth.com
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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

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีกำรติดตำมรำยงำนกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำงที่ก�ำหนด โดยในปี 2558 ไม่มีเหตุกำรณ์  บ่งชี้เรื่องกำรทุจริต

คอร์รัปชั่น จำกรำยงำนกำรสอบทำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

    7.	การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที่สำาคัญ		

 บริษัท เปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศที่ส�ำคัญผ่ำนระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศของตลำดหลักทรัพย์ฯ ตำมหลักเกณฑ์กำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงโปร่งใส 

และทันเหตุกำรณ์  มีสำระส�ำคัญในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่  9/2558  เมื่อวันที่  14 ธันวำคม 2558  มีมติอนุมัติให้ซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท

ย่อย “บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ำกัด”  จำกผู้ร่วมทุนจ�ำนวน 9,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนช�ำระแล้ว และโครงสร้ำงหลัง

จำกกำรซื้อหุ้นดังกล่ำว บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดและเรียกช�ำระค่ำหุ้นแล้ว ซึ่งได้ด�ำเนิน

กำรแล้วเสร็จในเดือนธันวำคม 2558 

 8.	ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 บริษัท เปิดเผยข้อมูลตำมข้อก�ำหนดของ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

โดยจัดให้มีนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรับผิดชอบ ระมัดระวัง ท�ำหน้ำที่สื่อสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

ทันเหตุกำรณ์ แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้องอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม 

รวมถงึ กำรชีแ้จงกรณข่ีำวลอื ข่ำวสำรทีไ่ม่ถกูต้องตำมข้อเทจ็จรงิแก่นกัลงทนุผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรนดัพบปะผูบ้รหิำรและกำรเยีย่มชมกจิกำร เช่น กำรตอบ

ค�ำถำมทำงโทรศัพท์หรือ  E-mail กำรเผยแพร่ผ่ำนสื่อ กำรจัดท�ำ Press Release และกำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศต่ำงๆ ตำมเหตุกำรณ์ ตำมรอบระยะ

เวลำบัญชี ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำรประจ�ำไตรมำส ผ่ำนหน้ำเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้

ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มอื่นๆ ได้รับรู้ข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมกัน  

 นอกจำกต้องปฏิบัติตำมจรรยำบรรณพนักงำนของบริษัทแล้ว คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติ ดังนี้

 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

  1. เปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญและจ�ำเป็น ต่อกำรตัดสินใจลงทุน อย่ำงถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลำ

  2. รักษำควำมลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภำยใน เพื่อประโยชน์ ส่วนตนและผู้อื่น

  3. เปิดเผยข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกำสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สำมำรถเข้ำถึงและสอบถำมข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้

  4. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ในวิชำชีพ บนพื้นฐำนของหลักกำรของควำมเท่ำเทียมกัน ไม่มีกำรเลือกปฏิบัติบนอำมิสสินจ้ำงใดๆ  

   ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนมำกกว่ำผลประโยชน์ ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง

  5. สร้ำงควำมเชื่อมั่น สร้ำงภำพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่ำย

  6. ปฏิบัติตำมแนวทำงกำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน และกำรซื้อขำยหุ้นที่บริษัทก�ำหนดอย่ำงเคร่งครัด

  7. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ และมีควำมเป็นมืออำชีพ

  8. หมั่นศึกษำหำข้อมูลบริษัท และหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองอย่ำงสม�่ำเสมอ

 ในปี 2558 บริษัทมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆเพื่อให้ผู้บริหำรระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรำยย่อย นักลงทุนสถำบัน นักวิเครำะห์ และสื่อมวลชน

อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทผ่ำนช่องทำง และกิจกรรมต่ำงๆ สรุปได้ดังนี้ 

-  เข้ำร่วมกจิกรรมพบปะนกัลงทนุ(Opportunity Days) ซึง่จดัโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยจ�ำนวน 2 ครัง้ เพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนนิ

งำนของบริษัทประจ�ำปี 2557 ในเดือนมีนำคม และ รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทส�ำหรับงวด 6 เดือนปี 2558 ในเดือนกันยำยน

-  ให้กำรต้อนรับผู้ถือหุ้น นักลงทุนรำยย่อย เยี่ยมชมกิจกำรจ�ำนวน 1 ครั้ง (ในวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ปี 2558)

-  เข้ำร่วมออกบูธนิทรรศกำร ในงำน mai Forum 2015 เพื่อน�ำเสนอสินค้ำ และข้อมูลของบริษัทให้กับนักลงทุน และผู้สนใจที่เข้ำร่วมงำน 
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ซึ่งจัดโดย ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ร่วมกับสมำคมบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA)

-  เผยแพร่ข่ำวประชำสัมพันธ์ (Press Release) ควำมเคลื่อนไหวทำงธุรกิจ ผลกำรด�ำเนินงำน และภำพข่ำวกิจกรรมต่ำงๆของบริษัทผ่ำน

สื่อมวลชนต่ำงๆอย่ำงสม�่ำเสมอ

-  เข้ำร่วมงำนจัดแสดงสินค้ำใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอได้แก่ งำน “Thailand Industrial Fair 2015” ในเดือน

กุมภำพันธ์ งำนสัปดำห์ควำมปลอดภัยแห่งชำติ (Narional Safety week 2015)ในเดือนกรกฎำคม

-  เข้ำร่วมโครงกำร Stock Mart ในงำนมหกรรมกำรลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2015 โดยให้กำรสนับสนุนสินค้ำ ของที่ระลึก

ของบริษัท เพื่อเป็นกำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทแก่ผู้ลงทุนที่เข้ำร่วมงำน

-  สนับสนุน CD รำยงำนประจ�ำปีของบริษัท เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ข้อมูลบริษัทให้แก่ ผู้ลงทุนและผู้เข้ำเยี่ยมชมบูธ ตลำดหลักทรัพย์ ในงำน 

Money Expo กรงุเทพฯ

 นอกจำกนี้  บริษัทมีกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลกำรด�ำเนินงำน งบกำรเงิน และข้อมูลน�ำเสนอในรูปแบบต่ำงๆ รวมถึงรำยงำนสำรสนเทศที่

บริษัทแจ้งต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่ำนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.pdgth.com โดยบริษัทจัดท�ำเป็น 2 ภำษำ (ภำษำไทยและภำษำอังกฤษ) 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบข้อมูลอย่ำงเท่ำเทียม กรณีที่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน หรือผู้สนใจ มีข้อสงสัยหรือต้องกำรนัดหมำยเข้ำพบผู้บริหำรและเยี่ยม

ชมกิจกำร สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัทที่ โทรศัพท์หมำยเลข 0-2791-0111 ต่อ 206  โทรสำร 0-2791-0100 หรือ e-mail: 

ir@pdgth.com หรือผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัท

หมวดที่	5.	ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	โครงสร้าง	และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ

 5.1		โครงสร้างคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยบุคคลซึ่งมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่สำมำรถเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัท โดยเป็นผู้ที่มีบทบำท

ส�ำคัญในกำรก�ำหนดนโยบำยของบริษัทโดยร่วมกับผู้บริหำรระดับสูงวำงแผนกำรด�ำเนินงำนทั้งระยะสั้น ระยะยำว ตลอดจนก�ำหนดนโยบำยกำรเงิน กำร

บริหำรควำมเสี่ยง และภำพรวมขององค์กร มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและผลกำรปฏิบัติงำน

ของผู้บริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้อย่ำงเป็นอิสระ

 ในปี 2558 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัทมีจ�ำนวน 9 คน ประกอบด้วย  กรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 4 คน กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำร 1 คน และ

กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 4 คน โดยมีสัดส่วนกรรมกำรอิสระเท่ำกับ 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำรบริษัททั้งหมด ท�ำให้เกิดกำรถ่วงดุลในกำรออกเสียงในกำร

พจิำรณำเรือ่งต่ำงๆ ตลอดจนกำรสอบทำนกำรบรหิำรงำนของฝ่ำยบรหิำรเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั ทัง้นี ้คณุสมบตัแิละจ�ำนวนกรรมกำรอสิระเป็น

ไปตำมประกำศคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด (ก.ล.ต.) มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจ�ำนวนกรรมกำร หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 44.44 

ของจ�ำนวนกรรมกำรทั้งหมด โดยมีรำยนำมกรรมกำรอิสระและนิยำมกรรมกำรอิสระ ตำมที่แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปี 2558 หมวดโครงสร้ำงกำรจัดกำร)

 ภาวะผู้นำาและวิสัยทัศน์

 คณะกรรมกำรบริษัท  มีบทบำทส�ำคัญในกำรก�ำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ขององค์กรให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษัท ครั้งที่ 1/2558  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2558 ได้ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพ

แวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง  ตลอดจนให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ใหม่ที่มีกำรปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard ตำมข้อเสนอแนะของ 

IOD  โดยคณะกรรมกำรได้พิจำรณำทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทเพื่อให้ผู้บริหำรและพนักงำนมีจุดมุ่งหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน และยังไม่มีกำร

เปลี่ยนแปลงแต่ประกำรใด

 คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ก�ำหนดให้มกีำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรร่วมกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยมวีตัถปุระสงค์ในกำรจดัท�ำแผนกลยทุธ์เพือ่กำรเตบิโต

อย่ำงยั่งยืน (ทั้งระยะสั้นและระยะยำว)  เมื่อวันที่ 23-25 ตุลำคม 2558  ที่  ชัยพฤกษ์  รีสอร์ท จ.นครนำยก  โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนกำรวำงแผน

เชงิกลยทุธ์และบรหิำรทรพัยำกรมนษุย์ และกลยทุธ์กำรตลำด มำเป็นวทิยำกรในกำรจดัท�ำแผนกลยทุธ์องค์กรระยะยำว รวมถงึก�ำหนดดชันชีีว้ดัควำมส�ำเรจ็

ขององค์กรในปี 2559

 ในกำรประชมุดงักล่ำว คณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตเิหน็ชอบให้ปรบัเปลีย่นวสิยัทศัน์และพนัธกจิขององค์กร เพือ่มุง่สูป่ระชำคมเศรษฐกจิอำเซยีน

ภำยในปี 2020  ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกำยน 2558 และได้ประกำศแก่พนักงำนรับทรำบโดยทั่วกัน 

 อนึง่ บรษิทั ถอืโอกำสนีจ้ดัปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่แก่ “พลเอก ชยัวฒัน์ สท้อนด”ี ตำมนโยบำยและกระบวนกำรของบรษิทั และแนะน�ำกรรมกำร

และผู้บริหำรอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมกำรบริษัทแก่กรรมกำรใหม่ในครำวเดียวกัน

	 5.2		คณะกรรมการชุดย่อย

 คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะ

กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และคณะกรรมกำรบรหิำร เพือ่ปฏบิตัหิน้ำทีเ่ฉพำะเรือ่ง และเสนอเรือ่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำหรอืรบัทรำบ โดยบรษิทั 
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ได้จัดให้มีข้อบังคับของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดย่อย (Charter) เพื่อก�ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่ำงๆ และได้เปิดเผยกฎบัตรดังกล่ำวที่

เว็บไซต์ของบริษัทด้วย ทั้งนี้ ได้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนและทบทวนผลกำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นประจ�ำทุกปีอย่ำงน้อยปีละ 1 

ครั้ง นอกจำกนี้คณะกรรมกำรบริษัทอำจแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรเฉพำะเรื่องชุดอื่นๆ ตำมควำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง

  5.2.1	คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ จ�ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมี

ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนบญัชแีละกำรเงนิเป็นทีย่อมรบั โดยม ีรศ.ดร.เสกศกัดิ ์จ�ำเรญิวงศ์ และนำยนพดล ธรีะบตุรวงศ์กลุ  กรรมกำรอสิระเป็นกรรมกำร

ตรวจสอบที่เป็นผู้ที่มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะท�ำหนำ้ที่ในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษัท สอบทำนควำมเพียงพอของระบบกำร

ควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง สอบทำนกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยท�ำหนำ้ที่สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

ตลอดจนกฎหมำยและข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับดูแลส่งเสริมให้พัฒนำระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบัญชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสอบ

ทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบตรวจสอบภำยใน และระบบบริหำรควำมเสี่ยงที่รัดกุม เหมำะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ

  คณะกรรมกำรตรวจสอบปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละแสดงควำมคดิเหน็ได้อย่ำงอสิระ โดยมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็นหน่วยปฏบิตัซิึง่รำยงำน

ตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทัง้มกีำรปรกึษำหำรอืกบัผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษำ และผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกฎหมำยและกำรบญัชเีป็นประจ�ำ โดยคณะกรรมกำร

ตรวจสอบจะมกีำรประชมุร่วมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีำยจดักำรเข้ำประชมุเป็นประจ�ำทกุไตรมำส เพือ่ขอควำมเหน็จำกผูส้อบบญัชใีนเรือ่งต่ำงๆ นอกจำกนี้ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบยังสำมำรถหำที่ปรึกษำภำยนอกที่เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

  ในปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 6 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

  5.2.2	คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน		

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

โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อท�ำหน้ำที่พิจำรณำ ทบทวน พิจำรณำสรรหำและคัดเลือกบุคคลที่เหมำะ

สมเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัททดแทนกรรมกำรที่ครบก�ำหนดตำมวำระ ติดตำมแผนสืบทอดต�ำแหน่งเพื่อสรรหำบุคคลที่เหมำะสมส�ำหรับกำรด�ำรง

ต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ทบทวนโครงสร้ำง องค์ประกอบ คุณสมบัติที่หลำกหลำยของกรรมกำรหรือมีควำมรู้เกี่ยวข้องกับกำร

ด�ำเนนิธรุกจิ ระบบกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชดุย่อยต่ำงๆ และตดิตำมควำมเปลีย่นแปลงและแนวโน้มตลำดเกีย่ว

กับกำรบริหำรผลตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษัท เพื่ออนุมัติหรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี  ทั้งนี้  บริษัทใช้ผลกำรส�ำรวจค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ�ำปี 2556 จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) และแนวปฏิบัติเมื่อเทียบกับตลำดในอุตสำหกรรมเดียวกันเป็นเกณฑ์ในกำร

พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร เพื่อเสนอเป็นนโยบำยค่ำตอบแทนที่สำมำรถรักษำกรรมกำรและจูงใจผู้บริหำรระดับสูงในกำรบริหำรกิจกำรที่

ก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มแก่องค์กรเพื่อกำรติบโตอย่ำงยั่งยืน

  ในปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 3 ครั้ง กรรมกำรทุกคนเข้ำประชุมครบทุกครั้ง

	 	 5.2.3	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมสีย่ง ประกอบด้วย  กรรมกำรทีม่ใิช่ผูบ้รหิำร  กรรมกำร หรอืผูบ้รหิำร และผูท้รงคณุวฒุจิำกบคุคลภำยนอก 

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

เสี่ยง และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2559  เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2559 ได้มีมติแต่งตั้ง นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมกำรอิสระ ให้เข้ำ

มำด�ำรงต�ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพิ่มอีก 1 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 18 มกรำคม 2559 ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

มีจ�ำนวน 5 คน ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระ 1 คน กรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร 3 คน และ กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน และที่ปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิอีก 1 คน 

ทั้งนี้ เพื่อท�ำหน้ำที่ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กรให้มีประสิทธิภำพ

  ในปี 2558 ประธำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษัท ท�ำหน้ำที่ก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำร

ควำมเสี่ยง กลยุทธ์ โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรและทรัพยำกรที่ใช้ในกำรบริหำรควำมเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรควำมเสี่ยงตลอด

จนกลยทุธ์และทศิทำงธรุกจิของบรษิทั ตลอดจนก�ำกบัดแูลทบทวนเกีย่วกบันโยบำยกลยทุธ์และวธิปีฏบิตั ิเพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำบรษิทัมกีลยทุธ์และกระบวนกำร

บริหำรควำมเสี่ยงที่ได้ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเสี่ยงทั้งหมด ทบทวนควำมเพียงพอของนโยบำยและระบบ

กำรบริหำรควำมเสี่ยง โดยรวมถึงควำมมีประสิทธิผลของระบบ และกำรปฏิบัติตำมนโยบำยที่ก�ำหนด 

  คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มหีน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรรำยงำนกจิกรรมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งตำมทีร่ะบไุว้

ในกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ต่อคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือหน้ำที่อื่นใดที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำย อย่ำง

น้อยไตรมำสละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อน�ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงกำรด�ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้

   ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมีกำรประชุม 5 ครั้ง กรรมกำรเข้ำประชุมอย่ำงสม�่ำเสมอ



 75บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

	 5.3	การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ

 บริษัท ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรจัดกำรและแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรอย่ำงชัดเจนและ

เหมำะสมกบัลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทั โดยกรรมกำรบรษิทัท�ำหน้ำทีใ่นกำรก�ำหนดนโยบำย และก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำนของฝ่ำยบรหิำรระดบั

สูงในระดับองค์กร ในขณะที่ฝ่ำยบริหำรระดับสูงท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินตำมนโยบำยให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด และติดตำมดูแลผลกำรด�ำเนินงำน

อย่ำสม�่ำเสมอจำกข้อมูลรำยงำนในกำรประชุมประจ�ำเดือน ซึ่งคณะกรรมกำรไม่ได้เข้ำแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำร เว้นแต่กำรมีส่วนเข้ำร่วม

ในกำรพิจำรณำแก้ไขปัญหำอย่ำงเหมำะสม ในกรณีที่กำรปฏิบัติหน้ำที่ของฝ่ำยจัดกำรไม่เป็นไปตำมแผนธุรกิจที่ก�ำหนด

 ประธำนกรรมกำรไม่ได้เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร และไม่มส่ีวนร่วมในกำรบรหิำรงำนของบรษิทั  ตลอดจนไม่มอี�ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั เพือ่

ให้กำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ะหว่ำงกำรก�ำกบัดแูลเชงินโยบำยในภำพรวมของบรษิทักบักำรบรหิำรงำนได้อย่ำงชดัเจน ดงันัน้ ประธำนกรรมกำรบรษิทั และ ประธำน

กรรมกำรบรหิำรหรอืประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร จงึมใิช่บคุคลคนเดยีวกนั โดยทัง้สำมต�ำแหน่งต้องได้รบักำรพจิำรณำแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึง่อำจเป็น

บคุคลภำยนอกทีม่ใิช่ผูบ้รหิำรกไ็ด้ ทัง้นี ้เพือ่ให้ได้บคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมทีส่ดุเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งผูน้�ำองค์กรสูก่ำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื

	 5.4	การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

 คณะกรรมกำรบรษิทั ได้จดัให้มกีระบวนกำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัอย่ำงโปร่งใสโดยมคีณะกรรมกำรสรรหำ

และก�ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูก้�ำหนดคณุสมบตัแิละหลกัเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งผูน้�ำองค์กร เพือ่น�ำเสนอต่อผูถ้อื

หุน้ และ/หรอืคณะกรรมกำรบรษิทัต่อไป โดยมขีัน้ตอนเป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรสรรหำกรรมกำรพจิำรณำจำกคณุสมบตัทิีห่ลำกหลำยโดยกำรท�ำ Borad 

Matrix ประกอบกำรพจิำรณำ  (สำมำรถดรูำยละเอยีดในหมวดโครงสร้ำงกำรจดักำร ข้อ 7. กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้รหิำร)

 โดยในปี 2558 คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่ 6/2558 เมือ่วนัที ่ 12 ตลุำคม 2558 ได้มมีตอินมุตัใิห้ปรบัโครงสร้ำงกำรบรหิำรใหม่โดยเพิม่ต�ำแหน่ง

กรรมกำรผูจ้ดักำร และฝ่ำยพฒันำธรุกจิ เพือ่ให้สอดคล้องกบัวสิยัทศัน์และพนัธกจิองค์กรเพือ่กำรเตบิโตของอย่ำงยัง่ยนื และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนด

ค่ำตอบแทน ได้พจิำรณำสรรหำบคุคลทีม่คีณุสมบตัเิหมำะสมดงักล่ำว ในกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2559  เมือ่วนัที ่18 มกรำคม 2559 จงึได้

มมีตแิต่งตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงู คอื นำยพรศกัดิ ์ชนุหจนิดำ ผูอ้�ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ และกรรมกำรผูจ้ดักำรบรษิทัย่อย “ผล วอเตอร์” ให้ด�ำรง

ต�ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร อกี 1 ต�ำแหน่ง และปรบัเลือ่นต�ำแหน่งให้นำยปโยธร มุง้ทอง ปัจจบุนัด�ำรงต�ำแหน่ง ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยขำยกลุม่ Safety และกรรมกำร

ผูจ้ดักำรบรษิทัย่อย “ผล พำลำเดยีม” เป็นผูอ้�ำนวยกำรอำวโุสฝ่ำยขำยกลุม่ Safety  ส่วนฝ่ำยพฒันำธรุกจิยงัไม่มกีำรแต่งตัง้บคุคลใดทีเ่หมำะสม

	 5.5		การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรก�ำหนดตำรำงกำรประชมุคณะกรรมกำรบรษิทัล่วงหน้ำตลอดปี เพือ่ให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำได้อย่ำงเหมำะ

สม ซึ่งในปี 2558 ก�ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรจ�ำนวน 9 ครั้ง (รวมวำระพิเศษ 1 ครั้ง) มีก�ำหนดแผนกำรประชุมประจ�ำปีและวำระประชุมล่วงหน้ำเพื่อ

ให้กรรมกำรสำมำรถจัดสรรเวลำได้อย่ำงเหมำะสม โดยประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและ/หรือประธำนกรรมกำรบริหำรร่วมกันพิจำรณำ

เรื่องเพื่อน�ำเข้ำเป็นระเบียบวำระกำรประชุม เรื่องแจ้งเพื่อทรำบ เรื่องติดตำม หรือเรื่องเพื่อพิจำรณำ และอื่น(ถ้ำมี) ซึ่งเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัทจะส่ง

หนงัสอืเชญิประชมุพร้อมระเบยีบวำระประชมุ ตลอดจนเอกสำรประกอบกำรประชมุทีม่สีำรสนเทศครบถ้วน ให้แก่กรรมกำรแต่ละท่ำนล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 

วันท�ำกำร เพื่อให้กรรมกำรบริษัทมีเวลำศึกษำข้อมูลก่อนกำรประชุมและสำมำรถขอข้อมูลเพิ่มเติมจำกฝ่ำยจัดกำร และหำกมีวำระต้องพิจำรณำเร่งด่วนที่

อำจกระทบต่อโอกำสกำรด�ำเนินธุรกิจ ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำรบริษัท เป็นกรณีไป (ทั้งนี้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเป็นไปตำม

ระเบียบข้อบังคับบริษัท)

 โดยประธำนกรรมกำรฯ ซึง่ท�ำหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชมุมบีทบำทในกำรเป็นผูน้�ำและควบคมุกำรประชมุให้เป็นไปอย่ำงรำบรืน่ สนบัสนนุให้กรรมกำร

ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระ กำรตัดสินใจลงมติ ไม่ถูกโน้มน้ำวโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงกำรจัดสรรเวลำให้กรรมกำร

อภิปรำยสำระส�ำคัญอย่ำงเพียงพอ ทั้งนี้ อำจเชิญผู้บริหำรระดับสูงหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น กรรมกำรหรือผู้บริหำรของบริษัทย่อยให้เข้ำร่วมประชุม เพื่อ

เข้ำมำอธิบำย ชี้แจงข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจเป็นกำรเฉพำะเรื่อง (ถ้ำมี)  โดยประธำนที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขำดและข้อสรุปจำกที่ประชุม ในกรณีที่วำระใดๆ ที่

กรรมกำรเป็นผูม้ส่ีวนได้เสยีในวำระนัน้ต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรตดัสนิใจและไม่อยูใ่นห้องประชมุ เพือ่ให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละเป็น

อสิระในกำรพจิำรณำเรือ่งต่ำงๆ  และหลงัเสรจ็สิน้กำรประชมุ เลขำนกุำรคณะกรรมกำรบรษิทัจดัท�ำบนัทกึรำยงำนกำรประชมุเป็นลำยลกัษณ์อกัษร มข้ีอมลู

ถกูต้องครบถ้วนในสำระส�ำคญั และจดัเกบ็รำยงำนกำรประชมุทีผ่่ำนกำรรบัรองแล้วจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  โดยมรีะบบกำรจดัเกบ็อย่ำงเป็นระบบ ถอืเป็น

เอกสำรควำมลับของบริษัท จัดเก็บทั้งในรูปแบบแฟ้มเอกสำรต้นฉบับ และเอกสำรอิเล็คทรอนิกส์เพื่อควำมสะดวกในกำรสืบค้นอ้ำงอิงโดยจัดเก็บอย่ำงน้อย 

5 ปี ที่ส่วนงำนเลขำนุกำรบริษัท สังกัดส�ำนักงำนเลขำนุกำร

 ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละครั้งมีกรรมกำรเข้ำร่วมในที่ประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ�ำนวน

กรรมกำรทั้งหมดจึงครบองค์ประชุม และก�ำหนดองค์ประชุมขั้นต�่ำ ณ ขณะลงมติต้องมีกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ�ำนวนกรรมกำรที่เข้ำประชุม และ

สนบัสนนุให้กรรมกำรบรษิทัควรเข้ำร่วมประชมุไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของจ�ำนวนกำรประชมุทัง้หมดในแต่ละปี  ในปี 2558 มกีรรมกำรบรษิทัเข้ำร่วมประชมุ

อย่ำงสม�่ำเสมอ โดยเฉลี่ยกรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89.90 ของกำรประชุมทั้งหมด (จ�ำนวน 9 ครั้ง)



รำยงำนประจ�ำปี 2558  76

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มีกำรติดตำมดูแลให้มีกำรน�ำกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบัติและรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเทียบกับเป้ำหมำยเป็นประจ�ำทุก

ไตรมำส  และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในกำรปรับปรุงกลยุทธ์อย่ำงเหมำะสม  ส�ำหรับเดือนที่ไม่มีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรจะได้

รับทรำบสรุปผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อย (ถ้ำมี) อย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดส่งเอกสำรสรุปผลกำรด�ำเนินงำน ตลอดจนข่ำวสำรส�ำคัญของบริษัท

รวมถึงกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์หรือข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้องกับตลำดหลักทรัพย์ฯ และส�ำนักงำน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมกำรบริษัทสื่อสำรผ่ำนทำง E-mail โดย

เลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ด�ำเนินกำรครบถ้วน

 ทั้งนี้ บริษัทมีเลขำนุกำรบริษัทท�ำหน้ำที่เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท ซึ่งท�ำหน้ำที่ในกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท 

และกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงกำรสนับสนุนงำนของคณะกรรมกำรบริษัทที่เกี่ยวข้องกับข้อก�ำหนดตำมกฎหมำยและระเบียบปฏิบัติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง

	 การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้จัดให้มีกำรประชุมระหว่ำงกันของคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรเข้ำร่วมประชุม จ�ำนวน  1  ครั้ง เพื่อ

อภิปรำยปัญหำทั่วไปเกี่ยวกับกำรจัดกำรหรือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท รวมถึงกำร ปรึกษำหำรือประเด็นต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

กำรปรึกษำหำรือและกำรแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำด้ำนต่ำงๆ และแจ้งผลแก่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรทรำบและด�ำเนิน

กำรเกี่ยวกับประเด็นดังกล่ำว และที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในกำรประชุมครำวต่อไป

 บทบำทหน้ำที่ประธำนกรรมกำร

 ประธำนกรรมกำรเป็นผูท้�ำหน้ำทีป่ระธำนในทีป่ระชมุคณะกรรมมกำรบรษิทั  ในกรณทีีป่ระธำนกรรมกำรไม่อยูใ่นทีป่ระชมุ หรอืไม่สำมำรถปฏบิตัิ

หน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรท�ำหน้ำที่เป็นประธำนในที่ประชุม  ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ

หน้ำที่ได้ ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม

 บทบำทหน้ำที่ประธำนกรรมกำร มีดังนี้

 1. ก�ำหนดกำรแผนกำรประชุมคณะกรรมกำรล่วงหน้ำ (ประจ�ำปี)

 2. ก�ำหนดระเบียบวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรร่วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกลั่นกรองวำระประชุมในแต่ละครั้ง

 3. ควบคุมกำรประชุมให้เป็นไปตำมข้อบังคับบริษัทและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

 4. ด�ำเนินกำรประชุมให้เป็นไปตำมล�ำดับระเบียบวำระประชุมที่ก�ำหนดในหนังสือนัดประชุมให้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นไปอย่ำงรำบรื่น

 5. เป็นผู้ริเริ่ม ให้ข้อเสนอแนะ ค�ำชี้แจง หรือตอบค�ำถำมต่ำงๆ ให้แก่ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท

 6. ให้ค�ำปรึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุน ฝ่ำยจัดกำรให้ท�ำงำนที่ได้รับมอบหมำยส�ำเร็จลุล่วง

 7. วิเครำะห์ปัญหำ เสนอแนะควำมเห็นและหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ พิจำรณำตัดสินใจเรื่องต่ำงๆ ที่มีสำระส�ำคัญ

 8. กำรออกเสียงลงมติใช้คะแนนเสียงข้ำงมำก  ถ้ำมีกำรลงคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขำด

 9. ก�ำกบั ดแูล และตดิตำมกำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำรในแต่ละเรือ่ง หรอือำจมอบหมำยให้เลขำนกุำรบรษิทัเป็นผูร้บัมอบหมำยเป็นกำรเฉพำะเรือ่ง

 10. อื่นๆ (ถ้ำมี)

 5.6		เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

 เลขานกุารบรษิทั

 คณะกรรมกำรบรษิทัได้มมีตแิต่งตัง้นำงสำวเสำวภำ ชรูจุพิร เป็นเลขำนกุำรบรษิทั โดยมอี�ำนำจหน้ำทีต่ำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 

(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 และต้องปฏบิตัหิน้ำทีด้่วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และควำมซือ่สตัย์สจุรติ รวมทัง้เพือ่ท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำร และ

คณะกรรมกำรชดุย่อยทีไ่ด้รบัมอบหมำย รวมถงึกำรดแูลกจิกรรมของคณะกรรมกำร และประสำนงำนให้มกีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร ดงันี้  

1. จดัท�ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้

  ก. ทะเบยีนกรรมกำร

  ข. หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชมุคณะกรรมกำร รำยงำนประจ�ำปีของบรษิทั

  ค. หนงัสอืนดัประชมุผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชมุผูถ้อืหุน้

2. เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร และจดัส่งส�ำเนำรำยงำนกำรมส่ีวนได้เสยีตำมมำตรำ 89/14 ให้ประธำน

คณะกรรมกำร และประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ภำยใน 7 วนันบัแต่วนัทีบ่รษิทัได้รบัรำยงำนนัน้

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

มอบหมำย ดงันี้

  • ด�ำเนินกำรจัดกำรเรื่องกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริหำร และคณะอนุกรรมกำรฯ

  • ด�ำเนินกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดท�ำรำยงำนกำรประชุม

  • ดูแลให้คณะกรรมกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท



 77บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

  • ดูแลให้กำรสนับสนุนข้อมูลกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรบริษัท

  • ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยบริหำรและผู้ถือหุ้น

  • ติดตำมให้มีกำรด�ำเนินกำรตำมมติที่ประชุมของคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  • ติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยในบริษัทให้ปฏิบัติตำมมติคณะกรรมกำรบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

  • ตดิต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนทีก่�ำกบัดแูล เช่น ส�ำนกังำนฯ ตลำดหลกัทรพัย์ฯ ดแูลกำรเปิดเผยข้อมลูและ รำยงำนสำรสนเทศ ต่อ

   หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลและสำธำรณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมกฎหมำย

  • ด�ำเนนิกำรอืน่ๆ ตำมทีพ่ระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 กฎหมำย และข้อบงัคบัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

   รวมทั้งประกำศและข้อก�ำหนดของคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน

  • ด�ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

 โดยเลขำนกุำรบรษิทัทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ขึน้เป็นผูท้ีค่ณะกรรมกำรเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม มคีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรบรหิำรงำนเลขำนกุำร

บรษิทั สงักดัส�ำนกังำนเลขำนกุำร ซึง่เป็นหน่วยงำนทีส่นบัสนนุงำนเลขำนกุำรบรษิทัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัต่ำงๆ ตลอดจนรบัผดิชอบดแูล

งำนด้ำนกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี (ประวัติและคุณสมบัติของเลขำนุกำรบริษัทได้ระบุไว้ในหัวข้อ “คณะผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท”

 ในปี 2558 เลขำนุกำรบริษัทได้เข้ำรับกำรอบรมสัมมนำ รับฟังกำรชี้แจง และกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดโดยหน่วยงำนก�ำกับ

ดูแลบริษัทจดทะเบียน เพื่อน�ำมำใช้ในกำรปรับปรุงงำนเลขำนุกำรบริษัทและกำรก�ำกับดูแลกิจกำรให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น

 5.7	การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้

	 5.7.1	การประเมนิผลการปฏบิตังิานของกรรมการ

 บรษิทัจดัให้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่ให้กรรมกำรแต่ละท่ำนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะ

กรรมกำรทัง้คณะ (Self Assessment) เป็นประจ�ำทกุปี เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรตรวจสอบกำรปฏบิตังิำนในหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทัว่ำได้ด�ำเนนิกำรตำม

นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมทีไ่ด้อนมุตัไิว้ และ/หรอืตำมแนวทำงปฏบิตัทิีด่ ี(Good Pratices) ของบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ปรบัปรงุกำรปฏบิตังิำนของ

คณะกรรมกำรบรษิทัให้สอดคล้องกบันโยบำยทีก่�ำหนดไว้ และเพือ่ทบทวนผลกำรปฏบิตั ิปัญหำและอปุสรรคทีเ่กดิขึน้ในรอบปีทีผ่่ำนมำ เพือ่เพิม่ประสทิธผิลกำร

ก�ำกบัดแูลของปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทัล�ำดบัต่อไป 

 หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน ในปี 2558 คณะกรรมกำรเหน็ชอบให้ใช้แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรทีเ่สนอแนะโดย

ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มำปรบัใช้ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรทกุด้ำน แบบประเมนิทัง้คณะแบ่งเป็น 6 หวัข้อ 

ได้แก่  (1) โครงสร้ำงและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำร (2) บทบำท หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร (3) กำรประชมุคณะกรรมกำร (4) กำรท�ำ

หน้ำทีข่องกรรมกำร (5) ควำมสมัพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร (6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและพฒันำผูบ้รหิำร

 โดยท�ำกำรประเมนิกำรท�ำงำนคณะกรรมกำรในภำพรวมขององค์คณะ และใช้คะแนนเฉลีย่ของกรรมกำรทกุคนสรปุผลประเมนิเป็นภำพรวม  

สรปุผลประเมนิว่ำกรรมกำรมคีณุสมบตัแิละปฏบิตัหิน้ำทีร่บัผดิชอบเหมำะสมตำมแนวทำงกำรปฏบิตัทิีด่ขีองกรรมกำร โดยมข้ีอเสนอแนะให้ปรบัปรงุแผนกำร

พฒันำกรรมกำร และกำรพฒันำแผนสบืทอดต�ำแหน่งงำนผูบ้รหิำรให้ครอบคลมุมำกขึน้ มคีะแนนเฉลีย่ 98.75 คะแนน ซึง่ถอืว่ำอยูใ่นระดบัดเียีย่ม ในปี 2558 

ยงัไม่มกีำรประเมนิผลกรรมกำรรำยบคุคล

	 5.7.2		การประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการชดุย่อย

  คณะกรรมการตรวจสอบ

  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จดัท�ำประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนเป็นประจ�ำทกุปี โดยใช้แบบประเมนิตนเองทัง้คณะ ตำมแบบประเมนิคูม่อื

คณะกรรมกำรตรวจสอบส�ำนกังำนคณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ซึง่แบ่งเป็น 2 ส่วน

  ส่วนที่ 1. กำรท�ำหน้ำที่โดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้มีกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมที่ได้รับ 

  มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท

  ส่วนที่ 2. กำรปฏิบัติหน้ำที่เฉพำะด้ำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรสอบทำนให้บริษัทมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอย่ำงถูกต้อง 

  และเพียงพออย่ำงเหมำะสม

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รำยงำนผลกำรประเมนิตนเองคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ�ำปี 2558 แก่คณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ทรำบในกำรประชมุ

คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่2/2559 เมือ่วนัที ่23 กมุภำพนัธ์ 2559 ซึง่ผลประเมนิสรปุว่ำกำร องค์ประกอบ คณุสมบตั ิและกำรปฏบิตัทิีส่อดคล้องกบัแนวทำงปฏบิตัิ

ของตลำดหลกัทรพัย์ฯ  และครบถ้วน สำมำรถปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 โดยได้จดัท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแสดงควบคูก่บัรำยงำนของผูส้อบบญัชเีพือ่เสนอต่อผูถ้อืหุน้ประจ�ำปีไว้ในหวัข้อ “รำยงำนคณะ

กรรมกำรตรวจสอบ”
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  คณะกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน

  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้จดัท�ำประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนเป็นประจ�ำทกุปี โดยใช้แบบประเมนิตนเองตำมทีเ่สนอแนะ

โดยตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มำใช้เป็นแนวทำงประเมินให้เหมำะสม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 ข้อหลัก ได้แก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบัติของ

คณะกรรมกำรฯ (2) กำรประชุมฯ (3) บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน 

  คณะกรรมกำรบรษิทั เหน็ชอบตำมผลกำรประเมนิตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ว่ำมโีครงสร้ำงและคณุสมบตัเิหมำะ

สม สำมำรถปฏบิตังิำนตำมควำมรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยตำมทีก่�ำหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มคีะแนนเฉลีย่ 98.75 

คะแนน ซึ่งถือว่ำอยู่ในระดับดีเยี่ยม โดยได้จัดท�ำรำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนส�ำหรับปี 2558 ไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำร

สรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน”

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ได้จัดท�ำประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ�ำทุกปี โดยใช้แบบประเมินตนเองคณะกรรมกำรบริหำรควำม

เสี่ยงตำม ที่ครอบคลุมถึง โครงสร้ำงและคุณสมบัติกรรมกำร กำรประชุม กำรปฏิบัติหน้ำที่ของ  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมกำรบริษัท เห็น

ชอบตำมผลกำรประเมนิตนเองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง ทีส่ำมำรถปฏบิตังิำนตำมหน้ำทีร่บัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมำยอย่ำงเหมำะสมตำมกฎบตัรคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม 100 คะแนน ซึ่งได้สรุปรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ส�ำหรับปี 2558 ไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะ

กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง”

	 5.7.3	การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู

  คณะกรรมกำรบริษัท ประกอบด้วยกรรมกำรที่ไม่ได้เป็นผู้บริหำร เป็นผู้ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่

บริหำร ประจ�ำปี 2558 เพื่อใช้ในกำรพิจำรณำผลตอบแทน โดยใช้เกณฑ์ประเมินที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดผลควำมส�ำเร็จขององค์กรที่ได้รับกำรเห็นชอบจำก

คณะกรรมกำรบริษัท แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 75% จำกดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จขององค์กรเเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดประจ�ำปี และ 10% จำก

ควำมสำมำรถหลกั (Core Competency) และ 15% จำกควำมสำมำรถในกำรบรหิำรจดักำรงำน (Managerial Competency) ซึง่ได้ผ่ำนกำรพจิำรณำกลัน่

กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนและผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษัท  โดยมอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผู้

แจ้งผลกำรประเมินและควำมคิดเห็นของกรรมกำรให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรรับทรำบเพื่อกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป

  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูใ้ห้ควำมเหน็ชอบผลประเมนิกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรระดบัสงูตัง้แต่ผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำย

ขึ้นไป โดยพิจำรณำจำกดัชนีชี้วัดควำมส�ำเร็จเทียบกับเป้ำหมำยที่ก�ำหนดประจ�ำปีของผู้บริหำรรำยบุคคล

 5.8		การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

 บรษิทั ก�ำหนดให้มกีำรปฐมนเิทศกรรมกำรใหม่ทกุครัง้ทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำร โดยจดัให้มคีูม่อืกรรมกำร เอกสำรและข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ เพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของกรรมกำร โดยก�ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสมภำยในระยะเวลำ 1 เดือน

นับจำกที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท

 โดยมีเลขำนุกำรบริษัทเป็นผู้ประสำนงำนในเรื่องต่ำง ๆ  ดังนี้

 1.  เรื่องที่ควรทรำบ:  หนังสือรับรองบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท ลักษณะธุรกิจ โครงสร้ำงธุรกิจ โครงสร้ำงกรรมกำร ขอบเขต

หน้ำที่กรรมกำร คู่มือปฏิบัติตำมเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ คู่มือกรรมกำรบริษัทจดทะเบียน (1-3เล่ม) กฎหมำย/กฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ตลท. 

และ ส�ำนักงำน ก.ล.ต., คู่มือกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จรรยำบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบำยบริษัทและแนวทำงปฏิบัติในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัท 

หรือข้อมูลอ้ำงอิงที่สำมำรถศึกษำได้จำกช่องทำงที่เผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์ เป็นต้น

 2. ควำมรู้ทั่วไปของธุรกิจ: แนวทำงกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อสร้ำงควำมรู้เข้ำใจในกำรด�ำเนินธุรกิจด้ำนต่ำงๆ ของบริษัท และ/หรือกำร

แนะน�ำฝ่ำยจัดกำรเพื่อให้ข้อมูลที่ควรทรำบ

 3. จดัให้มกีำรพบปะหำรอืกบัประธำนกรรมกำร/คณะกรรมกำร และประธำนกรรมกำรบรหิำร/ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร และสอบถำมข้อมลูเชงิ

ลึกเกี่ยวกับกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท

 ในระหว่ำงปี 2558 ได้มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีล่ำออก ได้แก่ พลเอก ชยัวฒัน์ สท้อนด ีได้รบักำรแต่งตัง้ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร 

แทนนำยธนัยำ หวงัธ�ำรง กรรมกำรทีล่ำออก เท่ำวำระทีเ่หลอือยู ่7 เดอืน (ตลุำคม-เมษำยน) โดยให้มผีลตัง้แต่วนัที ่12 ตลุำคม 2558 และได้จดักำรปฐมนเิทศ

กรรมกำรใหม่พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมกำรบริษัทแก่กรรมกำรใหม่แล้วเมื่อวันที่ 23 ตุลำคม 2558 

 บริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรอบรมหลักสูตรกรรมกำร Director Certification Program “DCP” รุ่นที่ 216/2016 ที่จัดโดยสถำบัน IOD ซึ่งอยู่ระหว่ำง

กำรอบรมช่วงเดือนมกรำคม-พฤษภำคม 2559



 79บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

ที่ ชื่อกรรมการ 	 	 ชื่อหลักสูตรการสัมมนา

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ ประธำนกรรมกำร •  Chairman Forum: Chairman’s Role in Building Independence   
 across the Board (ผู้อภิปรำย)

2 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ กรรมกำรอิสระ •  เสวนำ “ควำมท้ำทำยของกำรสรรหำกรรมกำรอิสระ”

3 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมกำรอิสระ •  ควำมท้ำทำยของกรรมกำรตรวจสอบกับบทบำทกำรสอบทำนข้อมูลกำรเงิน  
 และข้อมูลที่มิใช่กำรเงิน
•  CG Forum -2/2015 “ควำมรับผิดชอบคณะกรรมกำรบริษัทกับฝ่ำยจัดกำรใน  
 กำรควบคุมภำยใน”

4 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมกำรอิสระ •  Audit Committee Senimar “Get Ready for Year End”
•  Financial Instrument for Directors: FID “ผลตอบแทนสร้ำงขวัญก�ำลังใจ   
 (ESOP/EJIP)”

5 นำยชวลิต หวังธ�ำรง กรรมกำร •  “เมียนมำร์เชิงลึก” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชำติสิริกิตต์ จัดโดย สมำคมนักธุรกิจ  
 ไทยในเมียนมำร์ (TBAM)

	 ส่วนที่	2.	การเข้าอบรมหลักสูตรและการสัมนา	อื่นๆ	ของกรรมการและเลขานุการบริษัท

ที่ ชื่อกรรมการ 	 	 หลักสูตรการอบรม	IOD

1 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดำ ประธำนกรรมกำร •  Director Certification Program  Update (DCPU) รุ่นที่ 5/2015
•  Ethical Leadership Program (ELP/2015)

2 รศ.ดร.เสกศักดิ์ จ�ำเริญวงศ์ กรรมกำรอิสระ •  Advance Audit Programs Class (AACP)  รุ่นที่ 19/2015
•  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 25/2015
•  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015

3 นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมกำรอิสระ •  Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที่ 2/2015

4 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร •  Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที่ 14/2015

5 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำร
ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร

•  Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 21/2015
•  Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2015

6 พลเอก ชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมกำร •  Director Certificate Program (DCP) รุ่นที่ 216/2016 (*ระหว่ำงศึกษำ)

7 นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร เลขำนุกำรบริษัท •  Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที่ 17/2015

	 ส่วนที่	1.	กรรมการที่เข้าอบรมหลักสูตรของ	IOD	ประจำาปี	2558		มีดังนี้

 5.9		การพฒันาความรูก้รรมการและเลขานกุารบรษิทั

 คณะกรรมกำรบรษิทั ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรพฒันำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และเลขำนกุำรบรษิทั โดยก�ำหนดให้กรรมกำรเข้ำใหม่ต้องผ่ำนกำรอบรม

หลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรอย่ำงน้อยหนึง่หลกัสตูรจำก สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) โดยเฉพำะหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP)  หรอื หลกัสตูร Directors Accreditation Program (DAP) รวมถงึหลกัสตูรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบักำรเป็นกรรมกำรบรษิทั ซึง่

กรรมกำรบรษิทั จ�ำนวน 5 ท่ำน ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร DCP และ กรรมกำร 5 ท่ำน ผ่ำนกำรอบรมหลกัสตูร DAP โดยในแต่ละปีบรษิทัจะน�ำส่งหลกัสตูรกำร

อบรมทีจ่ดัโดยสถำบนั IOD ให้กบักรรมกำรเพือ่พจิำรณำเข้ำร่วมกำรอบรมตำมควำมเหมำะสม นอกจำกนี ้บรษิทัสนบัสนนุให้กรรมกำรเข้ำร่วมกจิกรรมสมัมนำ

ทีจ่ดัโดย ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย หรอื ส�ำนกังำน ก.ล.ต. และสถำบนัทีเ่กีย่วข้อง เพือ่เป็นกำรเพิม่พนูควำมรูใ้นกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนือ่ง

 ในปี 2558 มกีรรมกำรทีเ่ข้ำร่วมอบรมหลกัสตูรต่ำงๆ ทีจ่ดัโดยสถำบนั IOD และอืน่ๆ ดงันี้
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ที่ ชื่อกรรมการ 	 	 ชื่อหลักสูตรการสัมมนา

1 นำยพรศักดิ์ ชุนหจินดำ กรรมกำรผู้จัดกำร
ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชี
และกำรเงิน (CFO)

•  Financial Instrument Workshop : ส�ำหรับกำรเพ่ิมทุนและกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
•  หลักสูตร “Mini Master in HR Management” 
•  หลักสูตร “กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 (CSR for Corporate Sustainability) ”
•  หลักสูตร “ กำรเสริมสร้ำงทักษะนักปฏิบัติ CSR 
 (Developing CSR Practitioner’s Skills) ” 
•  หลักสูตร “Business Information Technology Management Line Manager” 
•  หลักสูตร “กำรบัญชีทำงนิติวิทยำศำสตร์ (Forensic Accounting)” 

2 นำงสำวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ

ภำยใน

•  CG Forum-1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบำล”
•  Going from “Good” to “Great” in…IT Fraud Prevention and Information  
 Security Governance
•  CG Forum-3/2015 “Risk Oversigth: High Priority Roles of the Board”

3 นำยปโยธร มุ้งทอง ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยขำย     

กลุ่มสินค้ำ Safety

•  หลักสูตร “กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
 (CSR for Corporate Sustainability)”
•  หลักสูตร “กำรเสริมสร้ำงทักษะนักปฏิบัติ CSR 
 (Developing CSR Practitioner’s Skills)” 
•  ประกำศนียบัตรชั้นสูงกำรบริหำรงำนภำครัฐและฏหมำยมหำชน รุ่นที่ 15 
 โดย สถำบันพระปกเกล้ำ (ระหว่ำงศึกษำ)

4 นำยธันยำ หวังธ�ำรง ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด •  กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำร กระบวนกำร Supply Chain
•  Positive Thinking /Move Towards CSR Workshop
•  หลักสูตร “กำรปรับเปลี่ยนเข้ำสู่มำตรฐำน ISO 9001:2015”,
 BSI Group (ประเทศไทย)

ที่ ชื่อกรรมการ 	 	 ชื่อหลักสูตรการสัมมนา

6 นำยบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมกำร

ประธำนเจ้ำหน้ำทีบริหำร

•  SR Training Direction 2015
•  Financial Instruments for Directors (FID) “กรณีศึกษำกำรใช้เครื่องมือ  
 ทำงกำรเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น”
•  ทิศทำง CSR ปี 2558  และสัมมนำ ESG: The Factors of Sustainability”    
 จัดโดย สถำบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย 
 ในพระบรมรำชูปถัมภ์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7 นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร และ  

นำงสำวศิริพร อ่อนดี

เลขำนุกำรบริษัท และ                 

นักลงทุนสัมพันธ์

 •  CS Sharing Forum-1/2558  เลขำนุกำรมืออำชีพ:  ผู้ช่วยคนส�ำคัญในกำร  
 ก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี และติวเข้มให้เต็ม 100 กับ AGM Checklist ปี 2558
•  Financial Instrument Workshop : ส�ำหรับกำรเพ่ิมทุนและกำรใช้เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เจำะลึก EJIP  และ ESOP  เคร่ืองมือเพ่ิมแรงจูงใจให้กับพนักงำน” และเจำะลึก TSR   
 และ Warrant ทำงเลือกในกำรระดมทุน
•  CG Forum-1/2015 “CG in Substance: วัฒนธรรมองค์กรกับหลักบรรษัทภิบำล”
•  CSR Reporting: กำรจัดท�ำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
•  CS Sharing-2/2015: เลขำนุกำรมืออำชีพ: ผู้ช่วยคนส�ำคัญในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี
•  เข้ำรับฟังกำรปรับปรุงกระบวนกำรขอรับรองเข้ำเป็นสมำชิกโครงกำรแนวร่วม  
 ปฏิบัติของภำคเอกชนไทย  ในกำรต่อต้ำนทุจริต (CAC)
•  กำรเตรียมควำมพร้อมเข้ำโครงกำรแนวร่วมปฎิบัติของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
 กำรทุจริต CG Forum-3/2015 “Risk Oversigth: High Priority Roles of the Board”
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 81บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 5.10	แผนสืบทอดตำาแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดให้มีแผนกำรสืบทอดงำน และแผนพัฒนำผู้บริหำรเพื่อสืบทอดต�ำแหน่งผู้บริหำรระดับสูงของ

องค์กร ทัง้นี ้เพือ่ให้สำมำรถด�ำเนนิงำนบรหิำรได้อย่ำงต่อเนือ่งและสำมำรถคดัเลอืกบคุลำกรทีม่ศีกัยภำพตำมสมรรถนะและมคีวำมพร้อมทีจ่ะด�ำรงต�ำแหน่ง

งำนที่ส�ำคัญดังกล่ำว โดยใช้หลักกำรพัฒนำสำยอำชีพ (Career Management) และแผนกำรสืบทอดต�ำแหน่ง (Talent  Management and Succession 

Plan) โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ได้ก�ำหนดวิธีกำรและหลักเกณฑ์ในกำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงไว้เป็นลำยลักษณ์

อกัษรเพือ่ให้ได้รบัทรำบและเข้ำใจขอบเขตกำรพฒันำเพือ่ให้เตบิโตได้อย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืไปพร้อมกบัองค์กร อนัจะส่งผลให้บรษิทั สำมำรถบรรลเุป้ำหมำย

เชิงกลยุทธ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

1) บรษิทัฯ มรีะบบกำรสรรหำและคดัเลอืกบคุลำกรหรอืพนกังำนทีจ่ะเข้ำมำรบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในต�ำแหน่งงำนบรหิำรที ่  

ส�ำคญัในทกุระดบัอย่ำงเหมำะสม

2) บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรระดบัอำวโุสล�ำดบัรองลงมำจำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีแ่ทนได้หำกประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร

ไม่สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้

	 5.11		การดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น

 คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส�ำคัญในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำในกำรในกำรก�ำกับดูแลกิจกำรได้อยำ่ง

เตม็ที ่จงึได้ปรบันโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำร ดงันี้

   5.11.1 นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ของกรรมกำร

  คณะกรรมกำรบรษิทั ได้มกีำรทบทวนนโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ เพือ่เพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ในฐำนะกรรมกำรบรษิทั จงึได้ก�ำหนด  “นโยบำย” ในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอืน่ของกรรมกำรแต่ละท่ำนให้ไม่เกนิ 5 บรษิทั และบรษิทั

ย่อยทีไ่ม่ใช่บรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำรแต่ละคนไปด�ำรงต�ำแหน่งไม่เกนิ 5 บรษิทั เพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่องค์กรเพือ่กำรเตบิโตทำงธรุกจิในอนำคต

   5.11.2 นโยบำยกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของผูบ้รหิำรระดบัสงู

   คณะกรรมกำรบรษิทั ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมของผูบ้รหิำรระดบัสงู/ประธำนเจ้ำ

หน้ำทีบ่รหิำร โดยต้องผ่ำนกำรเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืเป็นบคุคลทีค่ณะกรรมกำรแต่งตัง้ให้เป็นตวัแทนของบรษิทัเข้ำไปด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร

ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ หรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย

  โดยในปัจจบุนั กรรมกำรทัง้ 9 คน ไม่มกีรรมกำรทีด่�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนและบรษิทัอืน่ตำมหลกัเกณฑ์ทีก่�ำหนดไว้

	 5.12	การกำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัทย่อย

 บริษัท ในฐำนะเป็นบริษัทใหญ่และเป็นผู้มีอ�ำนำจควบคุมกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น คณะกรรมกำรบริษัทได้มีกำรก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำน

ของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษำผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษัท ดังนี้

 1.  แต่งตัง้ผูบ้รหิำรระดบัสงู เป็นตวัแทนของบรษิทัเข้ำไปเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อยตำมสดัส่วนของกำรถอืหุน้ของบรษิทั

 2. ส่งเสริมให้มีกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีตำมแนวปฏิบัติของบริษัทผ่ำนกรรมกำรตัวแทนและผู้บริหำรที่ได้รับมอบหมำย รวมถึงกำร

  วำงระบบงำนและบุคลำกรที่สอดคล้องกับนโยบำยบริษัท

 3.  ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำสม�่ำเสมอ โดยผ่ำนคณะกรรมกำรบริหำร และคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงสม�่ำเสมอ

 4.  พิจำรณำเรื่องส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เช่น แผนกำรลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจ เป็นต้น

 5.  จัดให้มีกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตำมแนวทำงปฏิบัติของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจว่ำมีกำร ควบคุมภำยในที่  

  เพียงพอ กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

	 5.13	หน่วยงานกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบริษัท มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยในกำรก�ำกับดูแลด้ำนต่ำงๆ ทั้งนี้ มีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ก�ำกับดูแลสอบทำน

กระบวนกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดตลำดหลกัทรพัย์และหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง รวมถงึกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีส่อดคล้องกบันโยบำยและแนวทำง

ปฏบิตัทิีด่ตีำมหลกักำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีค่รอบคลมุตำมหลกักำรทัง้ 5 หมวด ได้แก่ สทิธขิองผูถ้อืหุน้ กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั บทบำทของผู้

มส่ีวนได้เสยี กำรเปิดเผยข้อมลูและควำมโปร่งใส และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร โดยมเีลขำนกุำรบรษิทั เป็นผูท้�ำหน้ำทีส่นบัสนนุข้อมลูและประสำน

งำนกับฝ่ำยจัดกำร หรือข้อเสนอแนะ และ/หรือกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่ำงๆ โดยฝ่ำยพัฒนำธรรมำภิบำล ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรก�ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ หรอืองค์กรอืน่ทีเ่กีย่วข้อง ได้มกีำรปรบัปรงุแนวทำงปฏบิตัใิห้สอดคล้องเหมำะสมกบัลกัษณะกำรด�ำเนนิ

ธุรกิจ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจัดกำรบริหำรงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรของบริษัทที่ก�ำหนดเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืนขององค์กรและเกิดควำมน่ำ

เชื่อถือแก่นักลงทุนหรือบุคคลภำยนอก
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 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมมุ่งมั่นที่จะยกระดับกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและพัฒนำศักยภำพทำงด้ำนกำรปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม 

ตำมแนวทำงพัฒนำองค์กรสู่ควำมยั่งยืนในระยะยำว และสอดคล้องกับแนวทำงกำรส่งเสริมพัฒนำศักยภำพของตลำดทุนไทยให้เทียบเท่ำกับตลำดทุนชั้นน�ำ 

อันน�ำไปสู่กำรยอมรับอย่ำงกว้ำงขวำง คณะกรรมกำรบริษัท จึงได้เห็นชอบให้บริษัทฯ เข้ำร่วมโครงกำร Corporate Sustainability Advisory Program 

(ปีที ่2) ทีจ่ดัโดยตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และบรษิทัได้รบักำรคดัเลอืกให้เข้ำร่วมโครงกำร เป็น 1 ใน 5 บรษิทัของตลำดหลกัทรพัย์ เอม็เอไอ ที่เข้ำร่วม

โครงกำรนี้ โดยเริ่มตั้งแต่มกรำคม 2559 - มีนำคม 2560 โดยกำรสนับสนุนของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และสถำบัน

ไทยพัฒน์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจ้ำงทีมที่ปรึกษำแก่บริษัท บริษัทฯ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับประโยชน์

และน�ำควำมรู้พร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่ได้รับมำพัฒนำและบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน

นโยบายการกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบรษิทั ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี ยดึถอืตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่เีป็นข้อพงึปฏบิตัติำมแนวทำงกำรก�ำกบั

ดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน เพือ่ให้กำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทัสร้ำงควำมเชือ่มัน่ต่อนกัลงทนุและมคีวำมเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื โดยมกี�ำหนดนโยบำย

กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร และจรรยำบรรณในกำรด�ำเนนิธรุกจิ คณะกรรมกำรบรษิทั เป็นผูผ้ลกัดนัและก�ำกบัให้เกดิกำรน�ำไปใช้ปฏบิตัใินกระบวนกำรท�ำงำน โดย

ให้กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนลงนำมรบัทรำบและยดึถอืปฏบิตัติัง้แต่ปี 2555 และได้ท�ำกำรเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัแก่นกัลงทนุทรำบ

 บริษัท ก�ำหนดให้มีกำรทบทวนนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นประจ�ำทุกปี หรืออย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2558 ได้มีกำรทบทวนและ

ปรับปรุงให้สอดคล้องเหมำะสมกับหลักเกณฑ์ Asean CG Scorecard เพื่อน�ำมำปฏิบัติและปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลที่ท�ำให้ไม่

สำมำรถปฏิบัติตำมหลักกำรดังกล่ำว และ/หรือมำตรกำรทดแทนที่บริษัทน�ำมำใช้ พร้อมทั้งให้รำยกำรกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีไปปฏิบัติใช้แก่ผู้ถือหุ้น นัก

ลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย และผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ ซึ่งจะน�ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป

ส�ำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติ บริษัทจะน�ำไปเป็นแนวทำงในกำรปรับใช้ให้เหมำะสมต่อไป ได้แก่

ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล

1. ประธำนกรรมกำรเป็นกรรมกำรอิสระคณะกรรมกำร 
ควรประกอบด้วยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำกึ่งหนึ่งถ้ำ
ประธำนกรรมกำรบริษัทไม่เป็นกรรมกำรอิสระ

ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นบุคคลคนละคนกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร ซึ่งบริษัทได้แบ่งแยก
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรออกจำกกันอย่ำงชัดเจน เพื่อสร้ำง
ดุลยภำพระหว่ำงบริหำรและกำรก�ำกับดูแลที่ดี

2.  คณะกรรมกำรควรก�ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระ
กำรด�ำรงต�ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจำกวันที่
แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรอิสระครั้งแรก

คณะกรรมกำรไม่มีกำรก�ำหนดวำระที ่ด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมกำรอิสระ กรรมกำร และ

กรรมกำรชุดย่อย เนื่องจำกบริษัทเชื่อมั่นว่ำกรรมกำรบริษัทเป็นผู้ที่มีควำมรู้และควำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ของกรรมกำรจำกกำรด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลำนำนจะช่วยให้กรรมกำรเข้ำใจกำร

ด�ำเนินธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น3.  คณะกรรมกำรควรก�ำหนดจ�ำนวนวำระที่ด�ำรง
ต�ำแหน่งติดต่อกันได้นำนที่สุดของกรรมกำรและ
กรรมกำรชุดย่อย

4.  คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
 เป็นกรรมกำรอิสระทั้งคณะ

คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน มีจ�ำนวน 3 ท่ำน มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 

ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ

5. ก�ำหนดให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรหรือผู้ที่กรรมกำรมอบหมำยเกี่ยวกับ
กำรซื้อ ขำยหุ้นของบริษัทตนเองอย่ำงน้อย 1 วัน

 ล่วงหน้ำ ก่อนท�ำกำรซื้อขำย

คณะกรรมกำรได้ก�ำหนดมำตรกำรป้องกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบของบุคคลผู้เกี่ยวข้อง 

รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะห้ำมน�ำข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปใช้

กระท�ำรำยกำรหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อำจเกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ถือเป็นควำม

ผิดอย่ำงร้ำยแรง โดยก�ำหนดเป็นจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท

 ทั้งนี้ บริษัทก�ำหนดหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ครอบคลุมถึงโครงสร้ำงและองค์ประกอบคณะกรรมกำร บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ

กรรมกำร และคณะกรรมกำรชดุย่อย กำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน นโยบำยกำรใช้ข้อมลูภำยใน แนวทำงปฏบิตัใินกรณทีีอ่ำจมคีวำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ ซึง่ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทับนเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.pdgth.com  ภำยใต้หวัข้อนกัลงทนุสมัพนัธ์ เพือ่สือ่สำร

แก่นักลงทุนและผู้สนใจทั่วไปรับทรำบ 

 จรรยาบรรณธุรกิจ

 นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรบริษัท ยังได้ก�ำหนดจรรยำบรรณธุรกิจและข้อพึงปฎิบัติของกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน เพื่อเป็นแนวทำง

ในกำรด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทรำบ โดยคณะกรรมกำรบริษัท เชื่อมั่นว่ำจะเป็นกำรส่งเสริม

ให้กำรก�ำกับดูแลองค์กรเป็นไปตำมหลักบรรษัทภิบำลที่ดีและสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรด�ำเนินธุรกิจ และก่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อองค์กร 

ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.pdgth.com สรุปแนวทำงปฏิบัติ ได้ดังนี้



 83บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 1.		จริยธรรมธุรกิจ

 คณะกรรมกำรบริษัทยึดถือจริยธรรม ควำมซื่อสัตย์ และควำมมีคุณธรรม เป็นหลักในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม จึงได้ส่งเสริมให้

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัททุกคน ด�ำเนินธุรกิจตำมหลักจริยธรรมอย่ำงเคร่งครัด โดยก�ำหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business 

Conduct) เป็นลำยลักษณ์อักษรถือเป็นภำระหน้ำที่ต้องร่วมกันในกำรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตำมขอบเขตควำมรับผิดชอบต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกคน 

ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตภำยใต้กรอบกฎหมำยและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท ด�ำเนินธุรกิจที่โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื่อกำรพัฒนำองค์กรสู่ระดับ

มำตรฐำนสำกล ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทในหัวข้อนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมธุรกิจของบริษัท ประกอบด้วยสำระส�ำคัญ ได้แก่

•   ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์: เพื่อให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  จึงถือเป็นนโยบำยของบริษัท ที่จะป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์

ส่วนตน จำกกำรเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือพนักงำนของบริษัท

•  ควำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้: กำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงเตม็ควำมสำมำรถ เพือ่สร้ำงผลตอบแทนทีด่ใีห้

กับผู้ถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน

•  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อพนักงำน: บริษัทตระหนักว่ำพนักงำนเป็นทรัพยำกรที่มีคุณค่ำยิ่ง เป็นปัจจัยหลักแห่งควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุเป้ำ

หมำยองค์กร

•  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ: บริษัทตระหนักว่ำ ควำมพอใจของลูกค้ำเป็นกุญแจส�ำคัญซึ่งน�ำไปสู่ควำมส�ำเร็จของบริษัทอย่ำงยั่งยืน กำร

รักษำควำมพึงพอใจลูกค้ำจึงเป็นหน้ำที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องร่วมมือกัน

•  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อคู่ค้ำ: บริษัทมีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม โดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และ

ตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมทั้งสองฝ่ำย หลีกเลี่ยงสถำนกำรณ์ที่อำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวม

ทั้งปฏิบัติตำมพันธะสัญญำทำงธุรกิจ

•  นโยบำยและกำรปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำ: บริษัทมีนโยบำยที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทำงกำรค้ำตำมหลักสำกล ภำยใต้กรอบแห่งกฎหมำยเกี่ยว

กับหลักปฏิบัติกำรแข่งขันทำงกำรค้ำ ไม่ละเมิดควำมลับหรือล่วงรู้ควำมลับทำงกำรค้ำของคู่ค้ำด้วยวิธีฉ้อฉล

•  นโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม: บริษัทด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึงหน้ำที่และควำมรับผิดชอบต่อประเทศชำติ สังคม และสิ่ง

แวดล้อมตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และยึดมั่นนโยบำยที่จะดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยจำกกิจกรรมของบริษัท 

ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด

•  นโยบำยตดิตำมดแูลให้มกีำรปฏบิตั:ิ บรษิทัก�ำหนดให้เป็นหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนทีจ่ะต้องรบัทรำบ 

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. มุ่งสร้ำงคุณค่ำของธุรกิจในระยะยำวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (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

 บริษัท ส่งเสริมให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลำ  เพื่อควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อกำรลงทุน  และกำรเปิดเผยสำรสนเทศ

ส�ำคัญทั้งที่เป็นข้อมูลทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน โดยส่งข้อมูลผ่ำนระบบเผยแพร่ข้อมูลทำงอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด และหน้ำเว็บไซต์

บริษัท
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 5.	จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบต่อด้านคุณภาพ	ความปลอดภัย	และอาชีวอนามัย

 บริษัท ให้ควำมส�ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยในกำรปฏิบัติงำน ด้วยมำตรฐำนอย่ำงต่อเนื่อง โดย

ก�ำหนดและทบทวนนโยบำยคุณภำพ ควำมปลอดภัย และอำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

 6.	จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผิดชอบในการจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้า

 บรษิทั ให้ควำมส�ำคญัต่อกำรปฏบิตัใินกำรคดัเลอืกคูค้่ำหรอืผูร้บัจ้ำงอย่ำงเป็นธรรม ซึง่ได้จดัท�ำหลกัเกณฑ์กำรคดัเลอืกและประเมนิผูข้ำย ผูร้บัจ้ำง 

และกจิกรรมทีค่รอบคลมุถงึผูข้ำย/ผูร้บัจ้ำง โดยระบไุว้ในกระบวนกำรจดัซือ้จดัจ้ำงตำมข้อก�ำหนดของระบบบรหิำรคณุภำพ ซีง่ได้ก�ำหนดแนวทำงปฏบิตัริะบุ

ในจรรยำบรรณธุรกิจแล้ว

 7.	จรรยาบรรณของคณะกรรมการ	ผู้บริหารและพนักงาน

 7.1 จรรยำบรรณกรรมกำรบริษัท

 กรรมกำรบรษิทั พงึมแีนวทำงในกำรปฏบิตัติน เพือ่ให้เป็นไปตำมหลกัจรยิธรรมทำงธรุกจิของบรษิทั กรรมกำรพงึร�ำลกึเสมอว่ำ กำรปฏบิตัิ

หน้ำที่ของตนมิใช่พันธะและควำมรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท และผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น  หำกยังมีหน้ำที่รับผิดชอบต่อลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นด้วย  ดังนั้น กำร

ค�ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดังกล่ำวจึงเป็นแนวทำงปฏิบัติทั้งปวง โดยต้องมีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติตนของกรรมกำรบริษัท

 7.2 จรรยำบรรณของผู้บริหำรและพนักงำน

 จรรยำบรรณในกำรปฏิบัติตนของพนักงำน เป็นแนวทำงในกำรประพฤติปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับกำรท�ำงำน กฎระเบียบ ข้อก�ำหนด 

ค�ำสัง่ และประกำศของกลุม่บรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) โดยมุง่หวงัให้พนกังำนทกุคนท�ำงำนทีด่มีปีระสทิธภิำพ เสรมิสร้ำงควำมสขุในกำรท�ำงำน พฒันำ

และเสรมิสร้ำงวฒันธรรมกำรท�ำงำนเป็นทมี สร้ำงควำมพงึพอใจให้กบัผูม้ส่ีวนได้เสยี โดยค�ำนงึถงึควำมเสมอภำคและควำมซือ่สตัย์ในกำรด�ำเนนิธรุกจิ ทัง้กำร

ปฏิบัติตน กำรปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงำน กำรปฏิบัติตนต่อบริษัท และกำรปฏิบัติตนต่อผู้บังคับบัญชำ และผู้ใต้บังคับบัญชำ

	 8.	นโยบายและข้อพึงปฏิบัติ

	 -	การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

 กลุม่บรษิทั  ผลธญัญะ จ�ำกดั  (มหำชน)   ให้ควำมส�ำคญักบักำรเคำรพและปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง ในทกุทีท่ีเ่ข้ำไป

ด�ำเนินธุรกิจ พนักงำนของบริษัท จึงต้องเคำรพต่อกฎหมำย ไม่ฝ่ำฝืน และประพฤติปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวปฏิบัติที่ดี 

	 -	การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์

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

โดยรวม จึงได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติเพื่อแสดงเจตนำรมย์ในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และให้ยึดถือเป็นหน้ำที่ของกรรมกำร 

ผู้บรหิำร และบคุลำกรทกุระดบั รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องและผูม้คีวำมสมัพนัธ์ จะต้องหลกีเลีย่งกำรเข้ำไปมส่ีวนได้เสยีหรอืเกีย่วข้องกบักำรด�ำเนนิกำรในลกัษณะ

ที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) เสียประโยชน์ หรือท�ำให้กำรปฏิบัติงำนมีประสิทธิภำพ

ลดลง  ในกรณีที่ไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงรำยกำรดังกล่ำวได้ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบจะเข้ำไปดูแลกำรท�ำรำยกำรนั้นๆ ให้เป็นไปด้วยควำมโปร่งใส ชัดเจน เพื่อ

ประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยและกำรด�ำเนินกำรต่ำงๆ ดังนี้

•  บริษัทมีโครงสร้ำงกำรถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ จึงไม่ท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำย

ใดฝำ่ยหนึ่ง โดยได้เปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยไว้ในรำยงำนประจ�ำปีอยำ่งละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถือหลัก

ทรัพย์ของคณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงครบถ้วน

•   มีกำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจนระหว่ำงคณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรบริหำร ผู้บริหำรระดับสูง/ฝ่ำยจัดกำร  และผู้ถือหุ้น  

จึงท�ำให้ปรำศจำกกำรก้ำวก่ำยหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ   ในกรณีที่กรรมกำรบริษัท หรือผู้บริหำรคนใดคนหนึ่งมีส่วนได้เสีย กับผลประโยชน์ใน

เรื่องที่ก�ำลังพิจำรณำ   ผู้มีส่วนได้เสียนั้นก็จะไม่เข้ำร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพื่อให้กำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษัท   และผู้บริหำร

เป็นไปอย่ำงยุติธรรมเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงแท้จริง 

•   ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลและกำรใช้ข้อมูลภำยในไว้ในอ�ำนำจด�ำเนินกำร และข้อบังคับพนักงำนอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร โดยมีบท

ก�ำหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผู้บริหำรหรือพนักงำนน�ำข้อมูลภำยในไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตน

•   ก�ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัเิรือ่งควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์   และกำรท�ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั/รำยกำรระหว่ำงกนั เพือ่กำรพจิำรณำ  

ควำมเหมำะสม ในกำรท�ำรำยกำรที่ต้องผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ   และดูแลให้มีกำรปฏิบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•   ก�ำหนดให้กรรมกำร  ผูบ้รหิำร หรอืพนกังำนทีม่ผีลประโยชน์เกีย่วข้องกบัธรุกรรมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย  ต้องไม่มส่ีวนร่วมในกำรพจิำรณำ
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หรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่ำว และให้กำรก�ำหนดรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสมยุติธรรมตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไปเสมือนกำรท�ำรำยกำรกับบุคคล

ทั่วไป

•  ก�ำหนดให้มีกำรน�ำเสนอรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนน�ำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมกำร

บริษัท ตำมหลักกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและหลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด

•  ก�ำหนดให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรำยกำรระหว่ำงกัน ตำม

หลักเกณฑ์ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และคณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุนก�ำหนด โดยเปิดเผยไว้ในแบบ

แสดงรำยกำรข้อมูลประจ�ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ�ำปี(แบบ 56-2) หรือแบบรำยงำนอื่นใดตำมแต่กรณี ทั้งนี้ หมำยรวมถึงกำรเปิด

เผยข้อมูลรำยกำรระหวำ่งกันที่ปรำกฎตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน เรื่องรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ โดยค�ำนึงถึงผล

ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นส�ำคัญ

•   จรรยำบรรณบริษัทได้ก�ำหนดแนวปฏิบัติเพิ่มเติมส�ำหรับกำรห้ำมพนักงำนใช้ทรัพย์สินของบริษัท หรือใช้เวลำท�ำงำนในกำรค้นหำข้อมูล ติดต่อ 

หรอืซือ้ขำยหลกัทรพัย์อย่ำงเป็นประจ�ำ เพือ่ประโยชน์ส�ำหรบัตนเอง หรอืบคุคลอืน่โดยไม่มเีหตอุนัควร และไม่เป็นไปเพือ่ประโยชน์ของบรษิทั

•  พนักงำน และครอบครัว ต้องไม่กระท�ำกำรใดๆอันเป็นกำรขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องทำงกำรค้ำ

ของบริษัท เช่น คู่ค้ำ ลูกค้ำ คู่แข่งขัน หรือจำกกำรใช้โอกำส หรือ ข้อมูลที่ได้จำกกำรเป็นพนักงำนในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และในเรื่องกำร

ท�ำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัทหรือกำรท�ำงำนอื่นหรือนอกเหนือจำกงำนของบริษัทซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน

•  ละเว้นหรือหลีกเลี่ยง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก หรือ สื่อมวลชนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตนเองไม่มีอ�ำนำจหน้ำที่หรือ

เรื่องอื่นใดที่อำจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และกำรด�ำเนินงำนของบริษัท

	 -		การใช้ข้อมูลภายใน	และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

 คณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดมำตรกำรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของบุคคลที่ เกี่ยวข้อง  ซึ่งหมำยถึง คณะ

กรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยจดักำร และพนกังำนในหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องกบัข้อมลู รวมทัง้คูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติภิำวะของบคุคลดงักล่ำวน�ำข้อมลูภำยใน

ของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรือน�ำไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือกระท�ำรำยกำรที่อำจเกิดควำมขัดแข้งทำงผลประโยชน์ถือเป็นควำม

ผิดอย่ำงร้ำยแรงและอำจถูกลงโทษทำงวินัย  ดังมีแนวทำงปฏิบัติตำมนโยบำย “กำรดูแลกำรใช้ข้อมูลภำยใน” ที่ได้แสดงไว้ในหมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วน

ได้เสีย

	 -		การรับและการให้ของขวัญ	ทรัพย์สิน	หรือประโยชน์อื่นใด

 กำรรับหรือกำรให้ของขวัญ ทรัพย์สินสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด  เพื่อเป็นของขวัญ/ทรัพย์สินใดตำมเทศกำล/ ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละ

ท้องถิ่น และมีมูลค่ำที่เหมำะสมหรือพอควร ให้สำมำรถกระท�ำได้ในวิสัยอันควรถือเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษัทไม่ประสงค์ให้พนักงำนรับ

ของขวญั/ทรพัย์สนิใด ทีม่ค่ีำเกนิปกตวิสิยัจำกผูเ้กีย่วข้องทำงธรุกจิ และไม่ให้เรยีกร้องหรอืรบัไม่ว่ำกรณใีดๆ ทีผ่ดิไปจำกธรรมเนยีมปฏบิตัหิรอืเกนิเหมำะสม   

นอกเหนือจำกผลตอบแทนอันพึงได้จำกกลุ่มบริษัท ที่อำจมีผลต่อกำรตัดสินใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมล�ำเอียง

	 -		การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 บรษิทั ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรใช้ข้อมลูอเิลค็ทรอนกิส์ หรอืเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร ถอืว่ำเป็น ปัจจยัส�ำคญัทีส่่งเสรมิกำรด�ำเนนิ

ธรุกจิและเพิม่ประสทิธภิำพกำรท�ำงำน เป็นควำมรบัผดิชอบร่วมกนัของพนกังำนทกุคนต้องปฏบิตัติำมนโยบำยและระเบยีบในกำรใช้เทคโนโลยสีำรสนเทศที่

ได้ก�ำหนดไว้ รวมทั้งมีหน้ำที่ปกป้องดูแลรักษำให้พ้นจำกกำรถูกล่วงละเมิดหรือน�ำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญำต

	 -		การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัท ให้กำรสนับสนุนและเคำรพตำมหลักกำรด้ำนสิทธิมุนษยชน ซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล อันมีส่วนสัมพันธ์กับธุรกิจใน

ลักษณะกำรเพิ่มคุณค่ำ และถือเป็นปัจจัยส�ำคัญของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและผลผลิต  โดยกำรดูแล ติดตำมมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด 

(มหำชน)  เข้ำไปท�ำธุรกิจหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้วยกำรยอมรับหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ข้อตกลง

ร่วมปฏิญญำสำกลว่ำด้วยสิทธิมนุษยชน หลักสิทธิมนุษยชนขององค์กำรสหประชำชำติ

	 -		การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

 กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีสิทธิและเสรีภำพที่จะเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ในสังคมได้ โดยหลีกเลี่ยงกำร กระท�ำใดๆ อันเป็นกำรไม่ถูกต้อง 

ขดักบักฎหมำยหรอืศลีธรรม ท�ำให้สงัคมไม่สงบสขุ และรกัษำไว้ซึง่เกยีรตแิละศกัดิศ์รแีห่งตน ให้เป็นทีย่อมรบัตำมควรแก่สถำนะในสงัคมและชมุชนที ่ บรษิทั

ตั้งอยู่  ทั้งนี้ได้ก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติดังนี้

 1. ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตย ส่งเสริมให้ใช้สิทธิตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และ กฎหมำยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 2. ไม่กระท�ำกำรใดๆ อันอำจจะท�ำให้เข้ำใจได้ว่ำบริษัท มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือให้กำรสนับสนุน พรรคกำรเมืองหนึ่งพรรคกำรเมืองใด
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 -		แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

 บริษัท พึงด�ำเนินธุรกิจด้วยกำรไมล่วงละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์เชิงพำณิชย์อันถือเป็นควำม

ลับทำงกำร ค้ำ ทั้งในรูปแบบของสัญญำ ข้อตกลง หรือเอกสำรอื่นใด อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อบริษัท ซึ่งได้ก�ำหนดแนวทำงปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณ

ธุรกิจ-  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

 บริษัท  มุ่งเน้นให้พนักงำนทุกคนปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์และยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยส่งเสริม สนับสนุน 

ติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมหลักจรรยำบรรณและจริยธรรมธุรกิจอย่ำงเคร่งครัด เพื่อให้กำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล

	 9.	การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ำม

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 

16 กรกฎำคม 2557 และได้มีกำรทบทวนนโยบำยดังกล่ำวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งได้ประกำศนโยบำย ขอบเขตกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน 

รวมถึงกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบำะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท

 (ตำมที่ได้เปิดเผยไว้ในหมวดที่ 2 กำรเปิดเผยข้อมูลฯ เรื่อง “กำรแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2558 ได้มีมติแห็นชอบให้เข้ำร่วมลงนำมแสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วม

โครงกำรแนวร่วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ (Collective Anti-Corruption Coalition-CAC) ซึง่เป็นโครงกำรประสำนควำมร่วมมอืทัง้จำกภำค

เอกชน และองค์กรชัน้น�ำทีไ่ม่แสวงหำก�ำไร ได้แก่ สมำคมส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย หอกำรค้ำไทย หอกำรค้ำนำนำชำต ิสมำคมบรษิจัดทะเบยีนไทย 

สมำคมธนำคำรไทย สภำธุรกิจตลำดทุนไทย  และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกันสร้ำงมำตรฐำนด้ำนจริยธรรมธุรกิจ และบริษัทได้ประกำศ

เจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 และท�ำกำรสื่อสำรให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทรำบ

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง ก�ำหนดมำตรำกำรแนวทำงกำรด�ำเนินกำรยื่นค�ำขอเพื่อกำรรับรอง 

(Certification) ในฐำนะสมำชิกแนวร่วมปฏิบัติภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชั่น (Collective Action Coalition against Corruption “CAC”)  

รวมถึงกระบวนกำรในกำรประเมินควำมเสี่ยงเพื่อจัดท�ำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรำกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น (Self  Evaluation) จ�ำนวน 71 ข้อ 

ให้คณะกรรมกำร CAC พิจำรณำ เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรับรองและคำดว่ำจะสำมำรถด�ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปี 2559

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559  เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559  มีมติอนุมัติทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกัน

และต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทและและบริษัทย่อย และในเครือฯ (ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2) และให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 เป็นต้นไป  

โดยมุ่งเน้นแนวปฏิบัติบนหลักกำรเพื่อป้องกันและต่อต้ำนกำรให้สินบนและกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทำงตรงทำงอ้อม และที่ครอบคลุมถึงมำตรกำร

และแนวทำงที่สอดคล้องกับข้อก�ำหนด ได้แก่

1.  กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง:  ไม่ฝักใฝ่พรรคกำรเมืองกลุ่มใดๆ และไม่มีนโนยบำยให้พนักงำนทุกระดับชั้น สั่งกำรหรือโน้มน้ำว ด้วยวิธีกำรใดๆ  

ซึ่งอำจท�ำให้เกิดควำมขัดแย้งภำยในองค์กร

2.  กำรบริจำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน:  มีควำมโปร่งใส มีกระบวนกำรควบคุม ตรวจสอบและมีหลักฐำนเพื่อบันทึกบัญชีได้ถูกต้อง

3.  กำรจ่ำยและรับเงินที่เกี่ยวข้องกับค่ำของขวัญ ค่ำบริกำรต้อนรับ และค่ำใช้จ่ำยเลี้ยงรับรอง:  ต้องเป็นไปตำมประเพณีนิยมที่ปฏิบัติ  เป็นไป

 โดยประมำณเหมำะสมกับโอกำส และต้องไม่ขัดต่อกฎหมำย ข้อบังคับ เป็นไปตำมจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท

4.  กำรรับส่วนลดจำกลูกค้ำ: เป็นไปตำมหลักปฏิบัติทำงธุรกิจปกต

5.  กำรประเมินควำมเสี่ยง: ถือเป็นรำกฐำนของกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น

6  กำรควบคุม: จัดให้ระบบกำรควบคุมภำยในให้มีประสิทธิภำพทั่วทั้งองค์กร

7  กำรจัดซื้อจัดจ้ำง: ไม่มีนโยบำยเรียก หรือรับ เสนอหรือให้ ผลประโยชน์ทำงกำรเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ขำยหรือผู้ให้บริกำร 

8  กำรตรวจสอบทำงบัญชีและกำรจัดเก็บรักษำข้อมูล: มีกระบวนกำรตรวจสอบรำยกำรทำงบัญชี และอนุมัติอย่ำงเหมำะสม และต้องเป็นไป 

ตำมมำตรฐำนกำรบัญชี นโยบำยกำรบัญชี และกฎระเบียบต่ำงๆ ของทำงกำรที่เกี่ยวข้อง

9  กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์:  ถือเป็นส่วนหนึ่งในกำรบริหำรงำนทรัพยำกรบุคคลของบริษัท

10 กำรอบรมและกำรสื่อสำร: จัดให้มกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับนโยบำยฉบับนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฐมนิเทศพนักงำนก่อนเข้ำรับ

ต�ำแหน่งทุกคน รวมถึงกำรอบรมประจ�ำปีอย่ำงต่อเนื่อง
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นโยบาย:

 “ห้ำมกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท ด�ำเนินกำรสนับสนุนกำรทุจริต    คอร์รัปชั่น หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ

ทั้งทำงตรงและทำงอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอ�ำนำจในกำรควบคุมไม่ว่ำกรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตำม

มำตรกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่อย่ำงเคร่งครดั รวมถงึจดัให้มโีครงสร้ำงผูร้บัผดิชอบและระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรควบคมุภำยใน และกำรตรวจสอบ

ภำยในเพือ่ป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติหรอืคอร์รปัชัน่ภำยในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทำงปฏบิตั ิและข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำรเพือ่ให้สอดคล้อง

กับกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดของกฎหมำย”

 ทัง้นี ้นโยบำยและแนวทำงปฏบิตัฯิ ซึง่ได้ลงนำมโดยประธำนกรรมกำรบรษิทั มรีำยละเอยีดตำมทีไ่ด้เผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทั หมวดนกัลงทนุ

สัมพันธ์ หัวข้อ “กำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี” และฝ่ำยบริหำรจะน�ำนโยบำยดังกล่ำวถ่ำยทอดลงสู่ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทและบริษัทย่อย และใน

เครือฯ เพื่อทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติต่อไป

 กำรด�ำเนินกำรเพื่อป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรทุจริตคอร์รัปชั่น มีดังนี้

 1. บรษิทั ท�ำกำรสือ่สำรประชำสมัพนัธ์ นโยบำยกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ แก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทกุคนให้รบัทรำบและถอืปฏบิตัิ

อย่ำงเคร่งครดั ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรอเิลค็ทรอนกิส์ ประกำศและตดิบอร์ดประชำสมัพนัธ์ และสือ่สำรไปยงับคุคลภำยนอก นกัลงทนุ โดยเผยแพร่ผ่ำนช่อง

ทำงเว็บไซต์บริษัท

 2. บริษัท จัดให้มีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน และในกำรรำยงำนหำกมีกำรพบเห็นกำรฝ่ำฝืน หรือกำรกระท�ำทุจริตคอร์รัปชั่น และมี

มำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบ ตำมที่ระบุไว้ในช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสข้อร้องเรียน 

หรือกรณีถูกละเมิด

 3. บรษิทั จดัให้กำรรำยงำนและตรวจสอบกำรทจุรติคอร์รปัชัน่เสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพือ่พจิำรณำ และ ให้ควำมเหน็ผ่ำนทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ

 4. บริษัท จะเสนอให้คณะกรรมกำรทบทวนควำมเหมำะสมนโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นทุกปี

 ในปีนี้ สถำบันไทยพัฒน์ (องค์กรสำธำรณประโยชน์) ได้ท�ำกำรประเมินกำรด�ำเนินกำรเพื่อควำมยั่งยืนเรื่อง “Anti-Corruption” ของบริษัทฯ 

ประจ�ำปี 2558 แสดงผลประเมินควำมคืบหน้ำในเรื่อง กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption progress indicator) บริษัทฯ ได้

รบัผลกำรประเมนิ “ระดบั 3” ทีแ่สดงให้เหน็ถงึระดบันโยบำยทีบ่รษิทัก�ำหนดเพือ่ด�ำเนนิกำรตำมนโยบำยและมกีำรทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยโดย

คณะกรรมกำรบริษัทอย่ำงน้อยทุกปี

	 ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ	และการบริหารความเสี่ยง

 ระบบกำรควบคุมภำยใน

 คณะกรรมกำรบรษิทั  ให้ควำมส�ำคญัต่อระบบกำรควบคมุภำยใน ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรจดักำรควำมเสีย่งและควำมเพยีงพอของระบบ

กำรควบคุมภำยใน จึงได้จัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่สอดคล้องกับกำรควบคุมภำยในทั้ง 5 ด้ำน ตำมกรอบแนวทำงของ COSO2013 โดยเป็นหน้ำที่

ควำมรบัผดิชอบด�ำเนนิกำรของผูบ้รหิำรและพนกังำนทกุคนตำมระดบัอ�ำนำจหน้ำทีท่ีร่บัผดิชอบอย่ำงเหมำะสมเพือ่ให้เกดิกำรถ่วงดลุและตรวจสอบระหว่ำง

กัน มีกำรควบคุมดูแลกำรใช้ทรัพยำกรให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ตลอดจน มีระบบรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลำ 

 กำรตรวจสอบภำยใน

  เพือ่เป็นกำรส่งเสรมิกระบวนกำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีคณะกรรมกำรบรษิทัได้จดัให้มฝ่ีำยตรวจสอบภำยในทีร่ำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจ

สอบ และเชือ่มโยงไปยงัประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร โดยผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และท�ำหน้ำทีเ่ลขำนกุำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ปฏบิตัหิน้ำทีต่ำม

แผนกำรตรวจสอบภำยในประจ�ำปีของบรษิทัและ/หรอืบรษิทัย่อย ทีไ่ด้รบัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้กำรด�ำเนนิงำนบรรลตุำมเป้ำหมำยทีก่�ำหนด 

ทัง้นี ้ก�ำหนดให้ฝ่ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนผลกำรด�ำเนนิงำนพร้อมข้อเสนอแนะ หรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสำระส�ำคญัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ�ำ

ทกุไตรมำส และรำยงำนสรปุผลกำรตรวจสอบประจ�ำไตรมำสต่อคณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ และตดิตำมก�ำกบัดแูลให้ฝ่ำยจดักำรท�ำกำรปรบัปรงุแก้ไขตำม

ล�ำดับขั้นตอน

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้จัดหำผู้ตรวจสอบภำยนอก (Outsource) 

จำกบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด เข้ำมำปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลและประสำนงำนของผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ

มีขอบเขตงำนตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยให้เริ่มในปี 2559

 หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557  เมื่อวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2557  ได้พิจำรณำและมีมติแต่งตั้ง นำงสำว ณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล 

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้ำที่ผู้อ�ำนวย

กำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในตัง้แต่เมษำยน 2551 เนือ่งจำกเป็นผูม้คีณุวฒุทิำงกำรศกึษำ มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในงำนด้ำนบญัชแีละกำรเงนิ เป็น

ผูท้ีม่คีณุสมบตัเิหมำะสม ซึง่ได้ปฏบิตังิำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในของบรษิทัมำเป็นระยะเวลำกว่ำ 10 ปี  นอกจำกนี ้ยงัได้มกีำรเข้ำรบักำรอบรมในหลกัสตูร
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ที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งที่จัดโดยสมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย หรือสมำคมวิชำชีพบัญชีฯ

ทั้งนี้ ในกำรพิจำรณำและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ำยผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจอบภำยในของบริษัทจะต้องผ่ำนกำรอนุมัติ (หรือได้รับกำร

เห็นชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในปรำกฎ

ตำมในหัวข้อ “คณะผู้บริหำรและเลขำนุกำรบริษัท”

 กำรบริหำรควำมเสี่ยง

 คณะกรรมกำรบริษัท ได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และเป็นกลยุทธ์

ส่วนหนึ่งของกำรจัดท�ำแผนธุรกิจประจ�ำปีที่จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์องค์กรตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด มีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน และน�ำเสนอรำยงำน

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเป็นประจ�ำไตรมำสละ 1  ครั้ง เพื่อพิจำรณำควำมเพียงพอของกำรบริหำรควำมเสี่ยงและประสิทธิผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้

อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม 2558 ได้มีกำรพิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้

สอดคล้องเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ส�ำหรับนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงขององค์กรฉบับที่ใช้ในปัจจุบันลงวันที่ 

27 กุมภำพันธ์ 2557 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงแต่อย่ำงใด รำยละเอียดตำมที่ปรำกฎในหัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร”

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

 ในปี 2558 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จดัให้มคีูม่อืบรหิำรควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุทัง้สีด้่ำน เพือ่เป็นแนวทำงน�ำไปปฏบิตัใิห้สอดคล้องเหมำะ

สมกับแต่ละหน่วยงำน และมีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังนี้

 1. จัดให้มีคณะท�ำงำนส่งเสริมกำรจัดท�ำคู่มือบริหำรควำมเสี่ยง ประกอบด้วย คณะผู้บริหำรทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง โดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรเป็น

ประธำนคณะท�ำงำนฯ  ด�ำเนินแผนบริหำรควำมเสี่ยงตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงมอบหมำยและรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงสม�่ำเสมอ

 2. จดัให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่งอยูใ่นควำมรบัผดิชอบของแผนงำนประจ�ำปีและกระจำยไปยงัแผนงำนระดบัฝ่ำยเพือ่กำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร

 3. จัดให้มีกำรประเมินควำมเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกด้ำนที่จะมีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจ

 4. จัดให้มีกำรติดตำมดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเสี่ยง แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบ

เป็นรำยไตรมำส

 5. สร้ำงวฒันธรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้เกดิขึน้ภำยในองค์กร โดยกำรส่งเสรมิและให้ควำมรูแ้ก่พนกังำนทกุคนเกดิกำรตระหนกัเรือ่งกำรบรหิำร

ควำมเสี่ยงให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงำนที่ทุกคนต้องมีส่วนร่วม

 6. ก�ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นที่สอดคล้องกับนโยบำบบริษัท อย่ำงเหมำะสม

ความรับผิดชอบรายงานทางการเงินของคณะกรรมการ

 คณะกรรมกำรบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบในกำรรำยงำนทำงกำรเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย และสำรสนเทศทำงกำรเงิน รำยงำนทำงกำรเงิน

จดัท�ำขึน้ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิโดยเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสมและถอืปฏบิตัสิม�ำ่เสมอ ซึง่คณะกรรมกำรตรวจสอบและผูส้อบบญัชจีะร่วม

กนัพจิำรณำทบทวนควำมเหมำะสมของนโยบำยบญัชทีีถ่อืปฏบิตัอิยูเ่ป็นประจ�ำ  ในกำรจดัท�ำรำยงำนกำรเงนิ คณะกรรมกำรบรษิทัเน้นย�ำ้ให้ผูจ้ดัท�ำมกีำรใช้

ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังในกำรจัดท�ำ รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่ำงเพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน

 โดยคณะกรรมกำรบริษัท มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและระบบควบคุม

ภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำ รำยงำนทำงกำรเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เป็นรำยงำนที่ถูกต้อง ครบถ้วน 

เพียงพอ และเชื่อถือได้

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

 ตำมข้อบังคับบริษัทก�ำหนดให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจำรณำแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นประจ�ำทุกปี โดยผ่ำนกำร

พิจำรณำคัดเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำเห็นควรและให้น�ำเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

พิจำรณำแต่งตั้งและก�ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยผู้สอบบัญชีที่ได้รับกำรคัดเลือกต้องมีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพันธ์

หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว และจัดให้มีกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชีให้สอดคล้องกับประกำศ

คณะกรรมกำรก�ำกับตลำดทุน หำกผู้สอบบัญชีรำยเดิมปฏิบัติหน้ำที่สอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องงบกำรเงินของบริษัทมำแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน 

บริษัทจะพิจำรณคัดเลือกผู้สอบบัญชีรำยอื่นมำท�ำหน้ำที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป



 89บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	(Audit	Fee)

 ส�ำหรับงบกำรเงินปี 2558 ของบริษัทได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นโดย นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 3495  

จำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และจำ่ยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในงวดบัญชีปี 2557 

และปี 2558  เป็นจ�ำนวนเงินรวมปีละ 985,000 บำท และ 1,135,000 บำท ตำมล�ำดับ ซึ่งได้รวมค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ�ำนวน 345,000 บำท และ 

435,000 บำท ตำมล�ำดับ

 ค่าบริการอื่นๆ	(Non	Audit	Fee)

 ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอื่นๆ ที่มิใช่กำรสอบบัญชี

 

 ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

 
หน่วย	:	บาท

ค่าสอบบัญชี ปี	2558 ปี	2557 ปี	2556

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1.บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) 700,000 640,000 640,000
2.บริษัทย่อย “บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง”  30,000  30,000 60,000
3.บริษัทย่อย “บจก.ผล พำลำเดียม” 180,000 150,000 120,000

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

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

ค่าบริการอื่นๆ	 - - -

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,135,000 820,000 820,000
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นโยบายและภาพรวมความรับผิดชอบต่อสังคม

 นอกจำกกำรด�ำเนนิงำนเพือ่ให้บรษิทัเตบิโตทำงด้ำนเศรษฐกจิแล้ว คณะกรรมกำรบรษิทัยงัตระหนกัดถีงึกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้ควำมรบัผดิชอบต่อ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้องค์กรสำมำรถเติบโตได้อย่ำงยั่งยืน เป็นองค์กรที่มี ธรรมำภิบำล ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำง

เป็นธรรม โดยระบุไว้เป็นส่วนหนึ่งของ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดยที่ผ่ำนมำบริษัท ได้ด�ำเนินกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ในรูป

แบบกำรจัดกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ กำรบริจำค หรือกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่สังคมตำมควร ซึ่งบริษัทเล็งเห็นควำมส�ำคัญและส่งเสริมผู้บริหำรเข้ำอบรม

พืน้ฐำนควำมรูค้วำมเข้ำใจหลกักำรและแนวปฏบิตัด้ิำนกำรบรหิำรควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเพือ่กำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืตำมแนวทำงกำรพฒันำของตลำดหลกั

ทรัพย์ฯ เพื่อน�ำองค์ควำมรู้นั้นมำปฏิบัติและบูรณำกำรกับกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงเป็นรูปธรรมต่อไป แนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม

ของบริษัท เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดยกำรด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และ

จรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้   

 แนวทำงปฏิบัติด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และนโยบำยของบริษัท โดยกำร

ด�ำเนินงำนภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ดังนี้

การกำากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมกำรบริษัท ตระหนักดีว่ำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรเป็นปัจจัยพื้นฐำนส�ำคัญในกำรยกระดับมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนของบริษัทให้เกิดควำม

โปร่งใส เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตลอดจนเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและก่อให้เกิดมูลค่ำเพิ่มแก่กิจกำร 

โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ก�ำหนดนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัท เป็นลำยลักษณ์อักษร สอดคล้องกับหลักกำรก�ำกับดูแล

กิจกำรที่ดีส�ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์มำตรฐำน ASEAN CG Scorecard ที่ได้มีกำรปรับปรุง

พัฒนำกำรก�ำกับดูแลกิจกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ได้ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด โดยมีหน่วยงำนเลขำนุกำรบริษัท ท�ำ

หน้ำที่ดูแลให้บริษัท กรรมกำร และผู้บริหำรปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎข้อบังคับต่ำงๆ ของตลำดหลักทรัพย์ฯ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) พระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ�ำกดั รวมทัง้กฎหมำยอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง จำกควำมมุง่มัน่ในกำรพฒันำยกระดบักำรก�ำกบัดแูลกจิกำร

ของบริษัทดังกล่ำว ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทได้รับกำรประเมินผลด้ำนกำรรำยงำนบรรษัทภิบำลอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ติดล�ำดับ  Top Quartile ของกลุ่ม

บริษัทที่มีมูลค่ำหลักทรัพย์ทำงกำรตลำดระดับต�่ำกว่ำหนึ่งพันล้ำนบำท จำกกำรส�ำรวจบริษัทจดทะเบียน 588 บริษัท นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรของบริษัท

ยังได้รับรำงวัลประกำศเกียรติคุณชมเชยคณะกรรมกำร MAI ประจ�ำปี 2558 จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี 2558 หรือ Board of 

the Year Awards 2015” โดยรำยละเอียดกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำมำรถดูเพิ่มเติมได้ในหัวข้อกำรก�ำกับดูแลกิจกำร 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

การประกอบกิจการอย่างเป็นธรรม 
 คณะกรรมกำรบริษัทส่งเสริมให้บริษัทด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยตั้งอยู่บนพื้นฐำนจริยธรรมและ

คุณธรรม ภำยใต้นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดี  โดยกำรจัดท�ำจรรยำบรรณธุรกิจ และคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อักษรแจกจ่ำยให้กรรมกำร 

ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัท เพื่อให้รับทรำบและใช้เป็นแนวกำรปฏิบัติ ในกำรท�ำงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เป็นไปอย่ำงมีมำตรฐำน คุณธรรม และ

เป็นธรรม รวมทั้งมีควำมรับผิดชอบที่ครอบคลุมในเรื่องกำรดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ คู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ ชุมชนและ

สิง่แวดล้อม และหน่วยงำนภำครฐัไว้ในจรยิธรรมธรุกจิ และนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัต่ิอลกูค้ำ กำรปฏบิตัต่ิอคูแ่ข่งทำงกำรค้ำ กำรจดัหำและกำรปฏบิตัต่ิอ

คู่ค้ำ ควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคมโดยรวม กำรปฏิบัติต่อพนักงำน กำรรับกำรให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตลอดจน กำรไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สิน

ทำงปัญญำ ที่ระบุไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษัท ส�ำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน ยึดถือปฏิบัติ โดยได้เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท 

(www.pdgth.com)  ทั้งนี้ สำมำรถดูรำยละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องกำร “กำรก�ำกับดูแลกิจกำร” ภำยใต้หัวข้อ “จรรยำบรรณธุรกิจ”

การดำาเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 คณะกรรมกำรบริษัท ให้ควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจอย่ำงสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ได้จัดท�ำนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น ห้ำม

กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนทุกคนสนับสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น หรือยอมรับกำรคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงอ้อม นโยบำยต่อต้ำนทุจริต

คอร์รปัชัน่ของบรษิทัครอบคลมุถงึหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และแนวทำงปฏบิตัเิกีย่วกบักำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ของคณะกรรมกำรบรษิทั ฝ่ำยบรหิำร ตลอด

จนพนักงำน ขอบเขตและช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ 

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

ต่อต้ำนกำรทจุรติ เพือ่เตรยีมควำมพร้อมในกำรขอรบัรองกำรเป็นสมำชกิสมบรูณ์แบบของแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ 
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ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนกำรประเมินควำมเสี่ยง (Self -Evaluation) เพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรรับรอง CAC และด�ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในปี 2559

 โดยรำยละเอยีดกำรด�ำเนนิกำรด้ำนกำรต่อต้ำนทจุรติคอร์รปัชัน่ สำมำรถดรูำยละเอยีดเพิม่เตมิได้ในหวัข้อ “กำรก�ำกบัดแูลกจิกำร” ภำยใต้หวัข้อ 

“จรรยำบรรณธุรกิจ”

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

 บริษัทสนับสนุนกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร โดยก�ำหนดเป็นแนวทำงปฏิบัติไว้ในจรรยำบรรณธุรกิจ เรื่องกำรเคำรพ

สิทธิมนุษยชนและกำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม  บริษัทให้กำรสนับสนุนและเคำรพ ปฏิบัติตำมกฎหมำยและ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน รวม

ถึงหลักกำรเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐำนตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งเชื้อชำติ เพศ สีผิว ศำสนำ ภำษำ ควำมเชื่อทำงกำรเมือง หรือควำมเชื่ออื่นใด ควำม

บกพร่องหรือพิกำร หรือสถำนะอื่น ใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบัติงำน โดยที่ผ่ำนมำไม่เคยมีข้อร้องเรียน เรื่องกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

 บรษิทัตระหนกัดว่ีำ บคุลำกรเป็นสิง่ส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นธรุกจิให้ไปสูค่วำมส�ำเรจ็ตำมเป้ำหมำย บรษิทัจงึให้ควำมส�ำคญัในกำรปฎบิตัต่ิอพนกังำน

อย่ำงเป็นธรรม นอกเหนอืจำกกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและข้อบงัคบัต่ำงๆเกีย่วกบัแรงงำนอย่ำงเคร่งครดัแล้ว บรษิทัยงัมุง่มัน่พฒันำควำมสำมำรถของพนกังำน

อย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรให้ผลตอบแทนและสวัสดิกำรที่เหมำะสม 

 ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

 บริษัทก�ำหนดโครงสร้ำงผลตอบแทนและสวัสดิกำรแก่พนักงำนอย่ำงเป็นธรรม และสูงกว่ำที่กฎหมำยก�ำหนด โดยผลตอบแทนพนักงำนอยู่ในรูป

แบบที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ระบบกำรให้ผลตอบแทนเป็นไปตำมควำมรู้ควำมสำมำรถ และผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน ซึ่งบริษัทใช้กำร

ก�ำหนดตัวชี้วัดเป็นรำยบุคคล (KPI : Key Performance Index) ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับเป้ำหมำยขององค์กร เป็นเครื่องมือในกำรประเมินผลและเพื่อ

เป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำน 

 สวัสดิกำรอื่นๆที่ส�ำคัญ ซึ่งเป็นไปตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  ได้แก่ กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ กำรจัดท�ำประกันชีวิตและประกันสุขภำพ

กลุ่ม กำรตรวจสุขภำพประจ�ำปี ค่ำที่พัก เบี้ยเลี้ยงต่ำงๆ สวัสดิกำรเงินกู้ในยำมฉุกเฉิน และอื่นๆ 1.กำรปรับปรุงและพัฒนำบุคลำกร มีเป้ำหมำยในกำรจัด

ท�ำแผนพัฒนำบุคลำกรในระดับปฏิบัติกำรหรือ Functional Competency ให้แล้วเสร็จ สำมำรถน�ำมำปฏิบัติได้จริงในปี 2558 

 

	 ด้านการพัฒนาบุคลากร

 บริษัท ตระหนักเสมอวำ่พนักงำนทุกคนเป็นทรัพยำกรที่ทรงคุณคำ่ของบริษัท เป็นปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จของกำรบรรลุเปำ้หมำยองค์กร บริษัท 

ต้องเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำย หลักจริยธรรม เพื่อสร้ำงควำมยุติธรรม ควำมมั่นคงและควำมสงบสุขของพนักงำน บริษัทจึงให้ควำมส�ำคัญในเรื่องกำร

ดแูลและกำรปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม ทัง้ในด้ำนโอกำส ผลตอบแทน กำรแต่งตัง้โยกย้ำย และสวสัดกิำรทีเ่หมำะสม ตลอดจนกำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่

เพิม่ศกัยภำพของพนกังำนในกำรปฏบิตังิำนให้บรรลตุำมเป้ำหมำยของตนเอง/องค์กร และสอดคล้องกบัทศิทำงกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทั และเพือ่ให้เกดิกำร

เติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน อีกทั้ง มีศักยภำพในกำรแข่งขันในระดับสำกล โดยบริษัทมีกำรจัดท�ำแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรด�ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ให้กับ

พนักงำน เพื่อเพิ่มควำมรู้ควำมสำมำรถและทักษะในกำรท�ำงำนด้ำนต่ำงๆ  

 บรษิทั ก�ำหนดให้มกีำรจดัท�ำแผนพฒันำบคุลำกรเพือ่รองรบักำรเตบิโตในอนำคต โดยให้ควำมส�ำคญักบักำรพฒันำขดีควำมสำมำรถและศกัยภำพ

ของผูบ้รหิำรและพนกังำนอย่ำงต่อเนือ่ง ทัง้ทำงด้ำนควำมสำมำรถหลกัขององค์กร (Core Competency) ควำมสำมำรถเชงิบรหิำรและกำรเป็นผูน้�ำ (Mana-

gerial Competency) และปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน (Functional Competency) ที่เฉพำะเจำะจงตำมต�ำแหน่งงำน

และที่จ�ำเป็นต่อกำรสร้ำงผลส�ำเร็จในกำรปฏิบัติงำนของทุกต�ำแหน่งงำนเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน  ตลอดจนกำรวำงแผนสืบทอดต�ำแหน่งงำนตั้งแต่ผู้

บริหำรระดับสูงลงสู่ระดับพนักงำน

 -	การฝึกอบรมภายใน เริ่มตั้งแต่กำรฝึกอบรมให้กับพนักงำนใหม่ ซึ่งบริษัทก�ำหนดให้มีหลักสูตรพื้น

ฐำน สร้ำงควำมเข้ำใจเบือ้งต้นเกีย่วกบักำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษิทั วฒันธรรมองค์กร และระบบกำรท�ำงำน

ร่วมกันในส่วนงำนต่ำงๆ ซึ่งจะช่วยให้พนักงำนใหม่ได้เรียนรู้และสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับองค์กรได้อย่ำง

มปีระสทิธภิำพ และเพือ่เพิม่ควำมรูค้วำมสำมำรถ และเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน บรษิทัจดัให้มกีำร

ฝึกอบรมภำยในแก่พนักงำนครอบคลุมทุกส่วนงำนอย่ำงสม�่ำเสมอ ซึ่งวิทยำกรผู้ถ่ำยทอดควำมรู้มีทั้งกำร

สรรหำจำกบุคคลภำยนอก และวิทยำกรจำกภำยในองค์กรเอง ในปี 2558 บริษัทจัดให้มีกำรฝึกอบรม

ภำยในจ�ำนวน 32 หลักสูตร คิดเป็นจ�ำนวนชั่วโมงกำรฝึกอบรมภำยในเฉลี่ย 20.45 ชั่วโมงต่อคนต่อปี



รำยงำนประจ�ำปี 2558  92

 ในปี 2558 บรษิทัได้รเิริม่โครงกำร “KAIZEN เพือ่กำรปรบัปรงุงำนและเพิม่ผลผลติสูค่วำมส�ำเรจ็ขององค์กร” โดยเริม่จำกฝ่ำยงำนปฏบิตังิำน ส่วน

งำนคลงัสนิค้ำและจดัส่ง จดัให้มกีำรฝึกอบรมให้ควำมรูก้บัพนกังำนเกีย่วกบัทฤษฎ ีKAIZEN ซึง่เป็นแนวคดิทีน่�ำมำใช้ในกำรบรหิำรจดักำรอย่ำงมปีระสทิธผิล 

มุ่งเน้นที่กำรมีส่วนร่วมของพนักงำนทุกคน ร่วมกันแสวงหำแนวทำงใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนและสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ส่ง

เสรมิให้พนกังำนได้เกดิกระบวนกำรเรยีนรู ้พฒันำตนเอง สำมำรถใช้ควำมรูท้ีไ่ด้จำกกำรอบรมมำประยกุต์ใช้ได้จรงิทัง้ในกำรปฏบิตังิำนและกำรใช้ชวีติประจ�ำ

วนั โดยจดัให้มกีำรประกวดน�ำเสนอผลงำนเพือ่ปรบัปรงุกระบวนกำรท�ำงำน ในปี 2558 พนกังำนมกีำรน�ำเสนอผลงำนและสำมำรถน�ำไปปรบัปรงุกำรปฏบิตัิ

งำนได้จริงรวม 27 โครงงำน 

 -	การฝึกอบรมภายนอก บริษัทสนับสนุนให้พนักงำนเข้ำรับกำรฝึกอบรมสัมมนำต่ำงๆซึ่งจัดโดยสถำบันจัดกำรฝึกอบรมภำยนอก เพื่อเพิ่มควำม

รู้ หรือศึกษำนวัตกรรมใหม่ในด้ำนต่ำงๆที่เปลี่ยนแปลงไป สำมำรถน�ำมำปรับปรุงพัฒนำกำรด�ำเนินงำนขององค์กรให้สำมำรถแข่งขันได้ ในปี 2558 กำรฝึก

อบรมภำยนอกรวม 56 หลักสูตร มีผู้บริหำรและพนักงำนเข้ำร่วมอบรมจ�ำนวน 53 รำย

 -	 การสนับสนุนทุนการศึกษาพนักงาน บริษัทมีนโยบำยสนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับพนักงำนที่ต้องกำรศึกษำต่อทั้งในระดับปริญญำตรี และ

ปริญญำโท เพื่อให้พนักงำนมีโอกำสในกำรพัฒนำตนเอง เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน มำตั้งแต่ปี 2551 ต่อเนื่องเป็นปีนี้เป็นปีที่ 9 โดยบริษัทมีกำร

พิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำกับพนักงำน ปีละไม่เกิน 4 ทุน แบ่งเป็นระดับปริญญำตรี 2 ทุน และระดับปริญญำโท 2 ทุน

 -	กจิกรรมส่งเสรมิให้เป็นองค์กรแห่งความสขุ	นอกจำกกำรพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของพนกังำนแล้ว บรษิทัยงัมุง่ส่งเสรมิให้พนกังำนมคีวำม

รัก ควำมสำมัคคี มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี พนักงำนมีควำมสุขในกำรท�ำงำน สร้ำงโอกำสให้พนักงำนได้มีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�ำนึกในกำรเป็นจิตอำสำให้กับพนักงำน บริษัทสนับสนุนให้จัดกิจกรรมสัมพันธ์ประจ�ำปีในหลำกหลำยรูปแบบ โดยใช้หลัก

กำรสร้ำงควำมสุข 8 ประกำร(Happy 8) เป็นแนวทำงในกำรจัดกิจกรรมในด้ำนต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมพนักงำนและองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งควำมสุข (Happy 

Workplace)  กจิกรรมทีจ่ดัเป็นประจ�ำทกุปี ได้แก่ กจิกรรมงำนเลีย้งสงัสรรค์ปีใหม่ กจิกรรมรดน�ำ้ด�ำหวัขอพรผูใ้หญ่ในวนัสงกรำนต์ กจิกรรมท่องเทีย่วประจ�ำ



 93บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 บริษัท ก�ำหนดกำรแถลงนโยบำยของบริษัท เป้ำหมำยและทิศทำงกำรด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน เป็นประจ�ำทุกปี ๆละ 2 ครั้ง 

ในเดือนมกรำคม และ/หรือ กรกฎำคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและพันธกิจ

เพือ่กำรบรรลเุป้ำหมำยขององค์กร และเปิดโอกำสให้พนกังำนแสดงควำมเหน็ หรอืให้ข้อเสนอแนะแนวทำงทีก่่อให้เกดิประโยชน์แก่องค์กรเพือ่น�ำมำปรบัปรงุ

พัฒนำกระบวนกำรด�ำเนินงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด  

 และในโอกำสดงักล่ำว ประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรจะท�ำกำรสือ่สำรนโยบำยต่ำงๆของบรษิทัในสำระส�ำคญั ให้แก่พนกังำนได้รบัทรำบและยดึถอืเป็น

แนวทำงปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร ได้แก่ นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น หรืออื่นๆ (ถ้ำมี)

	 ด้านอาชีวอนามัย	ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน

 บริษัท ตระหนักถึงควำมส�ำคัญต่อควำมปลอดภัยในชีวิต สุขภำพอนำมัยในกำรท�ำงำนของพนักงำนตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงได้ก�ำหนดให้มี

ระบบกำรจดักำรอำชวีอนำมยัและควำมปลอดภยัทีเ่ป็นมำตรฐำนสำกล OHSAS 18001 มำใช้เป็นแนวทำงในกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมทีป่ลอดภยั โดยบรษิทั

ได้รับกำรรับรองระบบอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 มำตั้งแต่ปี 2555 ทั้งนี้ มีกำรด�ำเนินงำนและกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องอย่ำงเคร่งครัด 

 บริษัท จัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน เป็นผู้ด�ำเนินกำรควบคุม ติดตำมสถำนกำรณ์ด้ำน

ควำมปลอดภัยอำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำนของบริษัทให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนกำรด�ำเนินงำน รวมถึงกำรจัดหำอุปกรณ์ป้องกัน

อันตรำยต่ำงๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงำนเห็นควำมส�ำคัญในเรื่องของกำรสร้ำงควำมปลอดภัย โดยโครงสร้ำงคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย 

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

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

 นอกจำกกำรด�ำเนินงำนตำมนโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย สภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ตำมที่กฎหมำยก�ำหนด ในปี 2558 บริษัทมี

กำรด�ำเนินกำรอื่นๆ ดังนี้

 - ตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของสถำนประกอบกำรให้เป็นไปตำมแผนงำนป้องกัน และแผนกำรลดควำมเสี่ยง และตำมมำตรกำรเกี่ยวกับควำม

ปลอดภยัในกำรท�ำงำน ได้แก่ ปรบัปรงุพืน้ทีใ่นสถำนปฏบิตังิำนต่ำงๆให้มคีวำมปลอดภยั ตรวจสอบสภำพอปุกรณ์ เครือ่งใช้ต่ำงๆให้อยูใ่นสภำพพร้อมใช้งำน

อย่ำงปลอดภัย ตรวจสอบระบบกำรป้องกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตรวจสอบสภำพรถขนส่งสินค้ำ รถยกสินค้ำ เป็นต้น

 - ก�ำหนดกฎ ระเบียบ ในกำรปฏิบัติงำนต่ำงๆเพื่อลดควำมเสี่ยงในกำรเกิดอุบัติเหตุ เช่น ให้พนักงำนที่มีควำมเสี่ยงสวมใส่อุปกณ์ป้องกันภัยต่ำงๆ

ขณะปฏิบัติงำน โดยบริษัทสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด

 - ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ละสภำพแวดล้อมในกำรท�ำงำน ให้กับพนักงำนใหม่ และผู้รับเหมำภำยนอก เพื่อให้

ทรำบกฎระเบียบด้ำนควำมปลอดภัยของบริษัทก่อนเริ่มปฏิบัติงำน
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 - รวบรวมสถิติ วิเครำะห์ข้อมูล จัดท�ำรำยงำน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรประสบอันตรำย กำรเจ็บป่วย หรือกำรเกิดเหตุเดือดร้อนร�ำคำญอัน

เนื่องจำกกำรท�ำงำนของลูกจ้ำง โดยในปี 2558 ไม่มีสถิติกำรเกิดอุบัติเหตุขั้นรุนแรง 

 - ประชำสัมพันธ์ข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยเกี่ยวกับอุบัติเหตุและสุขภำพอนำมัยเป็นประจ�ำทุกดือน ได้แก่ รณรงค์กำรลดกำรเกิดอุบัติเหตุ ควำม

ปลอดภยัในกำรใชร้ถใชถ้นน กำรดแูลถนอมสำยตำจำกกำรใชเ้ครือ่งคอมพิวเตอร ์ข้อมลูเกี่ยวกบัโรคระบำด โรคทีเ่กิดจำกกำรปฏิบตังิำน และวธิีกำรป้องกนั  

เป็นต้น เผยแพร่ผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ ได้เผยแพร่ควำมรู้กฎหมำยและข้อบังคับต่ำงๆด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และกฎหมำย

อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมำยแรงงำน กฎหมำยด้ำนคมนำคม ข้อบังคับกระทรวงอุตสำหกรรม หรือกฎหมำยใหม่ๆ โดยรวบรวมเป็นแฟ้มข้อมูลสำรสนเทศไว้

ที่ส่วนกลำง เพื่อให้พนักงำนได้ศึกษำข้อมูลได้

 - บริษัทจัดกิจกรรม  Big Cleaning Day เป็นประจ�ำทุกปี โดยให้ผู้บริหำรและพนักงำนร่วมกันท�ำควำมสะอำดอำคำรส�ำนักงำน อำคำรคลังสินค้ำ 

และบรเิวณรอบส�ำนกังำน และจดักจิกรรมรณรงค์ให้พนกังำนดแูล รกัษำควำมสะอำดพืน้ทีท่ีต่นเองปฏบิตังิำน โดยใช้หลกั 5 ส โดยจะมกีำรตรวจตดิตำมเป็น

ประจ�ำทุกไตรมำส และมีรำงวัลส�ำหรับหน่วยงำนที่ได้รับผลคะแนนสูงสุดจำกกำรปฏิบัติตำมหลัก 5ส

 -  บริษัทจัดกิจกรรม “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอฮอล์” ก�ำหนดให้บริษัทเป็นพื้นที่ปลอดแอลกอฮอล์ และรณรงค์ให้พนักงำนงดดื่มเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ซึ่งท�ำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภำพและกำรท�ำงำนของพนักงำน โดยบริษัทจัดให้มีกำรตรวจสอบระดับแอลกอฮอล์ทุกวันส�ำหรับพนักงำนในกลุ่ม

เสี่ยง เช่น พนักงำนขับรถส่งสินค้ำ ส�ำหรับพนักงำนกลุ่มอื่น บริษัทสุ่มตรวจสอบอย่ำงน้อยไตรมำสละครั้ง

 นอกจำกกำรด�ำเนินกำรเพื่อให้เกิดควำมปลอดภัย และสุขอนำมัยในกำรท�ำงำนแล้ว บริษัท มีเป้ำหมำยด�ำเนินกำรปรับเปลี่ยนระบบกำรบริหำร

คณุภำพตำมมำตรฐำน ISO9001:2015 เป็นมำตรฐำนใหม่ (ISO9001:2015) และอยูร่ะหว่ำงด�ำเนนิกำรพฒันำปรบัปรงุน�ำมำประยกุต์ใช้ให้สอดคล้องกบัข้อ

ก�ำหนดตำมมำตรฐำนISO9001:2015 ที่มุ่งเน้นถึงกำรเตรียมทรัพยำกร เช่น บุคลำกร โครงสร้ำงพื้นฐำน สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท�ำงำน 

ที่จ�ำเป็นต่อกำรปฎิบัติงำนในแต่ละกระบวนกำรให้มีควำมพร้อม รวมถึงควำมสำมำรถและควำมตระหนักของบุคลำกรที่จะส่งผลต่อกำรปฎิบัติงำนโดยตรง 

ระบบกำรสื่อสำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรท�ำงำนทั้งภำยในและภำยนอกต้องชัดเจน โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในในปี 2559

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

 บริษัท เป็นผู้จัดจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อม โดยมีเป้ำหมำยในกำรได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำและ

สังคมว่ำมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้ำ ให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดหำผลิตภัณฑ์อำชีวอนำมัย ควำมปลอดภัย และสิ่ง

แวดล้อมทีม่คีณุภำพได้มำตรฐำน และกำรบรกิำรทีม่คีณุภำพ ทนัสมยัอยูเ่สมอ เพือ่ตอบสนองทกุควำมต้องกำรของลกูค้ำให้เกดิประโยชน์สงูสดุในรำคำทีเ่ป็น

ธรรม ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องตำมควำมเป็นจริง จัดให้มีกระบวนกำรที่ลูกค้ำสำมำรถแจ้งถึงปัญหำของกำรน�ำสินค้ำไปใช้ หรือกำรให้บริกำรที่ไม่เหมำะสม 

เพือ่ทีจ่ะได้ป้องกนั/แก้ไขปัญหำ กบัลกูค้ำได้อย่ำงรวดเรว็และน�ำข้อมลูดงักล่ำวมำปรบัปรงุหรอืพฒันำสนิค้ำและบรกิำร จดัให้มกระบวนกำรบรหิำรหลงักำร

ขำยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสิง่ส�ำคญัคอื กำรรกัษำควำมลบัลกูค้ำ ไม่น�ำข้อมลูไปเผดิเผย หรอืใช้ประโยชน์ส่วนตนโดยมชิอบ  ทัง้นี ้ได้มกีำรก�ำหนดนโยบำย

และกำรปฏิบัติต่อลูกค้ำ ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจและจรรยำบรรณธุรกิจที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท (www.pdgth.com)

 บริษัทส่งเสริมควำมเป็นผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรด้ำนงำนขำยอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ให้สำมำรถแนะน�ำสินค้ำ วิธีกำรใช้งำนที่เหมำะสม ตลอดจนกำรให้บริกำรหลังกำรขำย ได้อย่ำงถูกต้องมีประสิทธิภำพ ไม่สร้ำงควำมเสียหำยให้แก่ลูกค้ำ

 

	 ความพึงพอใจของลูกค้า 

 บริษัทก�ำหนดให้ ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของลูกค้ำเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดขององค์กร ในปี 2558 บริษัทก�ำหนดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องท�ำกำร

ส�ำรวจข้อมูลควำมพึงพอใจลูกคำ้เป็นรำยเดือน เพื่อให้บริษัทสำมำรถได้รับทรำบข้อมูลและน�ำมำพัฒนำปรับปรุงกำรให้บริกำร หรือปรับปรุงกระบวนกำร

ท�ำงำนได้อย่ำงทันท่วงที โดยข้อมูลกำรส�ำรวจครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้

 •  ให้บริกำรอย่ำงเอำใจใส่ รวดเร็ว และให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ

 •  พนักงำนมีควำมรอบรู้ และทักษะในกำรบริกำรในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 •  มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงชัดเจน

 •  มีกำรติดตำมงำนและกำรแก้ไขปัญหำ

 •  ระยะเวลำในกำรจัดส่งสินค้ำเป็นไปด้วยควำมเหมำะสม รวดเร็ว

 •  กำรจัดส่งสินค้ำมีควำมถูกต้อง ครบถ้วน

 •  กำรเข้ำถึงรำยละเอียดของสินค้ำ และข่ำวสำร ผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆของบริษัท เป็นไปด้วยควำมสะดวกและรวดเร็ว

 •  ควำมพึงพอใจในภำพรวมของข้อมูลสินค้ำ และข่ำวสำรของบริษัท



 95บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

 ผลกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำใน ปี 2558 ได้คะแนนร้อยละ 96.94 ซึ่งสูงกว่ำเป้ำหมำยที่ได้ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 90 และสูงกว่ำปีก่อนที่มีผล

ส�ำรวจควำมพึงพอใจลูกค้ำที่ร้อยละ 94.43

	 การรับข้อร้องเรียน

 บริษัทจัดให้มีกระบวนกำรรับข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นจำกลูกค้ำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรแจ้งผ่ำนทำงโทรศัพท์ ไปรษณีย์ จดหมำยอิเล็ค

ทรอนิกส์ โทรสำร หรือ ผ่ำนพนักงำนของบริษัท โดยมีหน่วยงำนฝ่ำยกำรตลำดเป็นผู้รับผิดชอบรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น น�ำมำวิเครำะห์ปัญหำสำเหตุ เพื่อ

ปรับปรุง แก้ไขในกระบวนกำรที่เกี่ยวข้อง ลูกค้ำมั่นใจได้ว่ำข้อร้องเรียนหรือข้อคิดเห็นของลูกค้ำจะได้รับกำรเอำใจใส่ แก้ไขข้อบกพร่อง ท�ำให้กำรปรับปรุง

คุณภำพเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง

	 การให้ความรู้ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย

 บริษัทส่งเสริมในเรื่องกำรให้ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย โดยประสำนงำนกับลูกค้ำ จัดให้มีกิจกรรมฝึกอบรม ให้ควำมรู้กับผู้ปฏิบัติ

งำนของลกูค้ำอย่ำงต่อเนือ่ง และร่วมออกบธูนทิรรศกำลงำนด้ำนควำมปลอดภยัในสถำนทีป่ฏบิตังิำนของลกูค้ำในกรณทีีล่กูค้ำร้องขอ นอกจำกนีบ้รษิทัยงัให้

ควำมรู้ด้ำนควำมปลอดภัยกับลูกค้ำและบุคคลทั่วไปผ่ำนสื่อออนไลน์ต่ำงๆ เช่น www.pdgth.com หรือ www.pholonline.com หรือ Facebook Fan 

Page ของบริษัท เป็นต้น

ความรับผิดชอบต่อสังคม	ชุมชน	สิ่งแวดล้อม

 ในปี 2558 มีกิจกรรมด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 •  บริษัทจัดท�ำหนังสือที่มีเนื้อหำกำรถำมตอบเกี่ยวกับอุปกรณ์ด้ำนควำมควำมปลอดภัย หรือ Q and A Safetyแจกจ่ำยให้กับสถำบัน

    ศึกษำต่ำงๆ เพื่อรณรงค์ให้ตระหนักถึงควำมปลอดภัย และควำมส�ำคัญในกำรใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยในกำรท�ำงำน

 •  สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้กับโรงเรียนและศูนย์เยำวชนต่ำงๆบริเวณใกล้เคียง เนื่องในโอกำสวันเด็กแห่งชำติ

 •  สนับสนุนสินค้ำของบริษัท ได้แก่ ถุงมือยำง ให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนำอำชีพคนตำบอดพิกำรซ�้ำซ้อน จังหวัดนครนำยก

 •  สนับสนุนสินค้ำแว่นตำนิรภัย และถุงมือแพทย์ ในงำนกำชำด ประจ�ำปี 2558

 •  สนับสนุนแว่นตำนิรภัยให้กับโครงกำรผ่ำตัดต้อกระจกโดยมูลนิธิศุภมิตรร่วมใจ โรงพยำบำลศุภมิตร จังหวัดสุพรรณบุรี

 กิจกรรมเพื่อสำธำรณประโยชน์อื่นๆได้แก่

 • ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนร่วมกันบริจำคปฏิทินตั้งโต๊ะ เพื่อน�ำไปท�ำเป็นบัตรค�ำอักษรเบรลล์ สื่อกำรสอนให้กับ โรงเรียนสอนคนตำบอด

กรุงเทพฯ โดยรวบรวมและน�ำส่งแก่มูลนิธิช่วยคนตำบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชินูปถัมภ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัทสนับสนุนให้

ปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี

 •  บริษัทสนับสนุนให้มีกิจกรรมเพื่อเป็นกำรส่งเสริมและสืบสำนประเพณีปฏิบัติทำงพระพุทธศำสนำ และเพื่อให้พนักงำนปฏิบัติตนเป็น

พุทธศำสนิกชนที่ดี   กิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ�ำทุกปี ได้แก่ กิจกรรมร่วมท�ำบุญตักบำตร ในวันส�ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ

 •   บรษิทัด�ำเนนิธรุกจิหลกัประเภทซือ้มำขำยไป ซึง่กระบวนกำรด�ำเนนิงำนของบรษิทัมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมค่อนข้ำงน้อย แต่อย่ำงไรกต็ำม 

บริษัทตระหนักถึงควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติ ทรัพยำกรพลังงำน บริษัทรณรงค์ให้พนักงำนร่วมกันดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม ประหยัด

พลังงำน ใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ โดยกำรแจ้งข่ำวสำรทำงจดหมำยอิเล็คทรอนิกส์ และกำรท�ำป้ำยติดประกำศ นอกจำกนี้ บริษัทยังใช้ถุง

บรรจุภัณฑ์ส�ำหรับใส่สินค้ำที่ท�ำมำจำกวัสดุที่สำมำรถย่อยสลำยได้ตำมธรรมชำติ

 กำรรำยงำนด้ำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมนี ้เป็นกำรรำยงำนตำมแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมของกจิกำรของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ซึ่งครอบคลุมผลกำรด�ำเนินงำนของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม-31 ธันวำคม 2558 ยกเว้น เรื่องกำรด�ำเนินงำนตำมระบบบริหำร

คุณภำพ ISO9001:2008 ที่ครอบคลุมเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท และส�ำนักงำนสำขำ 2 แห่ง ได้แก่ สำขำระยอง และสำขำเชียงใหม่ และระบบกำร

จัดกำรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย OHSAS 18001: 2007 ที่ครอบคลุมเฉพำะส�ำนักงำนใหญ่ของบริษัท



รำยงำนประจ�ำปี 2558  96

 คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้สอบทำนควำมเหมำะสมและควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในที่ฝ่ำย

บรหิำรจดัให้มขีึน้เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่ำ บรษิทัและบรษิทัย่อย มรีะบบกำรควบคมุภำยใน และกำรตดิตำมดแูลกำรด�ำเนนิงำน เหมำะสม เพยีงพอ ในกำรดแูลกำร

ด�ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ กฎหมำย และข้อก�ำหนดที่สอดคล้องกับแนวทำงของส�ำนักงำน ก.ล.ต. และตลท. และระบบควบคุมภำยใน

ตำมมำตรฐำนสำกลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) คณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนด

ให้มีกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทและบริษัทย่อย และรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริษัท อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง โดย

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

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนระบบกำรควบคมุภำยใน และกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงต่อเนือ่ง รวมถงึกำรพจิำรณำผลกำรตรวจสอบภำยใน

และกำรแสดงควำมเหน็ของผูส้อบบญัชเีกีย่วกบัระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัทีเ่พยีงพอเหมำะสม และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนให้คณะกรรมกำรบรษิทั

รับทรำบเป็นประจ�ำ (รำยไตรมำส)

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2559 โดยมีกรรมกำรตรวจสอบทั้ง 3 ท่ำนเข้ำร่วมประชุมด้วย คณะ

กรรมกำรบริษัทได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน ส�ำหรับปี 2558 ตำมแบบประเมินที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และ

ตลำดหลักทรัพย์ก�ำหนด ซึ่งครอบคลุมในด้ำนต่ำงๆ 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้ำนองค์กรและสภำพแวดล้อม (Organizational and Control Environment) 

กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) กำรควบคุมกำรปฏิบัติงำน (Management Control) ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (Information and 

Communication) ตลอดจนระบบกำรติดตำมผล (Monitoring) โดยใช้วิธีกำรซักถำมข้อมูลจำกฝ่ำยบริหำรจำกฝ่ำยตรวจสอบภำยในและสรุปข้อคิดเห็น

ร่วมกัน ซึ่งได้ผ่ำนกำรกลั่นกรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมควำมเห็นตรงกันกับคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อควำมเพียง

พอระบบกำรควบคุมภำยในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้

 1.	สภาพแวดล้อมและการควบคุม

 คณะกรรมกำรและผู้บริหำรก�ำหนดแนวทำงและกำรปฏิบัติงำน ตำมนโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร จริยธรรมและจรรยำบรรณในกำรด�ำเนิน

 ธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รวมถึงข้อพึงปฏิบัติตำมจรรยำบรรณกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนอย่ำงเหมำะสม

 2.	การประเมินความเสี่ยง

 ก�ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรควำมเสี่ยงชัดเจนและมีผู้บริหำรระดับสูงเข้ำร่วมคณะท�ำงำน พนักงำนทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจัยเสี่ยง

 ของหน่วยงำนที่เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยองค์กร ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงเพียงพอ เพื่อให้สำมำรถระบุ ประเมิน 

 วิเครำะห์ ติดตำมผล และรำยงำนควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นแก่คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำย

 ไตรมำส รำยละเอียดกำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงองค์กร ดังแสดงไว้ในหัวข้อ “ปัจจัยควำมเสี่ยง”

	 3.	การควบคุมการปฏิบัติงาน

 ก�ำหนดมำตรกำรควบคุมที่ช่วยลดควำมเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์องค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ 

 และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำงเหมำะสม เช่น ก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติด�ำเนินกำรและทบทวนอย่ำงสม�่ำเสมอ กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิด

 ชอบชัดเจนเพื่อเกิดกำรถ่วงดุล กำรท�ำธุรกรรมที่เข้ำเงื่อนไขรำยกำรที่เกี่ยวโยงให้เป็นไปตำมข้อก�ำหนดของหน่วยงำนก�ำกับหลักทรัพย์ โดย

 ผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในกำรอนุมัติ กำรเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของ ก.ล.ต. 

 และ ตลท. และข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนผ่ำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และ/หรือกรรมกำรผู้จัดกำร

 บริษัทย่อย หรือกรรมกำรตัวแทนที่ได้รับมอบหมำย

 4.	ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร

 ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำ ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอและทันเวลำ ทั้งภำยในและภำยนอก ได้แก่ กำรประชุมคณะกรรมกำร

 และคณะกรรมกำรชุดย่อย กำรประชุมโดยกรรมกำรที่ไม่เป็นผู ้บริหำร กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำย

 จัดกำร และ/หรือปรึกษำหำรือด้วยควำมเป็นอิสระ กำรเปิดเผยสำรสนเทศผ่ำนช่องทำงตลำดหลักทรัพย์ฯ แก่นักลงทุน/บุคคลภำยนอก 

 รวมถึงกำรก�ำหนดช่องทำงแจ้งเบำะแสและข้อร้องเรียน และมำตรกำรคุ้มครองผู้ร้องเรียนและแนวทำงปฏิบัติอื่นๆ ดังแสดงไว้ในหัวข้อ 

 “ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น” หมวดกำรก�ำกับดูแลกิจกำร และเผยแพร่บนหน้ำเว็บไซต์บริษัท www.pdgth.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
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 5.	ระบบการติดตามผล

 กำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยใน เพื่อให้มั่นใจว่ำกำรควบคุมภำยในยังด�ำเนินไปอย่ำงครบถ้วนเหมำะสม ทั้งนี้ มีหน่วยงำนตรวจ

 สอบภำยในเป็นกลไกส�ำคญัในกำรสอบทำนควำมเพยีงพอระบบควบคมุภำยในทีม่คีวำมเป็นอสิระในกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรควบคมุภำยใน

 

 โดยสรุป คณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทมีควำมเพียงพอเหมำะสม และ

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงเหมำะสม จัดให้มีบุคลำกรอย่ำงเพียงพอที่จะด�ำเนินกำรตำมระบบได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งระบบกำรควบคุมภำยใน

เรื่องกำรติดตำมควบคุมกำรด�ำเนินงำนของบริษัทย่อยให้สำมำรถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยจำกกรรมกำรตัวแทนหรือผู้บริหำรน�ำไปใช้

โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ�ำนำจ เช่น กำรก�ำหนดอ�ำนำจอนุมัติสั่งกำร กำรแบ่งแยกบทบำทหน้ำที่ของกรรมกำรและฝ่ำยบริหำรที่ชัดเจน รวมถึง ประกำศ

นโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเป็นลำยลักษณ์อักษร กำรก�ำกับดูแลกำรท�ำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยมี

มำตรกำรรำยกำรระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม

 ในปีที่ผ่ำนมำ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบริษัท ไม่ได้รับรำยงำนว่ำมีข้อบกพร่องที่เป็นสำระส�ำคัญจำกผู้สอบบัญชีและฝ่ำย

ตรวจสอบภำยใน ทั้งนี้รำยงำนกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ�ำปี 2558 ได้รำยงำนไว้ในหัวข้อ “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ”
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มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน
 คณะกรรมกำรบริษัทได้อนุมัติในหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำโดยทั่วไป ในกำรท�ำธุรกรรมระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย กรณีกับบุคคล

ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ก�ำหนดมำตรกำรดังนี้

 

 1. กรณีที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ 

 เชน่ รำยกำรกำรซือ้สนิคำ้และบรกิำรทีบ่รษิทัหรอืบรษิทัยอ่ยจดัจ�ำหนำ่ยหรอืใหบ้รกิำร เปน็ตน้  บรษิทัและบรษิทัยอ่ยสำมำรถท�ำธรุกรรมดงักล่ำว

กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งได้ หำกธุรกรรมดังกลำ่วเหล่ำนั้นมีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ำ

กับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มีควำม

เกี่ยวข้อง  โดยบริษัทจะจัดท�ำสรุปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อยเป็นรำยไตรมำส

 

 2.กรณีเป็นรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ นอกเหนือจำกข้อ 1

 บรษิทัและบรษิทัยอ่ยก�ำหนดใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเปน็ผูพ้จิำรณำและใหค้วำมเหน็เกีย่วกบัควำมจ�ำเปน็ในกำรเขำ้ท�ำรำยกำรและควำมเหมำะ

สมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น โดยพิจำรณำเงื่อนไขต่ำงๆ ว่ำเป็นไปตำมลักษณะกำรด�ำเนินกำรค้ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรียบเทียบได้กับรำคำที่เกิด

ขึน้กบับคุคลภำยนอกและเปน็ไปตำมรำคำยตุธิรรมมคีวำมสมเหตสุมผลและสำมำรถตรวจสอบไดห้รอืไม ่ในกรณทีีก่รรมกำรตรวจสอบไมม่คีวำมช�ำนำญในกำร

พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทย่อยจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ

รำยกำรระหวำ่งกนัดงักลำ่ว เพือ่น�ำไปใชป้ระกอบกำรตดัสนิใจของคณะกรรมกำรหรอืผูถ้อืหุน้ตำมแตก่รณ ีทัง้นีก้ำรเขำ้ท�ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทัและ

บรษิทัยอ่ยกบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน ์จะตอ้งผำ่นกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะตอ้งไดร้บัอนมุตัจิำกคณะกรรมกำร

บริษัท ซึ่งจะต้องมีกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมด้วย โดยในกำรออกเสียงในที่ประชุมนั้นๆ กรรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ

ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

นโยบายและแนวโน้มการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 บรษิทัมนีโยบำยใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยท�ำรำยกำรระหวำ่งกนักบับคุคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เฉพำะในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิหลกัของบรษิทั

และเปน็รำยกำรทีเ่กดิขึน้ตำมปกต ิโดยจะมกีำรก�ำหนดเงือ่นไขตำ่งๆใหเ้ปน็ไปตำมลกัษณะกำรด�ำเนนิกำรคำ้ปกตแิละเปน็รำคำตลำดซึง่สำมำรถเปรยีบ

เทยีบรำคำทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภำยนอก หำกธรุกรรมดงักล่ำวเหล่ำนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรค้ำทีม่เีงือ่นไขกำรค้ำโดยทัว่ไปในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะ

พึงกระท�ำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอ�ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือ

บุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้อง โดยบริษัทจะจัดท�ำสรุปรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทรับทรำบอย่ำงน้อย

เป็นรำยไตรมำส

 นโยบำยในกำรท�ำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท เช่น กำรซื้อสินทรัพย์หรือบริกำร และ

กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เป็นต้น จะด�ำเนินกำรได้ต้องผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนด�ำเนินรำยกำร โดยคณะ

กรรมกำรตรวจสอบจะเป็นผู้พิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจ�ำเป็นในกำรเข้ำท�ำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนั้น

นโยบายการทำารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย
 1. กรณีมีรำยกำรระหว่ำงกันบริษัทกับบริษัทย่อยที่เป็นรำคำปกติทำงกำรค้ำ ในกรณีรำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรซึ่งเป็นรำยกำรที่เกิด

ขึ้นจำกธุรกรรมทำงกำรค้ำตำมปกตินั้น บริษัทมีมำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุนเพื่อป้องกันกำรถ่ำยโอนผลประโยชน์ โดยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็น

ผู้ตรวจสอบถึงควำมจ�ำเป็นของกำรท�ำรำยกำรดังกล่ำวกับหน่วยงำนภำยในที่เกี่ยวข้องเพื่อให้รำยกำรซื้อขำยสินค้ำและบริกำรเป็นไปตำมรำคำตลำด

และตอ้งรำยงำนผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วแกค่ณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัทกุไตรมำส และคณะกรรมกำรตรวจสอบจะน�ำเสนอรำยงำนตอ่คณะ

กรรมกำรบริษัทอีกล�ำดับหนึ่ง

 สว่นกรณทีีม่กีำรซือ้ขำยหุน้ หรอืสนิทรพัยถ์ำวร ซึง่ถอืเปน็รำยกำรทีเ่กดิขึน้เปน็ครัง้ครำว บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะใชผู้เ้ชีย่วชำญอสิระจำกภำยนอก 

เช่น ผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน ที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระ เป็นผู้ให้ควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อน�ำเสนอรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษัท

อีกล�ำดับหนึ่ง
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 ก�ำหนดรำคำซื้อขำยระหว่ำงกัน (บริษัทกับบริษัทย่อย) เป็นรำคำต้นทุนบวกก�ำไรส่วนเพิ่มตำมข้อตกลงเป็นเกณฑ์ในกำรด�ำเนินกำร อย่ำงไร
ก็ตำมกรณีที่มีกำรซื้อขำยระหว่ำงกันที่ไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดจะต้องน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม ก่อนน�ำเสนอ

ต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรเข้ำท�ำรำยกำรในแต่ละครั้ง 

 2. กรณีกำรให้กู้ยืมและกำรค้�ำประกันกับบริษัทย่อยในอนำคต คณะกรรมกำรบริษัทมีนโยบำยชัดเจนว่ำ กำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันอำจจะเกิด

ขึ้นได้ตำมลักษณะกำรด�ำเนินธุรกิจตำมปกติ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐำนของควำมจ�ำเป็น เป็นรำคำที่ยุติธรรมสำมำรถเทียบเคียงกับรำคำในตลำดได้ เพื่อรักษำผล

ประโยชน์สูงสุดของบริษัท

 ทัง้นี ้ เนือ่งจำกลกัษณะกำรประกอบธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยซึง่อยูใ่นธรุกจิซือ้มำขำยไปต้องมกีำรซือ้ขำยสนิค้ำและบรกิำรจำกบรษิทัอืน่ ๆ  

รวมถงึบรษิทัทีเ่กีย่วข้อง บรษิทัคำดว่ำแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกนัในส่วนของกำรซือ้ขำยสนิค้ำและบรกิำรจะยงัคงมอียูต่ำมกำรขยำยตวัของธรุกจิของ

บรษิทัและบรษิทัย่อย ส่วนรำยกำรอืน่ๆ จะขึน้อยูก่บัควำมจ�ำเป็นทำงธรุกจิ  ส่วนกำรให้กูย้มืเงนิระยะสัน้แก่บรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัจะขึน้อยูก่บัควำมต้องกำรเงนิ

ทุนระยะสั้นของบริษัทที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยกำรบริหำรกระแสเงินสดของบริษัทโดยคณะกรรมกำรบริษัท ได้ก�ำหนดนโยบำยในกำรให้เงินกู้ยืมแก่บริษัท

ย่อย โดยยึดถือให้บริษัทย่อยพึ่งพำตนเองโดยกำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันกำรเงิน เว้นแต่หำกมีควำมจ�ำเป็นที่จะขอกู้เงินจำกบริษัทเพื่อน�ำมำใช้ในกำรด�ำเนิน

งำนทำงธุรกิจ จะต้องน�ำเสนอผ่ำนกำรพิจำรณำกลั่นกรองตำมควำมเหมำะสมจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทเพื่ออนุมัติกำรเข้ำท�ำ

รำยกำรในแต่ละครั้ง โดยกำรให้กู้ยืมและกำรค�้ำประกันดังกล่ำวจะต้องเป็นไปตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น และค�ำนึงถึงต้นทุนทำงกำรเงิน/อัตรำดอกเบี้ยให้เป็น

ไปตำมอัตรำตลำด

 3. กรณีที่มีกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันระหว่ำงบริษัทและบริษัทย่อย ให้หมำยรวมถึงกำรใช้ทรัพย์สิน บุคลำกร หรือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็นต้น จะ

ต้องมีกำรจัดสรรต้นทุนค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกันอย่ำงเหมำะสม ด้วยควำมถูกต้องโปร่งใสและยุติธรรม

 คณะกรรมกำรบรษิทัและบรษิทัยอ่ยจะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัและบรษิทัยอ่ยปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ

ข้อบังคับ ประกำศ ค�ำสั่ง หรือข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรท�ำ

รำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้มำหรือจ�ำหน่ำยซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย  รวมทั้งปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี

 ทัง้นีบ้รษิทัจะเปดิเผยรำยกำรระหวำ่งกนัไวใ้นหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึ

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

 ดังนั้นในอนำคตหำกบริษัทและบริษัทย่อยมีกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  จะต้องมีกำรปฏิบัติตำม

มำตรกำรกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกับตำมรำยละเอียดที่ระบุข้ำงต้น  ทั้งนี้บริษัทมีนโยบำยให้บริษัทและบริษัทย่อยท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจ

มีควำมขัดแย้งเฉพำะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น

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

ทำงกำรเงิน  โดยได้มีกำรพิจำรณำนโยบำยกำรบัญชีที่เหมำะสมและถือปฏิบัติอย่ำงสม่�ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่ำงระมัดระวังรอบคอบ และกำรรำยงำนที่

สมเหตุผลในกำรจัดท�ำงบกำรเงิน  รวมทั้งให้มีกำรเปิดเผยข้อมูลที่ส�ำคัญอย่ำงเพียงพอและโปร่งใสในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมรำยงำนของผู้สอบ

บัญชีเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดจ้ดัใหม้กีำรก�ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีละด�ำรงรกัษำไวซ้ึง่ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยใน เพือ่ใหเ้กดิควำม

มัน่ใจไดว้ำ่มกีำรบนัทกึขอ้มลูทำงบญัชไีดอ้ยำ่งถกูตอ้งครบถว้น ทนัเวลำ และเพยีงพอทีจ่ะด�ำรงรกัษำไวซ้ึง่สนิทรพัย ์ ตลอดจนปอ้งกนัมใิหเ้กดิกำรทจุรติ หรอื

กำรด�ำเนินกำรในรำยกำรที่ผิดปกติอย่ำงมีนัยส�ำคัญ

 คณะกรรมกำรบรษิทั ไดแ้ตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ เพือ่ท�ำหนำ้ทีก่�ำกบัดแูล สอบทำนควำมนำ่เชือ่ถอืและควำม

ถูกต้องของรำยงำนทำงกำรเงิน ซึ่งได้ก�ำกับดูแลท�ำกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิทธิภำพ  

โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรำกฎในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

 คณะกรรมกำรบริษัท มีควำมเห็นว่ำระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ สำมำรถให้ควำมเชื่อมั่นได้ว่ำงบกำรเงินรวม

ของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย  ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558  นั้น  แสดงฐำนะกำรเงิน    ผลกำรด�ำเนินงำน และกระแส

เงินสด  โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน  ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นไว้ในรำยงำนของ

ผู้สอบบัญชีตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนประจ�ำปีนี้แล้ว

      

 ศ.ดร.	พรชัย	ชุนหจินดา	 นายชวลิต	หวังธำารง

            ประธำนกรรมกำร  ประธำนกรรมกำรบริหำร

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
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เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น	
 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรจ�ำนวน 3 ท่ำน และต้องมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 2 ท่ำน โดยประธำน
กรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ และมีวำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งครำวละ 3 ปี    
   
 โดยคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ในปี 2558 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 และผูบ้รหิำรระดบั
สูง ก�ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไป ก�ำหนดแนวทำงประเมินผลงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
พิจำรณำงบประมำณกำรขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจ�ำปี รวมถึงผลตอบแทนอื่นๆ ที่บริษัทก�ำหนดกรอบงบประมำณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท 
 โดยกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำง ๆ   และผู้บริหำรระดับสูงตั้งแต่ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขึ้นไปนั้น    จะพิจำรณำโดยค�ำนึงถึง
คุณสมบัติ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ ประสบกำรณ์ ควำมเชี่ยวชำญที่หลำกหลำย และภำวะผู้น�ำ ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อันเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนินกิจกำร โดยให้สอดคล้องกับโครงสรำ้งขององค์กร ของคณะกรรมกำรที่เหมำะสม เพื่อส่งเสริมกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีและให้กำร
บริหำรจัดกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ตลอดจนสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่มี
ลักษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน ตลอดจนสภำพแวดล้อมที่มีกำรเปลี่ยนแปลง

 ในระหว่ำงปี  2558  มกีำรประชมุคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนจ�ำนวน 3 ครัง้  และคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
เข้ำร่วมประชุมครบทุกท่ำน  และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัททรำบอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้งนี้ สรุปสำระส�ำคัญที่พิจำรณำวำระหลักๆ  
ดังต่อไปนี้
 
 1. กำรสรรหำกรรมกำรที่ครบก�ำหนดออกตำมวำระ โดยเปิดโอกำสแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อคัดเลือกแต่งตั้งให้
ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร เป็นกำรล่วงหน้ำ ผ่ำนช่องทำงโดยตรงกับเลขำนุกำรบริษัท หรือหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเวลำ 3 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลำคม 2558 ถึง 12 มกรำคม 2559 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดน�ำเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้นประจ�ำปี 2559  
ในระหวำ่งปี 2558 คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดคำ่ตอบแทน ได้มีกำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเข้ำด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่ลำออก
เท่ำวำระที่เหลืออยู่ อีก 5 เดือน จ�ำนวน 1 ท่ำน ได้แก่ พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำร โดยมีผลตั้งแต่ 12 ตุลำคม 2558  
และแต่งตั้งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพิ่มเติมอีก 1 ท่ำนได้แก่ นำยแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมกำรอิสระ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำม
เสี่ยง  เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร ทั้งนี้ เป็นไปตำมกระบวนกำรสรรหำกรรมกำรของบริษัท
 
 2. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน ให้สอดคล้องเหมำะสมกบับทบำทหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบตำมแนวทำงปฏบิตัิ
ที่ดีของกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

 3. ก�ำหนดกรอบของค่ำตอบแทนและค่ำเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นๆ ส�ำหรับคณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรบริหำร เพื่อน�ำเสนอขอควำม
เหน็ชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ�ำปี และค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรระดบัสงู อนมุตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั  ส�ำหรบั
ข้อมูลค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและผู้บริหำรระดับสูงได้รับค่ำตอบแทนตำมที่ได้แสดงไว้ในรำยงำนค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำรปี 2558  ซึ่ง
คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนเหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสม สอดคล้องกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของบรษิทั 
โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำเห็นชอบแล้ว
 
 4. คณะกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทนได้จัดให้กรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อย มีกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำร เพื่อทบทวน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ในรอบปีเพื่อน�ำมำพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง  
 

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน

(รศ.ดร.	เอกจิตต์	จึงเจริญ	)
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก�ำหนดค่ำตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น		
 
 บรษิทั ผลธญัญะ จ�ำกดั (มหำชน) ได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่อผลกำรด�ำเนนิธรุกจิ จงึได้น�ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งองค์กร 
(Enterprise Risk Management-COSO2013) มำปฏิบัติใช้ในองค์กร โดยในปี 2558 บริษัทได้ให้ควำมส�ำคัญและมุ่งมั่นที่จะพัฒนำระบบกำรบริหำรควำม
เสี่ยงเพื่อให้สำมำรถบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลักขององค์กร  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ก�ำหนดนโยบำย
กำรบรหิำรควำมเสีย่งตลอดจนกจิกรรมกำรควบคมุทีม่ปีระสทิธภิำพและรำยงำนผลกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้คณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นรำยไตรมำส เพือ่
ให้มั่นใจได้ว่ำจะสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้้
 
 ในปี 2558 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้มีกำรประชุมจ�ำนวน 5 ครั้งและมีวำระเรื่องส�ำคัญและกำรด�ำเนินกำรติดตำม ดังนี้

			 1.	แผนการบริหารความเสี่ยงประจำาปี	2558	
 คณะท�ำงำนบรหิำรควำมเสีย่งร่วมกบัทกุหน่วยงำนของบรษิทั จดัท�ำแผนบรหิำรควำมเสีย่งเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งเพือ่พจิำรณำ                
และก�ำหนดแผนบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสม

 2.	การประเมินความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งร่วมกบัทกุหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ได้จดัให้มกีำรประเมนิควำมเสีย่งทีค่รอบคลมุด้ำนต่ำงๆ ทีจ่ะมผีลกระทบต่อกำร
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท และมอบหมำยให้ผู้รับผิดชอบเพื่อน�ำไปปฏิบัติ

	 3.	การบริหารจัดการความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้จัดให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงโดยครอบคลุมควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน ควำมเสี่ยง

ด้ำนกำรด�ำเนินงำน และควำมเสี่ยงด้ำนกฏระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงควำมเสี่ยงด้ำนอื่นๆที่อำจมีผลกระทบต่อองค์กร 

	 4.	การติดตามกำากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ติดตำมก�ำกับปัจจัยเสี่ยงที่ส�ำคัญที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้ด�ำเนินเป็นไปตำม
แนวทำง และ กลยุทธ์ ที่ก�ำหนดไว้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อบริหำรควำมเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้และด�ำเนินกำรป้องกันหรือแก้ไขได้อย่ำงทัน
ท่วงที ตลอดจนกำรให้ค�ำแนะน�ำที่ส�ำคัญเพื่อน�ำไปสู่กำรพัฒนำงำนด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยงให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมถึงมีกำรรำยงำนผลกำรบริหำร
ควำมเสี่ยงให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบเป็นรำยไตรมำส

		 5.	สร้างวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นในองค์กร		
 เพื่อให้พนักงำนทุกระดับมีส่วนร่วมในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับส่วนงำนที่ตนเองรับผิดชอบ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร                     
ได้จดัให้มกีำรฝึกอบรมภำยใน และเป็นผูอ้บรมเรือ่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้แก่พนกังำนในองค์กรทกุระดบั เพือ่ทบทวนควำมรูค้วำมเข้ำใจในเรือ่งกำรบรหิำร
ควำมเสีย่งและสร้ำงควำมตระหนกัถงึควำมส�ำคญัของกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และท�ำควำมเข้ำใจกบัพนกังำนว่ำกำรบรหิำรควำมเสีย่งให้ถอืเป็นส่วนหนึง่ของงำน

	 6.	การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
 บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญในกำรด�ำเนินธุรกิจตำมหลักธรรมำภิบำลที่ดี โดยยึดหลักกำรด�ำเนินธุรกิจด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีควำม
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ ค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำยอย่ำงเป็นธรรม บริษัทฯ ได้แสดงเจตนำรมณ์อย่ำงเปิดเผยในเรื่องกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
ทกุรปูแบบ โดยคณะกรรมกำรบรษิทั ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งดแูลรบัผดิชอบเรือ่งกำรก�ำหนดแนวทำง ข้อก�ำหนดในกำรด�ำเนนิกำร
ทีเ่หมำะสมส�ำหรบักำรป้องกนักำรทจุรติคอร์รปัชัน่ในองค์กรและในปี 2558 บรษิทัได้ประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นหนึง่ในแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC)

 จำกกำรด�ำเนินงำนตำมที่กล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงได้ปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท โดยคณะ
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมคีวำมมุง่มัน่ทีจ่ะด�ำเนนิกำรให้บรษิทัมกีำรก�ำกบัดแูลและกำรบรหิำรควำมเสีย่งต่ำงๆทีเ่พยีงพอเพือ่ให้ควำมเสีย่งในกำรท�ำธรุกจิ

ให้อยู่ในขอบเขตที่ก�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 ให้มกีำรปฏบิตัติำม

ข้อก�ำหนดและกฏหมำยทีเ่กีย่วข้อง มกีำรจดักำรและกำรควบคมุควำมเสีย่งทำงธรุกจิ มกีำรจดัท�ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเลอืกใช้นโยบำยบญัชทีีเ่หมำะสม 

ตลอดจนมีกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน รวมถึงกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกันกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และกำรพิจำรณำคัดเลือกและเสนอแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีของบริษัท พิจำรณำกำรเปิดเผยข้อมูลของบริษัท ให้มีควำมถูกต้องครบถ้วนและมีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นอิสระ

 

 ในระหว่ำงปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้จัดให้มีกำรประชุม รวม 6 ครั้ง โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้อ�ำนวยกำรอำวุโสฝ่ำยบัญชีและกำรเงินและ

ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เข้ำร่วมประชุมในวำระที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสำระส�ำคัญดังนี้

1.  สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ�ำปี 2558 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสโดยได้สอบถำม

และรับฟังค�ำชี้แจง จำกผู้บริหำรและผู้สอบบัญชี ในเรื่องควำมถูกต้อง ครบถ้วน กำรปฏิบัติตำมหลักกำรบัญชีที่รับรองทั่วไป กำรเลือกใช้

นโยบำยบัญชี และกำรเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งรับทรำบข้อสังเกตและแนวทำงแก้ไขปัญหำให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท ซึ่งคณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่ำ งบกำรเงินดังกล่ำวมีควำมถูกต้องตำมที่ควรในสำระส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำร

รำยงำนทำงกำรเงิน

2.  สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลรำยกำร

ดังกล่ำวตำมข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์

     คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกำรด�ำเนินธุรกิจของ

     บริษัทรวมทั้งมีกำรเปิดเผยข้อมูลอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน

3.  สอบทำนผลกำรด�ำเนินงำนตรวจสอบภำยในรอบปีที่ผ่ำนมำ ซึ่งพบว่ำมีข้อจ�ำกัดในเรื่องของกำรสนับสนุนด้ำนบุคลำกร  ดังนั้นเพื่อ

เป็นกำรส่งเสริมสนับสนุนให้งำนตรวจสอบภำยใน สำมำรถสอบทำนและติดตำมผลกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะอยำ่งต่อเนื่อง คณะ

กรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำควรจัดหำทีมผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอกที่มีควำมเป็นอิสระมำท�ำหน้ำที่ตรวจสอบในปี 2559  จึง

น�ำเสนอควำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำเห็นชอบให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ�ำกัด มำปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมแผนงำน

ตรวจสอบภำยในประจ�ำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ในกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำน กำรรำยงำนและกำรปฏิบัติตำมนโยบำย ระเบียบขั้น

ตอนกำรปฏิบัติงำน กฎหมำย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง ได้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของบริษัทมีประสิทธิผล

และเกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในพบว่ำโดยรวมบริษัทมีควำมเพียง

พอของระบบกำรควบคุมภำยใน

4. ก�ำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดยพิจำรณำทบทวนกฎบัตรกำรตรวจสอบภำยในและคู่มือกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และ

ดัชนีวัดผลงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2558 รวมทั้งติดตำมควำมคืบหน้ำกำรปฏิบัติงำนตำมแผนกำรตรวจ

สอบประจ�ำปี เป็นรำยไตรมำส

5.  สอบทำนกระบวนกำรฏิบัติงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และกฎหมำย

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของบริษัท และข้อผูกพันที่บริษัท มีไว้กับบุคคลภำยนอก ซึ่งคณะกรรมกำร

ตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสำระส�ำคัญในเรื่องกำรไม่ปฏิบัติตำมกฎหมำยและข้อก�ำหนดของตลำดหลักทรัพย์และหน่วยงำนก�ำกับ

 ที่เกี่ยวข้อง

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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6.  จัดท�ำรำยงำนผลกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท ทรำบทุกครั้งที่มีกำรประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับ

แนวทำงปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

7.  พิจำรณำคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2558 เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทให้ขออนุมัติจำก

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558  ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำน ควำมเป็นอิสระและควำมเหมำะสมของค่ำ

ตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งนำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชี

ทะเบียนเลขที่ 3500  หรือ นำยวิชัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054  หรือ นำงสำวกุลธิดำ  ภำสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียน

เลขที่ 5946 แห่งบริษัท เอเอ็มเอส ออดิท จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ�ำปี 2558

 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในรอบปี 2558 บริษัทมีระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรและกำรควบคุมภำยในที่หมำะสม กำรจัดท�ำรำยงำน

ทำงกำรเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสำระส�ำคัญครบถ้วน ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตำมกฎหมำยและข้อ

ก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เพียงพอ และมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย ข้อก�ำหนด และข้อผูกพันต่ำงๆ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรที่เกี่ยวโยง

กันอย่ำงถูกต้องและมีกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับระบบกำรก�ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงเพียงพอ ไม่พบรำยกำรผิดพลำดที่มีสำระส�ำคัญที่จะกระทบฐำนะ

กำรเงินของบริษัท รวมทั้งมีกำรพัฒนำปรับปรุงระบบงำนให้มีคุณภำพและเหมำะสมกับสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจ อย่ำงต่อเนื่อง

(รศ.ดร.เสกศักดิ์	จำาเริญวงศ์)

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
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เสนอ	คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท	ผลธัญญะ	จำากัด	(มหาชน) 

 
ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย   และของเฉพำะบริษัท ผลธัญ

ญะ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำร ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 งบ

ก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวม และงบก�ำไรขำดทุนและก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือ

หุ้นรวมและงบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพำะกิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวัน

เดียวกัน รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส�ำคัญและหมำยเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหำรเป็นผู้รับผิดชอบในกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนองบกำรเงินเหล่ำนี้โดยถูกต้องตำมที่ควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในที่ผู้บริหำรพิจำรณำว่ำจ�ำเป็นเพื่อให้สำมำรถจัดท�ำงบกำรเงินที่ปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระ

ส�ำคัญไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้ำพเจ้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินดังกล่ำวจำกผลกำรตรวจสอบของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติงำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำร

สอบบัญชี ซึ่งก�ำหนดให้ข้ำพเจ้ำปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดด้ำนจรรยำบรรณ รวมถึงวำงแผนและปฏิบัติงำนตรวจสอบเพื่อให้ได้ควำมเชื่อมั่นอย่ำงสมเหตุสมผล

ว่ำงบกำรเงินปรำศจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญหรือไม่

กำรตรวจสอบรวมถึงกำรใช้วิธีกำรตรวจสอบเพื่อให้ได้มำซึ่งหลักฐำนกำรสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�ำนวนเงินและกำรเปิดเผยข้อมูลในงบกำรเงิน วิธีกำรตรวจสอบ

ที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงกำรประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสำระส�ำคัญของงบกำรเงินไม่ว่ำ

จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือข้อผิดพลำด ในกำรประเมินควำมเสี่ยงดังกล่ำว ผู้สอบบัญชีพิจำรณำกำรควบคุมภำยในที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท�ำและกำรน�ำเสนอ

งบกำรเงินโดยถูกต้องตำมที่ควรของกิจกำร เพื่อออกแบบวิธีกำรตรวจสอบที่เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรแสดงควำมเห็นต่อ

ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกิจกำร กำรตรวจสอบรวมถึงกำรประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบัญชีที่ผู้บริหำรใช้และควำมสมเหตุสมผล

ของประมำณกำรทำงบัญชีที่จัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหำร รวมทั้งกำรประเมินกำรน�ำเสนองบกำรเงินโดยรวม

ข้ำพเจ้ำเชื่อว่ำหลักฐำนกำรสอบบัญชีที่ข้ำพเจ้ำได้รับเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของข้ำพเจ้ำ

ความเห็น

ข้ำพเจ้ำเห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรข้ำงต้นนี้ แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด 

(มหำชน)  และบริษัทย่อย และของเฉพำะบริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) ตำมล�ำดับ            ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558 ผลกำรด�ำเนินงำน

รวมและผลกำรด�ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระ

ส�ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

(นายเสถียร	วงศ์สนันท์)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 3495

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ�ำกัด

กรุงเทพฯ  วันที่ 23 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2559
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หน่วย:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2558	 2557 	2558	 2557

สินทรัพย์	 	 	

สินทรัพย์หมุนเวียน   

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  5  59,136,988.83  31,620,222.51  47,403,075.72  19,885,775.49 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น - สุทธิ  4, 6  180,992,232.36  154,289,926.92  187,256,948.78  155,564,197.81 

   มูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  7  20,786,395.77  -    18,510,174.77  -   

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 4  -    -    10,000,000.00  -   

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำนท่ีถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหน่ึงปี 11  1,511,773.76  1,348,495.38  1,297,105.41  1,241,715.38 

   สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ  8  227,504,683.02  215,878,518.62  217,142,642.69  213,046,010.23 

   เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้ผู้รับเหมำช่วง  7  18,251,876.64  -    18,251,876.64  -   

			รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	 	 	 	508,183,950.38	 	403,137,163.43	 	499,861,824.01	 	389,737,698.91	

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   

  เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ  9  -    -    10,999,940.00  14,385,625.00 

  เงินลงทุนระยะยำวอื่น - สุทธิ 10  -    -    -    -   

  เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน - สุทธิ  11  466,660.30  881,494.43  439,566.87  807,761.07 

  อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ  12  7,700,274.49  8,177,950.44  7,700,274.49  8,177,950.44 

  ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ  13  140,692,368.48  129,170,131.86  139,167,870.55  129,040,727.61 

  สิทธิกำรเช่ำ - สุทธิ  14  2,474,654.30  2,374,969.76  2,149,654.30  2,374,969.76 

  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ  15  1,559,925.14  1,400,020.93  1,332,323.89  1,400,020.93 

  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี  16  6,118,782.18  5,172,209.70  5,844,875.56  5,071,165.84 

  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   200,893.00  57,893.00  22,100.00  22,100.00 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	 	 	 	159,213,557.89	 	147,234,670.12	 	167,656,605.66	 	161,280,320.65	

รวมสินทรัพย์	 	 	 	667,397,508.27	 	550,371,833.55	 	667,518,429.67	 	551,018,019.56	

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558         



 111บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน)

  เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน - สุทธิ 20   4,000,000.00     10,000,000.00   4,000,000.00     10,000,000.00  

  ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 21   16,944,179.99   14,411,848.89  
   

15,824,809.12    
 13,647,677.42  

  หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น    263,425.00   169,600.00    159,600.00  169,600.00  

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน   24,815,499.50  24,986,677.15   23,223,438.36    24,222,505.68  

รวมหนี้สิน  346,101,236.35   229,692,729.08  343,542,987.63  222,806,723.97  

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ทุนเรือนหุ้น  

     ทุนจดทะเบียน 

   หุ้นสำมัญ 162,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 22 162,000,000.00  162,000,000.00  162,000,000.00  162,000,000.00 

     ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว  

   หุ้นสำมัญ 161,999,986 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1 บำท 22  161,999,986.00  161,999,986.00  161,999,986.00   161,999,986.00 

 ส่วนเกินทุน  

     ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมัญ  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   16,200,000.00    16,200,000.00  16,200,000.00 

      ยังไม่ได้จัดสรร  48,199,515.45   46,935,418.61    48,082,013.01   52,317,866.56 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น  37,058.48  67,939.12  -    -   

รวมส่วนของบริษัทใหญ่	 	 324,130,002.96		 322,896,786.76	 323,975,442.04	 328,211,295.59	

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม    (2,833,731.04)   (2,217,682.29)  -    -   

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 321,296,271.92	 320,679,104.47	 323,975,442.04	 328,211,295.59	

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 667,397,508.27		 550,371,833.55	 667,518,429.67	  51,018,019.56 

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น     

หนี้สินหมุนเวียน	 	 	     

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น    

 จำกสถำบันกำรเงิน 17  139,125,310.24  40,949,651.27  139,125,310.24  40,949,651.27 

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  4, 18  171,872,404.79  151,717,591.27  171,026,601.03  145,782,894.72 

   เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  4  -    25,194.01  -    -   

   ส่วนของหนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

   ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 19  1,065,944.88  105,711.72  945,561.06  105,711.72 

   ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

   ที่ถึงก�ำหนดช�ำระภำยในหนึ่งปี 20  6,000,000.00  6,000,000.00  6,000,000.00  6,000,000.00 

   ภำษีเงินได้ค้ำงจ่ำย   3,222,076.94  5,907,903.66  3,222,076.94  5,745,960.58 

รวมหนี้สินหมุนเวียน	 	 	 	321,285,736.85	 	204,706,051.93	 	320,319,549.27	 	198,584,218.29	

หนี้สินไม่หมุนเวียน

หนี้สินระยะยำวตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน - สุทธิ 19  3,607,894.51  405,228.26  3,239,029.24  405,228.26 

งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558         
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หน่วย:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 	2558 2557 	2558	 2557

รายได้

 รำยได้จำกกำรขำย  847,391,145.38  797,712,426.33  817,822,652.80  784,024,464.49 
 รำยได้จำกกำรให้บริกำร  67,511,582.92  5,298,018.50  62,890,973.92  5,171,218.50 

รวมรายได้ 	914,902,728.30	 	803,010,444.83	 	880,713,626.72	 	789,195,682.99	

ต้นทุน

 ต้นทุนขำย  (624,780,227.02)  (580,988,642.76)  (608,389,014.35)  (577,660,034.30)
 ต้นทุนบริกำร  (49,835,277.26)  (4,176,768.01)  (58,228,771.61)  (4,891,058.89)

รวมต้นทุน 	(674,615,504.28) 	(585,165,410.77) 	(666,617,785.96) 	(582,551,093.19)

กำาไรขั้นต้น 	240,287,224.02	 	217,845,034.06	 	214,095,840.76	 	206,644,589.80	

ก�ำไร(ขำดทุน)จำกอัตรำแลกเปลี่ยน - สุทธิ  (683,214.74)  2,058,452.75  (714,890.14)  2,038,347.06 

โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  -    -    -    1,213,432.32 
รำยได้อื่น  3,039,700.08  2,421,758.21  2,929,471.53  1,540,762.98 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย  (101,587,093.94)  (88,085,078.15)  (85,755,665.41)  (77,727,151.66)

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  (88,107,150.72)  (83,192,872.89)  (80,205,869.21)  (77,926,315.51)
ตัดจ�ำหน่ำยค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 6  (5,932,947.76)  -    (5,150,000.00)  -   
ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำเงินลงทุน 9  -    -    (3,385,686.00)  (3,385,000.00)

ต้นทุนทำงกำรเิงน  (4,254,834.74)  (2,652,657.10)  (4,219,812.85)  (2,652,657.10)

กำาไรก่อนภาษีเงินได้ 	42,761,682.20	 	48,394,636.88	 	37,593,388.68	 	49,746,007.89	

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 26  (9,713,956.91)  (10,724,737.50)  (9,429,565.03)  (10,628,150.03)

กำาไรสำาหรับปี 	33,047,725.29	 	37,669,899.38	 	28,163,823.65	 	39,117,857.86	

ก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่อาจจะถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปใน

กำาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่ำงของอัตรำแลกเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน

ของหน่วยงำนในต่ำงประเทศ  (30,880.64)  (17,690.24)  -    -   

กำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำาหรับปี 	(30,880.64) 	(17,690.24) 	-			 	-			

กำาไรเบ็ดเสร็จรวมสำาหรับปี 	33,016,844.65	 	37,652,209.14	 	28,163,823.65	 	39,117,857.86	

การแบ่งกำาไร(ขาดทุน)

   ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  34,312,608.32  38,855,272.41  28,163,823.65  39,117,857.86 

   ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุม  (1,264,883.03)  (1,185,373.03)  -    -   

	33,047,725.29	 	37,669,899.38	 	28,163,823.65	 	39,117,857.86	

การแบ่งปันกำาไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวม

  ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่  34,281,727.68  38,837,582.17 28,163,823.65 39,117,857.86    

  ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควมคุม  (1,264,883.03)  (1,185,373.03)  -  - 

 33,016,844.65  37,652,209.14  28,163,823.65 39,117,857.86

กำาไรต่อหุ้น

  ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 27  0.21  0.24  0.17  0.24 

  จ�ำนวนหุ้นสำมัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก(หุ้น) 27  161,999,986  161,999,986  161,999,986  161,999,986 

งบกำ�ไรขาดทุนและกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
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หน่วย:	บาท

																	งบการเงินรวม			 งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

	กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำาเนินงาน:	

 ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้  42,761,682.20  37,593,388.68  49,746,007.89 

 รำยกำรปรับกระทบก�ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)  

 จำกกิจกรรมด�ำเนินงำน 

 หนี้สงสัยจะสูญ  923,539.53  -    2,799,140.16  -   

 หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับ  (549,218.00)  (16,692.00)  (549,218.00)  (16,692.00)

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

 ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินค้ำ  5,455,599.27  5,164,546.59  5,455,599.27  5,164,546.59 

 ขำดทุนจำกกำรตัดจ�ำหน่ำยสินค้ำคงเหลือ  711,410.48  -    711,410.48  -   

 ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    3,385,686.00  3,385,000.00 

 โอนกลับค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินค้ำ  (4,358,633.44)  (4,052,415.60)  (4,358,633.44)  (4,052,415.60)

 โอนกลับค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำสินทรัพย์  -    -    -    (1,213,432.32)

 ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย  14,475,964.37  12,469,599.08  14,260,129.33  12,624,132.86 

 (ก�ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์  (113,180.15)  4,347.36  (119,344.74)  4,347.36 

 โอนทรัพย์สินเข้ำต้นทุนโครงกำร  -    -    -    -   

 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน  2,532,331.10  3,322,062.14  2,177,131.70  2,765,389.44 

 ก�ำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน  (858,940.54)  (67,769.59)  (858,940.54)  (116,199.47)

 ลูกหนี้อื่นและเงินประกันตัดจ�ำหน่ำย  347,449.67  -    347,449.67  -   

 ก�ำไรจำกกำรยกหนี้ให้  -    (793,730.00)  -    -   

 ประมำณกำรหนี้สินจำกกำรรับประกันงำนโครงกำร  103,825.00  -    -    -   

 ดอกเบี้ยรับ  (414,611.62)  (443,423.84)  (384,322.04)  (399,793.85)

 ดอกเบี้ยจ่ำย  4,254,834.74  2,652,657.10  4,219,812.85  2,652,657.10 

 ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลง 

 ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน  71,205,000.37  66,633,818.12  69,829,289.38  70,543,548.00 

 สินทรัพย์ด�ำเนินงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง 

 ลูกหนี้กำรค้ำและลูกหนี้อื่น  (31,908,094.70)  (32,675,687.02)  (39,270,036.70)  (28,921,593.90)

 มูลค่ำงำนส�ำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ  (20,786,395.77)  -    (18,510,174.77)

 สินค้ำคงเหลือ  (15,197,332.00)  (30,048,004.53)  (7,667,800.06)  (29,968,738.93)

 เงินจ่ำยล่วงหน้ำให้ผู้รับเหมำช่วง  (18,251,876.64)  -    (18,251,876.64)  -   

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น   (143,000.00)  (35,793.00)  -    -   

 หนี้สินจำกกำรด�ำเนินงำนเพิ่มขึ้น(ลดลง)  

 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้อื่น  6,676,815.33  38,600,997.37  11,790,902.13  36,771,384.26 

 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  (10,000.00)  (40,000.00)  (10,000.00)  (40,000.00)

 เงินสดรับจำกกำรด�ำเนินงำน   (8,414,883.41)  42,435,330.94  (2,089,696.66)  48,384,599.43 

 เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้  -    174,551.20  -    -   

 จ่ำยภำษีเงินได้   (14,795,285.81)  (10,235,712.21)  (12,897,244.49)  (9,957,337.50)

	เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำาเนินงาน 	(23,210,169.22) 	32,374,169.93	 	(14,986,941.15) 	38,427,261.93	

งบกระแสเงินสด
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
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หน่วย:	บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน:

   เงินสดจ่ำยซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย  -    -    (1.00)  (13,596,655.00)

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น  -    -    (17,800,000.00)  -   

   เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจกำรที่เกี่ยวข้องกันลดลง  -    -    7,800,000.00  -   

   เงินให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน(เพิ่มขึ้น)ลดลง  251,555.75  (111,872.01)  312,804.17  68,641.35 

 เงินสดรับจำกกำรจ�ำหน่ำยสินทรัพย์ถำวร  1,693,084.12  4,532.67  1,693,084.12  4,532.67 

   เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ถำวร  (5,325,027.50)  (2,819,711.87)  (4,515,647.49)  (2,158,324.91)

   เงินสดจ่ำยค่ำสิทธิกำรเช่ำ  (450,000.00) 	-			 	-			 	-			

   เงินสดจ่ำยเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน  (873,875.35)  (105,800.00)  (626,335.35)  (105,800.00)

   รับดอกเบี้ย  414,611.62  443,423.84  384,322.04  399,793.85 

      เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 	(4,289,651.36) 	(2,589,427.37) 	(12,751,773.51) 	(15,387,812.04)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน	:	

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบัน

  กำรเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
 98,175,658.97  (9,632,651.77)  98,175,658.97  (9,632,651.77)

  จ่ำยช�ำระหนี้สินตำมสัญญำเช่ำระยะยำว  (355,243.88)  (337,920.66)  (335,648.76)  (337,920.66)

  จ่ำยคือเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน  (6,000,000.00)  (6,000,000.00)  (6,000,000.00)  (6,000,000.00)

  รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  -    25,194.01  -    -   

  จ่ำยดอกเบี้ย  (4,219,340.02)  (2,647,772.88)  (4,184,318.13)  (2,647,772.88)

   จ่ำยเงินปันผล  (32,399,677.20)  (26,445,981.22)  (32,399,677.20)  (26,445,981.22)

   ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนำจควบคุมเพิ่มขึ้น  -    789,101.50  -    -   

   เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 	55,201,397.87	 	(44,250,031.02) 	55,256,014.88	 	(45,064,326.53)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 	27,701,577.29	 	(14,465,288.46) 	27,517,300.23	 	(22,024,876.64)

ผลต่ำงอัตรำและเปลี่ยนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน  (184,810.97)  (37,066.57)  -    -   

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

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

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

 ยำนพำหนะที่ได้มำภำยใต้สัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  4,518,143.50  -    4,009,299.08  -   

 โอนวัตถุดิบและสินค้ำคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถำวร  1,762,791.29  2,207,241.14  1,762,791.29  2,577,866.32 

   โอนจัดประเภทสินทรัพย์ถำวรเป็นสินค้ำคงเหลือ

ระหว่ำงปี 

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

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

  เจ้ำหนี้จำกกำรซื้อสินทรัพย์ถำวรเพิ่มขึ้น  14,276,250.00  -    14,276,250.00  -   

งบกระแสเงินสด
บริษัท ผลธัญญะ จ�ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2558
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 117บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

1. ข้อมูลทั่วไป

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

สภาพเป็นบริษัทมหาชนจ�ากัด เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2551 และเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 

พ.ศ. 2553

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

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

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

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

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

1.3  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจ ซื้อมาขายไปผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุม 

สภาพแวดล้อม และผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า 

1.4  บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง ดังนี้

 
1.4.1  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของ

ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวได้จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 7 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 และอยู่ระหว่างการช�าระบัญชี

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

การรับประมูลงานกับหน่วยงานราชการ โดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุน  จดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว 

1.4.3  บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาเมื่อ  วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 

2556 ประกอบธุรกิจในการจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน�้าเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน�้าประปาเพื่อชุมชนในประเทศ

กัมพูชา โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อยในสัดส่วนร้อยละ 70  ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว ต่อมาในเดือนธันวาคม 

พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ได้ซื้อเงินลงทุนใน     บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด จากผู้ถือหุ้นรายอื่น ท�าให้มีสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ

ในบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100

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

และจ�าหน่ายน�้าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนโดยบริษัทฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่าว 

1.5  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ คือ ตระกูลหวังธ�ารงและจารุตั้งตรง 

2. เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินไทย (“มาตรฐานการรายงานทางการเงิน”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชี

ที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และกฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

การแสดงรายการในงบการเงิน ได้ท�าขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อก�าหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554 ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
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งบการเงนิของบรษิทัได้จดัท�าเป็นภาษาไทย และมหีน่วยเงนิตราเป็นบาท ซึง่การจดัท�างบการเงนิดงักล่าวเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัท�ารายงานในประเทศ 

ดังนั้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย บริษัทได้จัดท�างบการเงินฉบับภาษาอังกฤษขึ้นโดยแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทย

งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี

ในการจัดท�างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อ

การก�าหนดนโยบายและการรายงานจ�านวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์

ในอดีต และปัจจัยต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวการณ์แวดล้อมนั้นซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและน�าไปสู่การ

ตัดสินใจเกี่ยวกับการก�าหนดจ�านวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้น ๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจากการตั้งข้อสมมติฐานต่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้

สินอาจแตกต่างไปจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม�่าเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชี

ที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้น ๆ  และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หาก

การปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

 
เกณฑ์การจัดท�างบการเงินรวม

งบการเงินรวม ได้รวมงบการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังนี้

รายการและบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระส�าคัญได้ถูกตัดออกไปในการจัดท�างบการเงินรวม

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทฯ มีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก�าหนดนโยบาย

ทางการเงินและการด�าเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม 

นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมต้องถูกปันส่วนไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุม แม้ว่าการ ปันส่วนจะท�าให้ส่วนได้เสียที่

ไม่มีอ�านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบ

บริษัทฯ ต้องตัดรายการบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินของบริษัทย่อย มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�านาจควบคุมและองค์ประกอบอื่นในส่วนของผู้ถือ

หุ้นที่เกี่ยวกับบริษัทย่อยนั้น ๆ และบริษัทฯ ต้องรับรู้ผลก�าไรหรือขาดทุนในงบก�าไรขาดทุน เมื่อบริษัทฯ สูญเสียอ�านาจการควบคุมในบริษัทย่อย

เงินลงทุนใด ๆ ในบริษัทย่อยดังกล่าวที่เหลืออยู่ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมนับตั้งแต่วันที่สูญเสียอ�านาจการควบคุม

บริษัทย่อย

สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ)

ประเทศ ลักษณะของธุรกิจ 2558 2557

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

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  ไทย รับประมูลงานกับหน่วยงานราชการ  99.99 99.99

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด  กัมพูชา จ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน�้าเพื่อ

อุปโภคบริโภค และสัมปทานน�้าประปา

เพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชา

 100.00  70.00

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  ไทย ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน�้า

ประปาในรูปแบบสัมปทานทั้งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน

 99.99 99.99
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับในอนาคตมีรายละเอียดดังนี้

 ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน

 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัปรบัปรงุ (ปรบัปรงุ 2557) และฉบบัใหม่ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีซึง่มผีลบงัคบั

ใช้ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ริม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2558 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวได้รบัการปรบัปรงุหรอืจดัให้

มขีึน้เพือ่ให้มเีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรงุถ้อยค�าและค�าศพัท์ การตคีวามและการให้แนว

ปฏบิตัทิางการบญัชกีบัผูใ้ช้มาตรฐาน การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาถอืปฏบิตันิีไ้ม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ 

และบรษิทัย่อย อย่างไรกต็าม มาตรฐานการรายงานทางการเงนิตามทีก่ล่าวข้างต้นบางฉบบัมกีารเปลีย่นแปลงหลกัการส�าคญั ซึง่ประกอบด้วยมาตรฐานดงัต่อไปนี้

  มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน

 มาตรฐานฉบบัปรบัปรงุนีก้�าหนดให้กจิการต้องรบัรูร้ายการก�าไรขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์ประกนัภยัทนัทใีนก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

อืน่ ในขณะทีม่าตรฐานฉบบัเดมิอนญุาตให้กจิการเลอืกรบัรูร้ายการดงักล่าวทนัทใีนก�าไรขาดทนุ หรอืในก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ หรอืทยอยรบัรูใ้นก�าไรขาดทนุกไ็ด้

ในอดีตบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายการก�าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่เกิดรายการ 

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินว่าเมื่อน�ามาตรฐานฉบับปรับปรุงนี้มาใช้ในปี 2558 และเปลี่ยนมารับรู้รายการก�าไรขาดทุนดังกล่าวทันทีใน

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะไม่มีผลกระทบต่อหนี้สินส�ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานและก�าไรสะสมยกมาในงบการเงิน

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 ก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดท�างบการเงินรวม โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีส�าหรับงบ

การเงนิรวมทีเ่ดมิก�าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่27 เรือ่ง งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ มาตรฐานฉบบันีเ้ปลีย่นแปลงหลกัการเกีย่วกบั

การพจิารณาว่าผูล้งทนุมอี�านาจการควบคมุหรอืไม่ กล่าวคอื ภายใต้มาตรฐานฉบบันีผู้ล้งทนุจะถอืว่าตนควบคมุกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุได้ หากตนมสีทิธไิด้รบัหรอื

มส่ีวนได้เสยีในผลตอบแทนของกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุ และตนสามารถใช้อ�านาจในการสัง่การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อจ�านวนเงนิผลตอบแทนนัน้ได้ ถงึแม้ว่า

ตนจะมสีดัส่วนการถอืหุน้หรอืสทิธใินการออกเสยีงโดยรวมน้อยกว่ากึง่หนึง่กต็าม การเปลีย่นแปลงทีส่�าคญันีส่้งผลให้ฝ่ายบรหิารต้องใช้ดลุยพนิจิอย่างมากในการ

ทบทวนว่าบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมอี�านาจควบคมุในกจิการทีเ่ข้าไปลงทนุหรอืไม่และจะต้องน�าบรษิทัใดในกลุม่กจิการมาจดัท�างบการเงนิรวมบ้าง

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานฉบับดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดเรื่องการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อยการร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการที่

มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม

มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่า

ยุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินใดตามข้อก�าหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ 

และใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเริ่มใช้มาตรฐานนี้

 จากการประเมนิเบือ้งต้น ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานข้างต้นจะไม่มผีลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคญัต่องบการเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย

  ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับในอนาคต

ในระหว่างปี สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2558) จ�านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ

งบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้

มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับปรับปรุงดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินเมื่อน�ามาถือปฏิบัติ
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รายได้และต้นทุนจากการขายสินค้ารับรู้เมื่อบริษัทฯ ได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส�าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว ราย

ได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก�ากับสินค้าโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มส�าหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดแล้ว

รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า

รายได้และต้นทนุงานก่อสร้างระบบประปาหมูบ้่านและการให้บรกิารตดิตัง้ระบบบ�าบดัน�า้บนัทกึตามอตัราส่วนของงานทีท่�าเสรจ็ ขัน้ของความส�าเรจ็ของงานก่อสร้างดงักล่าว

ค�านวณโดยใช้ประมาณการทีด่ทีีส่ดุของฝ่ายบรหิารจากการส�ารวจงานทีท่�า จ�านวนเงนิทัง้สิน้ทีก่ลุม่บรษิทัฯ มสีทิธเิรยีกร้องจากผูว่้าจ้างโดยพจิารณาจากต้นทนุทีเ่กดิขึน้บวก

ก�าไรทีร่บัรู ้(หกัจ�านวนขาดทนุทีร่บัรู)้ ในส่วนทีเ่กนิกว่าเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็จะแสดงไว้เป็น “มลูค่างานส�าเรจ็ทีย่งัไม่เรยีกเกบ็” ภายใต้สนิทรพัย์หมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการ

เงนิ ส่วนจ�านวนเงนิทัง้สิน้ทีผู่ว่้าจ้างมสีทิธเิรยีกร้องจากกลุม่บรษิทัฯ โดยพจิารณาจากเงนิงวดทีเ่รยีกเกบ็ในส่วนทีเ่กนิกว่าต้นทนุทีเ่กดิขึน้ บวกก�าไรทีร่บัรู ้(หกัจ�านวนขาดทนุ

ทีร่บัรู)้ จะแสดงไว้เป็น “รายได้ค่าก่อสร้างและรายได้ค่าบรกิารรบัล่วงหน้า” ภายใต้หนีส้นิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ

ต้นทุนก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้าประกอบด้วยต้นทุนค่าวัสดุ ค่าแรง ค่ารับเหมาก่อสร้างช่วง ค่าบริการ และ

ค่าใช้จ่ายอื่น สัญญาก่อสร้างที่มีต้นทุนงานก่อสร้างที่จ่ายจริงมากกว่าจ�านวนที่ควรถือเป็นต้นทุนในการให้บริการตามส่วนของงานที่ท�าเสร็จแต่ยังไม่มี

การเรียกช�าระเงินและต้นทุนของสัญญาที่ยังไม่เริ่มรับรู้รายได้จะแสดงไว้เป็น “งานระหว่างก่อสร้างและงานบริการระหว่างติดตั้งตามสัญญา” ภายใต้

สินทรัพย์หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และสัญญาที่มีต้นทุนในการให้บริการจากการค�านวณตามส่วนที่ท�าเสร็จมากกว่าต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิด

จริงจะแสดงไว้เป็น “ต้นทุนงานก่อสร้างและต้นทุนบริการค้างจ่าย” ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายการขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากสัญญาที่ยังไม่แล้วเสร็จเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาที่สามารถประมาณผลขาดทุนนั้นได้ และรับรู้

ต้นทุนค่ารับประกันคุณภาพงานก่อสร้างและค่าปรับตามสัญญาตามเกณฑ์คงค้าง

รายได้จากการให้บริการอื่น

กลุ่มบริษัทฯ รับรู้รายได้จากการให้บริการเมื่อได้ให้บริการแล้วเสร็จ

ดอกเบี้ยและรายได้อื่น

ดอกเบี้ยและรายได้อื่นบันทึกในก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบันทึกในก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งถึงก�าหนดจ่ายคืนภายในระยะ

เวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจ�ากัดในการเบิกใช้

ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯ บันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจ

เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงิน ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ และการวิเคราะห์อายุหนี้

สินค้าคงเหลือ

สินค้าส�าเร็จรูปและงานระหว่างท�าแสดงมูลค่าตามราคาทุนโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า ต้นทุนของสินค้า 
ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน
วตัถดุบิแสดงมลูค่าตามราคาทนุโดยวธิถีวัเฉลีย่ถ่วงน�้าหนกั หรอืมลูค่าสทุธทิีจ่ะได้รบัแล้วแต่ราคาใดจะต�่ากว่า และจะถอืเป็นส่วนหนึง่ของต้นทนุการผลติและต้นทนุ

การให้บริการเมื่อมีการเบิกใช้ ต้นทุนของวัตถุดิบประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนในการดัดแปลงหรือต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบัน

3. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
     การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย

     ขายสินค้า
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มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด�าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ�าเป็นในการขาย ส�ารองค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพจะ

ตั้งขึ้นโดยพิจารณาจากสินค้าที่เสื่อมสภาพหรือสินค้าที่เก็บไว้นาน

เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่

อยู่ในความต้องการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อการ   ด้อยค่า (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะทดสอบการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีการด้อยค่าเกิดขึ้น ถ้าราคาตามบัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่า

จะได้รับคืน รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะบันทึกรวมอยู่ในก�าไรหรือขาดทุน

ในการจ�าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุนนั้นจะบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนทันที 

เมื่อเงินลงทุนในตราสารทุนมีการจ�าหน่ายเพียงบางส่วน ราคาตามบัญชีของเงินลงทุนที่จ�าหน่ายค�านวณโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักจากจ�านวนหลัก

ทรัพย์ที่จ�าหน่าย

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งนี้ไม่

ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้ในการบริหารงาน 

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)

กลุ่มบริษัทฯ ได้ประมาณอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ ดังนี้

อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 – 30

ระบบสาธารณูปโภค 10

สินค้าสาธิต 5

เครื่องมือ 5

เครื่องตกแต่งและอุปกรณ์ส�านักงาน 3 – 5

ยานพาหนะ 5

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้�า ตามอายุสัญญาระยะเวลา 5 ปี

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า ตามอายุสัญญาระยะเวลา 3 ปี

อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 20 - 30
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ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคาค�านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงานและไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�าหรับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

การซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาจะรับรู้ในก�าไรขาดทุนระหว่างงวดบัญชีที่เกิดรายการขึ้น ต้นทุนของการปรับปรุงให้ดีขึ้นที่ส�าคัญจะบันทึกรวมไว้ในราคา

ตามบัญชีของสินทรัพย์หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าการปรับปรุงนั้นจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ ได้ประโยชน์กลับคืนมามากกว่าการใช้ประโยชน์โดย

ไม่มีการปรับปรุงสินทรัพย์ที่ได้มา การปรับปรุงหลักจะตัดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และค่าตัดจ�าหน่าย

สิทธิการเช่าที่ดินและอาคารแสดงตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสม ค่าตัดจ�าหน่ายของสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์

โดยวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลาตามอายุสัญญาเช่า 

ค่าตัดจ�าหน่ายรวมอยู่ในการค�านวณผลการด�าเนินงาน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และค่าตัดจ�าหน่าย

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น

กลุ่มบริษัทฯ ตัดจ�าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์ และจะ

ประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ จะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�าหน่ายและวิธีการตัด

จ�าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จ�ากัดมีดังนี้

การด้อยค่าของสินทรัพย์

ทุกวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน กลุ่มบริษัทฯ จะท�าการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัทฯหากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดัง

กล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น 

ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ

ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ กลุ่มบริษัทฯ ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และค�านวณคิดลดเป็นมูลค่า

ปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะ

เฉพาะของสินทรัพย์ที่ก�าลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กลุ่มบริษัทฯใช้แบบจ�าลองการประเมินมูลค่าที่ดีที่สุดซึ่งเหมาะ

สมกับสินทรัพย์ ซึ่งสะท้อนถึงจ�านวนเงินที่กิจการสามารถจะได้มาจากการจ�าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจ�าหน่าย โดยการจ�าหน่ายนั้นผู้ซื้อกับ

ผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

กลุ่มบริษัทฯ จะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในก�าไรขาดทุน

ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้น

อายุการให้ประโยชน์ (จ�านวนปี)

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5
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กลุ่มบริษัทฯ รับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินที่ก�าหนดไว้

กลุ่มบริษัทฯ ด�าเนินการจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เป็นแผนจ่ายสมทบที่ก�าหนดการจ่ายสมทบไว้เป็นกองทุนโดยสินทรัพย์ของกองทุนแยกออกจาก

สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทฯ กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพดังกล่าวได้รับเงินสมทบเข้ากองทุนจากทั้งพนักงานและกลุ่มบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง เงินจ่ายสมทบกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพและภาระหนี้สินตามโครงการสมทบเงินจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุนส�าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เกี่ยวข้อง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้

หนี้สินผลประโยชน์พนักงานส่วนที่เป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุการท�างานของพนักงาน โดยการประมาณจ�านวนเงิน

ผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท�างานถึงปีที่เกษียณอายุงานในอนาคตตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน อัตราคิดลดใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลเป็นอัตราอ้างอิงเริ่มต้น การ

ประมาณการหนี้สินดังกล่าวค�านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method)

เมื่อผลประโยชน์พนักงานมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับการท�างานให้กับกลุ่มบริษัทฯ ในอดีตของพนักงานจะถูก

บันทึกในก�าไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุงานคงเหลือโดยเฉลี่ยจนกระทั่งผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง

เมื่อข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีการเปลี่ยนแปลง กลุ่มบริษัทฯ รับรู้ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทั้งจ�านวน

สัญญาเช่าระยะยาว

สัญญาเช่าทางการเงิน

 
สัญญาเช่าสินทรัพย์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพย์ได้โอนไปให้แก่ผู้เช่าไม่ว่าในที่สุด
การโอนกรรมสิทธิ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ จัดเป็นสัญญาเช่าทางการเงิน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้สัญญาเช่าทาง การเงินเป็นสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดง
ฐานะการเงินด้วยจ�านวนเงินเท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่า หรือมูลค่าปัจจุบันของมูลค่าขั้นต�่าที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใด
จะต�่ากว่า ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจะถูกบันทึกในก�าไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าและการคิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่เช่าจะตัดตามอายุการ
ใช้งานของสินทรัพย์

สัญญาเช่าด�าเนินงาน

สญัญาเช่าสนิทรพัย์ทีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนทัง้หมด หรอืเกอืบทัง้หมดทีผู่เ้ป็นเจ้าของพงึได้รบัจากสนิทรพัย์ไม่ได้ โอนไปให้แก่ผูเ้ช่า จดัเป็นสญัญา
เช่าด�าเนินงาน และกลุ่มบริษัทฯ รับรู้จ�านวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าด�าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายในก�าไรขาดทุน ตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า

เงินตราต่างประเทศ

สกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน และสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน

งบการเงินของแต่ละกิจการภายในกลุ่มบริษัทฯ แสดงเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน ซึ่งเป็นสกุลเงินในสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่กิจการนั้น

ประกอบกิจการ งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ แสดงสกุลเงินที่ใช้ในการรายงานเป็นสกุลเงินบาท เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของหน่วยงานในประเทศไทย 

โดยสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด, บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด และ บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด 

เป็นสกุลเงินบาท และของ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนก�าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
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สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนเดิม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้

ในการด�าเนินงานโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ได้ถูกแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการรายงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนดังต่อไปนี้

 - สินทรัพย์และหนี้สินของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่าโดยใช้อัตราปิด ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

 - รายได้และค่าใช้จ่ายของกลุ่มบริษัทฯ แปลงค่าโดยใช้อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างปี ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

 - ทุนเรือนหุ้นแปลงค่าโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการเริ่มแรก 

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน จะรับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนใน

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น จนกว่าจะมีการจ�าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรสุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยการหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนหุ้นสามัญ   ถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักที่

ออกและเรียกช�าระในระหว่างปี

รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ หรือถูกควบคุม

โดยกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯ

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส�าคัญกับกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ผู้บริหารส�าคัญ 

กรรมการหรือพนักงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ ที่มีอ�านาจในการวางแผนและควบคุมการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทและบริษัทฯ

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ แต่ละรายการ บริษัทฯ ค�านึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์มากกว่า

รูปแบบทางกฏหมาย

ประมาณการหนี้สิน

กลุ่มบริษัทฯ จะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง

แน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯ และบริษัทย่อยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส�าหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษี     เงินได้รอการตัดบัญชี

รับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน เว้นแต่ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่บันทึกในส่วนของ   ผู้ถือหุ้นให้รับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช�าระหรือได้รับช�าระ โดยค�านวณจากก�าไรหรือขาดทุนประจ�างวดที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่

ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการในงวดก่อน ๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีและและมูลค่าฐานภาษี  ของสินทรัพย์และหนี้สิน

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวต่อไปนี้

 - ผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลับรายการภาษีเงินได้    รอการตัดบัญชี

ในอนาคตอันใกล้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยใช้อัตราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาด

ว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษัทฯ ต้องค�านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอน

และอาจท�าให้จ�านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องช�าระ กลุ่มบริษัทฯ เชื่อว่าได้ตั้งภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่าย

ในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินนี้อยู่บน

พื้นฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต  ข้อมูลใหม่ ๆ อาจจะท�าให้กลุ่มบริษัทฯ 

เปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายที่  จะน�าสินทรัพย์ภาษีเงินได้

ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้นี้ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษี

เดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกัน ส�าหรับหน่วยภาษีต่างกันนั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช�าระหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ

หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายช�าระหนี้สินในเวลาเดียวกัน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก�าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวนเพียงพอกับการใช้

ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับ

ลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การวัดมูลค่ายุติธรรม

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น

รายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า บริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพ

คล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องก�าหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้น

ในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริษัทฯ

และบริษัทย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด

ล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่น�า

มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือทางอ้อม

 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประเมินความจ�าเป็นในการโอนรายการระหว่างล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมส�าหรับ

สินทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจ�า
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การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่ส�าคัญ

ในการจัดท�างบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่มีความไม่แน่นอนเสมอ 

การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจ�านวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจ�านวนที่ประมาณการไว้  การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่ส�าคัญมีดังนี้

สัญญาเช่า 

ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด�าเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและราย

ละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทฯ ได้โอนหรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้

ในการประมาณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ละราย 

โดยค�านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต ฐานะการเงินในปัจจุบันของลูกหนี้ อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนั้น เป็นต้น

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเกิดจากการปรับมูลค่าของสินค้าจากผลขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประมาณการ

ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยใช้การวิเคราะห์อายุสินค้าคงเหลือ และสถานะการขายของสินค้าคงเหลือรายตัวในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การใช้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจ�านวนค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในอนาคต

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา

ในการค�านวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องท�าการประมาณอายุการใช้งานและมูลค่าซากเมื่อเลิกใช้งานของอาคาร

และอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการใช้งานและมูลค่าซากใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเช่นนั้นเกิดขึ้น

นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่า

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต�่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจ�าเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ

ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ

กลุ่มบริษัทฯ มีข้อผูกมัดในการให้ประโยชน์แก่พนักงานหลังเกษียณอายุ โดยหนี้ที่มีต่อพนักงานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทยประมาณการหนี้สินที่

แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินเป็นมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานที่ค�านวณด้วยวิธีคณิตศาสตร์ประกันภัยจากหลายสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ใช้ในการประเมินค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานสุทธิประจ�างวดได้รวมถึงอัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงาน และอัตรา

การเปลี่ยนแปลงในจ�านวนพนักงานและอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงในอัตราเหล่านี้มีผลต่อประมาณการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของพนักงาน

สุทธิ ในทุกปีกลุ่มบริษัทฯ จะมีการทบทวนสมมติฐานดังกล่าว เช่น อัตราคิดลดที่เหมาะสม ซึ่งควรสะท้อนถึงอัตราดอกเบี้ยที่ควรน�ามาใช้ในการค�านวณ

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้กับพนักงาน ในการประเมินอัตราคิดลดที่เหมาะสม กลุ่มบริษัทฯ จะพิจารณา

โดยเทียบเคียงกับอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว
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กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประเทศ ลักษณะความสัมพันธ์ สถานะบริษัท

บริษัทย่อย:

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

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด  ไทย ถือหุ้น  ด�าเนินธุรกิจ

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

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด  ไทย ถือหุ้น ด�าเนินธุรกิจ

4. รายการบัญชีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทฯ และบริษัทฯโดยการเป็นผู้ถือหุ้นหรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน

หรือมีกรรมการร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้ก�าหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มี

ราคาตลาดรองรับ  

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทฯ  มีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือเป็นกิจการที่บริษัทฯ ควบคุม หรือเป็นบุคคลหรือ

กิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัทฯ มีดังนี้

    4.1 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

    4.2 ยอดคงเหลือระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

  ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

    บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด - - 16,191,527.84 21,884,913.77

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด - - 4,865,171.97 1,841,857.31

    บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด - - 2,530,974.80 90,932.88

  รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 23,587,674.61 23,817,703.96

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (2,125,762.89) -

  รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 21,461,911.72 23,817,703.96

  ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

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

   บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด - - 3,080,271.22 1,474,365.63

  รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ 3,206,549.31 1,600,643.72

    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยค้างรับ - - (126,278.09) (126,278.09)

  รวมลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 3,080,271.22 1,474,365.63

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - - 24,542,182.94 25,292,069.59
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    4.3 ในระหว่างปีสิ้นสุดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้

        4.3.1 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�าหนดจ่ายช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดอัตราดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 5 ต่อปี

         4.3.2 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด เป็นเงินกู้ยืมในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ก�าหนดจ่ายช�าระคืนเมื่อทวงถาม คิดอัตรา
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ของธนาคารกสิกรไทย บวกเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25) 
บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัดได้ผิดนัดช�าระค่าดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญส�าหรับเงินต้นและ
ดอกเบี้ยค้างรับดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน เงินต้นจ�านวน 5 ล้านบาท และดอกเบี้ยรับส่วนที่รับรู้ไว้เป็นดอกเบี้ยค้างรับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2555 จนถึง
เดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จ�านวนเงิน 0.25 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้หยุดรับรู้รายได้ค่าดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

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

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

    รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  - - 15,000,000.00 5,000,000.00

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

    สุทธิ - - 10,000,000.00 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

  เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน

   บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด - -   16,816,203.45 643,000.00

 รวมเจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -   16,816,203.45 643,000.00

  เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

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

  รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 352,410.28 -

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -    17,168,613.73 643,000.00

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  

    นายมีชัย เลิศจตุรภัทร - 25,194.01 - -

หน่วย: บาท

ณ วันที่ 
1 มกราคม 
พ.ศ. 2558

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ณ วันที่ 

31 มกราคม 
พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัทย่อย

   บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด - 17,800,000.00 (7,800,000.00) 10,000,000.00

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

   รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5,000,000.00 17,800,000.00 (7,800,000.00) 15,000,000.00

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

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ - 17,800,000.00 (7,800,000.00) 10,000,000.00
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลประโยชน์ระยะสั้น 18,899,753.08 23,406,184.62 16,837,289.40 20,707,828.09

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 356,657.10 807,214.79 356,657.10 807,214.79

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ 19,256,410.18  24,213,399.41 17,193,946.50 21,515,042.88

    4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญ

          ค่าตอบแทนผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

    4.6 ภาระการค�้าประกันให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

          ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีภาระการค�้าประกันสินเชื่อให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้

 - หนังสือค�้าประกันกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งส�าหรับบริษัทย่อยคือ บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด โดยเป็นการใช้วงเงินสินเชื่อร่วมกันภาย 

   ใต้วงเงิน 20 ล้านบาท และมีการใช้วงเงินไปแล้วทั้งสิ้น 5.94 ล้านบาท 

 - ค�้าประกันการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด กับบริษัทลิสซิ่งแห่งหนึ่ง ระยะเวลา 48 เดือน ภายใน  

   วงเงิน0.55 ล้านบาท

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557 นโยบายการก�าหนดราคา

 บริษัทย่อย

 บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด

  ซื้อสินค้า - - 103,500.00 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ตามข้อตกลง

  ขายสินค้า 44,114,569.67 50,010,342.51 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ตามข้อตกลง

  
บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด

  ขายสินค้า
- -

 2,506,211.49 743,766.89 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15

  รับคืนสินค้า - - - (184,036.59) ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

   ซื้อสินค้า - -  740,284.58 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30

   ต้นทุนค่าบริการบ�าบัดน้�า - -  2,234,216.50 643,000.00 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15

   ต้นทุนงานรับเหมาโครงการน้�า - - 47,869,905.28 - ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 15 – 30

  ขายสินค้า - - 8,674,690.04 84,984.00 ราคาทุนบวกก�าไรส่วนเพิ่ม
ร้อยละ 5 – 15

  ค่านายหน้า - -  566,638.23 - ราคาตามที่ตกลงระหว่าง
กัน

 4.4 รายการบัญชีที่มีสาระส�าคัญระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ลูกหนี้การค้า

   ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 155,899,498.05 133,212,743.00 136,214,025.73 106,474,762.85

   ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 23,587,674.61 23,817,703.96

รวมลูกหนี้การค้า 155,899,498.05 133,212,743.00 159,801,700.34 130,292,466.81

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,004,519.81) (6,303,575.55) (4,033,155.44) (2,456,610.55)

ลูกหนี้การค้า – สุทธิ 149,894,978.24 126,909,167.45 155,768,544.90 127,835,856.26

   

ลูกหนี้อื่น

  ลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 3,206,549.31 1,600,643.72

  เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้ากิจการอื่น 3,963,138.99 4,606,149.50  3,963,138.99 4,606,149.50

  เงินทดรองจ่าย 1,925,418.87 - 1,925,418.87 -

  เงินประกันยื่นซองประมูล 2,083,951.00 - 1,864,970.00 -

  ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 1,015,643.31 1,089,315.26  937,794.02 1,062,073.62

  ค่าปรับปรุงระบบโปรแกรม

      คอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหน้า - 1,698,419.42 - 1,698,419.42

 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าในโครงการแม่กา - 5,150,000.00 - 5,150,000.00

5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

6. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

    6.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินสดในมือ  856,807.25 759,340.16 434,617.56 438,612.57

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 28,456,965.16 12,809,426.16 21,093,228.11 4,167,834.12

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน 28,794,740.81  19,920,743.94 24,846,754.44 17,148,616.55

เช็ครับที่ยังไม่ได้น�าฝาก   3,125,435.07 1,715,874.40 3,125,435.07 1,715,874.40

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่น�าไปขึ้นเงิน (2,096,959.46)  (3,585,162.15) (2,096,959.46) (3,585,162.15)

รวม 59,136,988.83  31,620,222.51 47,403,075.72 19,885,775.49
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ในปีพ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโครงการแม่กาและโครงการอื่นๆ รวมเป็นจ�านวนเงิน 5.93 ล้านบาท และ 

5.15 ล้านบาท ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามล�าดับ โดยบันทึกเป็นรายการ”ตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า” 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการส�ารวจและออกแบบโครงการซึ่งขณะนั้นฝ่ายบริหารเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะ

เกิดโครงการดังกล่าว จึงบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนโครงการเมื่อเกิดโครงการ แต่ต่อมาจากการศึกษาความ

เป็นไปได้ดังกล่าวพบว่ามีการด�าเนินงานที่ค่อนข้างซับซ้อน และมีขั้นตอนที่หลากหลายหากกลุ่มบริษัทฯ รับงานแล้วอาจท�าให้เกิดความไม่คุ้มค่าจากการ

ลงทุนจึงเห็นสมควรที่จะตัดจ�าหน่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าวในปี พ.ศ. 2558

    6.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทฯ มียอดลูกหนี้การค้าคงเหลือ โดยแยกตามจ�านวนวันที่ค้างช�าระได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น       

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ 96,827,917.92       72,860,241.29 91,920,644.38        65,607,576.95

 เกินก�าหนดช�าระ

 1-60 วัน 44,985,611.19 47,188,870.35 39,299,714.92 34,444,667.59

 61-120 วัน 3,206,097.03 4,858,199.73 1,626,896.63 2,578,611.50

 121-180 วัน 4,426,506.22 1,593,006.22 787,430.87 986,069.40

 เกิน 180 วันขึ้นไป 6,453,365.69 6,712,425.41 2,579,338.93 2,857,837.41

รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น 155,899,498.05 133,212,743.00 136,214,025.73 106,474,762.85

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,004,519.81) (6,303,575.55) (1,907,392.55) (2,456,610.55)

รวมลูกหนี้การค้ากิจการอื่น – สุทธิ 149,894,978.24 126,909,167.45 134,306,633.18 104,018,152.30

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้�าจ่ายล่วงหน้า - 200,000.00 - -

  ค่าส�ารวจและวิเคราะห์โครงการ

    จ่ายล่วงหน้า - 620,000.00 - -

  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 740,470.22 674,468.17  740,470.22 674,468.17

  ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกเก็บ 2,583,210.07 841,196.71 2,214,605.86 841,196.71

  เงินประกันอากรน�าเข้า 567,262.15 614,296.75 567,262.15 614,296.75

  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 643,336.20 - 170,086.10 -

  ภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืน 12,878,381.97  9,606,717.63 12,878,381.97 9,606,717.63

  ลูกหนี้กรมสรรพากร 1,395,066.78 903,898.17 532,540.72 852,416.83

  อื่น ๆ 3,974,751.84 1,376,297.86  3,286,841.03 1,148,237.29

 รวมลูกหนี้อื่น 31,770,631.40 27,380,759.47 32,288,059.24 27,854,619.64

  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (673,377.27) -  (799,655.36) (126,278.09)

 ลูกหนี้อื่น – สุทธิ 31,097,254.13  27,380,759.47 31,488,403.88 27,728,341.55

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น – สุทธิ 180,992,232.36 154,289,926.92 187,256,948.78 155,564,197.81
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีเงินจ่ายล่วงหน้าให้แก่ผู้รับเหมาหลายสัญญาซึ่งยังไม่ได้เริ่มงานแสดงใน งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการ รวมเป็นจ�านวนเงิน 18.25 ล้านบาท 

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น       

 ยังไม่ถึงก�าหนดช�าระ -       -  9,595,491.79       19,165,956.24

 เกินก�าหนดช�าระ

 1- 60 วัน - - 9,149,117.39 2,869,918.32

 61-120 วัน - -  246,479.10 44,857.81

 121-180 วัน - -  433,760.20 479,528.62

 เกิน 180 วันขึ้นไป - -   4,162,826.13 1,257,442.97

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน-สุทธิ - - 23,587,674.61 23,817,703.96

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - - (2,125,762.89) -

รวมลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - - 21,461,911.72 23,817,703.96

รวมลูกหนี้การค้า – สุทธิ 149,894,978.24 126,909,167.45 155,768,544.90 127,835,856.26

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่ได้เรียกเก็บ       

 มูลค่างานตามสัญญา 65,996,748.57                           -  60,481,384.08                          - 

 การรับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่ท�าเสร็จ 58,094,177.54 - 53,600,122.40 -

 หัก มูลค่างานก่อสร้างที่เรียกเก็บ  (37,307,781.77) -  (35,089,947.63) -

 มูลค่างานส�าเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บ 20,786,395.77 - 18,510,174.77 -

 งานระหว่างก่อสร้าง

 ประมาณการต้นทุนโครงการ   48,414,414.97 -  57,100,673.50 -
การรับรู้ต้นทุนงานก่อสร้างตามอัตราส่วนของ
งานที่ท�าเสร็จ 42,922,781.41 - 50,626,199.05 -

หัก ต้นทุนงานก่อสร้างที่เกิดจริง (47,203,562.28) - (52,058,466.13) -

งานระหว่างก่อสร้าง 4,280,780.87 - (1,432,267.08) -

7. สัญญาก่อสร้าง

รายการที่เกี่ยวกับสัญญาก่อสร้างซึ่งเป็นการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ�าบัดน�้า ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 

2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

 สินค้าส�าเร็จรูป 206,425,061.90 191,707,569.43 199,899,898.32 188,922,380.47

 สินค้าระหว่างทาง 26,824,499.77 33,032,642.35 25,836,136.81 33,032,642.35

 สินค้าฝากขาย 322,847.48 14,145.01  322,847.48 -

 งานระหว่างก่อสร้าง 4,280,780.87 342,528.58 1,432,267.08 342,528.58

 วัตถุดิบ - 33,174.42 - -

 รวม 237,853,190.02 225,130,059.79 227,491,149.69 222,297,551.40

 หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า (10,348,507.00) (9,251,541.17)  (10,348,507.00)  (9,251,541.17)

สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 227,504,683.02 215,878,518.62 217,142,642.69 213,046,010.23

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

8. สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อการลดมูลค่าส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 แสดงได้ดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 9,251,541.17 8,139,410.18

ตั้งเพิ่มระหว่างปี 5,455,599.27 5,164,546.59

โอนกลับ (4,358,633.44) (4,052,415.60)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 10,348,507.00 9,251,541.17

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 2558 2557

บริษัท 2558 2557 จ�านวนเงิน
ค่าเผื่อการ

ด้อยค่า
สุทธิ จ�านวนเงิน

ค่าเผื่อการ

ด้อยค่า
สุทธิ

บริษัท พีดี เจเนซิส                     

เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

76.67 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 11,500,000.00 (11,500,000.00) -

บริษัท ผล พาลาเดียม จ�ากัด 99.99 99.99 999,970.00 -   999,970.00 999,970.00 - 999,970.00
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      บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

     ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ได้มีมติอนุมัติให้ด�าเนินการจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อย ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายน้�าประปาในรูปแบบสัมปทานทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ด้วย

จ�านวนทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท (1,000,000 หุ้น ๆ ละ 10 บาท) ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตั้งกับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2557 

โดยบริษัทฯ เข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนในบริษัทย่อยดังกล่าว ในราคาเงินลงทุนหุ้นละ 10 บาท คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุน

ประมาณ 9.99 ล้านบาท

    บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด 

    ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ด�าเนินการจดทะเบียน

จัดตั้งบริษัทย่อยที่ประเทศกัมพูชา คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจในการจ�าหน่ายอุปกรณ์และระบบบ�าบัดน้�าเพื่ออุปโภค

บริโภค และสัมปทานน้�าประปาเพื่อชุมชนในประเทศกัมพูชา โดยบริษัทฯ จะเข้าถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70 (มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6.77 ล้านบาท) 

จากทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 1.2 พันล้านเรียล (ค�านวณเป็นเงินบาทประมาณ 9.50 ล้านบาทหรือประมาณ 0.3 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ) บริษัทย่อยดังกล่าวได้

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ของประเทศกัมพูชาแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556 และได้เรียกช�าระค่าหุ้นเต็มจ�านวน ซึ่ง ณ วันที่         

31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 บริษัทฯ ได้ช�าระค่าหุ้นแล้วบางส่วนเป็นจ�านวนเงิน 0.10 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ค�านวณเป็นเงินบาทประมาณ 3.17 ล้านบาท) 

ต่อมาในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้ช�าระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจนครบทั้งจ�านวนแล้ว

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มีมติให้ซื้อหุ้นบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด 

จากผู้ร่วมทุน 9,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว ด้วยมูลค่า 1 บาท ท�าให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดีย) จ�ากัด จากร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว เป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) 

จ�ากัด เพิ่มเติมเนื่องจากบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด มีผลประกอบการขาดทุนอย่างต่อเนื่อง โดยค�านวณพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวทั้งจ�านวน

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการ
ลงทุนร้อยละ 2558 2557

บริษัท เอ็น แอนด์ พี โฮลดิ้ง จ�ากัด

ราคาทุน 2 1,000,000.00 1,000,000.00

หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน        (1,000,000.00)        (1,000,000.00)

สุทธิ                    -                    -

10. เงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สัดส่วนการลงทุน
ร้อยละ

2558 2557

บริษัท 2558 2557 จ�านวนเงิน ค่าเผื่อการด้อยค่า สุทธิ จ�านวนเงิน

ค่าเผื่อการ

ด้อยค่า สุทธิ

บริษัท ผลธัญญะ                 

(แคมโบเดีย) จ�ากัด

100.00 70.00      6,770,686.00 (6,770,686.00) -      6,770,685.00 (3,385,000.00) 3,385,685.00 

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

รวม 29,270,626.00 (18,270,686.00) 10,999,940.00 29,270,625.00 (14,885,000.00) 14,385,625.00
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11. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน - สุทธิ
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน เป็นเงินให้กู้ยืมในรูปสัญญาเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการของพนักงาน คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ10 ต่อปี

12. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน

ที่ดิน 1,370,160.00 - - 1,370,160.00

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 23,061,322.48 - - 23,061,322.48

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

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 16,253,532.04 477,675.95 - 16,731,207.99

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 16,253,532.04 477,675.95 - 16,731,207.99

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 8,177,950.44 7,700,274.49

ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 4 จ�านวนเงิน 3.94 ล้านบาท ได้มีการพิจารณารวมสิทธิการเช่าตามหมายเหตุประกอบงบการ
เงินข้อ 14 ซึ่งมีราคาตามบัญชีสุทธิจ�านวน 2.15 ล้านบาท

ราคาประเมินดังกล่าวข้างต้นได้พิจารณาจากวีธีเปรียบเทียบราคาตลาดส�าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 1 ถึง แห่งที่ 3 และวิธีรายได้ส�าหรับ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนแห่งที่ 4

การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ถูกจัดล�าดับชั้นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที่ 2 จากเกณฑ์ข้อมูลที่น�ามาใช้ในเทคนิคการ
ประเมินมูลค่ายุติธรรม

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการจ�านวนเงิน 0.48 ล้านบาท

ราคาทุนของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 0.54 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้น�าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 จ�านวน 7.39 ล้านบาท 
และ 7.81 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจ�านองเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงิน 2 แห่ง

หน่วย: ล้านบาท

ราคาตามบัญชี

แห่งที่ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน สิทธิการเช่า รวม ราคา

ประเมิน ผู้ประเมินอิสระ วันที่รายงานการ
ประเมินทรัพย์สิน

1 3.04 - 3.04 5.00 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ากัด 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

2 2.47 - 2.47 5.00 บริษัท เพ็ชรสยามแอพไพรซัล จ�ากัด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

3 1.88 - 1.88 6.38 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ากัด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

4 0.31 2.15 2.46 3.94 บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ แวลูเอชั่น จ�ากัด 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

7.70 2.15 9.85

บริษัทฯ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าทั้งหมด 4 แห่งดังนี้
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หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่   31 ธันวาคม             

พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ     
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ผลต่างการ

แปลงค่างบการ

เงิน

ราคาทุน

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 99,733,499.11 2,488,610.24 (143,264.59) - 137,803.98 102,216,648.74

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ส�านักงาน 22,531,253.30 1,268,216.23 (51,921.07) (360,000.00) 62,749.21 23,450,297.67

เครื่องมือโรงงาน 77,046.23 203,032.99 - - - 280,079.22

สินค้าสาธิต 18,010,975.62 1,046,985.67 - 360,000.00 - 19,417,961.29

ยานพาหนะ 15,164,758.16 5,758,252.32 (4,350,691.59) - 38,204.25 16,610,523.14

สาธารณูปโภค 14,760,944.48 132,443.66 - - - 14,893,388.14

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้�า 6,562,129.80 14,850.00 - - - 6,576,979.80

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้

เพื่อให้เช่า
- 14,969,795.75 - - - 14,969,795.75

รวมราคาทุน 209,225,092.70 25,882,186.86 (4,545,877.25)                  - 238,757.44 230,800,159.75

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 28,422,991.18 3,671,411.63 (75,437.82) - 50,168.36 32,069,133.35

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 17,400,950.22 1,906,493.98 (49,031.06) (1,775.34) 20,442.51 19,277,080.31

เครื่องมือโรงงาน 21,623.89 457,616.09 - - - 479,239.98

สินค้าสาธิต 11,833,974.69 1,200,443.02 - 1,775.34 - 13,036,193.05

ยานพาหนะ 9,316,406.21 1,007,138.23 (2,841,504.39) - 14,191.01 7,496,231.06

สาธารณูปโภค 8,588,852.56 1,496,355.32 - - - 10,085,207.88

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้�า 4,470,162.09 1,962,861.00 - - - 6,433,023.09

อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า - 1,231,682.55 - - - 1,231,682.55

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 80,054,960.84 12,934,001.82 (2,965,973.27)                  - 84,801.88 90,107,791.27

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 129,170,131.86 140,692,368.48

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่  31 ธันวาคม             

พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ     
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

ราคาทุน

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

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 98,227,748.34 1,970,662.24 (137,100.00) - 100,061,310.58

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้
ส�านักงาน 21,826,774.87 1,133,483.65 (51,921.07) (360,000.00) 22,548,337.45

13. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ�านวนเงิน 13.59 ล้านบาท 

และ 11.53 ล้านบาท ตามล�าดับ และรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 12.86 ล้านบาท และ 11.01 ล้านบาท ตามล�าดับ

บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างส่วนหนึ่งซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 จ�านวน 91.25 ล้านบาท และ 

92.54 ล้านบาท ตามล�าดับ ไปจ�านองเพื่อค�้าประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และวงเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

ราคาทุนของสินทรัพย์ถาวรที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของงบการเงินรวมและ

งบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 26.91 ล้านบาท และ 25.59 ล้านบาท ตามล�าดับ

บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเครื่องใช้ส�านักงานและยานพาหนะ ซึ่งได้มาภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม   พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 

2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หน่วย: บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดคงเหลือ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม             

พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ     
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง จัดประเภท

สินค้าสาธิต 17,975,508.81 1,235,925.20 - 360,000.00 19,571,434.01

ยานพาหนะ 14,747,309.53 5,233,018.68 (4,350,691.59) - 15,629,636.62

สาธารณูปโภค 14,760,944.48 6,252.34 - - 14,767,196.82

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้�า 9,869,352.50 14,850.00 - - 9,884,202.50

สินทรัพย์ส�าหรับงานเช่าและบริการ - 14,969,795.75 - - 14,969,795.75

รวมราคาทุน 209,792,124.53 24,563,987.86 (4,539,712.66) - 229,816,399.73

ค่าเสื่อมราคาสะสม

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 28,058,041.83 3,242,154.11 (75,437.82) - 31,224,758.12

เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ส�านักงาน 17,258,222.83 1,742,925.11 (49,031.06) (1,775.34) 18,950,341.54

สินค้าสาธิต 12,081,878.19 1,734,643.98 - (3,000.96) 13,813,521.21

ยานพาหนะ 9,216,911.27 903,198.18 (2,841,504.39) 337,053.09 7,615,658.15

สาธารณูปโภค 8,598,393.73 1,467,201.72 - (332,276.79) 9,733,318.66

สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้�า 5,537,949.07 2,541,299.88 - - 8,079,248.95

สินทรัพย์ส�าหรับงานเช่าและบริการ - 1,231,682.55 - - 1,231,682.55

รวมค่าเสื่อมราคาสะสม 80,751,396.92 12,863,105.53 (2,965,973.27)                  - 90,648,529.18

มูลค่าสุทธิตามบัญชี 129,040,727.61 139,167,870.55

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ราคาทุนของสินทรัพย์ตามสัญญาเช่าการเงิน 6,252,232.32 493,980.00 493,980.00 493,980.00

หัก  ค่าเสื่อมราคาสะสม       (404,202.64)            (24,902.00)            (24,902.00)           (24,902.00)

ราคาตามบัญชี – สุทธิ 5,848,029.68 469,078.00 469,078.00 469,078.00
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน 5,600,000.00 450,000.00 - 6,050,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,225,030.24) (350,315.46) - (3,575,345.70)

สุทธิ 2,374,969.76 2,474,654.30

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน 5,600,000.00 - - 5,600,000.00

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (3,225,030.24) (225,315.46) - (3,450,345.70)

สุทธิ 2,374,969.76 2149654.3

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน 10,618,662.40 873,875.35 - 11,492,537.75

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,218,641.47) (713,971.14) - (9,932,612.61)

สุทธิ 1,400,020.93 1,559,925.14

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ�านวนเงิน 0.35 ล้าน

บาท และ 0.23 ล้านบาท ตามล�าดับ และรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 0.23 ล้านบาท

15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

14. สิทธิการเช่า - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

1 มกราคม พ.ศ. 

2558

ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

ณ วันที่

1 มกราคม พ.ศ. 

2558

ก�าไร

(ขาดทุน)

ณ วันที่ 

31 ธันวาคม

พ.ศ. 2558

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 491,322.11 (59,811.15) 431,510.96 491,322.11 (109,843.60) 381,478.51

ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 1,850,308.25 354,068.60 2,204,376.85 1,850,308.25 354,068.60 2,204,376.85

ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ด้านความ 

ปลอดภัยที่มีไว้เพื่อให้เช่า
            - 94,058.38 94,058.38             - 94,058.38 94,058.38

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,830,579.34 558,256.65 3,388,835.99 2,729,535.48 435,426.34 3,164,961.82

รวม 5,172,209.70 946,572.48 6,118,782.18 5,071,165.84 773,709.72 5,844,875.56

16. ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้บันทึกรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินรวมจ�านวนเงิน 0.71 

ล้านบาท และ 0.91 ล้านบาท ตามล�าดับ และรวมอยู่ในก�าไรขาดทุนของงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวนเงิน 0.69 ล้านบาท และ 0.91 ล้านบาท 

ตามล�าดับ

ราคาทุนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่หักค่าเสื่อมราคาครบแล้วและยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ของงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีจ�านวน 8.95 ล้านบาท และ 6.36 ล้านบาท ตามล�าดับ

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม

 พ.ศ. 2557

รายการเคลื่อนไหวระหว่างปี

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558เพิ่มขึ้น ลดลง

ราคาทุน 10,618,662.40 626,335.35 - 11,244,997.75

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม (9,218,641.47) (694,032.39) - (9,912,673.86)

สุทธิ 1,400,020.93 1,332,323.89

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 6,118,782.82 5,172,209.70 5,844,875.56 5,071,165.84

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             -             -             -           -
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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

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

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

ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สิน             -             -             - 242,686.46 (242,686.46)             -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 2,176,457.60 654,121.74 2,830,579.34 2,176,457.60 553,077.88 2,729,535.48

รวม 4,299,000.15 873,209.55 5,172,209.70 4,541,686.61 529,479.23 5,071,165.84

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ ออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินจ�านวน 100 ล้านบาท ให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งโดยไม่มีหลักประกัน 

มีอัตราดอกเบี้ย 3.55 % ต่อปี ครบก�าหนดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้น�าเงินที่ได้จากการออกตั๋วแลกเงินครั้งนี้ไปใช้ในเป็นเงิน

ทุนหมุนเวียนส�าหรับโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 อัตราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมี

ดังต่อไปนี้

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557

ตั๋วแลกเงิน 100,000,000.00 -

   หัก ส่วนลดตั๋วแลกเงิน (874,689.76) -

   ตั๋วแลกเงินสุทธิ 99,125,310.24 -

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 40,000,000.00 -

ทรัสต์รีซีท - 40,949,651.27

รวม 139,125,310.24 40,949,651.27

อัตตราดอกเบี้ยต่อปี

2558 2557

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

(ปี 2558 และ 2557 กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 

แห่ง และ 3 แห่ง ตามล�าดับ)

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5

(ร้อยละ 7.37 ถึง 8.00)

ร้อยละ MOR ถึง MOR+0.5

(ร้อยละ 7.38 ถึง 7.88)

ตั๋วสัญญาใช้เงิน

( ปี 2558 และ 2557 กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 2 

แห่ง และ 1 แห่ง ตามล�าดับ)

อัตราตามประกาศของธนาคารแห่งหนึ่ง

(ร้อยละ 3.70 ถึง 3.75)

ร้อยละ MLR-1.50

(ร้อยละ 5.25)
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เจ้าหนี้การค้า

   เจ้าหนี้การค้ากิจการอื่น

 ในประเทศ 24,540,442.80 20,608,242.45   21,952,883.93 19,271,157.56

 ต่างประเทศ 87,676,185.54 105,489,394.44   85,226,176.83 103,039,385.73

   เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -  16,816,203.45 643,000.00

รวมเจ้าหนี้การค้า 112,216,628.34 126,097,636.89 123,995,264.21 122,953,543.29

เจ้าหนี้อื่น

เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์   15,275,587.50 -   15,275,587.50 -

ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3,571,483.79 597,306.75     1,812,237.85 387,692.09

ค่านายหน้าค้างจ่าย 6,349,547.76 3,536,336.77    4,990,949.72 3,035,744.92

โบนัสค้างจ่าย 6,194,803.00 9,181,254.18     5,490,185.00 8,380,350.00

ค่าตอบแทนและบ�าเหน็จกรรมการ 1,930,000.00 2,560,000.00     1,930,000.00 2,560,000.00

เงินค่าสินค้ารับล่วงหน้า 1,722,151.44 2,118,274.52        408,031.44 2,098,024.52

ค่าเช่าและบริการรับล่วงหน้า 10,100,051.10 - 10,100,051.10 -

ค่าใช้จ่ายในการน�าเข้าค้างจ่าย 1,468,666.62 986,130.91     1,468,666.62 986,130.91

ค่าปรับสินค้าล่าช้า - 848,191.00 - 929,249.92

ค่าจ้างผู้รับเหมาค้างจ่าย     6,680,721.37 -      652,800.00 -

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย   5,454,175.28 4,359,322.83     4,073,700.53 3,583,645.43

อื่นๆ 908,588.59 1,433,137.42        476,716.78 868,513.64

เจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - -        352,410.28 -

รวมเจ้าหนี้อื่น 59,655,776.45 25,619,954.38   47,031,336.82 22,829,351.43

รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 171,872,404.79 151,717,591.27 171,026,601.03 145,782,894.72

18. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังกล่าว (ไม่รวมตั๋วแลกเงิน)

หน่วย: บาท

2558 2557

ตั๋วแลกเงิน

( ปี 2558 กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง)

ส่วนลด ร้อยละ 3.55 -

ทรัสต์รีซีท

(ปี 2558 และ 2557  กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศ 

2 แห่งและ 3 แห่ง ตามล�าดับ)

อัตราตามประกาศของธนาคารแห่งหนึ่ง และ 

MRR

(ร้อยละ 2.34 ถึง 4.85)

ร้อยละ MMR และ MLR-1

(ร้อยละ 4.28 ถึง 5.10)
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19. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

20. เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บัญชีนี้ประกอบด้วย

หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริษัทย่อย ได้รับการค�้าประกันการจ่ายช�าระโดยบริษัทฯ ทั้งจ�านวน

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญากู้เงินกับธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งจ�านวน 30 ล้านบาท โดยก�าหนดช�าระคืนเงินต้นตามสัญญา

เงินกู้เป็นรายเดือน เดือนละ 0.5 ล้านบาท จ�านวน 60 งวด เริ่มช�าระเงินต้นงวดแรกเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 และก�าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อ

ปี โดยเริ่มช�าระดอกเบี้ยงวดแรกเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555

บริษัทฯ ได้น�าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบริษัทไปจดจ�านองเพื่อค�้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินดังกล่าว

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงินคงเหลือ

- ภายใน 1 ปี 1,289,427.72   105,711.72 1,151,343.72   105,711.72 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3,941,378.54   405,228.26 3,550,140.54   405,228.26 

หัก ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี  (556,966.87) - (516,893.96) -

มูลค่าปัจจุบันของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่า

การเงิน
4,673,839.39 510,939.98 4,184,590.30 510,939.98

หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าการเงิน

ที่จะครบก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี (1,065,944.88) (105,711.72)   (945,561.06) (105,711.72)

สุทธิ  3,607,894.51 405,228.26 3,239,029.24 405,228.26

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจกา

2558 2557

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 16,000,000.00 30,000,000.00

เพิ่มขึ้นในระหว่างปี - -

จ่ายช�าระคืนในระหว่างปี  (6,000,000.00)  (14,000,000.00)

หัก ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก�าหนดช�าระภายใน 1 ปี  (6,000,000.00)  (6,000,000.00)

สุทธิ 4,000,000.00 10,000,000.00
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพัน    16,944,179.99  14,411,848.89  15,824,809.12 13,647,677.42

ผลก�าไร(ขาดทุน)จากการประมาณการตาม - - - -

   หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ยังไม่ได้รับรู้ - - - -

ต้นทุนบริการในอดีตที่ยังไม่ได้รับรู้  16,944,179.99  14,411,848.89 15,824,809.12 13,647,677.42

หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน – สุทธิ                      -                      -                      -                  -

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

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

   ณ วันที่ 1 มกราคม

ผลประโยชน์ที่จ่าย - - - -

ต้นทุนบริการปัจจุบัน   2,158,911.58 3,012,481.67 1,826,881.68 2,455,808.97

ต้นทุนดอกเบี้ย 373,419.52 309,580.47 350,250.02 309,580.47

ผล(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - - - -

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม  16,944,179.99  14,411,848.89 15,824,809.12 13,647,677.42

กลุ่มบริษัทฯ ก�าหนดโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้เป็นไปตามการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานซึ่งให้สิทธิแก่พนักงานที่เกษียณอายุและท�างาน

ครบระยะเวลาที่ก�าหนด เช่น 10 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนเดือนสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

21. ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

ต้นทุนบริการปัจจุบัน   2,158,911.58 3,012,481.67 1,826,881.68 2,455,808.97

ต้นทุนดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน 373,419.52 309,580.47 350,250.02 309,580.47

ผล(ก�าไร)ขาดทุนจากการประมาณการ

ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ ท่ีรับรู้ในงวด                      -                      -                      -                      -

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,532,331.10 3,322,062.14 2,177,131.70 2,765,389.44

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน  

ค่าใช้จ่ายในการขาย  1,388,659.99 1,662,106.54  1,234,552.55  1,229,586.49

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  1,143,671.11 1,659,955.60      942,579.15  1,535,802.95

รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2,532,331.10 3,322,062.14 2,177,131.70 2,765,389.44

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ได้แสดงไว้ในก�าไรขาดทุน ดังนี้

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานในก�าไรขาดทุนส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลดประมาณการจากอัตราผลตอบแทนถัวเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาล ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและสะท้อนประมาณ

การของจังหวะเวลาของการจ่ายผลประโยชน์

ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในการประมาณการความเป็นไปได้ที่จะอยู่จนเกษียณในอนาคตอย่างสมเหตุสมผลประมาณการจากตารางมรณะ

หน่วย: บาท

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

2557 2556

อัตราคิดลด ณ วันที่ 31 ธันวาคม    

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 10 ปี 2.51% 2.83%

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 20 ปี 3.16% 3.65%

   - ช่วงอายุงานจนถึงเกษียณอายุเฉลี่ย 30 ปี 3.59% 3.86%

เงินเดือนในอนาคตที่เพิ่มขึ้น 5.00% 5.00%

อัตรามรณะ ตารางมรณะปี 2551
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22. ทุนเรือนหุ้น

 ตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติให้บริษัทฯ ออกหุ้นสามัญใหม่จ�านวน 27 ล้านหุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�านวน 

135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 162 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุน    กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

ต่อมาบริษัทฯ ได้ท�าการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นจ�านวน 26,999,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าหุ้นปันผลทั้งสิ้น 

26,999,986 บาท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ช�าระแล้วเป็น 161,999,986 บาท กับกระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

23. ส�ารองตามกฎหมาย

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นส�ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองนี้จะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ทุนส�ารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถน�าไปจ่ายปันผลได้ ทั้งนี้บริษัทฯได้จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมาย

ก�าหนดแล้ว

24. เงินปันผลจ่าย

ปี พ.ศ. 2558

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนิน

งานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�านวน 12.96 ล้านบาท ในวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 และรายงานการประชุมสามัญ   ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลส�าหรับปี พ.ศ. 2557 งวดสุดท้ายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท 

ส�าหรับผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวนหุ้น 161.99 ล้านหุ้น เป็นจ�านวนเงิน 19.44 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 32.40 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 83.39 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2557 

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนิน

งานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�านวน 12.96 ล้านบาท ในวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

3/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 และรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 มีมติอนุมัติการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อนุมัติการจัดสรรก�าไรจากการด�าเนินงานและการจ่ายปันผลส�าหรับการด�าเนินงานปี พ.ศ. 2556 เท่ากับอัตราหุ้นละ 0.43 

บาท เป็นจ�านวนเงินทั้งสิ้น 58.05 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 114.39 ของก�าไรสุทธิประจ�าปี พ.ศ. 2556 ดังต่อไปนี้

1) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการด�าเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เป็นจ�านวน 

17.55 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายในวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2556

2) อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ�านวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 

หุ้นปันผล รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 27 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผลหุ้นละ 0.20 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการ

จัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ก�าหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

3) อนุมัติให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท หรือคิดเป็นจ�านวนเงิน 13.50 ล้านบาท ก�าหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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4) อนุมัติจัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายประจ�าปี พ.ศ. 2556 จ�านวน 2.70 ล้านบาท เพื่อให้บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนส�ารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 

10 ของทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนจ�านวน 162 ล้านบาท

25. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายตามลักษณะที่ส�าคัญดังนี้

26. ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

การเปล่ียนแปลงในสินค้าคงเหลือและงานระหว่างท�า (11,626,164.40) 27,689,079.47    (4,096,632.46) 27,736,929.39

ซื้อสินค้า 637,954,765.35 610,101,954.12 616,745,302.94 606,646,549.35

ค่าจ้างผู้รับเหมา 47,203,562.28 - 52,058,466.13 -

ค่าเสื่อมราคาและตัดจ�าหน่าย  14,475,964.37 12,469,599.08   14,260,129.33 12,624,132.86

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 114,332,792.52 107,606,921.53   97,039,984.19 95,747,036.28

ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย 5,989,285.83 7,569,936.17 5,696,008.25     7,544,234.06 

ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 7,452,450.05 7,451,325.71 7,047,825.78 6,982,881.80 

ค่าสาธารณูปโภค 4,223,252.27 4,232,630.91 4,163,886.19     4,230,649.92 

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

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ส�าหรับงวดปัจจุบัน 10,660,529.39 11,597,947.05  10,203,274.75 11,157,629.26

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว (946,572.48) (873,209.55)     (773,709.72) (529,479.23)

รวม 9,713,956.91  10,724,737.50 9,429,565.03 -
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่กลุ่มบริษัทฯ ไม่ได้รับรู้ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบด้วย

งบการเงินรวม

 2558 2557

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้ 42,761,682.20 48,394,636.88

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี 20.00 8,552,336.44 20.00    9,678,927.38

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 2.98 1,276,237.42 4.39 1,975,609.84

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (0.72) (306,924.83) (0.53) (237,207.62)

ผลขาดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้ 

รอการตัดบัญชี
1.99 853,184.27 1.04 470,681.23

ผลขาดทุนในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ

การตัดบัญชี แต่น�ามาใช้ลดค่าใช้จ่ายภาษี
(1.11) (470,681.23) (0.58) (259,145.40)

ผลแตกต่างชั่วคราวในปีก่อนที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
(0.12)         (51,790.43) (0.09) (41,496.75)

ผลกระทบจากการตัดรายการระหว่างกัน (0.32)      (138,404.72) (1.28) (862,631.18)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 22.72 9,713,956.91 23.81  10,724,737.50

งบการเงินเฉพาะกิจการ

 2558 2557

อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท อัตราภาษี (ร้อยละ) หน่วย : บาท

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้  37,593,388.68  49,746,007.89 

ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันตามอัตราภาษี 20.00 7,518,677.74 20.00 9,949,201.59

ค่าใช้จ่ายที่ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่ายตามประมวลรัษฎากร 5.90 2,217,812.12 1.84 916,156.06

ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้นจากรายจ่ายที่จ่ายจริง (0.82) (306,924.83) (0.48) (237,207.62)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25.08 9,429,565.03 21.36 10,628,150.03

หน่วย: บาท

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

2558 2557 2558 2557

ผลขาดทุนสะสมทางภาษีท่ียังไม่ได้ใช้

   หมดอายุในอีก 1 ปี 4,840,642.70                -                -                -

   หมดอายุในอีก 2-5 ปี 10,293,073.49 10,752,329.27                -                -

ผลแตกต่างชั่วคราว - 258,952.17                -                -

รวม 15,133,716.19 11,011,281.44                -                -

กระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริงส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังนี้
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                                               งบการเงินรวม

ก�าไร จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

 2558 2557  2558 2557  2558 2557

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
(ล้านหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

(บาท) 
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 34.31 39.86 162 162 0.21 0.24

                                               งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก�าไร จ�านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก ก�าไรต่อหุ้น

 2558 2557  2558 2557  2558 2557

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น)
(ล้านหุ้น)

(ปรับปรุงใหม่)
(บาท)

(บาท) 
(ปรับปรุงใหม่)

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

ก�าไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 28.16 39.12 162 162 0.17 0.24

หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้ว (ปรับปรุงใหม่)

หน่วย: บาท

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 135,000,000.00

   เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 26,999,986.00  

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 (ปรับปรุงใหม่) 161,999,986.00

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยในต่างประเทศของบริษัทฯ คือ บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ�ากัด ซึ่งจัดตั้งในประเทศกัมพูชาจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา

ร้อยละ 20 ของก�าไรสุทธิที่ต้องเสียภาษีหรืออัตราภาษีขั้นต�่าร้อยละ 1 ของรายได้ทั้งหมดแล้วแต่จ�านวนใดจะสูงกว่า

27. ก�าไรต่อหุ้น

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�านวณโดยหารก�าไรสุทธิส�าหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยจ�านวนถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกใน

ระหว่างปีและได้ปรับปรุงจ�านวนหุ้นสามัญที่ใช้ในการค�านวณก�าไรต่อหุ้นของงวดก่อนที่น�ามาเปรียบเทียบ (ปรับจ�านวนหุ้นตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของ

จ�านวนหุ้นสามัญที่เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 จ�านวน 27 ล้านหุ้น) โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น

ปันผลได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน

จ�านวนหุ้นสามัญที่ช�าระแล้วปรับปรุงใหม่ดังนี้

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานแสดงการค�านวณได้ดังนี้
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28. กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดย

บริษัทฯ บริษัทย่อย และพนักงานจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเข้ากองทุนด้วยจ�านวนเงินที่เท่า ๆ  กันในอัตราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือนพนักงาน และจ่าย

ให้แก่พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบริษัทฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ และบริษัท

ย่อยได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจ�านวนเงิน 2.71 ล้านบาท (ปี 2557: 2.54 ล้านบาท)

29. ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงาน

กลุ่มบริษัทฯ ได้น�าเสนอข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ โดยพิจารณาจากระบบการบริหาร การจัดการและโครงสร้างการรายงานทางการ

เงินภายในของกลุ่มบริษัทฯ เป็นเกณฑ์ในการก�าหนดส่วนงาน

ผลการด�าเนินงานตามส่วนงาน และสินทรัพย์ตามส่วนงาน รวมรายการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส่วนงาน หรือที่สามารถปันส่วนให้กับส่วนงานได้อย่างสม

เหตุสมผล รายการที่ไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่ประกอบด้วย สินทรัพย์ รายได้อื่น ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจ

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดก�าไรหรือขาดทุนตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

หน่วย: พันบาท

ธุรกิจซื้อมาขายไปอุปกรณ์

เพื่อความปลอดภัยและ

อุปกรณ์นิรภัย
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ�าบัดน�้า

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างระบบ

ประปาหมู่บ้าน

ตัดรายการระหว่าง

ส่วนงาน
งบการเงินรวม

 2558 2557  2558 2557  2558 2557  2558 2557  2558 2557

รายได้จากบุคคลภายนอก 820,267 776,374 73,080 26,636 21,556       -       -        - 914,903 803,010

รายได้ระหว่างส่วนงาน 44,856 50,010 43,784 1,288 18,170       - (106,810) (51,298) - -

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ (665,901) (611,774) (79,592) (25,452) (36,692)            - 107,569 52,061 (674,616) (585,165)

ก�าไรขั้นต้นตามส่วนงาน 199,222 214,610 37,272 2,472 3,034              - 759 763 240,287 217,845

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:

ก�าไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน - สุทธิ (683) 2,059

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 3,040 2,422

รายได้อื่น (101,587) (88,085)

ค่าใช้จ่ายในการขาย (88,107) (83,193)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (5,933)           -

ต้นทุนทางการเงิน (4,255) (2,653)

ภาษีเงินได้ (9,714) (10,725)

ก�าไรส�าหรับปี 33,048 37,670
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

 2558 2557

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน – สุทธิ 7,700 8,178

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 140,692 129,170

สินทรัพย์ส่วนกลาง 519,006 413,024

รวมสินทรัพย์ 667,398 550,372

หน่วย : พันบาท

รายได้

2558 2557

ไทย 904,710 796,456

ประเทศอื่นๆ 10,193 6,554

รวม 914,903 803,010

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทฯ น�าเสนอรายได้ตามส่วนงานแยกตามที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์ในต่างประเทศเป็นจ�านวน

เงินไม่เป็นสาระส�าคัญ

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

ข้อมูลทางการเงินจ�าแนกตามส่วนงานธุรกิจและการกระทบยอดสินทรัพย์ตามส่วนงานที่รายงานของกลุ่มบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ 

พ.ศ. 2557 มีดังต่อไปนี้

ลูกค้ารายใหญ่

กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดรายหนึ่งที่มีมูลค่าตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ

30. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า

ภาระผูกพัน

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาด�าเนินงาน

บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทฯ ได้ท�าสัญญาเช่าและรับโอนสิทธิการเช่า ประกอบด้วยสัญญา 2 ฉบับ ดังนี้

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2538 บริษัทฯได้ท�าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�าระค่าสิทธิการเช่าเป็นจ�านวนเงิน 2,800,000 บาท มีก�าหนด

ระยะเวลาการเช่า 30 ปี และต้องจ่ายค่าเช่ารายปี ตลอดอายุสัญญาเช่าปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท
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เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ได้ท�าสัญญารับโอนสิทธิการเช่าอาคารจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง เป็นจ�านวนเงิน 2,800,000 บาท มี

ก�าหนดระยะเวลาการเช่าคงเหลือ 21 ปี 2 เดือน และต้องจ่ายค่าเช่ารายปีตลอดอายุสัญญาเช่าปีละ 12,000 บาท ถึง 24,000 บาท

บริษัทย่อย

บริษัท ผล วอเตอร์ จ�ากัด

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558 บริษัทย่อยได้ท�าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัทแห่งหนึ่งโดยช�าระค่าสิทธิการเช่าเป็นจ�านวนเงิน 450,000 บาท มีก�าหนด

ระยะเวลาการเช่า 3 ปี และต้องจ่ายค่าเช่ารายเดือน ตลอดอายุสัญญาเช่าเดือนละ 12,500 บาท และมีสิทธิต่อสัญญาเช่าไปอีก 3 ปี โดยต้องจ่ายเงิน

ค่าสิทธิการเช่าอาคารเพิ่มอีกจ�านวน 522,000 บาท และค่าเช่ารายเดือนอีกเดือนละ 12,500 บาท

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน

บริษัทฯ ได้น�าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของบริษัทฯ ค�้าประกันภาระผูกพันของธนาคารดังกล่าว

หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นภายหน้า

คดีความฟ้องร้อง

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 บริษัทย่อยดังกล่าว ถูกเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศฟ้องร้องว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการผิดสัญญาซื้อขาย ตามคดี

หมายเลขด�าที่ พ.741/2556 เนื่องจากบริษัทย่อยผิดนัดไม่ช�าระค่าสินค้าจ�านวนเงิน 76,448.10 ดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทย่อยได้ยื่นค�าให้การต่อสู้คดีล่าสุด

ศาลนัดไกล่เกลี่ยและนัดสืบพยานในวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยบริษัทย่อยยื่นข้อเสนอว่าจะชดใช้หนี้ให้ในอัตราร้อยละ 10 ของมูลหนี้ทั้งหมด แต่เจ้า

หนี้ไม่ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว จึงมีการนัดไกล่เกลี่ย ในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 แต่ไม่สามารถตกลงหาข้อยุติได้ 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 บริษัทย่อยยื่นค�าร้องเพิ่มเติมค�าให้การว่า ตามค�าฟ้องของเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศดังกล่าวเป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับ

การซื้อขายระหว่างประเทศ คดีจึงอยู่ในอ�านาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าต่างประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้

1.) แอลซีและทีอาร์ 268.00 - 268.00

2.) ตั๋วสัญญาใช้เงิน 95.00 40.00 55.00

3.) หนังสือค�้าประกัน 60.70 43.83 43.83

4.) เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 51.50 - -

5.) ภาระผูกพันตามสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 275.00 - -

6.) ภาระผูกพันตามสัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ล้านดอลล่าร์สหรัฐโดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ใช้ไป 0.29 ล้านสกุลดอลล่าร์สหรัฐ
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มื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ศาลได้พิเคราะห์ค�าให้การเพิ่มเติมของบริษัทย่อยแล้วเห็นว่า กรณีมีปัญหาว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า

ระหว่างประเทศตาม พรบ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2539 มาตรา 7(5) อันอยู่ในอ�านาจของศาลทรัพย์สินและการค้าระหว่างประเทศหรือไม่ จึงให้รอการพิจารณาคดีนี้ไว้ชั่วคราวและเสนอให้ประธาน

ศาลฎีกาเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับอ�านาจศาล และให้นัดพร้อมฟังค�าวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาหรือนัดชี้สองสถานในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558 

โดยค�าวินิจฉัยของประธานศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้อยู่ในอ�านาจพิจารณาพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศาลจึง

มีค�าสั่งให้จ�าหน่ายคดีนี้และให้โจทก์ไปฟ้องยังศาลที่มีเขตอ�านาจ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เจ้าหนี้การค้าได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยต่อศาลทรัพย์สิน

ทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยศาลนัดชี้สองสถานหรือสืบพยานโจทก์ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 ซึ่งศาลได้ตรวจค�าร้องและค�า

ให้การของเจ้าหนี้การค้าแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นข้อพิพาทไม่ยุ่งยากจึงงดชี้สองสถาน ทนายโจทก์แถลงติดใจสืบพยานบุคคลจ�านวน 2 ปาก และทนาย

จ�าเลยติดใจสืบพยานบุคคลจ�านวน 1 ปาก จึงนัดสืบพยานโจทก์และสืบพยานจ�าเลยในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้พิจารณาผลกระทบจากคดีความดังกล่าวแล้วเห็นว่าจะไม่มีผลเสียหายอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงินของบริษัทฯ 

เนื่องจากได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่าวแล้วทั้งจ�านวน

31. เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในเรื่องการให้สินเชื่อ คือความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนดในสัญญาซึ่งก่อให้ เกิด ความเสียหายแก่บริษัทฯ และ

บริษัทย่อย ดังนั้น บริษัทฯและบริษัทย่อยมีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงโดย ก�าหนดวงเงินสินเชื่อและให้สินเชื่ออย่างระมัดระวัง นอกจากนี้ ยังมี

นโยบายที่จะท�าธุรกรรมกับผู้ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดโอกาสของการสูญเสียทางการเงินจากการไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้

ส�าหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์หลังจากหักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของ

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินโดยมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด (อัตราดอกเบี้ย MOR และ MLR) ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความ

เสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยจากการที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงไป 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่ส�าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินลงทุนชั่วคราวและเงินให้กู้ยืมระยะสั้นที่มี

ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีก�าหนดระยะเวลาช�าระคืนภายในหนึ่งปี ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ

บริษัทฯและบริษัทย่อยจึงอยู่ในระดับต�่า

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

กลุ่มบริษัทฯ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากกลุ่มบริษัทฯ มีเจ้าหนี้และรายการซื้อสินค้าที่คาดว่าจะเกิดที่เป็นเงินตรา

ต่างประเทศ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 บริษัทฯ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของเจ้าหนี้การค้า และรายการ

สินค้าที่คาดว่าจะเกิดขึ้นบางส่วน 

อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2557 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ

ไม่ได้มีการท�าสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนี้
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หน่วย: พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)

อัตราซื้อ อัตราขาย

ยูโร              70,539.50          477,607.53              70,539.50            477,607.53           39.0780              39.7995

ดอลล่าร์สหรัฐ        784,111.82 65,173,777.47   5,610,585.35 62,402,243.34 35.9233 36.2538

ดอลล่าร์สิงคโปร์   131,003.22 21,989,967.30      131,003.22 21,989,967.30 25.2484 25.7905

ปอนด์สเตอร์ลิง - 377,759.07 - 377,759.07 53.0726 53.9343

เยน        16,261.82 443,089.46      16,261.82 443,089.46 0.2965 0.3028

หยวนจีน       24,612.81 -   24,612.81 - 5.4677 5.6239

ริงกิตมาเลเซีย         39,361.57 -        39,361.57 - 8.2898 8.5661

ดงเวียดนาม           4,936.00 -        4,936.00 - 0.0016 0.0016

หน่วย: พันบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน
อัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558

(บาทต่อหน่วยเงินตรา

ต่างประเทศ)

อัตราซื้อ อัตราขาย

ยูโร                4,757.78          321,595.43               4,757.78               321,595.43           39.7507              40.3552

ดอลล่าร์สหรัฐ        375,801.49 77,486,716.51     2,201,066.56 74,955,275.29 32.8128 33.1132

ดอลล่าร์สิงคโปร์        201,991.30 20,969,973.92        201,991.30 20,969,973.92 24.6644 25.1274

ปอนด์สเตอร์ลิง - 642,838.36 - 642,838.36 50.7959 51.5035

เยน          14,870.94 -          14,870.94 - 0.2712 0.2765

หยวนจีน          86,228.58 -          86,228.58 - 5.2476 5.3519

ริงกิตมาเลเซีย          44,024.01 -          44,024.01 - 9.2880 9.5621

ดงเวียดนาม            4,627.50 -            4,627.50 - 0.0016 0.0016

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ�านวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์กันในขณะที่ทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและ

สามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน 
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หน่วย: บาท

งบการเงินรวม

รายการบัญชี ตามรายงานไว้ จ�านวนที่จัดประเภท ตามที่จัดประเภทใหม่

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร -           3,385,000.00           3,385,000.00

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ      81,311,315.51           (3,385,000.00) 77,926,315.51

34. การอนุมัติงบการเงิน

กรรมการผู้มีอ�านาจของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้ออกงบการเงินนี้เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่จะครบก�าหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้ และเจ้าหนี้ เงินให้กู้ยืม และเงิน

กู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

เงินกู้ยืมระยะยาวที่อัตราดอกเบี้ยคงที่แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยค�านวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณ

ในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน ส่วนมูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ อัตราดอกเบี้ยปรับขึ้น ลงตามราคาตลาด หรืออัตราดอกเบี้ยใกล้

เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรม โดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชี ที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

สัญญาเช่ามูลค่ายุติธรรมค�านวณจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคตคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาด ณ วันที่ในงบแสดง

ฐานะการเงิน

32. การบริหารจัดการทุน 

วัตุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่ส�าคัญของกลุ่มบริษัทฯ คือการจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทางการเงินที่เหมาะสมและการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการ

ด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มบริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.07: 1 (2557: 0.71: 1) และบริษัทฯ มี

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.06: 1 (2557: 0.68: 1)

33. การจัดประเภทรายการ

บริษัทฯ ได้มีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท

รายการบัญชีในงวดปัจจุบัน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิหรือส่วนของผู้ถือหุ้น   การจัดประเภทรายการใหม่มีดังต่อไปนี้
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