
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
     

                 หนา 
 

สวนที่ 1  บริษัทที่ออกหลักทรัพย          สวนท่ี 1 หนา 1 
1. ปจจัยความเส่ียง          สวนท่ี 1 หนา 2 
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ         สวนที่ 1 หนา  5 
3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ        สวนท่ี 1 หนา 12 
4. การวิจัยและพัฒนา          สวนท่ี 1 หนา 44 
5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ        สวนที่ 1 หนา 45 
6. โครงการในอนาคต          สวนท่ี 1 หนา  49 
7. ขอพิพาททางกฎหมาย          สวนท่ี 1 หนา  50 
8. โครงสรางเงินทุน          สวนที่ 1 หนา  51 
9. โครงสรางการจัดการ          สวนที่ 1 หนา  53 
10. การควบคุมภายใน          สวนที่ 1 หนา  86 
11. รายการระหวางกัน          สวนท่ี 1 หนา  87 
12. ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน        สวนท่ี 1 หนา  98 
13. ขอมูลอื่นๆที่เก่ียวของ          สวนที่ 1 หนา  121 

 
 

สวนที่ 2  การรับรองความถูกตองของขอมูล        สวนท่ี  2 หนา  1 
 
 

เอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท     
เอกสารแนบ 2  ขอมูลการดํารงตําแหนงของกรรมการ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทยอย 
  บริษัทรวม หรือ บริษัทที่เก่ียวของ 
เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  รายงานผูสอบบัญชี 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 1 
บริษัทที่ออกหลักทรัพย 

ขอมูลทั่วไป 
ชื่อบริษัทท่ีออกหลักทรัพย : บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ชื่อยอ : PHOL 
ทุนจดทะเบียน : 135,000,000.00  บาท (หุนสามัญ 135,000,000 หุน)มูลคาหุนละ 1 บาท 
ทุนชําระแลว : 135,000,000.00  บาท (หุนสามัญ 135,000,000 หุน)มูลคาหุนละ 1 บาท 
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และสิง่แวดลอม 
ท่ีต้ังสํานักงานใหญและบริษัทยอย : เลขท่ี 1/11 หมูท่ี 3 ถนนลําลูกกา ตําบลลาดสวาย อาํเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150   

ท่ีต้ังสํานักงานสาขา : 1) เลขท่ี 308/3-4 ถนนสขุุมวิท ตําบลมาบตาพุต อําเภอเมือง จงัหวัด ระยอง 

  2) เลขท่ี 47/55-57 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม                  
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088 
โทรศัพท : 0-2791-0111  
โทรสาร : 0-2791-0100-3   
เว็บไซต : www.pdgth.com 

เลขานุการบริษัท 
 
 
นักลงทุนสัมพันธ 
 

: 
: 
 
: 
: 

คุณเสาวภา  ชูรุจพิร 
โทรศัพท  0-2791-0151 
E-mail address:  cs@pdgth.com 
คุณปภาดา  สุวรรณกูฏ 
โทรศัพท 0-2791-0206 
E-mail address:  ir@pdgth.com  

ชื่อ สถานท่ีต้ังของบุคคลอางองิอื่น ๆ   
นายทะเบียนหลักทรัพย : บริษัท ศูนยรบัฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด 

ท่ีต้ัง 
: 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 
โทรศัพท : 0-2229-2800 
โทรสาร : 0-26545642 
เว็บไซต : www.tsd.co.th 
ผูสอบบัญช ี : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากัด 

ท่ีต้ัง 
: เลขท่ี 100/31-32, ชั้น 16 100/2 อาคารวองวานิชคอมแพล็กซ บี พระราม 9 แขวงหวยขวาง 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท : 0-2645-0101 
โทรสาร : 0-2645-0110 
เว็บไซต : www.ans.co.th 
ท่ีปรึกษากฏหมาย : บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต 

ท่ีต้ัง 
: 546 อาคารยูนิเวสทคอมเพล็กซ ชัน้ 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

10900     
โทรศัพท : 0-2511-1512,0-2513-1976 
โทรสาร : 0-2938-1247,0-2938-1957   
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

1. ปจจัยความเส่ียง และแนวทางการปองกันความเส่ียงของบริษัท  
 

1.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 

สินคาท่ีบริษัทจัดจําหนายสวนใหญเปนสินคาท่ีนําเขาจากตางประเทศโดยตรง โดยยอดการสั่งซื้อสินคาจาก
ตางประเทศในป 2553 และป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 61 และรอยละ  62 ของยอดการสั่งซื้อท้ังหมด ตามลําดับ ซึ่งการเสนอ
ราคาและการชําระเงินจะใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐและดอลลารสิงคโปรเปนหลัก ในขณะท่ีสินคาท้ังหมดจัดจําหนายในประเทศ 
ดังน้ันบริษัทจึงอาจไดรับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งจะสงผลกระทบตอตนทุนสินคาและกําไรขั้นตนของ
บริษัท อยางไรก็ดีบริษัทไดคํานึงถึงผลกระทบดังกลาวและทําการขอเปดวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงิน
เพ่ือปองกันความเส่ียงดังกลาว ซึ่งเปนวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดเจาหน้ีการคาตางประเทศในขณะใดขณะหน่ึง ท้ังน้ี ณ วันท่ี 
31 ธันวาคม 2554  บริษัทมีวงเงินซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนากับสถาบันการเงินเปนซึ่งแบงเปนวงเงินสกุลบาทไทย 120 
ลานบาท  และดอลลารสหรัฐเทากับ 1.15  ลานเหรียญ  โดยบริษัทจะซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนาอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากน้ี
บริษัทไดมีการบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศดวยการติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยน
อย างตอเน่ือง  ทําใหบริษัทไดรับผลกระทบจากความเส่ียงดังกลาวอยางจํากัด ดังจะเห็นไดจากผลการบริหารความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยนในรอบ 3 ปยอนหลัง ต้ังแตป 2552 ป 2553 และ ป 2554 ท่ีมียอด กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน เทากับ (0.23)  
ลานบาท  3.38 ลานบาท  และ (1.20) ลานบาท ตามลําดับ  นอกจากน้ีเม่ืออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปล่ียนแปลงจนมีผลทําใหตนทุน
สินคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นมาก บริษัทจะทําการปรับราคาสินคาไปตามสภาพตลาดโดยแจงใหลูกคาทราบลวงหนา ดังน้ันความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมสงผลกระทบตอรายไดและตนทุนของบริษัทอยางมีนัยสําคัญ  

1.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเปนตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand) ที่สําคัญ 

บริษัทเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม ท่ีดําเนินธุรกิจกับบริษัทคูคาท่ี
เปนบริษัทผูผลิตสินคาหรือผูจัดจําหนายท่ีมีตราสินคาของตนเองมาเปนระยะเวลา 30 ป สําหรับตราสินคาท่ีมียอดขายสูงสุด 3 
อันดับแรก คิดเปนประมาณ รอยละ 46 รายไดจากการขาย ในป 2553 และ ป 2554  ดังน้ันหากบริษัทมีการสูญเสียตราสินคา
ดังกลาวไปอาจกอใหเกิดผลกระทบตอยอดขายของบริษัทได อยางไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผานมาบริษัทสามารถปฏิบัติตาม
เงื่อนไขทางการคาตามท่ีตกลง จึงไดรับความไววางใจจากบริษัทคูคาใหเปนตัวแทนจําหนายสินคามาโดยตลอด ดังจะเห็นไดจากการ
ท่ีบริษัทมียอดขายท่ีเติบโตขึ้นเปนลําดับ  

นอกจากน้ี บริษัทไดดําเนินการปรับปรุง พัฒนาระบบบริหารชองทางจัดจําหนาย ใหครอบคลุมกลุมลูกคาเปาหมาย 
มากขึ้นรวมท้ังการมีภาพลักษณของผูจัดจําหนายสินคาดานอุปกรณนิรภัยและสิ่งแวดลอมครบวงจรอยางมืออาชีพ เพ่ือใหบริษัท
เจาของตราสินคามีความม่ันใจในบริษัท และยังคงมอบหมายใหบริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาตางๆ ตอไปอยางตอเน่ือง 

1.3 ความเส่ียงจากการไมไดตอสัญญาแตงต้ังตัวแทนจําหนายตราสินคา (Brand)  

ดวยประสบการณดําเนินงานในธุรกิจน้ีมามากกวา 30 ป บริษัทมีตราสินคาท่ีจําหนายมากกวา 40 ตราสินคา มีการ
ใหบริการและมีความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาจนเปนท่ียอมรับของลูกคา อีกท้ังมีฐานลูกคาท่ีแข็งแกรงกวา 4,000 ราย บริษัทจึงม่ันใจวา
หากมีการสูญเสียตราสินคาใดสินคาหน่ึงไป บริษัทจะสามารถหาผลิตภัณฑตราสินคาอื่นมาทดแทนและตอบสนองความตองการ
ของลูกคาได นอกจากน้ีบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะพัฒนาตราสินคาของบริษัทเอง รวมถึงการนําเขาตราสินคาใหมเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 
ซึ่งเปนการลดความเส่ียงไดอีกทางหน่ึง 

1.4 ความเส่ียงจากการที่บริษัทเจาของตราสินคาเขามาทําการตลาดเอง 

 กรณีท่ีบริษัทเจาของตราสินคามีความประสงคจะเขามาทําตลาดในประเทศไทยโดยตรงโดยไมผานบริษัท อาจทําให
บริษัทมีความเส่ียงในการสูญเสียความเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาน้ันๆ และมีความเส่ียงท่ีจะตองแขงขันกับบริษัทเจาของตรา
สินคาท่ีจะเขามาทําการตลาดเอง อยางไรก็ดีบริษัทเชื่อวาความเส่ียงดังกลาวมีโอกาสเกิดนอยเนื่องจากบริษัทเปนตัวแทนจําหนาย
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สินคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาแบบครบวงจร ครอบคลุมอุตสาหกรรมตางๆ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ นอกจากน้ีบริษัทยังมีบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธเพ่ือสนองตอความตองการ
ตามแนวโนมของธุรกิจในปจจุบันและอนาคต ที่กําลังมุงเนนไปสูการลดตนทุนและขั้นตอนการทํางานโดยการสั่งซื้อจากผูขายเพียง
รายเดียว  

1.5 ความเส่ียงจากลูกหนี้การคา 

 การจัดจําหนายสินคาของบริษัทในป 2553 และ ป 2554 มียอดขายเครดิตคิดเปนประมาณ รอยละ 96 และ 95 ของ
รายไดรวมจากการขายและการใหบริการ โดยเปนการจําหนายแบบใหเครดิตในการชําระเงิน ดังน้ันกรณีท่ีลูกคาของบริษัทมีลักษณะ
เปนหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเปนจํานวนท่ีมีนัยสําคัญอาจสงผลตอสภาพคลองและผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทจึงมี
นโยบายเนนการควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการคา ซึ่งในสวนของลูกคารายใหม (ยกเวนลูกคารายใหญท่ีเปนนิติบุคคลท่ีมีชื่อเสียง
เปนท่ียอมรับท่ัวไป) จะตองมีการส่ังซื้อสินคาเปนเงินสดเปนระยะเวลาหน่ึงกอนท่ีจะมีการพิจารณาเปดวงเงินใหเครดิตในการสั่งซื้อ 
นอกจากนี้บริษัทยังมีนโยบายการใหเครดิตท่ีรัดกุมกับลูกคาโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกคาสมํ่าเสมอ จึงทําใหท่ีผานมา
ระหวางป 2552 ถึง ป 2554  บริษัทมียอดหน้ีสงสัยจะสูญจากลูกหน้ีการคาเพียงรอยละ 0.38 รอยละ 0.001 และ รอยละ 0.67 ของ
ยอดขายเครดิตตามลําดับ  สําหรับนโยบายการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญน้ัน บริษัทมีนโยบายการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดย
บันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจากจํานวนหน้ีอาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมไดตามเงื่อนไขการชําระเงิน 
โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ีงบดุล โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายุ
การชําระหน้ีเกิน 180 วัน และไมมีการเคลื่อนไหว ซึ่งอาจพิจารณา ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญรอยละ 100 จากยอดหน้ีคงคางท้ังสิ้น
เปนราย ๆ ไป 

1.6  ความเส่ียงจากระบบการจัดซื้อและบริหารสินคาคงคลังของบริษัท 

บริษัทมีรายการสินคาท่ีจําหนายอยูมากกวา 3,000 รายการ โดยสินคาบางรายการที่เปนท่ีนิยมของลูกคาจะมีการขาด
ตลาดบางในบางโอกาส หรือมีสินคาบางรายการท่ีคงคางอยูในคลังสินคาไมไดนําออกมาจําหนายหรือจัดโครงการสงเสริมการขาย
เพ่ือจําหนายสินคาคางสต็อคใหเร็วขึ้น ทําใหบริษัทเสียโอกาสในการจําหนายสินคา เชน สินคาลาสมัย สินคาหมดอายุ เปนตน 
อยางไรก็ตามบริษัทมีนโยบายท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการ โดยการบริหารจัดการหวงโซอุปทานท้ังระบบ และไดนําเอา
โปรแกรมคลังสินคา (WMS) มาจัดการ ในดานการบันทึกรายละเอียดของสินคา การเก็บสินคา การกระจายสินคา และการสั่งซื้อ
สินคา เพ่ือใหไดสินคาท่ีถูกตอง รวดเร็ว สามารถบริหารคลังสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของลูกคาและทํา
ใหลูกคาม่ันใจในการใหบริการไดเปนอยางดี  บริษัทเชื่อวาโปรแกรมระบบบริหารคลังสินคาน้ีจะชวยลดปญหาเร่ืองการขาดสินคา
และการมีสินคาคางสต็อค อัตราการหมุนของสินคา อันเปนการชวยบริหารตนทุนสินคาไดอีกทางหน่ีง   

1.7 ความเส่ียงจากโครงการขายน้ําที่ไดจากการบําบัดใหกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกบัรปูแบบ
ของสัมปทาน 

ในป 2554 บริษัทมีโครงการขายนํ้าท่ีไดผานการบําบัดใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ในลักษณะรูปแบบ
ของสัมปทานจํานวน 2 โครงการ โดยบริษัทลงทุนในเคร่ืองจักรและอุปกรณรวมถึงการติดต้ังพรอมใชงานใหกับลูกคาท้ังหมด ซึ่ง
บริษัทเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และเก็บรายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีบําบัดแลวจากลูกคาตามท่ีระบุใน
สัญญา ซึ่งท้ังสองโครงการไมพบความผิดพลาดจากการผิดสัญญาหรือการจายชําระเงิน แตความคุมทุนของโครงการยังไมไดตาม
เปาหมาย เพ่ือเปนการลดความเส่ียงดังกลาวบริษัทมุงเนนการจัดการบริหารตนทุนโดยการกําหนดอัตรากําไรขั้นตนขั้นตํ่าและให 
ผูรับจางชวงเปนผูดําเนินการบริหารจัดการใหเปนไปตามเปาหมายภายใตงบประมาณท่ีกําหนด 

1.8 ความเส่ียงจากเงินลงทุนและการใหกูยืมเงินแกบริษัทยอย 

ปจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทยอยในสัดสวนรอยละ 76.67 คิดเปนมูลคาเงินลงทุนจํานวน 11.50 
ลานบาท นอกจากน้ี บริษัทตกลงใหบริษัทยอยกูยืมเงินโดยการออกต๋ัวเงินมูลคา 5 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย MLR+3 ตอป และทํา
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สัญญาคํ้าประกันสินเชื่อประเภทหนังสือคํ้าประกัน ใหแกบริษัทยอยเปนวงเงิน 20 ลานบาท โดยบริษัทเปนผูถือหุนเพียงรายเดียวท่ี
ใหการสนับสนุนทางดานการเงิน ดังน้ันหากผลประกอบการของบริษัทยอยไมเปนไปตามแผน อาจจะทําใหบริษัทยอยไมสามารถ
ชําระดอกเบ้ียและเงินกูยืมไดตามเงื่อนไขและตามระยะเวลาท่ีกําหนด  ซึ่งการใหการสนับสนุนดานการเงินขางตนจะสงผลกระทบตอ
เงินลงทุนและเงินใหกูยืมในสวนของเงินตนของบริษัท ไมเกิน 16.50 ลานบาท และภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
เปนจํานวนไมเกิน 20 ลานบาท นอกจากน้ียังอาจจะไมไดรับการจายชําระดอกเบ้ีย รวมถึงความเสียหายอื่นๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการ
คํ้าประกัน จากการใหการสนับสนุนดานการเงินดังกลาว ท้ังน้ีการใหเงินกูยืมดังกลาวเปนขอตกลงในการรวมทุนต้ังแตเร่ิมกอต้ัง
บริษัทยอย เพ่ือใหบริษัทยอยมีสภาพคลองหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ 

อยางไรก็ตามบริษัทไดตระหนักถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นกรณีบริษัทยอยไมสามารถดําเนินการไดตามแผนซึ่งอาจ
สงผลกระทบตอความสามารถในการชําระหน้ีใหกับบริษัทตามสัญญาท่ีไดระบุไวขางตน บริษัทจึงไดกําหนดนโยบายในการใหการ
สนับสนุนทางการเงินใหแกบริษัทยอย โดยในอนาคตมีนโยบายใหบริษัทยอยพ่ึงพาตนเองโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน  เวน
แตหากมีความจําเปนท่ีจะขอใหบริษัทสนับสนุนทางการเงินเพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ  จะตองขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการในแตละคร้ัง  และการสนับสนุนทางการเงินดังกลาวจะตองเปนไปตามสัดสวนการถือ
หุน สําหรับงบการเงินป 2554 บริษัทฯไดต้ังสํารองการดอยคาของเงินลงทุนเต็มจํานวนแลว  

1.9 ความเส่ียงจากการดําเนินงานของบริษัทยอย 

  ความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากรหลัก 

  ธุรกิจของบริษัทยอยเปนธุรกิจท่ีตองอาศัยความรูความสามารถ รวมถึงประสบการณของบุคลากรในการดําเนินงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย ซึ่งตองพ่ึงพาความรู และความชํานาญ
เฉพาะดานของบุคลากรเปนหลัก โดยเฉพาะวิศวกรผูเชี่ยวชาญในดานวิศวกรรมสิ่งแวดลอมท่ีมีประสบการณ การสูญเสียบุคลากร
เหลาน้ียอมสงผลกระทบตอการดําเนินงานและความสามารถในการแขงขันของบริษัทยอย อยางไรก็ตามในป 2554 บริษัทไดพัฒนา
บุคลากรและสรรหาผูท่ีมีความรู ในธุรกิจเร่ืองการออกแบบและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีนํ้าเสีย เขามารวมงานกับบริษัทฯ รวมท้ัง 
กระจายอํานาจการบริหารจัดการภายในบริษัทยอยใหม   

  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 

 ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ตลอดเวลาท่ีผานมา ท้ังในดานประสิทธิภาพ ราคา และความเหมาะสมกับลักษณะการใชงานแตละประเภท ซึ่งจะสงผลตอ
ความสามารถของการแขงขันและภาวะการแขงขันในอุตสาหกรรม ดังน้ัน บริษัทและบริษัทยอยในฐานะผูจัดจําหนาย ผูผลิตอุปกรณ 
และผูใหบริการจึงตองมีการศึกษาและติดตามขอมูลของเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑใหมๆ เพ่ือใหมี
ความสามารถในการแขงขันอยางตอเน่ือง ซึ่งบริษัทไดมีการสงพนักงานเขารวมการอบรมและสัมมนา และมีการติดตามเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนไปจากสื่อตางๆอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงไดมีการจัดทําโครงการพัฒนาและฝกอบรมบุคลากร รวมกับสถาบันการศึกษาที่มี
ความชํานาญ และยังไดรับความรูในดานเทคโนโลยีเพ่ิมเติมในหลายๆ ดานท่ีไดรับการนําเสนอจากผูผลิตสินคาท่ีบริษัทเปนตัวแทน
จําหนายและในป 2554 บริษัทไดรับการถายทอดเทคโนโลยีในการบําบัดนํ้าจาก บริษัท GE Water and Process Technology 
(Thailand) จํากัด  โดยวิธีเขารวมสัมมนากับผูขายเปนประจําทุกป ควบคูกับการทําวิจัยและพัฒนาสินคาดวยทีมงานของบริษัทฯ  
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1   ประวัติความเปนมาและการเปล่ียนแปลงสําคัญ 

 บริษัท ผลธญัญะ จํากัด (มหาชน) หรือตอไปเรียกวา “บริษัท” จดทะเบียนจัดต้ังบริษัทเม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2504 โดยมี
วัตถุประสงคเร่ิมแรกเพ่ือจําหนายเมล็ดธัญพืชและสนิคาทางการเกษตร บริษัทไดมีการหยุดดําเนินกิจการไประยะหน่ึง จนในป 2521     
คุณชวลิต หวังธาํรง   ไดเขามาดําเนินกิจการของบริษัทโดยเปลีย่นประเภทธุรกิจมาเปนผูจัดจาํหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และส่ิงแวดลอม 

                  พัฒนาการท่ีสําคัญของบริษัท  สรุปไดดังน้ี 

ป 2548 บริษัทไดขยายการลงทุนไปตางประเทศ โดยลงทุนคิดเปนรอยละ 25 ในบริษัท แอเจิล แอล็ไลแอนซ จํากัด 
(Aegle Alliance Pte. Ltd.) ประเทศสิงคโปร  ซึ่งเปนบริษัทท่ีมีทุนจดทะเบียน 750,000 ดอลลารสิงคโปร 
โดยมีวัตถุประสงคประกอบธุรกิจโดยการถือหุน (Holding Company) เพ่ือลงทุนในธุรกิจการจัดจําหนาย
สินคาท่ีเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพ่ืออาชวีอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในประเทศจีน 
โดยในป 2549 บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จาํกดั ไดเขาไปลงทุนในธุรกิจการจัดจําหนายสินคาท่ีเกีย่วกับ
ผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในบริษัท แอเจิล เซฟต้ี   
อีควิปเมนท (เซี่ยงไฮ) คอรปอเรชั่น จํากัด (Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.Ltd.) ท่ีประเทศจนี 

ป 2550   บริษัทไดมีการปรับปรุงโครงสรางองคกรใหมเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตและการนําบริษัทเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีเปาหมายท่ีจะดําเนินธุรกิจท้ังหมดภายใตชื่อบริษัท   
“ผลธัญญะ” เพียงแหงเดียว ท้ังน้ีไดมีการดําเนินการรับโอนกจิการของบริษัทอื่นๆ ท่ีประกอบธุรกิจประเภท
เดียวกันภายใตการถือหุนของกลุมผูถือหุนและผูบริหารบางสวนของบริษัท ซึ่งประกอบดวย 

 บริษัท เพอซันแนล เซฟต้ี จํากัด  
 บริษัท พีดี โปรเกรส จํากัด  
 บริษัท พีดีเอ ซัพพลาย จํากัด  
 บริษัท พีดีอาร ซพัพลาย จํากัด 
 บริษัท พีดีซี ซัพพลาย จํากัด 

โดยปจจบุัน 5 บริษัทดังกลาว ไดทําการจดทะเบียนเลิกกิจการแลว และอยูระหวางการชําระบัญชีนอกจากน้ี
บริษัทยังมีการปรับโครงสรางโดยการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีไมมีความเก่ียวของกบัธุรกิจหลักของบริษัท
ออกไป โดยไดทําการขายหุนรอยละ 20 ในบริษัท ซีเอสจี โซลชูั่น จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจจดัจําหนาย
เคร่ืองตรวจความถี่ทางดานโทรคมนาคมออกไปใหกบับุคคลภายนอก เพ่ือเปนการรองรับการขยายตัวใน
อนาคต ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทไดทําการยายท่ีทําการแหงใหมมาอยู ณ ท่ีทําการปจจุบนัซึ่ง
ประกอบดวยอาคารสํานักงานใหญและอาคารคลังสินคา 

ป 2551 บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด และจดทะเบยีนเพ่ิมทุนจาก 95 ลานบาทเปน 135 
ลานบาทเพ่ือรองรับการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทใหแกประชาชนทั่วไป พรอมเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตรา
ไวจากหุนละ 5 บาทเปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมตอ
สํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและคําขอใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  เม่ือวันท่ี 27 มิถนุายน 2551 โดยไดรับอนุญาตจากทางสํานักงานกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายหุนท่ีออกใหมได เม่ือวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2551 และไดรับ
พิจารณาจากทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวาดวยการรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ   
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ยกเวนคุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงต้ังนายทะเบียนหลักทรัพยเม่ือวันท่ี           
3 พฤศจิกายน 2551 อยางไรก็ตามบริษัทตัดสินใจเลื่อนการขายหุนออกไปเน่ืองจากภาวะในชวงเวลาน้ันไม
เอือ้อํานวย บริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL 

ป 2552 
มิถุนายน 2552   

 

 

บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท  แอเจิล  แอ็ลไลแอนซ  จํากัด ใหกับผูถอืหุนของบริษัทและผูบริหารของ  บริษัท 
แอเจิล เซฟต้ี อคีวิปเมนท (เซีย่งไฮ) คอรปอเรชั่น จํากัด  เพ่ือลดความเส่ียงจากการลงทุนและภาระท่ีตอง
สนับสนุนทางการเงินท้ังในรูปเงินลงทุนและเงินใหกูยืมเพ่ิมเติมในอนาคต เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีผาน
มาของบริษัทรวมน้ียังไมสามารถสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทไดในระดับท่ีคาดหวังไวและยงัมีความไม
แนนอนของผลประกอบการ (โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในสวนท่ี 2-13 ขอมูลอืน่ท่ีเกีย่วของ) 

พฤศจิกายน 2552 บริษัทขยายการลงทุนไปในธุรกิจเกีย่วกับสิ่งแวดลอม (Environment Products) โดยรวมกับพันธมิตรทาง
ธุรกิจจัดต้ังบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด (“บริษัทยอย”) เพ่ือประกอบธุรกิจออกแบบ ประกอบ และ
จําหนายระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสยี ไดแก ระบบผลิตนํ้าประปา และระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลบัมาใช
ใหม เปนตน โดยมีมูลคาเงินลงทุนเทากับ 3 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนท้ังหมด 5 ลาน
บาท 

ป 2553 
พฤษภาคม 2553   

 

 

บริษัทซื้อท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางในอําเภอเมือง จงัหวัดระยอง มูลคา 3.9 ลานบาท สําหรับใชเปนสํานักงาน
สาขาและคลงัสินคาแหงใหมแทนท่ีทําการสาขาเดิมของสาขาระยอง เพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ โดย
เปดใชงานในวันท่ี 4  พฤศจิกายน  2553 

มิถุนายน 2553 บริษัทเร่ิมโครงการบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (Total Quality Management หรือ “TQM”) เพ่ือสงเสริมการ
ปรับปรุงคุณภาพงานใหเกิดขึ้นท่ัวท้ังองคกร ซึ่งมีระยะเวลาโครงการประมาณ 3 ป 

กรกฎาคม 2553 บริษัทไดรับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL 

กันยายน 2553 บริษัทยอยเร่ิมดําเนินการโรงงานประกอบระบบบําบดันํ้าดีและนํ้าเสียโดยต้ังอยูในอําเภอบางบัวทอง จังหวัด 
นนทบุรี ซึ่งเปนการเชาพ้ืนท่ีและอาคารจากบริษัท 

ธันวาคม 2553 วันท่ี 7 ธันวาคม 2553 บริษัทไดรับอนุญาตใหเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดลักทรัพพย เอ็ม เอ ไอ โดยจัด
หมวดหมูในหมวดธุรกิจขนาดกลาง โดยใชชือ่ยอหลักทรัพยวา PHOL  และเร่ิมเปดทําการซื้อ-ขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพพย เอ็ม เอ ไอ ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2553   

ป  2554 

มีนาคม 2554   

 

วันท่ี 29 – 30 มีนาคม 2554 บริษัทไดเร่ิมโครงการจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management หรือ 
“KM”) โดยรวมกับสถาบันสงเสริมความรูเพ่ือสังคม (ส.ค.ส.) และ ดร.วรภัทร ภูเจริญ  เพ่ือถายทอความรูและ
สรางการจัดการองคความรูในองคกรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

พฤษภาคม 2554 บริษัทมีความภาคภูมิใจในการเขารวมโครงการพัฒนาองคกรเพ่ือกาวไปสูองคกรแหงความสุขHappy8 
workplace อยางยั่งยืนโดยพนกังานมีสวนรวมและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยรวมมือกบัสมาคมอุตสาหกรรม
ไฟฟาอิเล็กทรอนิกส และโทรคมนาคมไทย (สฟอท.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และริเร่ิมการสรางและสนับสนุนองคกรใหเปนองคกรแหงคนดีท่ีมีความรับผิดชอบชุมชนและสังคม
อยางยัง่ยืน 

กรกฏาคม  2554   เร่ิมนําระบบ OHSAS 18001 เขามาฝกอบรมความรูเบื้องตนเกี่ยวกับระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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  โดยเร่ิมวางระบบและขอรับรองระบบภายในป 2555 
ธันวาคม 2554 
 

จัดใหมีหลักสูตรอบรมการบริหารความเส่ียงใหแกพนักงานท่ัวท้ังองคกรรับทราบ และนําระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีเปนมาตรฐานสากลมาใชเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจ 

 
นอกจากในป 2554 บริษัทไดรับแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายตราสินคาใหมจํานวน  4 ตรา คือ  1) Bullard: Fire 

protection ,หมวกนิรภัย, หมวกดับเพลิง  2)   Chemtex :วัสดุดูดซับสารเคมี, นํ้ามัน , 3)   Bennett : ชุดกันไฟฟา Conductive Suit 
และ 4)   Tencate : ชุดกันไฟ ซึ่งเปนผลิตภัณฑในกลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 

 
2.2   ภาพรวมการประกอบธรุกจิของบริษัทและบริษัทยอย 

 บริษัทและบริษัทยอยประกอบธุรกจิ 2 ธุรกิจหลัก ไดแก   ธุรกิจจัดจาํหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดลอม ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท และธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกีย่วกับระบบบําบดันํ้าซึ่งดําเนินการโดยบริษัท
และบริษัทยอยโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 2.2.1 ธรุกจิจดัจําหนายผลิตภัณฑเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  
ดําเนินการโดยบริษัท ท้ังน้ีบริษัทถอืเปนหน่ึงในผูนําท่ีมีการจัดจําหนายสินคาอยางครบวงจร ภายใตตราสินคา (Brand) ท่ีมีชื่อเสยีง
มากกวา 40 ตราสินคา โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ 

  ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

1) อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) 

เปนอปุกรณท่ีบุคคลหรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหน่ึงของรางกายหรือหลายสวนรวมกันในขณะ
ทํางาน เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน เชน อันตรายจากความรอน, แสง, เสียง, 
สารพิษ, สารเคม ี เปนตน โดยสินคาในหมวดอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลน้ี สามารถแบงเปนอุปกรณท่ีใชปกปองรางกาย
ต้ังแตศรีษะจรดเทา เชน หมวกนิรภัย, แวนตานิรภัย, ท่ีอุดหู, หนากากปองกันฝุนและสารเคมี, ถุงมือนิรภัย, รองเทา
นิรภัย, ชุดผจญเพลิง และอปุกรณปองกันภัยอื่นๆ เปนตน 

2) อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environment Products)   
เปนอปุกรณท่ีใชเพ่ือสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ เชน เคร่ืองตรวจวัดแกสพิษและแกสไวไฟในอากาศ, 
อุปกรณชําระลางตา และลําตัวฉุกเฉิน, อุปกรณจัดเก็บ ขนยาย และถายเทสารเคมี, อุปกรณถายเทอากาศ, อปุกรณ
ดูดซับสารเคมี, ผาเช็ดชิ้นงาน, แผนยางปูโตะ, แผนกาวดักฝุน, อุปกรณล็อกนิรภัย, ปายเพ่ือความปลอดภัย (Safety 
Sign) เปนตน 
 

นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก ENV-SAFE และ Synos โดยตราสินคาENV-SAFE 
ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลติในประเทศผลิตให ในขณะท่ีตราสินคา Synos ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิตตางประเทศ
ผลิตให ท้ังน้ีในสวนผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัทไดวางตําแหนงสินคาภายใตตราสินคาของบริษัทใหเปน
สวนเติมเต็มชองวางในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลกูคาท่ีตองการสินคาท่ีมีคุณภาพแตคํานึงถึงเร่ืองราคา  
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2.2.2 ธรุกิจจัดจาํหนาย ผลิต และใหบริการเกีย่วกับระบบบําบัดน้ํา ดําเนินการโดยบริษัท โดยแบงการดําเนินงาน
ออกเปน 4 สวนหลักดังน้ี 

        2.2.2.1  การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย ดําเนินการโดยบริษัท 

                การดําเนินงานสวนน้ีจะดําเนินงานโดย บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจเินียร่ิง จํากดั ซึ่งเปนผูดําเนินการในสวน
การออกแบบ ผลติ และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มุงเนนในระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความตองการในการใชนํ้า โดย
การบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่งรวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม, งาน
โครงสราง, การติดต้ังและติดตามผล, การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ, การซอมบํารุงและงานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบง
ประเภทการใหบริการไดดังน้ี  

1)  บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  

2) บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) ภายใตตราสินคาของผูวาจาง 
   (OEM : Original Equipment Manufacturer) 

 2.2.2.2 การใหบริการจําหนายบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ (Operation and 
maintenance service)  ดําเนินการโดยบริษัทยอย 

2.2.2.3 การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ  เคร่ืองจกัรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 
บริษัทจะเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกบัระบบบําบัดนํ้าประเภทตางๆ เชน อปุกรณและสาร

กรองตะกอน, เคร่ืองสูบนํ้า, ประตูนํ้า, ชุดกวนผสม, ถังเก็บนํ้า, สารเคมีและสารละลายตางๆ, ระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ 
(Module) เปนตน  

    2.2.2.4 การใหบริการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับรูปแบบของ
สัมปทาน (Build-Own -Operate) ดําเนินการโดยบริษัท 

                      การดําเนินการในสวนน้ีจะเปนการลงทุนโดยบริษัท โดยลักษณะการลงทุนจะเปนในรูปแบบเดียวกับ
สัมปทาน กลาวคือบริษัทจะเปนผูลงทุนในการจัดจางบริษัทยอยเพ่ือดําเนินการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบดังกลาวโดยบริษัทจะ
รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และนําระบบไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาในลักษณะพรอมใชงาน และเก็บเกี่ยว
รายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีบําบัดไดใหกับลูกคาตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษัทจะไดรับคาบริการเปนคานํ้าท่ีบําบัดแลว
และถูกนําไปใชโดยลูกคาเปนรายไดตอบแทนใหกับบริษัท  ในขณะที่บริษัทยอยก็จะไดรับคาตอบแทนเปนคาบริการซ่ึงเปนราคา
ตลาด       ท้ังน้ีบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ระบบดังกลาวและจะทําการวาจางบริษัทยอยในการดูแลควบคุมระบบ โดยคาดวาจะ
มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป ทําสัญญา 5-10 ป และใชเม็ดเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาทตอ 1 โครงการ 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถสรุปไดดังน้ี 

ประเภทธุรกิจ ประเภทของผลิตภัณฑและการใหบริการ ดําเนินการโดย 

1. ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่อ
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน 

1.1  อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล บริษัท 

1.2  อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน บริษัท 

2. ธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และ
ใหบรกิารเกี่ยวกับระบบบําบัด
น้ํา 

2.1  การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและ
ระบบบําบัดนํ้าเสยีเพ่ือนํากลบัมาใชใหม 

 บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey ) 

 บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ
ภายใตตราสินคาของผูวาจาง (OEM) 

บริษัท 

2.2 การใหบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและ
อุปกรณ 

บริษัทยอย 

2.3  การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 

บริษัท 

2.4  การใหบริการจําหนายนํ้าจากการบําบัดใหกับกลุมลูกคา
อุตสาหกรรมในลักษณะรูปแบบเดียวกับสัมปทาน (Build-
operate-own) 

บริษัท 

ปจจุบันบริษัทมีสาํนักงานใหญ 1 แหงและสํานักงานสาขาอีก 2 แหง คือ ภาคตะวันออกท่ีจังหวัดระยอง และ
ภาคเหนือท่ีจังหวัดเชียงใหม ท่ีพรอมจะใหบริการกับลูกคาในบริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียง และมีบริษัทยอย 1 บริษัท             

   โครงสรางการถือหุนบริษัท ผลธัญญะ จํากัด(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครอบครัวหวังธํารงและ 
ครอบครัวจารุต้ังตรง

65.61 %

บริษัท ผลธญัญะ จํากัด (มหาชน)   

สาขาระยอง 

บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจเินียริ่ง จํากัด 

76.67% 

นายสุรพล หังสพฤกษ   8.33% 
นายรังสรรค พวงปราง  15% 

23.33% สาขาเชียงใหม
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ดําเนินการโดย

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ

1. รายไดจากธุรกิจจัดจําหนายผลติภัณฑ 468,520,312          98.47 615,289,052           95.12 678,551,208           93.99

    เพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย

    และสภาพแวดลอมในการทํางาน

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

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

          และสภาพแวดลอมในการทํางาน 0.00 0.00 0.00

2. รายไดจากธุรกิจจัดจําหนาย ผลติ -                      0.00 22,577,049             3.49 40,593,779             5.62

    และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า

     2.1  รายไดจากการออกแบบ ผลิต และติดต้ัง บริษัทยอย 18,016,210                2.79 21,928,598                3.04

            ระบบบําบัดนํ้า

     2.2 รายไดจากการใหบริการดูแลควบคุมระบบ บริษัทยอย 347,412                     0.05 1,054,800                  0.15

            และบํารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

     2.3  รายไดจากการขายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณ บริษัท 4,213,427                  0.65 16,552,824                2.29

            สําเร็จ เคร่ืองจักรและอุปกรณที่เก่ียวของกับ

            กับระบบบําบัดนํ้า

     2.4 รายไดจากการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัด บริษัท -                             0.00 1,057,556                  0.15

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

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

ประเภทของรายได ป 2554

งบการเงินรวม

ป 2552 ป 2553

2.3   โครงสรางรายไดของบริษัท   

 โครงสรางรายไดของบริษัทตามงบการเงินรวมในป 2553 ถึงป 2554 สามารถแสดงแยกตามหมวดของผลิตภัณฑไดดังน้ี  
             หนวย : บาท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ:   1/  รายไดอ่ืนๆ ในป 2552 รวมกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนจํานวนเงิน 4,515,700.78 บาท 

  2/ รายไดอ่ืนๆ ในป 2553 รวมกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3,381,924.50 บาท 
   3/ รายไดอ่ืนๆ ในป 2554 รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ียน 1,198,825.85 บาท 

 
2.4   เปาหมายในการดําเนินธุรกิจของบริษัท    

 บริษัทมีเปาหมายที่จะเปนผูนําตลาดของผลิตภัณฑ ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  (Occupational 
Health, Safety and Environment Products) ท่ีไดมาตรฐานคุณภาพสูงและจําหนายสินคาครบวงจร ดวยความมุงม่ันดังกลาว   ทํา
ใหบริษัทประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจมาเปนอยางดี ดังจะเห็นไดจากยอดขายท่ีเติบโตขึ้นและการไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2008 จาก UKAS & GLOBAL  บริษัทต้ังเปาหมายการเติบโตของรายไดของบริษัทในชวงภาวะปกติไมนอย
กวารอยละ 20 ตอปในชวงระยะเวลา 3 ปขางหนา (ป 2555-2557) โดยเปนอัตราการเติบโตของรายไดจากผลิตภัณฑอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานรอยละ 15 ตอป และจากการเติบโตของรายไดจากธุรกิจการจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ท่ีเกี่ยวกับระบบบาํบัดนํ้าและธุรกิจการใหบริการจําหนายนํ้าจากการบาํบัดใหกับกลุมลกูคาอุตสาหกรรมในลักษณะรูปแบบเดียวกับ
สัมปทานรอยละ 100, 70, 60 ตอปตามลําดับ 
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  สําหรับแผนการดําเนินงานของบริษัทเพื่อใหบรรลุเปาหมายใน 3 ปขางหนามีดังนี้ 

1) แผนการขยายฐานลูกคาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีขายและกลุมอุตสาหกรรมในวงกวางมากขึน้โดยการขยายฐานลูกคาในแต
 ละกลุมอุตสาหกรรมหลักท่ีมีอยูใหครอบคลุมประเภทอุตสาหกรรมยอยมากขึ้นรวมถึงการขยายฐานลูกคาในกลุม
 หนวยงานราชการ 

2) แผนการเพ่ิมผลิตภัณฑภายใตตราสินคาของบริษัทเองรวมถึงการสงเสริมการขายและเพ่ิมยอดขายใหมากข้ึน ซึ่งสามารถ
เพ่ิมมูลคาใหแกธรุกิจของบริษัท และเปนการลดการพ่ึงพาตราสินคาจากตางประเทศไดสวนหน่ึง ถอืเปนการแทรกชองวาง
ทางการตลาดใหสามารถขายสินคาในกลุมลูกคาท่ีมีความตองการที่แตกตางกัน และมีตําแหนงการตลาดท่ีแตกตางจาก
กลุมสินคาท่ีไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายในปจจุบัน 

3) แผนการขยายประเภทสินคาในกลุมเดิมใหมีความหลากหลายมากขึ้น รวมถึงการนําเขาตราสินคาใหม เพ่ือสามารถ
 ใหบริการใหแกลกูคาไดอยางครบวงจรมากข้ึนอยางสมํ่าเสมอ   

4) แผนการเพ่ิมชองทางการจําหนายสินคาเพ่ือขยายใหครอบคลุมพ้ืนท่ีขายท่ัวประเทศ โดยการจัดต้ังสาขาในภาคใตและ
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

5) แผนการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ซึ่งไดแก ประเทศ พมา เวียดนาม ลาว และกัมพูชา 
โดยบริษัทจะเนนการจําหนายอุปกรณทางดานนํ้า และการผลิตนํ้าประปาสําหรับด่ืม รวมถึงผลิตภัณฑอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย โดยมีการรวมมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ  
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

3. การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ  
  
บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทยอย ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัย  และสิ่งแวดลอม (Occupational Health, Safety and Environment Products) โดยบริษัทเปนหน่ึงในผูนําท่ีมีการ
จําหนายสินคาอยางครบวงจรครอบคลุมท้ังสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม ภายใต
ตราสินคา (Brand) ท่ีมีชื่อเสียงมากกวา 40 ตราสินคา  โดยมีสินคาหลากหลายมากกวา 3,000 รายการ ซึ่งสวนใหญเปนการนําเขา
สินคาจากตางประเทศ ไดแก สหรัฐอเมริกา เยอรมัน ฝร่ังเศส ฟนแลนด ออสเตรเลีย สิงคโปร มาเลเซีย  เปนตน  บริษัทไดรับการ
แตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับ 27ตราสินคา โดยแบงเปนผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานจํานวน 27 ตราสินคา และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าจํานวน 2 ตราสินคา โดยเปนตัวแทน
จําหนายรายเดียว (Sole Distributor) สําหรับตราสินคา “King’s”  “Ansell”    และ  “Microgard” สําหรับตราสินคาอื่น บริษัทไดรับ
การแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายท่ัวไป โดยมีสัญญาทั้งประเภทกําหนดระยะเวลา และไมกําหนดระยะเวลา ในสวนของบริษัทยอย
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าอีก 1 ตราสินคา  

นอกจากน้ีทางบริษัทยังไดมีการพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง ไดแก ENV-SAFE และ Synos โดยตราสินคา        ENV-
SAFE ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิตในประเทศผลิตให  ในขณะท่ีตราสินคา Synos ใชสําหรับสินคาท่ีบริษัทวาจางผูผลิต
ตางประเทศผลิตให ท้ังน้ีในสวนผลิตภัณฑเพ่ืออาชวีอนามัยและความปลอดภัย  บริษัทไดวางตําแหนงสินคาภายใตตราสินคาของ
บริษัทใหเปนสวนเติมเต็มชองวางในตลาด เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมลูกคาท่ีตองการสินคาท่ีมีคุณภาพแตคํานึงถึงเร่ือง
ราคา  

ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายเปนผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมท่ีมีคุณภาพไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑสินคาอุตสาหกรรมของประเทศไทย (Thai Industrial Standard - TIS) และมาตรฐานสากลอื่นๆ 
ไดแก 

 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ American National Standards Institute 
(ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 

 Canadian Standard (CS) ของประเทศแคนาดา 
 Australian Standard (AS) ของประเทศออสเตรเลีย 
 European Norm (EN)  ของประเทศในแถบยุโรป 
 British Standard (BS) ของประเทศอังกฤษ 
 Japan Industrial Standard (JIS)  ของประเทศญี่ปุน 

ธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยสามารถแบงเปน 2 ธุรกิจหลักไดแก 1) ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดลอม และ 2) ธุรกิจบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 

 

3.1  ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.1.1  ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

บริษัทเปนผูดําเนินการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดย
ผลิตภัณฑท่ีบริษัทจัดจําหนายแบงออกเปน 2 กลุม ดังน้ี 

3.1.1.1 อุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภัณฑอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลเปนอุปกรณท่ีบุคคลหรือผูปฏิบัติงานใชสวมใสบนอวัยวะสวนใดสวนหน่ึง
ของรางกายหรือหลายสวนรวมกันในขณะทํางาน เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดลอมในการทํางาน เชน อันตราย
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

จากความรอน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เปนตน รวมทั้งเพ่ือการปองกันชิ้นงานมิใหเกิดความเสียหาย โดยสินคาในหมวด
อุปกรณนิรภัยสวนบุคคลน้ี สามารถแบงเปนประเภทไดดังน้ี 

1) อุปกรณปกปองศรีษะและใบหนา 
ประกอบดวยหมวกนิรภัย อุปกรณปองกันใบหนาและดวงตา อุปกรณครอบศรีษะสําหรับยึดแผนกระบัง
นิรภัย เพ่ือใชปองกันการกระแทก การเจาะทะลุของวัตถุ กระแสไฟฟา และอัคคีภัย  

2) อุปกรณปกปองดวงตา ประกอบดวย แวนตานิรภัย และแวนครอบตา เพ่ือใชปองกันวัตถุกระเด็นเขาท่ี
ดวงตา ปองกันรังสี แสงจา และประกายไฟ 

3) อุปกรณปกปองระบบการไดยิน 
ประกอบดวย ท่ีครอบหู และปลั๊กอุดหู เพ่ือใชปองกันอันตรายท่ีไดรับจากระดับเสียงท่ีดังเกินไป 

4) อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจ  
กลุมท่ี 1  อุปกรณปองกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดสงอากาศท่ีมีแหลงจายอากาศแยก 

        อิสระจากอากาศในบริเวณท่ีปฏิบัติงานใหเหมาะสําหรับการหายใจ   
เชน   อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณปกปอง
ระบบทางเดินหายใจชนิดใชสายสงอากาศ และอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดใชทอ
สงอากาศ 

กลุมท่ี 2  อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ โดยทําใหอากาศสะอาด  
  (Air – purifying respirator)   
เชน   อุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณปกปองระบบทางเดิน
หายใจชนิดดูดซับกาซและไอระเหย   และอุปกรณปกปองระบบทางเดินหายใจชนิดกรอง
อนุภาคและดูดซับกาซและไอระเหยในขณะเดียวกัน 

5) อุปกรณปกปองมือ 
ถุงมือเปนอุปกรณสําหรับปกปองมือขณะปฏิบัติงาน  แบงไดเปน 3 กลุม คือ 
กลุมท่ี 1   ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางชีวภาพ ท่ีเกิดจากเช้ือโรคชนิดตางๆ   
กลุมท่ี 2  ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางเคมีท่ีเกิดจากสารเคมีประเภทกรด ดาง รวมท้ัง 
               สารทําละลาย  
กลุมท่ี 3  ถุงมือสําหรับปองกันอันตรายทางกายภาพท่ีเกิดจากความรอน ความเย็น ความคม  
              และกระแสไฟฟา 

6) อุปกรณปกปองเทา 
ประกอบดวย รองเทานิรภัยและรองเทาบูทนิรภัยซึ่งใชสวมใสเพ่ือปองกันนํ้า แรงกระแทก การเจาะทะลุ
ความรอน ความเย็น และกระแสไฟฟา  

7) ชุดปกปองรางกาย 
ประกอบดวย ชุดปองกันความรอน ชุดปองกันสารเคมี ชุดปองกันอากาศเย็น ชุดปองกันกระแสไฟฟา
สถิตย ชุดผจญเพลิง และชุดดับเพลิง 

8) อุปกรณปองกันการตก 
  ประกอบดวย อุปกรณปองกันการตกจากท่ีสูงและอุปกรณชวยเคลื่อนยายในแนวด่ิง 
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
ตัวอยางสินคาดานอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. อุปกรณปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ

3. อุปกรณปกปองการไดยิน

2. อุปกรณปกปองดวงตา

1. อุปกรณปกปองศรีษะ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4. อุปกรณปกปองระบบ
ทางเดินหายใจ

3. อุปกรณปกปองการไดยิน

2. อุปกรณปกปองดวงตา

1. อุปกรณปกปองศรีษะ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
ตัวอยางสินคาดานอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) 
 

8. อปุกรณปองกนัการตก

7. ชุดปกปองรางกาย

6. อปุกรณปกปองเทา

5. อปุกรณปกปองมือ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลกัษณะสินคาประเภทสินคา

8. อปุกรณปองกนัการตก

7. ชุดปกปองรางกาย

6. อปุกรณปกปองเทา

5. อปุกรณปกปองมือ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลกัษณะสินคาประเภทสินคา
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สัดสวนของยอดขายสินคาในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลคิดเปน รอยละ 82.18 และ รอยละ 81.10 ของรายได
รวมจากการขายและการใหบริการในป 2553   และป 2554 ตามลําดับ 

ในป 2553 และป 2554 สินคาในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลท่ีมียอดขายสูงสุด     3 อันดับแรก ไดแก ถุงมือ 
รองเทา และแวนตา  

อุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคากลุมเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมนี้ ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ  และอุตสาหกรรมกอสราง เปนตน 

3.1.1.2 อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environmental  
 Products) 

     เปนอุปกรณที่ใชเพ่ือเสริมสรางความปลอดภัยในสถานประกอบการ ไดแก สินคาตอไปน้ี 
1) อุปกรณท่ีใชเพ่ือความปลอดภัยเกี่ยวกับอากาศ  ประกอบดวยเคร่ืองวัดแกสพิษ และแกสไวไฟในอากาศ 

และอุปกรณถายเทอากาศ 
2) อุปกรณที่ใชเพ่ือปองกันอันตรายจากสารเคมี ประกอบดวย อุปกรณชําระลางตา และลําตัวฉุกเฉิน 

อุปกรณจัดเก็บ ขนยาย และถายเทสารเคมีอันตราย อุปกรณและวัสดุดูดซับสารเคมี  
3)   ผลิตภัณฑสําหรับหองสะอาด (Clean Room Products) เปนผลิตภัณฑที่ใชควบคุมสภาพแวดลอมใหมี

ความสะอาดและเพ่ือความปลอดภัยเปนพิเศษในบริเวณพ้ืนที่ทํางานเฉพาะ เชน หองสะอาดของ
อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร โรงพยาบาล โรงงานอิเล็คทรอนิกส เปนตน สินคาในหมวดน้ีไดแก 
ผาเช็คชิ้นงาน แผนกาวดักฝุน ลูกกล้ิงดักฝุน และ แผนยางปูโตะเพ่ือปองกันไฟฟาสถิตย อุปกรณหนีบ
ช้ินงาน อุปกรณเคร่ืองเขียน โตะ เกาอี้ และชั้นวาง เปนตน 

4) อุปกรณที่ใชเพ่ือความปลอดภัยประเภทอ่ืนๆ เชน  
 อุปกรณล็อคนิรภัย สําหรับล็อคเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ  แหลงกําเนิดหรือจายพลังงาน  
 สติกเกอร ฉลาก ปายสัญลักษณเพื่อความปลอดภัย และเคร่ืองพิมพสติกเกอร ฉลาก ปาย  

สัญลักษณเพ่ือความปลอดภัย 
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 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

อุปกรณเพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน (Safety and Environmental  Products) 

 

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา

4.อุปกรณเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยประเภทอื่น ๆ

3.อุปกรณและเครื่องใช
กอนเขาและในหอง

สะอาด

2.อุปกรณที่ใชเพื่อ
ปองกันอันตรายจาก

สารเคมี

1.อุปกรณที่ใชเพื่อความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับ

อากาศ

ตราสินคาที่สําคัญภาพตัวอยางลักษณะสินคาประเภทสินคา
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 สัดสวนของยอดขายสินคาในกลุมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานคิดเปนรอยละ 
14.28  และ รอยละ 13.26  ของรายไดรวมจากการขายและการใหบริการในป 2553 และป 2554 ตามลําดับ 

 ในป 2553 และป 2554 สินคาในกลุมอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีมียอดขาย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก แผนกาวดักฝุน ผาเช็ดชิ้นงานและวัสดุดูดซับสารเคมี ถังจัดเก็บสารเคมี อางลางตาและชุดฝกบัวชําระลาง 

 อุตสาหกรรมที่เปนลูกคากลุมเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมน้ี ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรมปโตร
เคมีและเคมีภัณฑ อุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส  อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา และโรงพยาบาล 

 

3.1.2   ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย   

3.1.2.1 กลุมผูบริโภคข้ันสุดทาย (End User) 

 ลักษณะลูกคาของกลุมผลิตภัณฑน้ีครอบคลุมลูกคาในอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีตองการสรางความปลอดภัยใหกับ
พนักงานและสภาพแวดลอมท่ัวไป หรือตองการควบคุมความสะอาดในกระบวนการผลิต หรือตองการใหกระบวนการผลิตเปนไป
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตองการที่จะเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีขององคกร ท้ังดวยความสมัครใจของลูกคาเองหรือตอง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีกฎหมายกําหนด  ในป 2553 และป  2554  บริษัทมีการขายสินคาใหกลุมลูกคาน้ีคิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 64 ของรายไดรวมจากการขายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยปจจุบัน
บริษัทมีฐานลูกคาในกลุมน้ีประมาณ  4,000 ราย ตัวอยางเชน  บริษัท โตโยตา มอเตอรประเทศไทย จํากัด,บริษัท สยามมิชลิน จํากัด
,บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอรส (ประเทศไทย) จํากัด,บริษัท ฮีโนมอเตอรส แมนูแฟคเจอร่ิง (ประเทศไทย) จํากัด 

ท้ังน้ีในชวง 3 ปท่ีผานมา บริษัทไมมีการพ่ึงพิงลูกคารายใดรายหน่ึงเกินรอยละ 30 ของรายไดรวมจากการขาย 
โดยมีกลุมผูบริโภคขั้นสุดทายแยกตามอุตสาหกรรมหลักไดดังน้ี 

1) กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตชิ้นสวน
อิเล็คทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟาและชิ้นสวนประกอบคอมพิวเตอร  

2) กลุมอุตสาหกรรมอาหาร ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับการผลิตอาหารสด-อาหารแปร
รูป อาหารแชแข็ง-อาหารกระปอง รวมไปถึงโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืมท้ังท่ีมีแอลกอฮอลและไมมีแอลกอฮอล  

3) กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ ไดแก ลูกคากลุมโรงงานผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเคมี 
โรงงานผลิตสารเคมี  

4) กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเก่ียวกับรถยนต 
จักรยานยนต และสวนประกอบของยานยนตดังกลาว 

5)  กลุมอุตสาหกรรมวัสดุและอุปกรณกอสราง ไดแก ลูกคากลุมโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต
วัสดุและอุปกรณกอสราง ตลอดจนบริษัทรับเหมากอสรางท่ัวไป 

6)  อื่น ๆ ไดแก กลุมลูกคาในอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน ลูกคากลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมโรงงานเยื่อกระดาษ 
และบรรจุภัณฑ เปนตน และลูกคาท่ีเปนหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
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ท้ังน้ีโดยมีโครงสรางของกลุมผูบริโภคขั้นสุดทายตอรายไดจากการขายท้ังหมด ในป 2553 และป 2554 ดังน้ี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.2  กลุมลูกคาที่เปนคูคาทางธุรกิจ (Trade Partner) 

    กลุมคูคาทางธุรกิจ ไดแก บริษัทหรือรานคาซึ่งเปนผูจัดจําหนายสินคาท้ังในระดับท่ีดําเนินธุรกิจเปนตัวแทน
จําหนายสินคา รานคาขายสง และรานคาขายปลีก ในป 2553 และป 2554 บริษัทมีการขายสินคาใหกับกลุมคูคาทางธุรกิจคิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 36 ของรายไดรวมจากการขายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน โดยฐานลูกคาในกลุมน้ีมีมากกวา 500 ราย ซึ่งทําใหการกระจายสินคาเขาไปถึงฐานลูกคาไดในวงกวางขึ้น  

สําหรับคูคาทางธุรกิจซึ่งดําเนินธุรกิจเปนตัวแทนจําหนายเหมือนกับบริษัทน้ัน จะเปนการซื้อสินคาจากบริษัท
เพ่ือนําไปจําหนายรวมกับสินคาของตนเองเพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของสินคาและทําใหขายสินคาไดอยางครบวงจร  

 
3.1.3   ชองทางการจําหนาย 

 การจําหนายสินคาท้ังหมดเปนการจําหนายภายในประเทศเพียงอยางเดียว ดําเนินการโดยทีมงานขายของบริษัทซึ่งมี
จํานวนประมาณกวา 70 คน โดยการจําหนายในปจจุบันครอบคลุมพ้ืนท่ีหลักดังน้ี 

1) พ้ืนท่ีขายในกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล  และจังหวัดใกลเคียง ไดแก อยุธยา สมุทรสาคร สมุทรปราการ  เปนตน 
รวมถึงจังหวัดท่ีมีศักยภาพอื่นท่ีไมไดอยูภายใตการดูแลของสาขา      เชน  กาญจนบุรี  นครราชสีมา ขอนแกน     
สุราษฎรธานี สงขลา เปนตน จะอยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานใหญ 

2) ภาคตะวันออก ครอบคลุมพ้ืนท่ีการขายท้ังสิ้น 3 จังหวัด คือ ระยอง ตราด และจันทบุรี  อยูภายใตความรับผิดชอบ
ของสาขาระยอง  

3) ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน ครอบคลุมพ้ืนท่ีขาย 14 จังหวัด ไดแก เชียงใหม กําแพงเพชร ตาก ลําปาง ลําพูน 
เชียงราย พะเยา นาน แพร สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ พิจิตร เพชรบูรณ อยูภายใตการดูแลรับผิดชอบของสาขา
เชียงใหม 

13.21%

5.03%

11.02%

10.30%
10.94%

6.37%

15.07%13.09%

4.70%

13.06%9.35%

8.65%

6.91%

7.96%

อุตสาหกรรมยานยนต และชิ้นสวนยานยนต อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมปโตรเคมี และเคมีภัณฑ หนวยงานราชการ
อื่น ๆ

 สัดสวนกลุมผูบริโภคขั้นสุดทาย ป 2553 สัดสวนกลุมผูบริโภคขั้นสุดทาย ป 2554 



 

  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                    สวนท่ี 1 หนา 20                                

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี ในป 2554 บริษัทไดทําการขยายพ้ืนท่ีการขายใหครอบคลุมท่ัวประเทศ โดยใหมีพนักงานประจําครอบคลุม
ดูแลพ้ืนท่ีขายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  และไดมีแผนดําเนินการขยายชองทางจําหนายเปนสาขาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใตในป 2555-2556 

 
3.1.4   กลยุทธในการแขงขัน 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมอยางครบวงจร ท้ังยังมี
เปาหมายท่ีจะขยายตัวอยางตอเน่ืองและม่ันคงในอนาคต เพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา โดยมีกลยุทธในการแขงขันดังน้ี 

3.1.4.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

3.1.4.1.1   ผลิตภัณฑมีความหลากหลายครบวงจร 
  บริษัทมีผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมท่ีมีความหลากหลายครบ

วงจร โดยปจจุบันผลิตภัณฑของบริษัทมีมากกวา 3,000 รายการ และบริษัทมีหนวยงานพัฒนาและจัดหาสินคาเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละกลุมไดอยางตอเน่ืองและเหมาะสม  

3.1.4.1.2  ผลิตภัณฑมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 
  บริษัทมีการคัดสรรผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามระบบมาตรฐานความปลอดภัย

จากในประเทศ เชน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม)  และมาตรฐานความปลอดภัยจากตางประเทศ เชน  
 Occupational Safety and Health Administration (OSHA) และ American National 

Standards Institute (ANSI) ของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 Canadian Standard (CS) ของประเทศแคนาดา 
 Australian Standard (AS) ของประเทศออสเตรเลีย 
 European Norm (EN)  ของประเทศในแถบยุโรป 
 British Standard (BS) ของประเทศอังกฤษ 
 Japan Industrial Standard (JIS)  ของประเทศญี่ปุน 
  

3.1.4.2          กลยุทธดานบริการ (Service) 
 
           บริษัทมีระบบการจัดเก็บขอมูลการสั่งซื้อของลูกคาทุกราย เพ่ือมาใชในการวิเคราะหความตองการและประมาณ

การสั่งซื้อ เพ่ือใหสามารถสต็อกสินคาไดเพียงพอและบริการลูกคาไดอยางท่ัวถึง นอกจากน้ีบริษัทยังไดมีการจัดระบบการขายแบง
ตามลูกคาแตละอุตสาหกรรมเพ่ือใหพนักงานขายท่ีใหบริการมีความรูความเขาใจลูกคาท่ีดูแลอยู และยังไดมีการจัดฝกอบรม
พนักงานขายใหมีความรูในตัวสินคาเปนอยางดีอยางสมํ่าเสมอ ทําใหสามารถใหความรูแกลูกคาและใหการบริการที่ตอบสนองความ
ตองการของลูกคาแตละรายไดอยางเหมาะสมท้ังกอนและหลังการขาย 

 
   3.1.4.3          กลยุทธดานราคา (Price) 
 
           บริษัทมีนโยบายการต้ังราคาสินคาแตละประเภทโดยบวกเพ่ิมกําไรสวนตางจากตนทุน ซึ่งขึ้นอยูกับประเภทของ

ผลิตภัณฑ ปริมาณการสั่งซื้อ เงื่อนไขการชําระเงิน และความสัมพันธท่ีมีกับลูกคาแตละราย ท้ังน้ีบริษัทจัดใหมีระบบการบริหาร
จัดการตนทุนท่ีดีเพ่ือใหสามารถตอบสนองทุกความตองการของลูกคาในราคาท่ียุติธรรมและเหมาะสม 
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3.1.4.4 กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย (Place) 
 

                    บริษัทมีกลยุทธชองทางการจําหนายหลักเปนการขายตรงเขาสูโรงงานตางๆ ผานพนักงานขายซึ่งเปน
ชองทางท่ีมีประสิทธิภาพที่สุดในการเขาถึงลูกคา และจากการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการใหบริการแกลูกคาอยางตอเน่ือง 
และการสรางความสัมพันธท่ีดีกับลูกคาและคูคา เปนผลทําใหบริษัทสามารถรักษาลูกคาเกาและขยายฐานไปยังลูกคาใหมไดเปน
อยางดี  สําหรับดานคูคาน้ันบริษัทไดใหความสําคัญกับคูคาทุกรายเสมือนเปนหุนสวนทางธุรกิจ โดยมีความโปรงใสและมี
ความสัมพันธท่ีดีตอกันมาเปนระยะเวลานาน 

 
3.1.4.5 กลยุทธการสงเสริมการขาย (Promotion) 

 
         บริษัทมีการจัดทํากิจกรรมทางการตลาดเพ่ือใหเขาถึงลูกคามากขึ้น ผานชองทางตางๆอาทิ เวปไซตบริษัท 

www.pdgth.com, เวปไซตใหความรูอุปกรณความปลอดภัย www.thai-safetywiki.com, เวปไซตผลิตภัณฑเกี่ยวกับอุปกรณบําบัด
นํ้า www.pdenvi.com, การลงโฆษณาผานสื่อตางๆท่ีเกี่ยวของเชน นิตยสารเพ่ือความปลอดภัยตางๆ, เวปไซตความรูความ
ปลอดภัยและอุตสากรรมตางๆ รวมถึงมีการเขารวมงานแสดงสินคาภายในประเทศ เชน งานสัปดาหความปลอดภัยแหงชาติ, งาน 
Assembly, งาน Thailand Industrial Fair, BMAM เปนตน เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑและประชาสัมพันธบริษัทใหเปนท่ีรูจักมากขึ้น 

 
3.1.4.6     กลยุทธดานการสงมอบผลิตภัณฑที่มีความตรงตอเวลา 

 
บริษัทมีการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรตางๆมาใชในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให บริการและเพ่ิม

ศักยภาพทางการแขงขัน เชน ระบบการบริหารคลังสินคา การจัดสง สินคาใหไดตามกําหนดเวลา รวมถึงการจัดการในองครวมดวย
การบริหารแบบหวงโซอุปทาน เปนตน 

 

3.1.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.1.5.1   ขอมูลสถิติเกี่ยวกับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางาน 

  จากขอมูลสถิติของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน กระทรวงแรงงาน จะเห็นไดวาจํานวนผูประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานมีแนวโนมลดลงอยางตอเน่ือง จากจํานวน 214,235 ราย ในป 2548 ลดลงทุกปจนถึงป 2553 มีจํานวนเพียง 
146,511 ราย ในขณะท่ีจํานวนแรงงานเพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ท้ังน้ีเปนผลจากนโยบายของภาครัฐท่ีใหความสําคัญ
ในเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเพ่ิมมากขึ้น โดยมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานในเร่ืองน้ี
ออกมาอยางตอเน่ือง รวมถึงความตองการของภาคเอกชนเองท่ีตองการยกระดับมาตรฐานใหเปนสากลเพ่ือเปนท่ียอมรับของคูคา
และเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน จากนโยบายของภาครัฐและการที่ภาคเอกชนตระหนักถึงอาชีวอนามัยและความปลอดภัยดังกลาว 
สงผลใหปริมาณความตองการผลิตภัณฑของบริษัทสูงขึ้น ซึ่งจะแปรผกผันกับจํานวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน
ดังแสดงในตารางดานลาง 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สาเหตุท่ีประสบอันตราย ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. วตัถุหรือส่ิงของตัด / บาด / ทิม่แทง              51,834              49,655              47,385              41,502              34,485              33,648

2. วตัถุหรือส่ิงของกระแทก / ชน              36,415              35,217              33,425              29,884              25,021              24,186

3. วตัถุหรือส่ิงของ หรือสารเคมีกระเด็นเขาตา              36,107              33,664              32,649              29,518              23,697              22,732

4. วตัถุหรือส่ิงของพังทลาย / หลนทบั              28,737              27,265              26,285              22,506              19,376              20,049

5. วตัถุหรือส่ิงของหนบี / ดึง              14,085              13,242              12,963              11,961                9,948              10,300

6. ตกจากทีสู่ง                9,299                9,362                9,540                8,874                8,112                7,478

7. โรคทีเ่กิดขึ้นตามตามลักษณะหรือสภาพของงาน

หรือเนือ่งจากการทาํงาน *                7,626                7,859                7,244                4,977                4,575                5,047

8. อุบัติเหตุจากยานพาหนะ                6,249                6,045                6,448                5,691                5,288                4,979

9. ผลจากความรอนสูง / สัมผัสของรอน                5,064                4,753                4,634                4,104                3,257                3,240

10. อันตรายจากแสง                4,685                4,305                4,044                3,402                2,697                2,203
11. อ่ืน ๆ              14,134              12,890              14,035              14,083              12,980              12,649

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

หมายเหตุ : ประมวลผล ณ วนัที ่8  เมษายน 2554

ทีม่า : สํานกังานกองทนุเงินทดแทน

 ขอมูลสถิติท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานมีดังน้ี 

 ตารางที่ 1 จํานวนและอัตราการประสบอนัตรายและเจ็บปวยจากการทํางาน 
 ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552  ป 2553 
จํานวนลูกจาง (ราย) (1)  7,720,747 7,992,025 8,178,180 8,135,606 7,961,384 8,177,618 
อัตราการขยายตัว (%) 4.52 3.51 2.33 -0.52 -2.14 2.72 
จํานวนการประสบอันตราย (ราย)       
        ทุกกรณี        (2) 214,235 204,257 198,652 176,502 149,436 146,511 
       อัตราการขยายตัว (%) -4.52 -3.51 -2.33 -11.15 -15.33 -1.96 
        กรณีรายแรง (3) 58,517 56,143 54,541 49,443 42,838 42,698 
       อัตราการขยายตัว (%) -0.60 -4.66 -2.74 -9.35 -13.36 -0.33 
อัตราการประสบอันตรายตอ 1,000       
        ทุกกรณี        27.75 25.56 24.29 21.70 18.77 17.92 
       อัตราการขยายตัว (%) -4.90 -7.89 -4.97 -10.66 -13.50 -4.55 
        กรณีรายแรง  7.58 7.02 6.67 6.08 5.38 5.22 
       อัตราการขยายตัว (%) -2.70 -7.39 -4.99 -8.85 -11.50 -2.96 

 
ที่มา :  สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  

หมายเหตุ :  (1) จํานวนลูกจาง หมายถึง จํานวนลูกจางในความคุมครองกองทุนเงินทดแทน 
               (2) จํานวนการประสบอันตรายทุกกรณี หมายถึง จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตรายกรณีตาย ทุพพลภาพ  
                          สูญเสียอวัยวะ หยุดงานเกิน 3 วัน และกรณีหยุดงานไมเกิน 3 วัน 

 (3) จํานวนการประสบอันตรายกรณีรายแรง หมายถึง จํานวนลูกจางท่ีประสบอันตรายกรณีตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ และหยุดงานเกิน   
3 วัน 

 

               ตารางที่  2 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามสาเหตุที่ประสบอันตราย 
          หนวย : ราย 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

อวัยวะท่ีไดรับอันตราย ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. นิว้มือ              61,347              58,376              55,516              49,244              32,581              32,612

2. ตา              43,335              40,414              39,193              35,099              28,209              26,753

3. มือ งามนิว้มือ              14,534              13,688              13,517              12,296              10,169              10,046

4. เทา สนเทา งามนิว้เทา              13,703              13,001              12,695              10,904                9,305                9,158

5. บาดเจ็บหลายสวน บาดเจ็บตามรางกาย              13,154              12,058              12,451              11,246              10,120                9,856

6. แขน ศอก ขอศอก              11,575              10,746              10,190                9,044                7,609                7,742

7. นิว้เทา                8,962                8,826                8,581                7,418                6,452                6,354

8. ศรีษะ                7,434                7,350                7,005                5,467                4,693                4,536

9. ขา หนาแขง นอง                7,367                7,232                6,880                4,491                8,271                8,080

10. หลัง                4,878                5,039                4,976                4,309                4,381                4,242
11. อ่ืน ๆ              27,946              27,527              27,648              26,984              27,646              27,132

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

ประเภทกิจการ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553

1. ผลิตภัณฑจากโลหะ              38,542              38,255              35,573              32,296              25,634              25,939

2. การคา              22,992              22,247              23,194              20,660              18,818              18,038

3. การกอสราง ติดต้ังเครื่องจักร ขุดบอน้ํา              20,979              20,201              21,021              17,101              15,184              12,919

4. ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลียม              17,587              16,936              16,517              14,558              12,278              12,315

5. การผลิตอาหาร  เครื่องด่ืม              15,882              15,226              14,931              13,710              12,880              12,571

6. ผลิตประกอบยานพาหนะ              16,671              15,198              14,028              13,037                9,855              11,486

7. การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ              14,386              13,676              11,895              10,324                8,326                7,583

8. การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน              13,080              12,358              11,719              10,639                8,184                8,061

9. การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม              11,501              10,008                8,706                7,087                5,838                5,637

10. การขนสงการคมนาคม                6,489                6,096                6,017                5,689                5,094                5,061
11.ประเภทกิจการอ่ืน ๆ              36,126              34,056              35,051              31,401              27,345              26,901

รวม          214,235          204,257          198,652          176,502          149,436          146,511

หมายเหตุ : ประมวลผล ณ วันที ่8  เมษายน 2554

ทีม่า : สํานกังานกองทนุเงินทดแทน

ตารางที่ 3 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตามอวัยวะท่ีไดรบัอันตราย 
                                                                                                                                                หนวย : ราย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานจําแนกตามประเภทกิจการ 

                                        หนวย : ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5.2  ภาวะอุตสาหกรรม 

 ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานขึ้นอยูกับปจจัยท่ีสําคัญตอไปน้ี 

3.1.5.2.1  ภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ 
  ภาวะอุตสาหกรรมของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางานมีความเก่ียวของกับภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจากเปนสินคาท่ีผูปฏิบัติงานในโรงงานมีความ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

จําเปนตองใชตามกฏหมายแรงงานและมาตรฐานของกรมอาชีวอนามัย ดังน้ันอัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑ
ดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจึงมีความแปรผันตามอัตราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
และการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสงผลตอการขยายจํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมทําใหมีผลตอปริมาณความ
ตองการใชสินคาทางดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

อุตสาหกรรมหลักท่ีเปนลูกคากลุมเปาหมายของบริษัท ไดแก กลุมอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส กลุม
อุตสาหกรรมอาหาร ,กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมีและเคมีภัณฑ,กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนต,กลุมอุตสาหกรรม
วัสดุและอุปกรณกอสราง ,กลุมอุตสาหกรรมบริการ กลุมโรงงานเยื่อกระดาษ และบรรจุภัณฑ และ หนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ  

จากภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลกรวมถึงประเทศไทยในชวงปลายป 2551 ไดสงผลกระทบเชิงลบตอ
อุตสาหกรรมตางๆอยางตอเน่ืองถึงป 2552 ทําใหมีอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจเพียงประมาณรอยละ 2.7 และรอยละ 8 โดยเปนการ
ฟนตัวในชวงคร่ึงปหลังของป 2552  และป 2553   ท้ังน้ี ธนาคารแหงประเทศไทย ไดคาดการณภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยวาจะ
มีการขยายตัวในป 2554 ป 2555 และป 2556  ในอัตรารอยละ 1 รอยละ  4.9 และ รอยละ 5.6 ตามลําดับ  (ประมาณการ ณ เดือน
มกราคม 2555)  

   ตารางที่ 5 สรุปผลประมาณการเศรษฐกิจ ณ เดือน  มกราคม 2555 
ประเภท ป 2554 (รอยละ) ป 2555 (รอยละ) ป 2556 (รอยละ) 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 1.0 4.9 5.6 
อัตราเงินเฟอพ้ืนฐาน 2.4* 2.2 1.7 
อัตราเงินเฟอท่ัวไป 3.8* 3.2 2.9 

      หมายเหตุ: *ขอมูลจริง             ท่ีมา: ธนาคารแหงประเทศไทย  
      

3.1.5.2.2    ปจจัยเสริมที่สงผลเชิงบวกตออุตสาหกรรม 

 นโยบายของรัฐบาลและการบังคับใชของกฎหมายที่เกี่ยวของกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

    การกํากับดูแลเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของภาครัฐอยูภายใต
กระทรวงท่ีเกี่ยวของดังน้ี  
 

กระทรวง กฎหมายและกฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
กระทรวงแรงงาน  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

 กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีว 

อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2549 
 
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย   

อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
พ.ศ. 2549 

- ประกาศ เร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง เปนตน 
กระทรวงมหาดไทย  กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  

- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานกับเคร่ืองจักร 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ท่ีมีอันตรายจากการตกจากท่ีสูง 

วัสดุกระเด็น ตกหลน และการพังทลาย เปนตน 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับไฟฟา 
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กระทรวง กฎหมายและกฎระเบียบสําคัญท่ีเกี่ยวของ 
- ประกาศเร่ือง ความปลอดภัยในการทํางานเก่ียวกับภาวะแวดลอม(สารเคมี) เปนตน 

กระทรวงอุตสาหกรรม  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
 กฎกระทรวงและประกาศตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน  

- ประกาศเร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับ
สภาวะแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. 2546 

- ประกาศเร่ือง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการดําเนินงาน  เปนตน 
กระทรวงสาธารณสุข  พระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

 
 ท้ังน้ีภาครัฐไดใหความสําคัญกับเร่ืองอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยมี

วิวัฒนาการท่ีสําคัญมีดังน้ี 

 ในป 2540 รัฐบาลประกาศใหวันท่ี 10 พฤษภาคม เปนวันความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ ซึ่งในทุกปจะ
จัดใหมีงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติ 

 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2544 อนุมัติใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ดําเนินโครงการ
พัฒนามาตรฐานแรงงานเพ่ือลดอุปสรรค เสริมสรางศักยภาพการแขงขันทางการคาและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แรงงาน  ซึ่งกระทรวงแรงงานไดดําเนินสรางมาตรฐานแรงงานไทย : ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจไทย 
(มรท. 8001-2546) ขึ้นประกาศใชในป 2546 โดยมีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานเปนหน่ึงในขอกําหนดหลักของมาตรฐานดังกลาว  

 นโยบายดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไดถูกกําหนดไวอยางชัดใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) และแผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2545-2549 ออกมารองรับนโยบาย 

 แผนแมบทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมในการทํางาน ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2550-2554 ทาง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบแผนดังกลาวเม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2550 และมีการจัดทําฉบับปรับปรุง ป 2552 
ในเวลาตอมา 

 ภายใตแผนแมบทดานแรงงาน (พ.ศ. 2550-2554) กระทรวงแรงงานไดมีการกําหนดเปาหมายชัดเจนในการลด
อัตราการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานกรณีรายแรงตอพันราย โดยนับเปนหน่ึงในดัชนีชี้วัดท่ี
สําคัญของการบรรลุเปาหมายในยุทธศาสตรการสงเสริมความมั่นคงในการทํางานและคุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับ
แรงงาน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

     ตารางที่ 7    เปาหมายอัตราการประสบอันตรายและเจ็บปวยจากการทํางานกรณีรายแรงป 2550 – ป 2554 
                                                                                                                                      หนวย : จาํนวนคนตอพันราย 

ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 
7.452 7.29 7.144 7.001 6.861         

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2550 เห็นชอบใหประกาศนโยบาย “แรงงานปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยดี” เปนระเบียบวาระแหงชาติ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอเพ่ือใหทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของให
ความสําคัญไดรวมมือและถือปฏิบัติเปนแนวทางในการดําเนินงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยท่ีดี และ
ใหสอดรับกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา  44  และสอดคลองกับนโยบาย
รัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) โดยมีเปาหมาย 7 ประการ 
คือ 

 (1)  แรงงานมีหลักประกันความม่ันคงในการทํางานภายใตแผนแมบทดานความปลอดภัย   
               อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํางานแหงชาติ 
 (2)  แรงงานทุกภาคสวนทํางานในสภาพแวดลอมท่ีไดมาตรฐานความปลอดภัย 
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(3)  แรงงานมีจิตสํานึกและองคความรูดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

 (4)  แรงงานมีอัตราการประสบอันตรายจากการทํางานลดลง 
 (5)  แรงงานสามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
              สภาพแวดลอมในการทํางาน 
 (6)  แรงงานไดรับการเฝาระวังดานสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางานอยางเปนระบบ 
 (7)  แรงงานมีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทํางาน 

ขอกําหนดมาตรฐานสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมและกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีมีบทบาทมากขึ้นเร่ือยๆ สงผล
ใหโรงงานแตละแหงมีความจําเปนตองทําการปรับปรุงมาตรฐานโรงงานและคํานึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น ซึ่ง
สิ่งเหลาน้ีเปนผลดีสําหรับธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังในเร่ืองของ
การบังคับใหแตละโรงงานตองมีการจัดหาผลิตภัณฑเหลาน้ีใหกับคนงาน และการกําหนดมาตรฐานของอุปกรณท่ีจะนํามาใช ทําให
ความตองการในผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีสูงขึ้นเร่ือยๆ  การใหความสําคัญ
ของภาครัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยของแรงงานในอุตสาหกรรมตางๆ เปนสิ่งสนับสนุนใหธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย 
ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมีแนวโนมการเติบโตไปอยางตอเน่ือง 

 

 ความตระหนักและความตองการของผูปฏิบัติงานในเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน 

   ปจจุบันผูปฏิบัติงานมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานมากย่ิงขึ้น ท้ังยังตระหนักถึงอันตรายท่ีอาจเกิดจากสภาพแวดลอมในการทํางานหรืออุบัติเหตุท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการทํางาน ดังจะเห็นไดจากการที่ผูใชแรงงานในประเทศไทยไดมีการยื่นขอเรียกรองใหแกกระทรวงแรงงานในวันแรงงาน
แหงชาติ   1 พฤษภาคม 2551 ท่ีผานมา โดยขอเรียกรองท่ีสําคัญขอหน่ึง คือ ขอใหรัฐบาลประกาศใชพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานโดยเร็ว 
 

 มาตรฐาน มอก. 18001:2542 และ OHSAS 18001:1999 

  ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก. 18801:2542 และ OHSAS 18001:1999) 
กําหนดขึ้นโดยใช BS 8800 (Guide to Occupational Health and Safety Management System) เปนแนวทาง โดยมีเปาหมาย
เพ่ือลดและควบคุมความเส่ียงอันตรายของพนักงานและผูท่ีเกี่ยวของ การเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของธุรกิจใหเกิดความ
ปลอดภัยและสงเสริมภาพพจนดานความรับผิดชอบขององคกรท่ีมีตอพนักงานและสังคม  

  มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:1999 กําหนดขึ้นโดย BS 
8800 มาตรฐานของประเทศตางๆ และมาตรฐานระบบ OHSMS ของหนวยรับรองตาง ๆ 

  ในปจจุบันบริษัทในอุตสาหกรรมตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจสงออกไดใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติตามมาตรฐานดังกลาวเพ่ือใหมีคุณสมบัติตามมาตรฐานของประเทศคูคา  ซึ่งสงผลดีตอการขยายตัวของความตองการใช
สินคาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

3.1.6 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 

 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมน้ีถือวาไมสูงมากนัก เน่ืองจากผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานเปนผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับชีวิตและสุขภาพของคน จึงจําเปนตองมีคุณภาพท่ีดี  และไดมาตรฐานตามท่ี
เปนมาตรฐานสากลท่ีบุคคลท่ัวไปยอมรับ อาทิ มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไทย หรือ มอก. หรือ มาตรฐานสากลอื่นๆเชน 
มาตรฐาน EN ของสหภาพยุโรป, มาตรฐาน ANSI ของสหรัฐอเมริกา และมาตรฐาน JIS ของญี่ปุน  

ผูจัดจําหนายผลิตภัณฑภายในประเทศ สามารถแบงเปน 3 กลุมดวยกัน ดังน้ี 
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กลุมท่ี 1: ผูผลิตและจัดจําหนายสินคาภายในประเทศไทย  
ผูผลิตสินคาดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท่ีสามารถผลิตสินคาไดตามมาตรฐาน

และเปนท่ียอมรับในระดับสากลยังมีจํานวนไมมากนักประกอบกับมีคาใชจายในการดําเนินการสูงมากสําหรับการขอรับรอง
มาตรฐานสินคา อีกท้ังมาตรฐานและหนวยงานท่ีจะรับรองในประเทศไทยท่ีจะรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑน้ันมีนอยเฉพาะใน
ผลิตภัณฑบางประเภทเทาน้ัน ไดแก หมวกนิรภัย และรองเทานิรภัย เปนตน จึงทําใหมีจํานวนผูผลิตสินคานอยรายและประเภทของ
ผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศไทยยังมีอยูอยางจํากัด   

กลุมท่ี 2: ตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ (Importer & Distributor)  
ตัวแทนจําหนายผูนําเขาผลิตภัณฑดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจากตางประเทศ

น้ันมีจํานวนนอย เน่ืองจากตราสินคาท่ีไดรับการยอมรับในระดับโลกมีจํานวนจํากัด ประกอบกับบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑหรือตัวแทน
จําหนายในตางประเทศสวนใหญมีนโยบายการจัดจําหนายสินคาในตางประเทศโดยผานตัวแทนจําหนายแตเพียงผูเดียวในประเทศ
น้ันๆ หรือมีการแตงต้ังตัวแทนใหนอยรายท่ีสุดเพ่ือปองกันการแขงขันกันเองระหวางตัวแทนจําหนาย  ทําใหจํานวนตัวแทนจําหนายมี
จํานวนจํากัด ซึ่งถือเปนอุปสรรคตอผูท่ีประสงคจะนําเขาสินคาจากตางประเทศรายใหมๆ  

กลุมท่ี 3: ผูจําหนายสินคารายยอย (Dealer & Retailer) 
 ผูจําหนายสินคารายยอยท่ีไมไดนําเขาสินคามาจากตางประเทศดวยตนเอง ซึ่งจะซื้อสินคาจากผูนําเขาจากตางประเทศ

และทําการจัดจําหนายตอใหแกผูใชเปนหลัก โดยผูขายในกลุมน้ีจะมีอยูจํานวนมากกระจายตัวไปตามพ้ืนท่ีและในอุตสาหกรรม
ตางๆ แตจะมีตนทุนการขายสินคาท่ีสูงกวา 2 กลุมแรก  
 ท้ังน้ีคูแขงของบริษัท คือ กลุมท่ี 2  ตัวแทนจําหนายสินคาจากตางประเทศ  ซึ่งมีหลายลักษณะ อาทิ 

 กลุมท่ีขายเฉพาะสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล ซึ่งมีท้ังการขายอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลประเภทเดียว
และหลายประเภท 

 กลุมท่ีขายเฉพาะอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ซึ่งมีท้ังการขายอุปกรณ
เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ประเภทเดียวและหลายประเภท 

 กลุมท่ีขายท้ังอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ
ทํางาน  

 กลุมท่ีนอกเหนือจากขายอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน แลว ยังขายสินคาหลักประเภทอื่นดวย 

 สําหรับคูแขงรายสําคัญของบริษัท ไดแก  
 บริษัท เคพีเอส อินเตอรมารเก็ตต้ิง จํากัด * 
 บริษัท เอสโก พรีเม่ียม จํากัด * 
 บริษัท นอรท เซฟต้ีอีควิปเมนท จํากัด * 
 บริษัท พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 
 บริษัท เมธาวี มารเก็ตต้ิง จํากัด 
 บริษัท ที.ไอ.จี เทรดด้ิง  จํากัด 
 บริษัท บอรเนียว เทคนิเคิล (ประเทศไทย) จํากัด* 
 บริษัท รองเทาเซฟต้ี จํากัด 

หมายเหตุ : * เปนคูแขงท่ีขายสินคาอุปกรณนิรภัยสวนบุคคลและอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการ  
 ทํางานครอบคลุมทุกประเภทใกลเคียงกับบริษัท 

3.1.7 การจัดหาผลิตภัณฑ 

 บริษัทจัดหาผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานจากท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ โดยยอดการสั่งซื้อสินคาจากตางประเทศใน ป 2553  คิดเปนประมาณรอยละ 65 และป 2554 คิดเปนประมาณรอยละ 



 

  

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                    สวนท่ี 1 หนา 28                                

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

64  ของยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมด ตามลําดับ สําหรับการ
ซื้อสินคาในประเทศเปนการซื้อจากท้ังผูจัดจําหนายสินคาในประเทศและผูผลิตเจาของตราสินคา สวนการซื้อสินคาจากตางประเทศ
สวนใหญจะเปนการซื้อสินคาจากเจาของตราสินคาโดยตรง  ปจจุบันบริษัทมีการติดตอสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตและตัวแทนจําหนาย
จากตางประเทศและในประเทศมากกวา 500 ราย โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ผูผลิตและเจาของตราสินคาตางๆ ไดใหการ
สนับสนุนและดําเนินงานรวมกันดวยดีมาโดยตลอด พิจารณาไดจากจํานวนตราสินคาและประเภทสินคาท่ีบริษัทไดรับการไววางใจ
ใหเปนตัวแทนในการจําหนายท่ีมีเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง 

 บริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายสินคาในกลุมอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจากตางประเทศจํานวนรวมท้ังสิ้น 27 ตราสินคา โดยไดรับการแตงต้ังใน 2 ลักษณะ คือ เปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวใน
ประเทศ (Sole/Exclusive Distributor) และเปนตัวแทนจําหนายท่ัวไป (Non-exclusive Distributor) 

ตราสินคาท่ีทางบริษัทไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียว ไดแก 

บริษัท ตราสินคา สินคา ปที่เริ่มเปนตัวแทน
จําหนาย 

ระยะเวลา
ของสัญญา 

เงื่อนไขทาง 
การคา 

King’s shoe 
Manufacturing 
Pte., Ltd. 

KING’S รองเทานิรภัยที่
ใชในโรงงาน
อุตสาหกรรม 

25511/ 1 ป  King’s ยกเลิกสัญญานี้ไดโดย
แจงลวงหนาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 King’s สามารถยกเลิกสัญญา
ถาบริษัททําผิดสัญญาโดย
แจงลวงหนาตามระยะเวลาที่
กําหนด 

 King’s สามารถทบทวนแกไข
สัญญาได ถ าบ ริษั ทมี ก า ร
เปลี่ยนแปลงในระดับผูบริหาร 

 ยอดขายข้ันตํ่า  

Ansell Limited, 
(Australia) 

Ansell ถุงมือและชุด
ปองกันที่ใชใน
กระบวนการ
ผลิต 

25462/ 1 ป  Ansell สามารถบอกเลิก
สัญญาไดในกรณีตอไปนี้ 

1) หากบ ริษัทผิ ด เ งื่ อน ไขใน
สัญญา 

2) ไมสามารถซ้ือครบจํานวน
ยอดสั่งซ้ือข้ันตํ่า 

3) มีการเปลี่ยนแปลงอํานาจ
ควบคุมบริษัท 

Mirogard 
Limited 

MICROGARD ชุดปองกัน
สารเคมี ฝุน 
และเช้ือโรค 

2553 ไมระบุ  Microgard ยกเลิกสัญญาได
ในกรณีตอไปนี้ (1) มีการ
เปล่ียนแปลงผูถือหุนหรือผูมี
อํ านาจควบ คุมบ ริษั ท  ( 2) 
บ ริษั ท ไม สามารถ ซ้ือครบ
จํานวนยอดสั่งซ้ือข้ันตํ่ารายป  

 
หมายเหตุ: 1/ในอดีตตั้งแตป 2537 จนถึงป 2550 เปนการทําสัญญาแตงตั้งใหกับบริษัท เพอซันแนล เซฟตี้ จํากัด ทั้งนี้บริษัทไดเร่ิมรับโอนธุรกิจจากบริษัท เพอซันแนล เซฟตี้ 
จํากัด มาตั้งแตป 2550 
 2/บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวตั้งแตป 2546 ยกเวนในป 2552 ซึ่งบริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายทั่วไป เนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ทั้งนี้ บริษัทไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเพียงรายเดียวอีกคร้ังในป 2553 
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ป  2553 มียอดซื้อสินคาเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกับผูจําหนายสินคารายใหญ 
10 รายแรกเทากับ 265.41 ลานบาท คิดเปนรอยละ 65 ของ ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อจากผูจําหนายสินคารายใหญท่ีสุดในสัดสวนรอยละ 20.05 ของยอด
การสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท 

 

สําหรับป  2554 มียอดซื้อสินคาเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานกับผูจําหนายสินคา
รายใหญ 10 รายแรกเทากับ 315  ลานบาท คิดเปนรอยละ  63  ของ ยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท โดยมีการสั่งซื้อจากผูจําหนายสินคารายใหญท่ีสุดในสัดสวนรอยละ 21.64  ของยอด
การสั่งซื้อผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางานท้ังหมดของบริษัท 

 
ตารางท่ี 8 สัดสวนการสั่งซื้อสินคาจากผูจัดจําหนายรายใหญ 10 รายแรก ในป 2550 – ป 2554  

ป 
ยอดซื้อ* 

(ลานบาท) 
ยอดซื้อจากผูจําหนายรายใหญ 

10 รายแรก (ลานบาท) 
รอยละของ
ยอดซื้อ 

ป 2550 370 237 64 
ป 2551 395 268 68 
ป 2552 262 162 62 
ป 2553 406 265 65 
ป 2554 501 315 63 

*หมายเหตุ: เปนยอดส่ังซื้อท่ีระบุใบส่ังซื้อซึ่งไมรวมคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ และสินคาระหวางทาง 
 

สําหรับขั้นตอนการจัดหาผลิตภัณฑน้ัน บริษัทมีแนวทางในการจัดหาผลิตภัณฑได 3  แนวทาง คือ  
1) บริษัทหาขอมูลผลิตภัณฑใหมจากแหลงตางๆ   
2) บริษัทติดตอสอบถามความตองการของลูกคาอยูเปนระยะวามีความตองการใชผลิตภัณฑใด 
3) เจาของตราสินคาและ/หรือตัวแทนจําหนาย (Supplier) เปนผูเสนอผลิตภัณฑใหบริษัททําการตลาดให หลังจาก

น้ันจึงนําผลิตภัณฑตัวอยาง (Prototype) มาศึกษา แลวสงไปใหลูกคาทดลองใช ถาผลการทดสอบผานจึงวางแผนการตลาดและทํา
การติดตอสั่งซื้อตอไป ซึ่งบริษัทมีนโยบายในการออกสินคาใหมปละ 1-2 ชนิด ขึ้นอยูกับความตองการของลูกคาเปนหลัก 

สําหรับผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ภายใตตราสินคาเปนของ
บริษัทเองน้ัน บริษัทไดวาจางผูผลิตสินคาภายในประเทศเพ่ือผลิตสินคาสําหรับตราสินคา ENV-SAFE และวาจางผูผลิตจาก
ตางประเทศ เชน ประเทศจีน มาเลเซีย และไตหวัน เพ่ือผลิตสินคาสําหรับตราสินคา Synos เพ่ือใชตราสินคาดังกลาวในการเติมเต็ม
ชองวางในตลาด 

3.2  ธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ํา 

3.2.1  ลักษณะของผลิตภัณฑและบริการ 

การใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย มุงเนนในระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความ
ตองการในการใชนํ้า โดยการบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมกับการนํามาใชหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ซึ่ง
สามารถแกปญหาการขาดแคลนนํ้า ลดคาใชจายในการใชนํ้า และปองกันมลพิษท่ีจะเกิดกับสิ่งแวดลอม ซึ่งมีการแบงการดําเนินงาน
ระหวางบริษัทและบริษัทยอยดังน้ี 
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จากตารางขางตน บริษัทจะเปนผูจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบ

บําบัดนํ้า และเปนผูประกอบการดานการใหบริการจําหนายนํ้าจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับ
รูปแบบของสัมปทานโดยการวาจางบริษัทยอยในการออกแบบระบบบําบัดท่ีสามารถนําไปใชติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาเพ่ือเก็บเกี่ยว
รายไดจากการขายนํ้าท่ีไดรับจากการบําบัดใหกับลูกคาตามสัญญาดําเนินการซึ่งเปนไปในรูปแบบลักษณะเดียวกับสัมปทาน 

 ในขณะท่ีบริษัทยอยจะดําเนินการใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสียท้ังท่ีเปนแบบโครงการ 
ออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey)  บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) ภายใตตราสินคา
ของผูวาจาง (OEM) และการบริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ   

3.2.1.1  ธุรกิจใหบรกิารออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบดัน้ําดีและนํ้าเสีย  

 การดําเนินงานสวนน้ีจะดําเนินงานโดย บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท 
เพ่ือใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบดันํ้าดีและนํ้าเสีย และมุงเนนระบบจัดการนํ้าเพ่ือตอบสนองความตองการในการ
ใชนํ้าโดยการบําบัดนํ้าดีใหไดคุณภาพเหมาะสมหรือทําการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม ท้ังน้ีขอบเขตของการใหบริการรวม
ต้ังแต การออกแบบและวิศวกรรม, งานโครงสราง, การติดต้ังและติดตามผล, การวิเคราะหผลในหองปฏิบัติการ, การซอมบํารุงและ
งานบริการหลังการขาย ซึ่งสามารถแบงประเภทการใหบริการไดดังน้ี  

ลักษณะการดําเนินการ ดําเนินการ
โดย 

ลูกคาเปาหมาย 

3.2.1 การใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบบําบัดนํ้า  

 บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ 
(Turnkey ) 

 บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุด
ประกอบสําเร็จ ( Module) ภายใตตราสินคาของผู
วาจาง (OEM) 

 บริษัท  

 ลูกคาท่ัวไปและบริษัท 
 

 ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปน
ของตนเอง และประสงคท่ีจะจําหนายระบบบําบัด
นํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง  
ซึ่งบริษัทถือวาเปนหนึ่งในลูกคากลุมน้ี 

3.2.2 บริการดูแลควบคุมระบบและบํารุงรักษาเคร่ืองจักร 
         และอุปกรณ 

บริษัทยอย  ลูกคาท่ัวไป และ บริษัท 

3.2.3 การจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ  
         เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัดนํ้า 

 ระบบบําบัดนํ้าชุดอุปกรณสําเร็จ 

 เคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวของกับระบบบําบัด
นํ้า *  

บริษัท  
 

 ลูกคาท่ัวไป 

 บริษัทยอยและลูกคาท่ีมีลักษณะการประกอบ
ธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย  

 3.2.4 การใหบริการจําหนายนํ้าท่ีไดจากการบําบัดใหกับ 
           ลูกคา กลุมอุตสาหกรรมในรูปแบบเดียวกับสัมปทาน  
          (BOO) 

บริษัท 
 

 ลูกคาท่ัวไป (ไดแก โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 
ศูนยการคา เปนตน) 
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1) บริการออกแบบพรอมผลิตแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey) เปนการใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ัง
โครงการระบบบําบัดนํ้าดีหรือนํ้าเสียอยางครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จท้ังโครงการเพ่ือสงมอบใหกับผูวาจางในลักษณะพรอมใชงานได
ทันที โดยมีระยะเวลาต้ังแตไดรับงานจนถึงสงมอบงานเฉลี่ยประมาณ 4 เดือน ถึง 6 เดือน 

2) บริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดน้ํา เปนการใหบริการรับจางออกแบบและผลิตอุปกรณระบบ
บําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ (Module) พรอมใชงานภายใตตราสินคาของผูวาจาง (OEM) โดยมีระยะเวลาต้ังแตไดรับงานจนถึงสง
มอบงานเฉลี่ยประมาณ 3 เดือน 

 

3.2.1.2 ธุรกิจการใหบรกิารดูแลควบคุมระบบ และบํารุงรกัษาเครื่องจักรและอุปกรณ (Operation and 
maintenance service)  

  เปนการใหบริการดูแลบํารุงรักษาและควบคุมระบบใหสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ตามระยะเวลาท่ีระบุไวในสัญญา โดยท่ัวไปลักษณะสัญญาจะมีระยะเวลาประมาณ 1 ป 

3.2.1.3  ธุรกิจจัดจําหนายระบบบําบัดน้ําชุดอุปกรณสําเร็จ เครื่องจักรและอุปกรณที่เกี่ยวของกับระบบบําบัด
น้ํา 

   เปนการจัดจําหนายอุปกรณท่ีใชในการปรับปรุงคุณภาพนํ้ารวมถึงการนํากลับมาใชใหมเพ่ือลดคาใชจายและ
รักษาสิ่งแวดลอม ซึ่งผลิตภัณฑในกลุมน้ีประกอบดวย อุปกรณและสารกรองตะกอน, เคร่ืองสูบนํ้า, ประตูนํ้า, ชุดกวนผสม, ถังเก็บนํ้า
, สารเคมีและสารละลายตางๆ, ถังนํ้า, ระบบควบคุม, ระบบกรองตะกอน, ระบบผลิตนํ้าประปา บําบัดนํ้าเสีย และนํานํ้ากลับมาใช
ใหมแบบสําเร็จรูปสําหรับการอุปโภคและบริโภค เปนตน โดยระบบและอุปกรณซึ่งบริษัทจัดจําหนาย สามารถบําบัดนํ้าดีจากแหลง
นํ้าหรือนํ้าเสียจากการดําเนินงานเพ่ือทําใหมีคุณภาพท่ีเหมาะสมตามความตองการใชงาน นอกจากน้ี ตะกอนเหลือท้ิงจากระบบ
บําบัด หลังจากไดรับการแยกนํ้าออกแลว ยังสามารถนําไปใชประโยชนอื่นได เชน ใชในการผลิตกาซชีวภาพ เปนตน ซึ่งนอกจากจะ
สามารถลดมลพิษในนํ้าท่ีจะถูกปลอยออกไปในสิ่งแวดลอมแลว ยังสามารถลดคาใชจายในการใชนํ้าของผูประกอบการไดอีกดวย 

 อุตสาหกรรมท่ีเปนลูกคาเปาหมายสําหรับสินคาในกลุมน้ี ไดแก กิจการท่ีมีความตองการใชนํ้าเปนปริมาณมาก 
หรืออยูในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้าหรือมีอัตราคานํ้าสูง และ/หรือ ตองการระบบบําบัดนํ้าดีและ/หรือนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยในป 
2553 และ ป 2554 มีสัดสวนของยอดขายผลิตภัณฑเพ่ือการบําบัดนํ้าคิดเปนรอยละ 3.49 และ 5.62  ของรายไดจากการขายและ
การใหบริการทั้งหมด 

ตัวอยางผลิตภัณฑเพื่อการบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 
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3.2.1.4 การใหบรกิารจําหนายน้ําจากระบบบาํบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับรปูแบบ
ของสัมปทาน (Build-operate-own)  

              การดําเนินการในสวนน้ีจะเปนการลงทุนโดยบริษัท โดยลักษณะการลงทุนจะเปนในรูปแบบเดียวกับสัมปทาน 
กลาวคือบริษัทจะเปนผูลงทุน ในการจัดจาง บริษัทยอยเพ่ือดําเนินการออกแบบกอสรางและติดต้ังระบบดังกลาวโดยบริษัทจะ 
รับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินงานท้ังหมด และนําระบบไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาในลักษณะพรอมใชงาน และเก็บเกี่ยว
รายไดจากการจําหนายนํ้าท่ีผานกระบวนการการบําบัดจากระบบท่ีติดต้ังใหกับลูกคาตามระยะเวลาท่ีระบุในสัญญา โดยบริษัทจะ
ไดรับรายไดจากคาบริการเปนคานํ้าท่ีไดรับการบําบัดแลวและถูกนําไปใชโดยลูกคา ในขณะท่ีบริษัทยอยก็จะไดรับคาตอบแทนเปน
คาบริการซึ่งเปนราคาตลาด       ท้ังน้ีบริษัทจะเปนเจาของกรรมสิทธิ์ระบบดังกลาวและจะทําการวาจางบริษัทยอยในการดูแล
ควบคุมระบบ โดยคาดวาจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 3 ป และ ใชเม็ดเงินลงทุนประมาณ 5 ลานบาทตอ 1 โครงการ ซึ่งสัญญา
จําหนายนํ้าจากระบบจะมีระยะเวลาประมาณ 5 ถึง 10 ป      

 ตัวอยางระบบและอุปกรณผลิตนํ้าประปา 
 

 
 

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ท้ังน้ี ระบบบําบัดนํ้าสามารถบําบัดไดท้ังนํ้าดีและนํ้าเสีย โดยมีกระบวนการในการบําบัดโดยรวมดังน้ี 
 

      
  

แหลงน้ํา ระบบบําบัดน้ํา น้ําที่ผานการบําบัด 

นํ้าดี 
นํ้าจากแหลงนํ้าตางๆ เชน แมนํ้า 
คลอง อางเก็บนํ้า เปนตน 

นํ้าเสีย 
นํ้าเสียจากแหลงตางๆ 
- นํ้าเสียจากชุมชน (ท่ีพักอาศัย 
โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร
สํานักงาน หางสรรพสินคา เปนตน) 

- นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม 

- การกรองหยาบ 
(Particle Filtration) 

- ไมโครฟลเตรชั่น 
(Micro Filtration) 

- อุลตราฟลเตรชั่น 
(Ultra Filtration) 

- นาโนฟลเตรชั่น 
(Nano Filtration) 

- รีเวิรสออสโมซิส 
  (Reverse Osmosis) 

การนําไปใชงาน 
- ใชในกระบวนการผลิต 
- หอหลอเย็น 
- อุปโภค เชน นํ้าท่ีใชในระบบ
 สุขภัณฑ เปนตน 
- บริโภค เชน นํ้าด่ืม  
  เปนตน 

เขาสูระบบ 
นํ้าสะอาด 

นํานํ้ากลับมาใชใหม 
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ระบบบําบัดนํ้าดีหรือนํ้าเสียท่ีใหบริการกับลูกคากลุมอุตสาหกรรมแบงออกเปน 5 ระบบ ตามความตองการใชงาน และ
คุณภาพของนํ้าท่ีตองการ ดังน้ี 

 

1) ระบบผลิตนํ้าประปาและนํ้าด่ืม (Potable and drinking water system) 

เปนระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าดิบ เชน นํ้าผิวดินตามธรรมชาติ (นํ้าคลอง แมนํ้า นํ้าบาดาล) และนํ้าท่ีปนเปอนสิ่ง
สกปรกตางๆเพ่ือใหสามารถนํามาใชอุปโภคบริโภค และใชงานในอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงระบบผลิตนํ้าประปาเคล่ือนท่ี โดยบริษัท
ยอยไดมีการประยุกตใชเทคโนโลยี Continuous Membrane Filtration ชนิดไมโครฟลเตรชั่น (Membrane Micro Filtration) และ 
เมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น (Membrane Ultra Filtration) ซึ่งสามารถประหยัดคาใชจายในการกอสรางและคาใชจายในการเดิน
ระบบ 

2) ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Waste water treatment system) 

เปนระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมตางๆ ซึ่งจําเปนตองไดรับ
การบําบัดกอนท่ีจะปลอยลงสูสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถออกแบบและใหบริการสําหรับคุณภาพนํ้าเสียท่ีแตกตางกันใหเหมาะสมได 

3) ระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม (Waste water recycling system) 

เปนระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหมในการดําเนินงาน โดยใชเทคโนโลยีระบบบําบัดท่ีหลากหลาย เชน 
เมมเบรนไมโครฟลเตรชั่น เมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น หรือเมมเบรนในถังปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความ
เหมาะสมสําหรับนํ้าเสียเพ่ือใหไดคุณภาพท่ีเหมาะสมตามวัตถุประสงคท่ีนํานํ้าท่ีถูกบําบัดกลับไปใชใหม เชน สําหรับหอหลอเย็น 
(Cooling tower) หรือหมอไอนํ้า (Boiler)  

4) ระบบผลิตนํ้าบริสุทธิ์ (Purified water system) 

 เปนระบบการผลิตนํ้าบริสุทธิ์ สําหรับการใชงานเฉพาะดานท่ีมีขอกําหนดสูง ซึ่งประกอบดวยระบบตางๆเชน ระบบ
กรองดวยเมมเบรนรีเวอรสออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอัลตราฟลเตรชั่น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั่น (Electro 
deionization) และระบบฆาเชื้อดวยแสงอัลตราไวโอเล็ต เปนตน 

5) ระบบผลิตนํ้าจืดจากนํ้าทะเล (Desalination System) 

เปนระบบท่ีนํานํ้าทะเลมาผานกระบวนการใหเปนนํ้าบริสุทธิ์และลดความเค็ม เพ่ือใหเปนนํ้าจืดท่ีสามารถนํามาใช
งานท่ัวไปหรือใชในอุตสาหกรรมได ซึ่งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดชายฝง โรงแรมหรือ    
รีสอรทชายทะเล และเรือเดินสมุทร 

         ท้ังน้ี เน่ืองจากคุณภาพของแหลงนํ้าท่ีตองการการบําบัด และความตองการในการใชงานของนํ้าท่ีบําบัดแลวมี
ความแตกตางกัน ทําใหมีการเลือกใชกระบวนการกรองท่ีแตกตางกันตามตารางดังตอไปน้ี 
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ไมครอน

อังสตรอม

ขนาด
สัมพัทธ
ทั่วไป
ของวัตถุ

น้ําหนัก
โมเลกุล

0.001

10

0.01

100

0.1

1000

1.0

10 4

10

10 5

100 1000

10 6 10 7

100 200 5,000 20,000 100,000 500,000

สารละลายเกลือ

อิออนโลหะ

น้ําตาล

กระบวน
การกรอง

ไพโรเจน

ไวรัส

กากซิลิกา

โปรตีนอัลบูมินสูง 

แบคทีเรีย

คารบอนดํา ผงสี

เซลลยีสต

แปงสด

ทราย

ละอองเกสร

อุลตราฟลเตรชั่น

ไมโครฟลเตรชั่น

กระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิมกระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิม

ชวงการกรอง
การกรองระดับ

อิออน
การกรองระดับ
โมเลกุล การกรองระดับอนุภาค

สวนท่ีละลายไดในนํ้า สวนท่ีละลายไดในนํ้าสวนท่ีละลายไดในนํ้า   สารแขวนลอย สารแขวนลอยสารแขวนลอย  

นาโนฟลเตรชั่นนาโนฟลเตรชั่น

รีเวิรสออสโมซิส

 

 จากตารางขางตนจะเห็นไดวากระบวนการกรองสามารถกรองวัตถุไดต้ังแตสารแขวนลอยเชน ทราย ละอองเกสร โดย
กระบวนการกรองอนุภาคแบบด้ังเดิม เชน การกรองทราย ไปจนถึงสามารถกรองสารละลายในน้ํา เชน สารละลายเกลือ หรืออิออน
โลหะ โดยกระบวนการรีเวิรสออสโมซิส ซึ่งนํ้าท่ีผานการบําบัดสามารถนํามาใชในการบริโภคได 

ท้ังน้ี ท่ีมาของนํ้าท่ีจะนํามาบําบัดและวัตถุประสงคการนํานํ้าท่ีบําบัดแลวไปใชจะเปนปจจัยสําคัญท่ีจะกําหนดเทคโนโลยีท่ี
จะใชเพ่ือใหไดนํ้าท่ีมีระดับคุณภาพตรงตามวัตถุประสงคการใชงาน  โดยบริษัทยอยมีเทคโนโลยีระบบกรองนํ้าท่ีหลากหลายในการ
ใหบริการกับลูกคาดังน้ี 

1) ระบบกรองดวยเมมเบรน (Membrane filtration) เชน Continuous Membrane Filtration (CMF) Membrane 
Bioreactor (MBR) Reverse Osmosis (RO) เปนตน 

2) ระบบกรองแบบทําความสะอาดอัตโนมัติ (Automatic self-cleaning screen system)  
3) ระบบบําบัดนํ้าโดยไมใชเคมี (Non-chemical water treatment) เชน การบําบัดนํ้าโดยใชคลื่นเสียงและไฟฟา 

ปจจุบันบริษัทยอยใชเทคโนโลยีหลัก คือ เทคโนโลยีระบบกรองดวยเมมเบรน (Membrane Filtration Technology)              
2 ประเภท ดังตอไปน้ี 

1) Continuous Membrane Filtration (CMF):  เปนเทคโนโลยีในการกรองนํ้าโดยใชเสนใยกลวง (Hollow Fiber) บรรจุ
ในภาชนะ ซึ่งสามารถกรองนํ้าอยางตอเน่ืองไดในระดับ Micro Filtration และ Ultra Filtration โดยสามารถขจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส 
เหล็ก สารหนู และสารปนเปอนอื่นในนํ้าตามระดับของการกรองได ซึ่งเทคโนโลยีน้ีสามารถใชงานไดท้ังในการบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย 
อีกท้ังยังมีขนาดเล็กทําใหสามารถประหยัดพ้ืนท่ีติดต้ังได ซึ่งเทคโนโลยีน้ีสามารถถูกออกแบบในลักษณะเปนอุปกรณสําเร็จรูป 
(Module) เพ่ือใหมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยนอัตราการกรอง และสะดวกในการติดต้ังและบํารุงรักษา 

ตัวอยางของ Continuous Membrane Filtration 
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2) Membrane Bioreactor (MBR):  เปนเทคโลยีท่ีรวมกระบวนการกรองดวยเมมเบรน (Membrane filtration) และ
การบําบัดทางชีวภาพ (Biological treatment) ไวดวยกัน โดยใชเยื่อกรองจุมลงในถังบําบัดปฏิกริยา ซึ่งสามารถบําบัดไดท้ังของแข็ง 
สารอินทรีย และแบคทีเรียไดในขั้นตอนเดียว ทําใหสามารถประหยัดพ้ืนท่ีในการติดต้ังมากกวากระบวนการบําบัดท่ัวไปโดยใชถัง
ตกตะกอน 

 

      ตัวอยางการติดต้ังถัง MBR          โครงสรางภายในถัง MBR 
 

    
 
 

3.2.2 ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

ภาพรวมของกลุมลูกคาเปาหมายสําหรับธุรกิจจัดจําหนาย ผลิต และใหบริการเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า สามารถสรุปได
ดังน้ี 

ประเภทธุรกิจ ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

1. ธุรกิจใหบริการ
ออกแบบ  ผลิต  และ
ติดต้ังระบบ 
    บําบัดนํ้า 
     1.1  บริการ
ออกแบบพรอมผลิต
แบบเบ็ดเสร็จ 
           (Turnkey) 
 
 
 
 
 

1.2 บ ริ ก า ร
ออกแบบและ
ผ ลิ ต ร ะ บ บ
บําบัดนํ้า 
ชุดประกอบ
สํ า เ ร็ จ  ใ น
ลั ก ษ ณ ะ 
OEM 

 
 
กลุมลูกคาเปาหมายแบงเปน 3 กลุม คือ  
(1) กลุมลูกคาทางตรง ซึ่งประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย และลูกคากลุมเทศบาล
(2)  กลุมลูกคาผูรับเหมาโครงการ 
(3)  บริษัท  (วาจางเพ่ือนําไปติดต้ังในสถานท่ีของลูกคาสําหรับโครงการจําหนายนํ้า) 

 

ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปนของตนเอง และประสงคท่ีจ
นํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง  ซึ่งบริษัทถือวาเปนหน่ึงในลูกคากลุมน้ี 

2. ธุรกิจการใหบริการ
ดูแลควบคุมระบบและ  
    บํ า รุ ง รั ก ษ า
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 

ลูกคาท่ัวไปและบริษัท 
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ประเภทธุรกิจ ลักษณะลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

3. ธุรกิจจัดจําหนาย
ร ะ บ บบํ า บั ด นํ้ า ชุ ด
อุปกรณสําเร็จ 
     เ ค ร่ื อ ง จั ก ร แ ล ะ
อุปกรณท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบบําบัดนํ้า 

3.1 ระบบบําบัด
นํ้าชุดอุปกรณ
สําเร็จ 

 
3.2 เ ค ร่ื อ ง จั ก ร

และอุปกรณท่ี
เกี่ยวของกับ
ระบบบําบัด
นํ้า  

 
 
ลูกคาทางตรงท่ัวไปซ่ึงประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย 
บริษัทยอยและลูกคาท่ีมีลักษณะการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับบริษัทยอย 

4. การใหบริการ
จําหนายนํ้าจากระบบ
บําบัดนํ้า 

ลูกคาทางตรงท่ัวไป ซึ่งประกอบดวย ลูกคากลุมอุตสาหกรรม ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย และลูกคากลุมเทศบาลหรื

 

ในสวนของธุรกิจใหบริการออกแบบ ผลิต และติดต้ังระบบบําบัดนํ้า บริษัทยอยมีแนวทางท่ีจะใหการบริการสําหรับระบบ
ขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีมูลคาโครงการตํ่ากวา 100 ลานบาท โดยกลุมลูกคาเปาหมายสามารถแบงออกไดเปนสองกลุมใหญดังน้ี 

3.2.2.1 กลุมลูกคาทางตรง 

 กลุมลูกคาทางตรง ประกอบดวยลูกคาในกลุมอุตสาหกรรมหรือท่ีอยูอาศัยท่ีตองการระบบการจัดการนํ้าเพ่ือ
นําไปใชในกิจการหรืออาคารโดยตรง ซึ่งลูกคาเปาหมายในกลุมน้ีประกอบดวย 

ลูกคากลุมอุตสาหกรรม 

ประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีคาใชจายในการใชนํ้าเปนจํานวนมาก ซึ่งอาจจะเกิดจากลักษณะของการ
ดําเนินงาน ต้ังอยูในพ้ืนท่ีท่ีขาดแคลนนํ้า หรือมีคาใชจายในการใชนํ้าท่ีสูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปลอยนํ้าเสียลง
สูแหลงนํ้า ยังสามารถลดคาใชจายในการใชนํ้าได โดยการผลิตนํ้าจากแหลงนํ้าตามธรรมชาติหรือจากการบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งสามารถ
เลือกใชระบบท่ีเหมาะสมกับแหลงนํ้าและคุณภาพของนํ้าท่ีตองการสําหรับแตละประเภทของกิจการ เชน อุตสาหกรรมอาหาร เปน
ตน อีกท้ังยังสามารถควบคุมคุณภาพนํ้าสําหรับการใชงานเฉพาะดาน เชน โรงพยาบาล หรือหองวิจัย เปนตน ทั้งน้ีท่ีผานมาบริษัท
ยอยไดดําเนินการออกแบบ ประกอบ ติดต้ังระบบบําบัดนํ้า ใหกับ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จํากัด (มหาชน) เปนตน 

ลูกคากลุมโรงแรมและท่ีพักอาศัย 

ประกอบดวยกิจการโรงแรม ท่ีพักอาศัยหรืออาคารขนาดใหญ เชน บานพักอาศัยขนาดใหญ คอนโดมิเนียม หรือ
อาคารสํานักงาน ซึ่งมีปริมาณและคาใชจายในการใชนํ้าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบําบัดนํ้าเพ่ือใหไดนํ้าในระดับ
คุณภาพท่ีตองการ เชน นํ้าประปา นํ้าด่ืม หรือนํ้ารดนํ้าตนไม  เปนตน 

ลูกคากลุมเทศบาลหรือชุมชน 
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ประกอบดวยชุมชนหรือเทศบาลซ่ึงโดยปกติแลวมีปริมาณการใชนํ้าและปริมาณนํ้าเสียเปนจํานวนมาก ซึ่งระบบ
บําบัดนํ้าและนํากลับมาใชใหม สามารถลดคาใชจายและแกปญหาขาดแคลนนํ้าในบางพ้ืนท่ีแลว และยังสามารถลดมลพิษท่ีเกิดกับ
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากนํ้าเสียจากแหลงชุมชนได 

3.2.2.2 กลุมลูกคาผูรับเหมาโครงการ 

 ลูกคาในกลุมน้ีประกอบดวยผูรับเหมาโครงการ ซึ่งตองการวาจางผูรับเหมาชวงสําหรับในสวนของระบบจัดการ
นํ้า โดยบริษัทดังกลาวอาจมีการดําเนินงานท่ีไมครอบคลุมหรือขีดความสามารถไมเพียงพอสําหรับระบบจัดการนํ้าไดจึงจําเปนตองมี
การวาจางผูรับเหมาชวงเพ่ือดําเนินการในสวนของระบบดังกลาว 

3.2.2.3 กลุมลูกคาที่เปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับระบบน้ํา 

ลูกคากลุมท่ีเปนผูผลิตและ/หรือผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวกับระบบนํ้าโดยมีตราสินคาเปนของตนเอง และ
ประสงคท่ีจะจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จภายใตตราสินคาของตนเอง จึงวาจางบริษัทยอยใหเปนผูผลิตให ซึ่งบริษัท
ถือวาเปนหน่ึงในลูกคากลุมน้ีเชนกัน 

ในสวนการใหบริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ ในลักษณะ OEM บริษัทยอยมี
นโยบายท่ีจะใหบริการแกท้ังบริษัท และลูกคารายอืน่ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีเกีย่วของกับระบบบําบัดนํ้าหรือ
สิ่งแวดลอมซึ่งมีฐานลูกคาของตัวเองอยูแลวและตองการเพ่ิมประเภทผลิตภัณฑท่ีจะจดัจําหนาย   ท้ังน้ีการรับจางผลิตใหลูกคาราย
อื่นดังกลาวเปนไปเพ่ือการขยายฐานลูกคาของบริษัทยอยใหครอบคลมุในวงกวางมากขึ้น โดยไมจํากดัเฉพาะฐานลูกคาของบริษัท
เทาน้ัน  

 

 

3.2.3 ชองทางในการจําหนาย 

1) ชองทางในการใหบริการ: บริษัทใหญจะทําการตลาดและใหบริการโดยเจาหนาท่ีการตลาดและวิศวกรของบริษัท
ใหญ ซึ่งจะมีการสอบถามความตองการและเก็บขอมูลจากผูวาจาง และประเมินความนาเชื่อถือของผูวาจาง จากน้ันวิศวกรโครงการ
จะทําการวางแผนโครงการ ออกแบบและเลือกวัสดุอุปกรณ แลวนําสงแผนโครงการใหกับผูวาจางพิจารณา ซึ่งเม่ือมีการทําขอตกลง
กันแลวจะทําการสั่งอุปกรณและประกอบเพ่ือทําการติดต้ังใหแกผูวาจาง ซึ่งวิศวกรโครงการจะทําการทดสอบระบบและแกไข
ขอบกพรองเปนท่ีเรียบรอยกอนสงมอบโครงการหรือเร่ิมทําการขายนํ้าตามสัญญาสัมปทาน 

2) ชองทางในการจัดจําหนาย : บริษัทจะเปนผูดําเนินการจัดจําหนายระบบบําบัดนํ้าชุดประกอบสําเร็จ เคร่ืองจักรและ
อุปกรณ ซึ่งเปนการจัดจําหนายภายในประเทศ ครอบคลุมในพ้ืนท่ีกรุงเทพและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคกลาง
ตอนบน ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงในภูมิภาคเอเชีย  

3.2.4 กลยุทธในการแขงขัน 

3.2.4.1 กลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

บริษัทยอยมีความสามารถท่ีจะใหบริการดานการบําบัดนํ้า โดยมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายท่ีสามารถนํามาใชรวมกันเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังในคุณภาพนํ้าดีและนํ้าเสีย รวมถึงวัตถุประสงค
ในการนํานํ้ากลับไปใชท่ีตางกัน โดยบริษัทยอยมีเปาหมายที่จะใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเกิดประโยชน
สูงสุด โดยนอกจากอุปกรณและระบบดังกลาวสามารถท่ีจะลดคาใชจายในการใชนํ้าและแกปญหาในการขาดแคลนนํ้า และลด
ปญหามลพิษท่ีจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมแลว ยังไดมีการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะเปนชุดประกอบสําเร็จ (Module) พรอม
ใชงาน เพ่ือความสะดวกในการติดต้ัง หรือขยายขนาดของระบบอีกดวย โดยบริษัทและบริษัทยอยไดใหความสําคัญกับ
มาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบระบบท่ีไดมาตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุปกรณท่ีมีคุณภาพ 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี บริษัทยังมีการบริการในรูปแบบของการใหบริการการจําหนายนํ้าตามสัญญา ซึ่งทําใหลูกคาไม
จําเปนตองมีการลงทุน แตสามารถลดคาใชจายโดยการซ้ือนํ้าจากระบบของบริษัทในอัตราท่ีถูกกวาเดิมไดทันที และบริษัทเปน
ผูดําเนินการและดูแลระบบท้ังหมด ทําใหผูวาจางไมตองรับความเส่ียงจากการลงทุนเดินระบบและดูแลระบบ 

3.2.4.2 กลยุทธดานการใหบริการ 

เน่ืองจากระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสียมีความตองการความเช่ียวชาญในการดูแลและเดินระบบ ทําใหการ
บริการรับประกันและซอมบํารุงหลังจากติดต้ังระบบมีความจําเปน ซึ่งบริษัทและบริษัทยอยไดมุงเนนในการใหบริการท่ีรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยบุคลากรท่ีมีประสบการณและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งไดรับการฝกอบรมอยางสมํ่าเสมอ และมี
ระบบติดตามการทํางานอัตโนมัติซึ่งสามารถติดตามผานทางอินเตอรเน็ตได 

3.2.4.3 กลยุทธดานการจําหนายและชองทางการจําหนาย 

บริษัทมีฐานลูกคาเดิมในธุรกิจอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล และอุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางานซึ่งมีมากกวา 4,000 ราย ทําใหมีชองทางการจําหนายท่ีกวางขวางและครอบคลุมในหลายกลุมอุตสาหกรรม อีกท้ัง
ยังมีชองทางจําหนายจากบุคลากรของบริษัทยอยซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญในดานระบบบําบัดนํ้า และมีประสบการณใน
อุตสาหกรรมน้ีปนเวลานาน 

3.2.4.4 กลยุทธดานการสงเสริมการขาย 

บริษัทและบริษัทยอยไดทําการโฆษณาผานสื่อตางๆ โดยไดคัดเลือกสื่อท่ีตรงกับกลุมเปาหมายเฉพาะดาน 
เชน วารสารทางวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เปนตน รวมถึงไดเปนผูสนับสนุนการจัดงานสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวของกับการบําบัด
นํ้า เพ่ือสรางความเขาใจถึงความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับจากการจัดการนํ้าท่ีดีมากขึ้น 

3.2.4.5 กลยุทธดานการสงมอบโครงการในระยะเวลาส้ันและตรงตอเวลา 

บริษัทและบริษัทยอยไดคํานึงถึงความสําคัญตอการสงมอบโครงการในระยะเวลาสั้นและตรงตอเวลา โดยได
มีการสั่งอุปกรณท่ีสําคัญและมีชวงเวลาการสั่งท่ีนานมาไวเพ่ือรอการประกอบ ทําใหสามารถลดเวลาในการสงมอบโครงการ 
และสามารถตอบสนองตอคําสั่งซื้อท่ีคาดวาจะมีมาในอนาคตได 

 

3.2.5 ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

3.2.5.1 ภาวะการใชน้ําในประเทศไทย 

 ในป 2552 ประเทศไทยมีความตองการใชนํ้าท้ังสิ้น 60,070 ลาน ลบ.ม. โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือการ
เกษตรกรรมซึ่งเปนสัดสวนรอยละ 66.57 ของปริมาณการใชท้ังหมด ในขณะท่ีการใชนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและทองเท่ียว และ
เพ่ือการอุตสาหกรรมเปนสัดสวนรอยละ 10.80 และรอยละ 7.25 ตามลําดับ ซึ่งสถาบันนํ้าภาคอุตสาหกรรมไดมีการประมาณการ
เพ่ิมขึ้นของการใชนํ้า ในป 2557 เทากับ 65,663 ลาน ลบ.ม. หรือเพ่ิมขึ้นจากป 2552 รอยละ 9.31 

 

ตารางที่ 9 ปริมาณความตองการใชน้ําในประเทศไทยแยกตามภาคการใชในป 2552 และประมาณการณในป 2557  
 

ภาคการใชน้ํา 
ป 2552 ป 2557 

ลาน ลบ.ม. รอยละ ลาน ลบ.ม. รอยละ 
การเกษตรกรรม 39,987 66.57 42,980 65.45 
อุปโภคบริโภค และทองเที่ยว 6,486 10.80 7,783 11.86 
อุตสาหกรรม 4,357 7.25 5,229 7.96 
การรักษานิเวศ 9,240 15.38 9,671 14.73 
รวม 60,070 100.00 65,663 100.00 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

อุปโภค

บริโภค และ

ทองเท่ียว

10.80%

การรักษานิเวศ 

15.38%

อุตสาหกรรม

7.25%

การเกษตรกรรม

 66.57%

ป 2552

การเกษตรกรรม  

65.45%

อุปโภคบริโภค

 และทองเที่ยว

 11.86%

อุตสาหกรรม

 7.96%

การรักษานิเวศ 

14.73%

ป 2557

ที่มา: เอกสารประกอบบรรยายวันรักษน้ําโลก ป 2553, สถาบันน้ําภาคอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 

 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

จากตารางขางตนจะเห็นไดวาการใชนํ้าของกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทคือ กลุมอุปโภคและบริโภค และกลุม
อุตสาหกรรมจะมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นในอีก 5 ปขางหนา 

 

ในปจจุบันประเทศไทยมีประมาณความจุท่ีจะกักเก็บนํ้าได 72,630 ลาน ลบ.ม. แตมีปริมาณนํ้าไหลเฉล่ียเขาแหลง
กักเก็บเพ่ือใหสามารถนํามาใชงานไดเพียงประมาณ 42,000 ลาน ลบ.ม. ซึ่งในภาพรวมของประเทศพบวาเกิดปญหาขาดแคลนนํ้า 
นํ้าทวม และคุณภาพนํ้าไมเหมาะสมกับการนํามาใชประโยชนเปนประจําทุกป ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณประชากรท่ีเพ่ิมขึ้น และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  นอกจากนี้ปริมาณแหลงนํ้าสะอาดท่ีลดลง หรือคุณภาพเส่ือมโทรมลง เน่ืองจากปนเปอนมลพิษยัง
ทําใหปญหาการขาดแคลนนํ้ามีความรุนแรงมากขึ้น โดยในป 2553 ประเทศไทยประสบปญหาความเส่ียงในการขาดแคลนนํ้าจาก
ปริมาณฝนตกในเกณฑนอย เน่ืองจากอิทธิพลของปรากฎการณเอลนิโญ ซึ่งกรมปองกันบรรเทาสารธารณภัยไดประกาศแจงเตือน
ประชาชนใหเตรียมพรอมรับมือวิกฤติการขาดแคลนนํ้า และมีพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยแลงท่ีไดประกาศเปนพ้ืนท่ีภัยพิบัติฉุกเฉิน (ภัยแลง) 
แลว จํานวน 29 จังหวัด 

ความตองการใชนํ้าประปาในประเทศไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นอยางตอเน่ืองโดยปริมาณนํ้าจําหนายจากการประปา
นครหลวงและการประปาสวนภูมิภาคไดมีอัตราเติบโตอยางตอเน่ืองในชวงท่ีผานมา ซึ่งคานํ้าประปาในปจจุบันแตกตางกันไปตาม
พ้ืนท่ีและจํานวนท่ีใช ซึ่งการประปานครหลวงมีอัตราคานํ้าสูงสุดเทากับ 15.81 บาท ตอลบ.ม. (สําหรับธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
อุตสาหกรรม และอื่นๆ ในปริมาณการใชนํ้าประปาท่ีมากกวา 200 ลบ.ม. ตอเดือน ขึ้นไป) และการประปานครสวนภูมิภาคมีอัตราคา
นํ้าสูงสุดเทากับ 32.25 บาท/ลบ.ม. (สํานักงานประปาภูเก็ต สําหรับรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ ในปริมาณการใช
นํ้าประปาท่ีมากกวา 300 ลบ.ม. ตอเดือน ขึ้นไป) 

 

ตารางท่ี 10 ปริมาณนํ้าจําหนายจากการประปานครหลวงและการประปาสวนภูมิภาค 
หนวย: ลาน ลบ.ม.

ปรมิาณน้ําจําหนาย 2548 2549 2550 2551

การประปานครหลวง 1,131            1,173            1,224            1,251            
   อตัราการเปลี่ยนแปลง 5.1% 3.7% 4.4% 2.2%

การประปานครสวนภูมภิาค 678 722 795 835
   อตัราการเปลี่ยนแปลง 11.9% 6.5% 10.1% 5.0%

รวม 1,809            1,895            2,019            2,086            
   อัตราการเปลีย่นแปลง 7.6% 4.8% 6.5% 3.3%  
ท่ีมา: รายงานประจําป 2551, การประปานครหลวง และการประปาสวนภูมิภาค 
 

ในสวนของอัตราการคาใชนํ้าบาดาลในปจจุบันแบงเปนคาใชนํ้าบาดาลและคาอนุรักษนํ้าบาดาล โดยมีอัตราท่ี
แตกตางระหวางในเขตอนุรักษและนอกเขตอนุรักษซึ่งมีอัตราคาใชนํ้ารวมเทากับ 17 บาท ตอลบ.ม. และ 3.5 บาท ตอลบ.ม. 
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ตารางท่ี 11 อัตราคานํ้าบาดาลตาม พ.ร.บ นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520 (แกไขฉบับท่ี 3) 

 
พื้นที ่

อัตราคาใชน้ําบาดาล / ลบ.ม. 
คาใชน้ําบาดาล คาอนุรักษน้ําบาดาล 

ในเขตบริการประปา     นอกเขตบริการประปา 
ในเขตอนุรักษ  
7 จังหวัด 1/ 
  

8.50 บาท -ยกเวน 2/ 
-ลดหยอนเก็บ 30-75 % ของ
ปริมาณนํ้า ข้ึนอยูกับประเภท
ของการใช 

8.50 บาท 
 

นอกเขตอนุรักษ 
69 จังหวัด 
 

3.50 บาท -ยกเวน/3/ 
-เก็บ 30-75 % ของ ปริมาณนํ้า
ข้ึนอยูกับประเภทการใช  

 
ไมเก็บ 

 
หมายเหตุ : 1/เขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 7 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 

สมุทรสาคร สมุทรปราการ นนทบุรี และนครปฐม 
   นอกเขตวิกฤตการณนํ้าบาดาล 69 จังหวัด (ยกเวนจังหวัดในเขตวิกฤต) 

 2/ยกเวนสําหรับนํ้าอุปโภค – บริโภค 

 3/ยกเวนสําหรับ 1) เพาะปลูก และ 2) เล้ียงสัตววันละไมเกิน 50 ลบ.ม. 

 ท่ีมา: กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล 
 

 นอกจากน้ีท่ีผานมา ประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าจืดและนํ้าประปาในหลายพ้ืนท่ี รวมถึงพ้ืนท่ี
อุตสาหกรรมและทองเที่ยวท่ีสําคัญของประเทศ เชน เมืองพัทยา จังหวัดระยอง ภูเก็ต และเกาะสมุย เปนตน โดยมีสาเหตุหลักมา
จากการขาดแคลนแหลงนํ้าดิบท่ีจะนํามาใชในการผลิตนํ้าประปาหรือน้ําจืด ซึ่งในบางพ้ืนท่ีตองมีการซื้อนํ้าจากผูขายนํ้าในราคาท่ี
คอนขางสูงเพ่ือใชในการอุปโภคบริโภคในชวงท่ีขาดแคลน ทําใหบางพ้ืนท่ีตองติดต้ังระบบแปลงนํ้าทะเลเปนนํ้าจืดเพ่ือลดปญหาการ
ขาดแคลนนํ้า โดยในปจจุบันมีท้ังหมด 3 แหง คือ กิจการประปาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี (กําลังการผลิต 6,000 ลบ.ม. ตอวัน) 
กิจการประปาสีชัง อําเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี  (กําลังการผลิต 250 ลบ.ม. ตอวัน) และกิจการประปาเกาะลาน เมืองพัทยา        
จังหวัดชลบุรี  (กําลังการผลิต 300 ลบ.ม. ตอวัน) 

3.2.5.2 ภาวะน้ําเสียในประเทศไทย 
 นํ้าเสียจากชุมชน 
 นํ้าเสียจากชุมชนหมายถึง นํ้าเสียท่ีเกิดจากกิจกรรมประจําวันของประชาชนท่ีอาศัยอยูในชุมชน และกิจกรรม

ท่ีเปนอาชีพ ไดแก นํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบอาหารและชําระลางสิ่งสกปรกท้ังหลายภายในครัวเรือน และอาคารประเภทตาง ๆ 
เปนตน ซึ่งสวนใหญจะมีความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ปริมาณนํ้าเสียจากชุมชนท่ีเกิดขึ้นมีประมาณ 14 ลาน ล.บ.ม.ตอวัน หรือ
คิดเปนปริมาณความสกปรก 2,600 ตันบีโอดีตอวัน ซึ่งปริมาณนํ้าเสียจากอาคารประเภทตางๆเปนดังน้ี 

 

ตารางที่ 12 ปริมาณน้ําเสียจากอาคารประเภทตางๆ 
ประเภทอาคาร หนวย ลิตร/วัน-หนวย 

อาคารชุด/บานพัก ยูนิต 50 

โรงแรม หอง 1,000 
หอพัก หอง 80 
สถานบริการ หอง 400 
หมูบานจัดสรร คน 180 

โรงพยาบาล เตียง 800 
ภัตราคาร ตารางเมตร 25 

ตลาด ตารางเมตร 70 
หางสรรพสินคา ตารางเมตร 5.0 
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ประเภทอาคาร หนวย ลิตร/วัน-หนวย 

สํานักงาน ตารางเมตร 3.0 
    ที่มา: ขอพิจารณาเกี่ยวกับปริมาณและลักษณะน้ําทิ้งชุมชนในประเทศไทย, สมาคมส่ิงแวดลอมแหงประเทศไทย 
   
 จากสถิติจํานวนประชากรจากทะเบียน ซึ่งจัดทําโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบุวามีจํานวน
ประชากรจากทะเบียน ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท้ังสิ้น 63.53 ลานคน ซึ่งในระยะเวลา 10 ปท่ีผานมา (พ.ศ.2543 – 2552) 
จํานวนประชากรมีอัตราเติบโตเฉล่ียรอยละ 0.26 ตอป ดังน้ันหากพิจาณาจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะสงผลนํ้าเสียตอ
ครัวเรือนเพ่ิมขึ้นเชนกัน ซึ่งจะปนโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยในระยะยาว  
 

 
    
 
 
 
 
 
 
          ท่ีมา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
 

 โดยกลุมลูกคาเปาหมายของบริษัทไดแก ลูกคากลุมอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมที่มีคาใชจายในการใชนํ้า
จํานวนมาก เชน อาหาร, โรงพยาบาล หองวิจัย, ลูกคากลุมโรงแรมและที่พักอาศัยเชน  โรงแรม คอนโดมิเนียมและ อาคาร
สํานักงาน , ลูกคากลุมเทศบาลหรือชุมชน มีแนวโนมการขยายตัวตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และตามจํานวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้น 

 

 นํ้าเสียจากอุตสาหกรรม 
 นํ้าเสียจากอุตสาหกรรมประกอบดวยนํ้าเสียท่ีเกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน การใชนํ้าของคนงาน 

และกิจกรรมอื่นในโรงงาน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมท่ัวประเทศที่กอใหเกิดนํ้าเสียมีประมาณ 120,000 แหง ซึ่งจะเกิดนํ้าเสีย
ปริมาณ 6.8 ลาน ลบ.ม.ตอวัน หรือคิดเปนปริมาณความสกปรก 2,700 ตันบีโอดีตอวัน ซึ่งในป 2552 มีจํานวนโรงงานที่จด
ทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการท้ังสิ้น 128,517 โรง และมีเงินทุนจดทะเบียนท้ังสิ้น 
4.76 ลานลานบาท ซึ่งมีการเติบโตในสวนของเงินทุนจดทะเบียนและจํานวนคนงานอยางตอเน่ืองในชวง 5 ปท่ีผานมา 

 

ตารางที่ 13  สถิติจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมทีจ่ดทะเบียนไวกบักระทรวงอุตสาหกรรม และไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 – 2553 

       ท่ีมา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

 จากขอมูลสถิติจํานวนโรงงานที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองสงผลใหมีความตองการใชในอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นโดยท่ีผาน
มาโรงงานสวนใหญเห็นวาการบําบัดนํ้าเสียถือเปนตนทุนและคาใชจายจึงใหความสําคัญนอยและปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับ
ของกฎหมาย อยางไรก็ตามการท่ีบริษัทสามารถใหบริการติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียหรือนํ้าดี และสามารถนํานํ้ากลับมาใชใหมไดน้ัน 

 2548 2549 2550 2551 2552 2553 
จํานวนโรงงาน 122,312 125,347 126,804 126,658 126,517 129,617 
เงินทุนจดทะเบยีน (ลานบาท) 4,045,982 4,254,732 4,419,906 4,572,076 4,763,746 4,864,017 
จํานวนคนงาน (คน) 3,543,240 3,686,702 3,725,671 3,746,405 3,776,781 3,832,090 
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ถือเปนจุดเปลี่ยนใหอุตสาหกรรมตางๆหันมาสนใจ เพราะนอกจากจะทําใหตนทุนการใชนํ้าลดลงแลวยังถือเปนการลงทุนท่ีคุมคา
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  ซึ่งหากพิจารณาจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศแจะเห็นไดวาธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ยอยยังสามารถเติบโตไดอีกมากในอนาคต 

 

3.2.5.3 กฎหมายและขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบําบัดน้ําเสีย 
 ในปจจุบันมีกฎหมายจากหนวยงานท่ีดูแลและควบคุมมลพิษทางนํ้าดังตอไปน้ี 

 คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 

 กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 คณะกรรมการควบคุมมลพิษ 

 กรมควบคุมมลพิษ 

   ท้ังน้ี ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและส่ิงแวดลอม ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2535) และประกาศ
คณะกรรมการควบคุมมลพิษ ไดกําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากแหลงกําเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคม
อุตสาหกรรม ท่ีจะระบายออกสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม โดยในป 2553 กระทรวงอุตสาหกรรมไดมีการวางแผนท่ีจะ
บังคับใชประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวาดวย การกําหนดใหโรงงานท่ีตองมีระบบบําบัดนํ้าเสียตองมีการติดต้ังเคร่ืองมือหรือเครื่อง
อุปกรณพิเศษและเคร่ืองมือหรือเคร่ืองอุปกรณเพ่ิมเติม เพ่ือตรวจวัดคา บีโอดี หรือซีโอดี ตามลักษณะการประกอบกิจการตามท่ี
กําหนด เพ่ือปองกันการลักลอบปลอยนํ้าเสียลงสูสาธารณะ 

   นอกจากน้ี ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของนํ้าท้ิงจาก
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือฟนฟูคุณภาพนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา พ.ศ. 2551 ยังไดกําหนดใหโรงงานท่ีขออนุญาตต้ัง หรือขยายโรงงาน ใน 9 
จังหวัดท่ีแมนํ้าเจาพระยาไหลผาน เชน กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ เปนตน ซึ่งมีนํ้าเสียจากการประกอบกิจการ ตองมี
ระบบบําบัดนํ้าเสียท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท่ีสามารถบําบัดนํ้าเสียจนสามารถนํากลับไปใชไดหมด หรือมีระบบกักเก็บนํ้าท้ิงท้ังหมด และ
ตองไมระบายออกสูแมนํ้าเจาพระยาท้ังทางตรง และทางออม 

   อีกท้ัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ไดมีการวางแผนจัดทํามาตรการจัดเก็บภาษีนํ้าเสียและ
มลพิษทางอากาศ ซึ่งอัตราภาษีนํ้าเสียไดกําหนดอัตราสูงสุดท่ี 5,000 ถึง 10,000 บาท ตอ บีโอดี ตัน โดยคาดวาในระยะแรกอาจจะ
จัดเก็บในอัตรา 3,000 บาท ตอ บีโอดี ตัน ซึ่งตามกฎหมายไดกําหนดใหนํ้าท้ิงมีคาบีโอดีไมเกิน 20 มิลลิกรัม ตอลิตร ทําใหโรงงาน
ตองเสียภาษีสําหรับนํ้าท้ิงประมาณ 0.6 บาท ตอลูกบาศกเมตร 

    สําหรับนํ้าเสียจากอาคารตางๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีประกาศ เร่ือง กําหนด
ประเภทอาคารที่เปนแหลงกําเนิดมลพิษท่ีจะตองถูกควบคุมการปลอยนํ้าเสียลงสูแหลงนํ้าสาธารณะหรือออกสูสิ่งแวดลอม ใหเปนไป
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว ซึ่งประเภทอาคารประกอบดวย อาคารชุด โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยการคา อาคารที่ทําการ 
ตามขนาดที่กําหนด เปนตน  

   จากการท่ีรัฐบาลใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอมและมีมาตรการในการควบคุมสิ่งแวดลอมออกมาอยาง
ตอเน่ืองจะเปนการผลักดันใหโรงงานอุตสากรรม เทศบาลและครัวเรือน หันมาใสใจในระบบบําบัดนํ้ารวมถึงการนํานํ้ากลับมาใชใหม
มากขึ้น 

3.2.5.4 แนวโนมธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเพื่อนํากลับมาใชใหม 
ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าเพ่ือนํากลับมาใชใหมถือเปนธุรกิจท่ีมีการเติบโตสูงในชวง 5 ปขางหนา และเปน

ธุรกิจท่ีท่ัวโลกหันมาใหความสนใจ เน่ืองจากทรัพยากรนํ้าเปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ท้ังน้ีจากขอมูลของ SBI Energy พบวาใน
ป 2552 เทคโนโลยีในการอนุรักษนํ้า ( Water Conservation Technology) ซึ่งรวมถึง   ระบบรีไซเคิลนํ้าและนํากลบัมาใชใหม   
ระบบกักเก็บนํ้าฝน และ  ระบบชลประทานนํ้า มีมูลคาตลาดรวมกวา 88,000 ลานเหรียญสหรัฐ โดยปจจัยท่ีสงเสริมการเติบโตของ
เทคโนโลยีในการอนุรักษนํ้า ไดแก ความตองการน้ําจืดท่ีเพ่ิมมากขึ้นจากจํานวนประชากรและโรงงานอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึ้น ปริมาณ
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นํ้าสะอาดลดลงจากมลภาวะ ปญหาขาดแคลนนํ้าในหลายพ้ืนท่ีท่ัวโลก การสนับสนุนจากรัฐบาล เทคโนโลยีท่ีมีประสทิธิภาพและมี
ราคาถูกมากขึ้น และความรวมมือของนานาประเทศในการสงเสริมการประหยัดนํ้า  

สําหรับระบบรีไซเคิลนํ้าและนํากลบัมาใชใหม (Water Recycle and Reuse Technology) น้ันจากการ
คาดการณของ SBI Energy ( www.sbireport.com)  คาดวาจะเติบโตอยางกาวกระโดด จาก 29,000 ลานดอลลารในป 2553 เปน 
57,000 ลานดอลลารในป 2558 คิดเปนอัตราเติบโตกวารอยละ 16 ตอปในอีก 5 ปขางหนา  โดยปจจุบันระบบบําบัดนํ้าโดย
เทคโนโลยเีมมเบรน ครองสวนแบงการตลาดกวารอยละ 70 ท่ัวโลก และมีการเติบโต 4,000 ลานเหรียญ ในชวง 3 ปท่ีผานมาและ
คาดวาจะมูลคาตลาดเพ่ิมขึ้นเปน  38,000 ลานดอลลารในป 2558  

นอกจากน้ีหากพิจาณาขอมูลการใชเทคโนโลยีรีไซเคิลนํ้าและนํากลับมาใชใหมในแตละภูมิภาค พบวาการ     
รีไซเคิลนํ้าและนํากลับมาใชใหมจะมีการเติบโตสูงในแถบเอซียตะวันออกและแปซิฟก (East  Asia Pacific) ในชวงป 2552 ถึงป 
2559 โดยมีสัดสวนการนํานํ้ากลับมาใชใหมเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ 32.9 จากปริมาณนํ้าท่ีนํากลับมาใชใหมท้ังหมด 50.6 ลาน
ลูกบาศกเมตรตอวัน ในชวงป 2009-2016  (ขอมูลของ ADB “Water Crisis and Choices”  ณ. เดือนตุลาคม 2553) ซึ่งแสดงใหเห็น
วาตลาดสําหรับธุรกิจน้ียังเติบโตไดอกีมาก ซึ่งจะสงผลดีตอธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอยใหขยายตัวไดอยางมากในอนาคต 

3.2.6 สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรม 
ในปจจุบันมีบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจดานการจัดการนํ้า แบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ กลุมผูประกอบการขนาดใหญและกลุม

ผูประกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งบางบริษัทมีการมุงเนนธุรกิจไปในการจัดการเฉพาะดาน เชน ระบบการน้ําประปา ระบบบําบัด
นํ้าเสีย เปนตน อีกท้ังยังมีกลุมลูกคาท่ีหลากหลาย เชน ชุมชนในระดับภูมิภาค ชุมชนทองถิ่น นิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน
อุตสาหกรรมแตละประเภท ซึ่งในปจจุบันหลายบริษัทเร่ิมมีการขยายการดําเนินงานใหมีการครอบคลุมมากข้ึน สวนหน่ึงเปนผลมา
จากการแขงขัน และเทคโนโลยีท่ีกาวหนามากขึ้น โดยสามารถแบงกลุมคูแขงไดดังน้ี 

กลุมคูแขงขนาดใหญ 
ประกอบดวยบริษัทท่ีมีขนาดใหญซึ่งสามารถรองรับโครงการท่ีมีมูลคาสูงท่ีตองใชตองการเงินลงทุนมาก ซึ่งบางบริษัท

สามารถใหบริการในโครงการท่ีตองการเทคโนโลยีท่ีสูงได ประกอบดวยบริษัทจากตางประเทศท่ีเขามาดําเนินธุรกิจการจัดการนํ้าใน
ประเทศไทย เชน บริษัท โกชู โคซัน จํากัด บริษัท จีอี วอเตอร แอนด โพรเซส เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท
ภายในประเทศ เชน บริษัท นํ้าประปาไทย จํากัด (มหาชน) บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรนํ้าภาคตะวันออก จํากัด (มหาชน) 
และบางบริษัทท่ีเปนการรวมทุนระหวางบริษัทในประเทศไทยและตางประเทศ เชน บริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอรวิส จํากัด โดยบริษัท
ในกลุมน้ีมุงเนนมูลคาโครงการท่ีสูงและมีกลุมลูกคาเปาหมายขนาดใหญ เชน ระบบนํ้าประปาในระดับภูมิภาคหรือเทศบาล ระบบ
จัดการนํ้าในนิคมอุตสาหกรรม เปนตน 

กลุมคูแขงขนาดกลางและเล็ก 

ประกอบดวยบริษัทท่ีมีกลุมเปาหมายเปนโครงการขนาดกลางและเล็ก ซึ่งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 
หรืออาคารสํานักงานหรือท่ีพักอาศัยขนาดใหญ เชน บริษัท ส.นภา จํากัด บริษัท โพรมิเนนท ฟลูอิด คอนโทรลส (ประเทศไทย) จํากัด 
บริษัท วอเตอร ดอคเตอร จํากัด บริษัท ยูนิเท็ค จํากัด เปนตน ซึ่งแตละบริษัทไดใชกลยุทธท่ีแตกตางกันในการแขงขัน เชน ดาน
เทคโนโลยี หรือดานราคา เปนตน   

ท้ังน้ี จากท่ีกลาวขางตน บริษัทและบริษัทยอยไดมุงเนนในการใหบริการดานการจัดหานํ้าจากการบําบัดนํ้าดีเพ่ือ
นํามาใชหรือจากการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม โดยมุงเนนไปในระบบขนาดกลางและเล็ก ซึ่งมีกลุมลูกคาเปาหมายทางตรง
เปนโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการโรงแรมหรือท่ีพักอาศัยขนาดใหญ ทําใหกลุมคูแขงสวนใหญจะอยูในขนาดกลางและเล็ก 
อยางไรก็ดี บริษัทและบริษัทยอยยังมีโอกาสสรางรายไดจากโครงการท่ีกลุมคูแขงขนาดใหญ หรือขนาดกลางบางราย ท่ีตองการ
วาจางผูรับเหมาชวงในสวนท่ีมีขนาดโครงการไมเหมาะกับขนาดธุรกิจ หรือมีความชํานาญเฉพาะดานท่ีไมเพียงพอ 

3.2.7 การจัดหาผลิตภัณฑ 
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ในสวนของเคร่ืองจักรและอุปกรณท่ีเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้าไดรับการจัดหาจากท้ังในและตางประเทศ   ปจจุบันบริษัท
ไดรับการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายใหกับตราสินคา Grundfos  สําหรับเครื่องสูบนํ้า ท้ังน้ีสําหรับนโยบายการเปนตัวแทนจําหนาย
สินคาในกลุมน้ีใหกับเจาของตราสินคาอื่นๆ เพ่ิมเติมในอนาคต  มีนโยบายใหบริษัทเปนคูสัญญากับเจาของตราสินคาสินคาโดยตรง 
ในขณะท่ีบริษัทยอยจะเนนเฉพาะการใหบริการออกแบบและผลิตระบบบําบัดนํ้าเทาน้ัน   

อน่ึงอุปกรณท่ีใชในการประกอบระบบไดรับการจัดหาจากท้ังในและตางประเทศ โดยบริษัทยอยเปนผูดําเนินการ
ประกอบระบบท้ังหมด โดยทําการสั่งซื้ออุปกรณท่ีบริษัทเปนตัวแทนจําหนายผานทางบริษัท และสั่งจัดทํางานโครงสรางและอุปกรณ
อื่นๆท่ีจําเปนโดยตรง  

สําหรับโครงการจําหนายนํ้า บริษัทจะทําการจัดซื้อระบบท่ีทําการประกอบและติดต้ังแลวจากบริษัทยอย และทําการ
วาจางบริษัทยอยเพ่ือทําการดําเนินการ และดูแลรักษาระบบใหแกลูกคาจนสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4 4. การวิจยัและพัฒนา 
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5.  ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 
 
5.1  ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ 

ณ 31 ธนัวาคม  2553 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

รายละเอียดทรัพยสิน 
ขนาด  
(ไร) 

มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะ
กรรมสิทธิ ์

ภาระผูกพัน/ 
วงเงินค้ําประกนั 

วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

1. ที่ดนิและสวนปรับปรุง 
- โฉนดเลขที่ 23439-23440 ตั้งอยูที่ 

1/11 หมูที่ 3 ต.ลาดสวาย  อ.ลําลูกกา     
จ.ปทุมธาน ี 

 
5-0-1 

 

 
28,324,286.00 

 
28,324,286.00 

 

 
เจาของ 

 

 
ค้ําประกันเงินกูธนาคาร วงเงิน
รวมทั้งสิ้น 124.8 ลานบาท 

 
ที่ตั้งสาํนักงาน
ใหญและ
คลังสนิคา 

- โฉนดเลขที่ 1272-1274 ตั้งอยูที ่
47/55-57 อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

0-0-66 
 

3,440,000.00 3,440,000.00 เจาของ 
 

ไมมีภาระผูกพัน 
 

สํานกังานเชียงใหม 

- โฉนดเลขที่ 79233 ตั้งอยูที่  308/3-4 
อ.เมือง จ.ระยอง 

0-0-49 493,000.00 493,000.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

สํานกังานระยอง 

- โฉนดเลขที่ 149362 ตัง้อยูที่  155/213 
อ.เมือง จ.ระยอง 

0-0-88.6 620,200.00 620,200.00  ไมมีภาระผูกพัน 
 

สํานกังานระยอง 

- โฉนดเลขที่ 20686 ตั้งอยูที่  27/44-45 
อ.อุทัย จ.อยุธยา 

0-0-32 128,000.00 128,000.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5.4 ลานบาท 

อดีตสํานักงาน
อยุธยา 

-  ที่ดินคอนโดฯอตุสาหกรรมอาคารนาริ
ตะ เลขที่ 47/390 

 749,160.00 749,160.00 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

อดีตใชเปน
คลังสนิคา 

รวมที่ดิน 33,754,646.00 33,754,646.00  

รายละเอียดทรัพยสิน 
ขนาด  

(ตร.ม.) 
มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์
ภาระผูกพัน/ 

วงเงินค้ําประกนั 
วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

2. อาคารและสิ่งปลูกสราง 
- ลําลกูกา ปทุมธาน ี

 
7,313.31 

 
72,093,801.68 

 
69,397,504.94 

 

 
เจาของ 

 
ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 

วงเงินรวมทั้งสิน้124.8 ลานบาท 

 
อาคารสํานกังาน
ใหญและ
คลังสนิคา 

- คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ 
เลขที่ 47/390  แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

532.06 1,802,008.94 1,665,056.26 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

อดีตใชเปน
คลังสนิคา 

- อ.เมือง จ.เชียงใหม 740 200,820.55 192,064.79 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน สาขาเชียงใหม 

- 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 374 3,315,784.22 3,163,258.14 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5 ลานบาท 

สาขาระยอง 

- 115/213 อ.เมือง จ.ระยอง 400.2 4,693,662.81 4,534,090.68 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน สาขาระยอง 

- อ.อุทัย จ.อยุธยา 432 2,995,186.30 2,863,997.16 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร 
วงเงินรวมทั้งสิน้ 5.4 ลานบาท 

อดีตสํานักงาน
อยุธยา 

รวมอาคารและส่ิงปลูกสราง 85,101,264.50 81,815,971.97  



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนท่ี 1 หนา 46 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

หมายเหตุ: ประกอบดวยท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และสินทรัพยเพื่อการลงทุน สินทรัพยภายใตสัญญาขายนํ้า โดยไมรวมสิทธิการเชาและสินทรัพยไมมีตัวตน  

5.2  สิทธิการเชา 

 บริษัทมีการทําสัญญาเชาคลังสินคา 2 ฉบบั มีรายละเอยีดดังน้ี.  

 สัญญาเชาคลังสินคาฉบับที่ 1 สัญญาเชาคลังสินคาฉบับที่ 2 

คูสัญญา ผูรับโอนสิทธิ :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ผูโอนสิทธิ     :  บริษัท อโกรอินเตอรเนช่ันแนล จํากัด   

ผูเชา      :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ผูใหเชา  :  บริษัท ซี เอ แอนด เอ คอนสตรัคช่ัน จํากัด 

ลักษณะของ
สัญญา 

สัญญาโอนสิทธิการเชาอาคารพรอมโรงงาน 3 ช้ัน เลขที ่
333/67 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย  ต.บางรักพัฒนา  อ.
บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

สัญญาเชาอาคารพรอมโรงงาน 3 ช้ัน เลขที่ 333/68  หมูที่ 3 ถ.บาง
กรวย-ไทรนอย    ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 

วันที่ทําสัญญา
โอนสิทธ ิ

4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายุของสัญญา
เชา 

อายุ 30 ป เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อายุ 30 ป เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อัตราคาเชา คาเซง 2,800,000 บาท 
คาเชา 10 ปแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
คาเชา 10 ปที่สอง   เดือนละ 1,500 บาท 
คาเชา 10 ปที่สาม   เดือนละ 2,000 บาท 

คาเซง 2,800,000 บาท 
คาเชา 10 ปแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
คาเชา 10 ปที่สอง   เดือนละ 1,500 บาท 
คาเชา 10 ปที่สาม   เดือนละ 2,000 บาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีสทิธิการเชาตามงบการเงินรวมมูลคาเทากับ 3.28 ลาน
บาท และ 3.05 ลานบาท ตามลําดับ 

5.3 สัญญาเชา   

บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาเชาอาคาร ท่ีอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนบุรี จากบริษัทเพ่ือใชเปนโรงงานประกอบ
ระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสยี โดยมีรายละเอยีดของสัญญาเชาอาคาร ดังน้ี 

 

รายละเอียดทรัพยสิน 
มูลคาสทุธติามบัญช ี(บาท) ลักษณะกรรมสิทธิ ์ ภาระผูกพัน/ 

วงเงินค้ําประกนั 
วัตถุประสงค 
การใชงาน 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

3. สวนปรับปรุงอาคาร 6,856,885.80 5,583,060.49 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร อาคารสํานกังานใหญ 
อาคารสํานกังานสาขา
ระยองและคลังสินคา 

4. ระบบสาธารณูปโภค 10,553,844.29 9,716,996.38 เจาของ ค้ําประกันเงินกูธนาคาร อาคารสํานกังานใหญและ
คลังสนิคา 

5. สินคาสาธติ 792,677.14 3,789,374.47 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
 

เพ่ือใหลกูคาทดสอบ
ประสิทธิภาพการใชงาน 

6.  เคร่ืองมือ 3,492,076.33 1,884,732.10 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 
7.  เคร่ืองตกแตงและอปุกรณสํานักงาน 6,562,183.53 5,806,527.34 เจาของ ไมมีภาระผูกพัน เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

8. ยานพาหนะ 
 - เจาของ 

    - เชาซือ้ 

8,680,755.81 
588,514.01 

8,092,241.80 

8,782,986.48 
1,496,797.06 
7,286,189.42 

  
ไมมีภาระผูกพัน 

อยูในสญัญาเชาซื้อ 

 
เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 
เพ่ือใชในการดําเนินธุรกิจ 

9. สินทรัพยภายใตสญัญาขายน้ํา 
-       สินทรัพยภายใตสัญญาขายน้าํ 
- คาเผื่อดอยคาสินทรัพยภายใตสญัญาขายน้ํา 

-0- 2,425,308.69 
6,023,221.91 

(3,597,913.22) 
 

เจาของ ไมมีภาระผูกพัน 
 

เพ่ือใชสําหรับขายน้ําใหกับ
โครงการเซ็นทรัล 

รวมที่ดิน อาคาร และอปุกรณ 155,794,333.40 153,559,603.92  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

คูสัญญา ผูเชา :  บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ผูใหเชา :  บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของสัญญา สัญญาเชาอาคาร เลขที่ 333/67-68 หมูที่ 3 ถ.บางกรวย-ไทรนอย    ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง   จ.นนทบุรี 

วันที่ทําสัญญาเชา 1 สิงหาคม 2553 

อายุของสัญญาเชา อายุ 5 ป เร่ิม 1กันยายน 2553 -  31 สิงหาคม 2558 

อัตราคาเชา เดือนละ 25,000 บาทตอหอง รวมเปนคาเชาอาคารเดือนละ 50,000 บาท  
1 เมษายน 2554 ไดมีการเปลี่ยนแปลงอัตราคาเชาเหลือเดือนละ 23,900 บาท (โดยคิดตามพื้นที่ใชสอยจํานวน 
478 ตารางเมตร ราคาตลาดทั่วไป ตารางเมตรละ 50 บาท ) 
ผูเชาวางเงินประกัน 100,000 บาท 

วันเลิกสัญญา 30 กันยายน 2554 ผูเชาไมประสงคจะเชาตอ จึงบอกเลิกสัญญาต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยมีผลต้ังแตวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2554  

 
บริษัทยอยไดมีการทําสัญญาเชาอาคารของบริษัทเพ่ือใชเปนอาคารสํานักงานโดยมีรายละเอยีดสัญญาเชาดังน้ี 

คูสัญญา ผูเชา : บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 
ผูใหเชา : บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลักษณะของสัญญา สัญญาเชาอาคาร เลขที่ 1/10 (หองที่ 1 ถึง 4) หมูที่ 3 ถ.ลําลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลําลูกกา 
จ.ปทุมธานี 

วันที่ทําสัญญาเชา 1 สิงหาคม 2553 

อายุของสัญญาเชา อายุ 5 ป เร่ิม 1 กันยายน 2553 -  31 สิงหาคม 2558 

อัตราคาเชา เดือนละ 5,000 บาท  
ผูเชาวางเงินประกัน 15,000 บาท 

 

5.4 สินทรัพยไมมีตัวตน 
5.4.1 ซอฟทแวรคอมพิวเตอร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และวันท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษัทมีสินทรัพยไมมีตัวตนคือ ซอฟทแวร
คอมพิวเตอร ซึ่งมีมูลคาตามงบการเงินรวมเทากับ 4.41  ลานบาท และ  3.49 ลานบาท ตามลําดับ 

5.4.2 เคร่ืองหมายการคา  
 บริษัทมีเคร่ืองหมายการคาเปนของตนเองสําหรับผลติภัณฑบางประเภท โดยเครื่องหมายการคาท่ีสําคัญ

ของบริษัท  ไดแก 

เคร่ืองหมายการคา ผลิตภัณฑ สถานะ 
ENV-SAFE  เคร่ืองฟอกอากาศและ หนากากกรองฝุน   จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน ( 

ต้ังแตป 2548 ถึง ป 2558) และอาจตออายุไดทุกๆ 10 ป  

 รองเทานิรภัย หมวกนิรภัย ชุดกันเปอน
นิรภัย 

  จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2551 ถึง ป 2561) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 ถุงมือนิรภัย หนากากกันสารเคมี 
หนากากกันฝุนละออง 

  จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2551 ถึง ป 2561) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 ถุงมือแพทย เคร่ืองทําอากาศใหบริสุทธิ์ 
เคร่ืองทําน้ําเสียใหบริสุทธิ์ เคร่ืองทําน้ํา
บริสุทธิ์ เคร่ืองควบคุมมลพิษทางน้ํา 
เคร่ืองทําใหระเหิดหรือระเหย 

 ยื่นขอจดทะเบียนและอยูระหวางข้ันตอนดําเนินการของสํานักเคร่ืองหมาย
การคากรมทรัพยสินทางปญญา 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

เคร่ืองหมายการคา ผลิตภัณฑ สถานะ 

SYNOS  รองเทานิรภัย แวนตานิรภัย หนากากกัน
สารพิษ และหมวกนิรภัย   

 จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคาแลว มีอายุ 10 ป นับแตวันที่จดทะเบียน 
(ต้ังแตป 2550 ถึง ป 2560) และอาจตออายุไดทุก ๆ 10 ป 

 

5.5  นโยบายการลงทุนในบริษัทยอย 

 สําหรับกรณีท่ีมีการลงทุนในบริษัทยอย บริษัทจะควบคุมดูแลโดยสงกรรมการเขาเปนตัวแทนในบริษัทยอยตาม
สัดสวนการถือหุน  และหากบริษัทยอยมีการดําเนินธุรกิจท่ีกระทบตอบริษัทอยางมีนัยสําคัญ บริษัทจะกําหนดวิธีการควบคุมดูแล เชน 
การกําหนดเร่ืองท่ีจะตองขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท เปนตน  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

6. โครงการดําเนนิงานในอนาคต 
  

6.1 โครงการขยายธรุกิจในดานการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย 

       เพ่ือการจัดจําหนายสินคาใหครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทยและตอบสนองความตองการสินคาของกลุมลูกคาได
ทันทวงที บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม  จึงจัดสรร
งบประมาณการลงทุนจํานวน 20 ลานบาทจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานมาขยายสาขาภาคใต ในป 2555 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในป 2555-ป 2556 

6.2 โครงการขยายธรุกิจในตลาดตางประเทศ 

สําหรับการขยายธุรกิจไปยังตลาดตางประเทศ โดยเนนประเทศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย ซึ่งไดแก ประเทศ พมา 
เวียดนาม ลาว และกัมพูชา โดยบริษัทจะเนนการจาํหนายอุปกรณทางดานนํ้า และการผลิตนํ้าประปาสําหรับด่ืม สําหรับโครงการใหญ
จะใชกลยุทธการรวมมือกับพันธมิตรท่ีแข็งแกรงในการดําเนินธุรกิจ โดยจะเร่ิมดําเนินการในป 2555 

6.3 โครงการลงทุนในธุรกิจจําหนายน้ําที่ไดจากระบบบําบัดใหแกลูกคากลุมอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกบั
รูปแบบของสัมปทาน 

       จากปญหาการขาดแคลนนํ้าและตนทุนการใชนํ้าท่ีสูงขึ้น รวมถึงภาระในการบําบัดนํ้าเสียของแตละกิจการ บริษัท
เล็งเห็นโอกาสในการลงทุนในเคร่ืองจักรอุปกรณในการบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํากลับมาใชใหม เพ่ือผลิตนํ้าจําหนายแกลูกคา โดยมีการทํา
สัญญาจําหนายนํ้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดวาจะใชเงินลงทุนในโครงการดังกลาวประมาณ 40 ลานบาท โดยรวมลงทุนกับพันธมิตร 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

7.  ขอพิพาททางกฎหมาย 

  
  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554   บริษัทไมมีขอพิพาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบดานลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทอยางมี

นัยสําคัญ และบริษัทไมมีขอพิพาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบตอสินทรัพยของบริษัทท่ีมีจํานวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผู
ถือหุน  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลําดับ จํานวนหุน รอยละ

1 กลุมตระกูลหวังธํารง 62,009,800                 45.93%

- น.ส.ธัญธิดา หวังธํารง 27,589,600                     20.44%

- นายชวลิต หวังธํารง 20,285,500                     15.03%

- นายธันยา หวังธํารง 13,500,000                     10.00%

- นางวรรณี หวังธํารง 634,700                          0.47%

2 กลุมตระกูลจารตุั้งตรง 26,570,000                 19.68%

- นางอนัญญา จารุตั้งตรง 1 15,692,500                     11.62%

- นายอภชิาติ จารุตั้งตรง 1 6,750,000                       5.00%

- นายธีรเดช จารุตั้งตรง 3,957,500                       2.93%
- นายประเสริฐ จารุตั้งตรง 100,000 0.07%

- นายณัฐพงษ จารุตั้งตรง 20,000 0.01%

- นางธนิดา จารุตั้งตรง 50,000 0.04%

3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด 4,603,600                       3.41%

4 นายสมเกียรติ ธนาพรสังสุทธิ์ 1,200,000                       0.89%

5 กลุมตระกูลชุนหจินดา 1,162,900                  0.86%

- นายพรชัย ชุนหจินดา 620,000                          0.46%

- นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 542,900                          0.40%

6 นายณัฐชัย ตั้งจารุพงศสกุล 950,200                          0.70%

7 นายจรูญ จารุยงยศ 950,000                          0.70%

8 นายอดุลย บํารุง 870,000                          0.64%

9 นายณรงค หวังเจริญวงศ 850,000                          0.63%

10 อื่น ๆ 35,833,500                     26.54%

รวม 135,000,000               100.00%

หมายเหตุ: 1=นางอนัญญา จารุตั้งตรง และนายอภชิาติ จารุตั้งตรง เปนบุคคลตามมาตรา 258 ของนายธีรเดช จารุตั้งตรง

รายชื่อผูถอืหุน

8. โครงสรางเงนิทุน 

8.1  หลักทรัพยของบริษัท 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีทุนจดทะเบยีนท่ีออกและเรียกชําระแลว 135,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
135,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

8.2  ผูถือหุน 

รายช่ือผูถอืหุนของบริษัท 

 รายช่ือผูถอืหุนรายใหญของบริษัท ณ วันท่ี 5 มีนาคม 2555 มีดังน้ี  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 การกระจายการถือหุนตามสัญชาติ 

 การกระจายการถือหุน ณ วันท่ี วันท่ี 5 มีนาคม 2555  ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุดของบริษัทฯ ดังน้ี 

 

ผูถือหุน 
รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวน จํานวนหุน % จํานวน จํานวนหุน % จํานวน จํานวนหุน % 

ผูถือหุน 

สัญชาติไทย 

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

ผูถือหุน 

สัญชาติตางดาว 

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

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

      

รายช่ือผูถอืหุนบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มกราคม 2555 บริษัทยอยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกชําระแลว 15,000,000 บาท แบงเปนหุนสามัญ 
150,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 100 บาท โดยมีรายชื่อผูถือหุนมีดังน้ี 

  
ลําดับ รายชื่อผูถือหุน จํานวนหุน รอยละ 

1 บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 115,000 76.67% 
2 นายสุรพล หังสพฤกษ 12,500 8.33% 
3 นายรังสรรค พวงปราง 22,5000 15.00% 

รวม 150,000 100.00% 
 
 

 8.3  นโยบายการจายเงินปนผล 

นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัท 

 ในกรณีปกติท่ีบริษัทไมมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายงาน บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไม
ตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป อยางไรกต็าม คณะกรรมการบริษัท
อาจจะกําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของบริษัท 

 นโยบายในการจายเงินปนผลของบริษัทยอย 

 ในกรณีปกติท่ีบริษัทไมมีความจําเปนตองใชเงินเพ่ือการลงทุนเพ่ิมหรือขยายงาน บริษัทยอยมีนโยบายการจายเงินปนผล
ไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ
บริษัทยอยอาจจะกําหนดใหบริษัทจายเงินปนผลแตกตางไปจากนโยบายดังกลาวไดตามความเหมาะสมและความจําเปนของบริษัท
ยอย 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ฝายบัญชีและการเงิน

(AFA)

ฝายขายกลุม Government 

& Retail (GRS)

สํานกักรรมการผูจัดการ

(MGT)

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

ฝายตรวจสอบ

(IAT)

ฝายขายกลุม Industry-

ภาคกลาง (CES)

ฝายปฏิบัติการ

(OPR)

แผนกบัญชี

(ACD)

แผนกการเงิน

(FND)

แผนกทรัพยากรมนุษย

(HRD)

แผนกธุรการทั่วไป

(AMD)

แผนกจัดซื้อ

(PCD)

แผนกคลังสินคาและจัดสง

(LGD)

แผนกการตลาด

(MKD)

แผนกขายกลุมราชการ

(GOD)

แผนกขายกลุม Pharma

(PHD)

ฝายขายกลุม EN 

(ENV)

แผนกขายกลุมกอสราง

(COD)

แผนกขายกลุมยานยนต

(AUD)

แผนกขายกลุม EN  

(EVD)

1/1

แผนกขายกลุม Retail

(RED)

คณะอนกุรรมการวางแผน

และกลยุทธธุรกิจ

ฝายขายกลุม Industry-

ภูมิภาค (RES)

สาขาภาคเหนือ

(PDC)

สาขาภาคตะวันออก

(PDR)

แผนกขายกลุมอิเล็กทรอนิกส

(ELD)

แผนกขายกลุมปโตรเคมี

(PED)

แผนกขายกลุมธุรกิจอาหาร

(FOD)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ITV)

คณะอนกุรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

แผนกตรวจสอบภายใน 

ขายภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

(NOE)

ขายภาคใต

(SOS)

แผนกควบคุมและดูแลระบบ

(SDD)

แผนกสนับสนุนและซอมบํารุง 

(SMD)

แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(ITD)

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน

แผนกขาย CAP และ FEP

(CFD)

คณะอนกุรรมการบริหารคาจาง

และสวัสดิการ

ฝายการตลาด

(MKT)

9. การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)   

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2554  
Effective on   June 10th,2011 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
  
9.1.1  องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 
 ขอบังคับของบริษัทฯ จะพึงมจํีานวนเทาใดใหทีป่ระชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด  แตจํานวนกรรมการตองไมนอยกวา 5 คน 
และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัท
หรือไมก็ได และมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน ทัง้นี้ กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตาที่กฎหมายกําหนด (โปรดดูรายช่ือและประวัติของ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพิม่เติมไดที่เอกสารแนบ1 รายละเอียดเก่ียวกับผูบรหิารและมีอํานาจควบคุมของบริษัท) 

 การแตงต้ังกรรมการ 

 ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
(1) ผูถือหุนรายหนึง่มคีะแนนเสียงเทากับหนึง่หุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ     
       ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได ในกรณีทีเ่ลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ   
       ผูถือหุนแตละคนจะเลือกกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการทั้งหมดทีท่ี่ประชมุผูถือหุนตองเลือกต้ัง โดย 
       จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 
(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีท่ี่

ประชมุผูถือหุนตองเลือกตั้ง  ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรบัการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มคีะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน
กรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร  
      จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมหีนาที่ตาม 
      ขอบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ง 

การพนจากตําแหนง 

 ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม 
กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระหนึ่งก็ได 

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ ตาย  หรือลาออก หรือขาดคุณ  สมบัติ
หรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด หรือที่ประชมุผูถือหุนลงมติใหออก หรอืศาลมีคําส่ังใหออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันทีใ่บลาออกไปถึงบริษัท 
ทั้งนี้กรรมการซ่ึงลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได 

 ที่ประชมุผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง ไม
นอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ
จํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554  มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1  
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นายประยูร วิเวชภูวนนท 
ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
นายชวลิต หวังธํารง 
นายธีรเดช จารุต้ังตรง 
รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ 
รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ 
นายนพดล ธีระบตุรวงศกุล 

ประธานกรรมการ 
รองประธานกรรมการ 
กรรมการ/ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร  
กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชวลิต หวังธํารง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตรา
สําคัญของบริษัท  

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึง่ในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด
ทะเบียนบรษัิทนัน้ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนทีอ่ยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบัเลือกตั้งใหมได 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมอืชือ่แทนบริษัท 

 จํานวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนัน้ ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา
สําคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบรษัิท 

 คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการผูใดผูหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะกิจ
แทนคณะกรรมการได และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนัน้ๆได 

 โดยปจจุบันกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชวลิต หวังธํารง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรเดช จารุต้ังตรง และ
ประทบัตราสําคัญของบริษทั  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมหีนาทีใ่นการจัดการบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัตหินาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ
บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถือหุน โดยมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชมุวิสามญั
ผูถือหุน ครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ดังตอไปนี ้

1. ตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถือหุน เวนแตใน
เรื่องที่ตองไดรับอนมุัตจิากทีป่ระชุมผูถือหุนกอนการดําเนนิการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมตทิี่ประชุมผู
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
ถือหุน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรพัยที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทยหรือตามทีห่นวยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เปนตน 

2. กําหนด หรือ เปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนนิงานของบริษทัและการกํากับดูแลใหฝายบรหิารดําเนนิการใหเปนไป
ตามนโยบายกลยุทธและทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแก
ผูถือหุนและการเติบโตอยางย่ังยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องทีม่ีสาระสําคัญ เชน แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํานาจการบรหิาร 
และรายการอ่ืนใดตามที่กฏหมายกําหนด 

5. ประเมนิผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร 

6. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน 

7. จัดใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชทีี่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมนิความ
เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรหิาร การจัดการ
ความเส่ียง การรายงานทางการเงนิ และการติดตามผล 

8. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท 

9. กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

10. กําหนดขอบังคับ หรือระเบียบภายในของบริษทัในเรือ่งตางๆ 

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของ
ผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการของ
บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนใดใหดําเนนิกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ
ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนัน้ๆ ได 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของคณะกรรมการบริษัทขางตนจะไมรวมถึงการอนมุัติรายการที่คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษทั (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่
ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 
2 
3 

รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ* 
รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ 
นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล* 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: *เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ 
                  ของงบการเงินได 

                 โดยมีนางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล ทําหนาที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณทีี่กรรมการตรวจสอบลาออกกอน
ครบวาระการดํารงตําแหนง  กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังแทนคงอยูในตําแหนงเทาวาระทีเ่หลือของกรรมการที่ลาออก  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2555 วันที ่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมมีติอนมุัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที ่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี ้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของผู
ถือหุน 

2. สอบทานใหบริษัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมี
ประสิทธภิาพ สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย
และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัท 

3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษัิท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี
ความถูกตองครบถวน  

5. จัดทํารายงานกํากับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทซ่ึงรายงานดังกลาว
ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดวย 

7. สอบถามถึงความเส่ียงที่สําคัญและเสนอใหฝายบรหิารพจิารณาความเส่ียงนั้น 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
8. ใหความเหน็ตอฝายจัดการเก่ียวกับการแตงตั้ง เลิกจาง ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบ

ภายใน 

9. จัดทํารายงายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญหรือส่ังการใหฝายจัดการหรือหัวหนางานเขา
รวมประชมุเพื่อชีแ้จง หรือสงเอกสารที่เก่ียวของได 

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน  การบริหารความเส่ียง  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร  และ
ทบทวนรวมกับผูบรหิารของบริษทั ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด 

12.  สอบทานกับฝายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบรหิารความเส่ียงทีสํ่าคัญของบริษทั  

13. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท 

14. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท 

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบไปดวย กรรมการบริษัท (ทีไ่มไดเปนผูบริหาร) อยางนอยจํานวน 3 

ทาน และอยางนอยตองมี 1 ทานเปนกรรมการอิสระ  
    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการอนมุัติแตงต้ังจากที่ประชมุผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่             22 

เมษายน 2554  มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1  
2 
3 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ* 
นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล* 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ัง กรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบัเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได โดยผานการพิจารณาตาม
หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอาจพนจากตําแหนง
เมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มหีนาที่เสนอแนะความเหน็เก่ียวกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตางๆ 

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนแลวแตกรณี  เพื่อใหการปฎิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดําเนนิการ ดังนี ้



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 59 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 
2. กําหนดคุณสมบติัที่เหมาะสมของกรรมการและผูบรหิารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป และหลักเกณฑในการ

สรรหาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกําหนดวาระ และ

ผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
4. กําหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนง กรรมการ และ

ผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
5. กําหนดหลักเกณฑและทบทวนโครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร

ระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนมุัติคาตอบแทนของผูบริหาร
ระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป สวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยใหนาํเสนอตอที่ประชุมผู
ถือหุนเพื่ออนมุัติ 

6. กําหนดหลักเกณฑในการประเมนิผลผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 
7. พิจารณาเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรพัยใหมตามความเหมาะสมและใหความเหน็ชอบ ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอ

ขายหลักทรพัยทีอ่อกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน และมีกรรมการหรือพนักงานทีไ่ดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกิน
กวารอยละ 5(หา) ของจํานวนหลักทรพัยทั้งหมดทีจ่ะจดัสรร ทั้งนี้ ตองไมมีกรรมการท่ีจะไดรบัจัดสรรหลักทรพัยเกิน
กวารอยละ 5(หา) ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. ทําหนาที่ชี้แจงตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 
9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

9.1.4 คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายชื่อตอไปนี ้
ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 
นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 
นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 
นายปโยธร มุงทอง 
นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 
นายธันยา หวังธํารง 

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการฝายสารสนเทศ (ประธานฯ) 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ  
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail  
ผูอํานวยการฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภมูิภาค 
ผูอํานวยการฝายตลาด  

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระการดํารงตาํแหนงคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีมติแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 โดย

กรรมการผูจัดการเปนประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยสมาชิกที่เปน
ผูบริหารจากฝายตางๆ ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
เปนจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 60 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการ 

บริหารความเส่ียงโดยรวม 
2. กําหนดกลยุทธ โครงสรางของคณะอนุกรรมการและทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเส่ียง 

ของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธุรกิจของบริษัท 
3. กําหนดวงเงินหรือประเภทกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเปนเกณฑในการ

ปฏิบัติงานในสถานการณความเส่ียงแตละประเภท 
4. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนเก่ียวกับนโยบายกลยุทธและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมี 
 กลยุทธและกระบวนการบริหารความเส่ียง ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและประสิทธิภาพ       
     ในการครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด    ซึ่งหมายรวมถึงการกําหนด  ประเมินลด  สอดสองดูแล 
     กระบวนการบริหารความเส่ียงและติดตามความเส่ียง 

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล ของระบบ และ
การปฏิบัตรตามนโยบายที่กําหนด 

6. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อให   มั่นใจไดวาการ
สํารวจความเส่ียงไดครอบคลุมทุกข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและ
ติดตามความเส่ียงทั่วทั้งองคกร 

7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 
8. รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเปนราย

ไตรมาส 
9. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.1.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายช่ือตอไปนี ้

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายชวลิต หวังธํารง 
นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 
นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 
นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 
นายปโยธร มุงทอง 
นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 
นายธันยา หวังธํารง 

ประธานกรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 
กรรมการบรหิาร 

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 61 
 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมมีติอนุมัติกําหนดขอบเขต อํานาจ 

 

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร ดังตอไปนี ้

1. ดําเนนิการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 

2. กํากับดูแล และอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอํานาจใหผูบรหิาร หรือบุคคลอ่ืนใด
ดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติประจําวันของบริษัท 

3. เปนผูบรหิารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการที่เก่ียวของกับการบรหิารงานทัว่ไปของบริษทั 

4. มีอํานาจจาง แตงต้ัง  โยกยาย ปลดออก  เลิกจาง  กําหนดอัตราคาจาง  ใหบําเหน็จรางวัล  ปรับข้ึนเงินเดือน  คาตอบแทน  เงิน
โบนัส  ของพนักงานทั้งหมดของบรษัิทในตําแหนงตํ่ากวาระดับผูบริหาร 

5. มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก เพือ่ใหการปฏบัิติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทและเพื่อ
รักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองคกร 

6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท  ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอบริษทั 
7. อนมุัติแตงตั้งที่ปรกึษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนนิงานของบริษัท  โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ผานการอนมุติัจาก

คณะกรรมการบรษัิทในแตละป 
8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 
9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การซ้ือขายสินคา การอนมุัติเครดิตใหแก

ลูกคา การซ้ือขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุตัิดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุัติและดําเนนิการของบรษัิท ซ่ึง
ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว 

 อํานาจในการอนมุัติของคณะกรรมการบรหิารสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้
เร่ือง วงเงิน 
1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 40 ลานบาท 
2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 40 ลานบาท 
3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 40 ลานบาท 
4. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ จากคาสินคาและบริการ ไมเกิน 5 ลานบาท 
5. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 5 ลานบาท 
6. การขายทรัพยสิน ไมเกิน 2 ลานบาท 

ทั้งนี ้ การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบรหิารขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษทั (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะ
ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่
ขอบังคับของบรษัิทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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9.1.6 ผูบริหาร 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

นายชวลิต หวังธํารง 
นายธีรเดช จารุตั้งตรง 
นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 
นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 
นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 
นายปโยธร มุงทอง 
นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 
นายนายธนัยา หวังธํารง 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร  
กรรมการผูจัดการ / รักษาการผูอํานวยการฝายสารสนเทศ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงนิ 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง 
ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ  
ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 
ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail  
ผูอํานวยการฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภมูิภาค 
ผูอํานวยการฝายตลาด  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บรหิาร 
ที่ประชมุกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมีมติอนมุัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และ
ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บรหิาร ดังตอไปนี ้

 

1. นําองคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคดานธุรกิจขององคกร ดังนี ้
- เปนผูนําการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจทั้งธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว 
- ควบคุมและกํากับผลการดําเนนิธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดบักลยุทธและนโยบาย 
- เปนผูนําในการแกไขปญหาและตัดสินใจเชงิกลยุทธที่สําคัญ 
- เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูดานนโยบายและกลยุทธใหกับบุคลากรระดับบรหิารจัดการของบริษัท 

2. ใหการสนับสนนุและกํากับดูแลโครงการดานการพัฒนาองคกรของบรษัิท 
3. กํากับดูแลการบรหิารและการดําเนินแผนกลยุทธธุรกิจตางๆ ของบริษัท 
4. ชี้นําแนวทางที่จะชวยใหบริษทับรรลุผลสัมฤทธ์ิดานวิสัยทัศน พนัธกิจ กลยุทธ เปาหมาย วัตถุประสงค และผลลัพธทางธุรกิจ

ประจําปของบริษัท 
5. ใหการสนับสนนุและอํานวยการแกคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดําเนนิภารกิจการกํากับดูแลบริษัทไดอยางสัมฤทธ์ิผล 
6. ใหการสนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปนผูชวยประสานงานระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับ

บุคลากรตางๆ ของบริษัท รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการบริหารในการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
ระดับสูงของบริษัท 

7. ใหคําแนะนําการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัทโดยการกําหนดนโยบาย และการดําเนนิงานตางๆ ดานการพัฒนาบุคลากร
โดยเฉพาะกลุมบุคลากรทีม่ีศักยภาพโดดเดน 

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การซื้อขายสินคา การอนมุัติเครดิตใหแกลูกคา 
การซื้อขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิและดําเนินการของบริษัท ซึ่งไดรบัอนมุัติ
จากคณะกรรมการของบริษัทแลว 
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อํานาจในการอนมุัติของประธานเจาหนาที่บรหิารสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้

เร่ือง วงเงิน 
1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 20 ลานบาท 
2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 20 ลานบาท 
3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 20 ลานบาท 
4. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 2 ลานบาท 
5. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ 
    จากคาสินคาและบริการ 

ไมเกิน 1 ลานบาท 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของประธานเจาหนาทีบ่รหิารขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัตริายการที่ประธานเจาหนาที่บรหิารหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนมุัติใน
ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุติัรายการดังกลาว 
ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
 

ขอบเขตอํานาจ หนาทีข่องกรรมการผูจัดการ 

ที่ประชมุกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและอนุมัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และความ
รับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังตอไปนี ้

1. ควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการและบริหารงานของบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ 
2. ใหคําแนะนําดานการตลาด การสงเสริมการขาย การสงมอบสินคาและบริการเพื่อการสงมอบคุณคาอยางมีคุณภาพใหกับ

ลูกคาของบริษัท 
3. สรุปผลการดําเนนิงานเพื่อนาํเสนอประธานเจาหนาที่บรหิารและคณะกรรมการบริษัท 
4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เชน การซ้ือขายสินคา การอนุมัติเครดิต

ใหแกลูกคา การซ้ือขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุัติและดําเนินการของ
บริษัท ซ่ึงไดรบัอนมุัติจากคณะกรรมการของบรษัิทแลว 

อํานาจในการอนมุัติของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้
เร่ือง วงเงิน 
1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 5 ลานบาท 
2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 5 ลานบาท 
3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 5 ลานบาท 
4. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 1 ลานบาท 
5. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ 
    จากคาสินคาและบริการ 

ไมเกิน 5 แสนบาท 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตนจะไมรวมถึงการอนมุัติรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมคีวาม
ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบรษัิท (ถามใีนอนาคต) ซึ่งการอนมุัติในลักษณะ
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ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่
ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

 ตามมติทีป่ระชมุผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2554 เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมีการอนมุัติแตงต้ังคณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาทีร่ับผิดชอบในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป รวมถึงการ
กําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกกรรมการและผูบรหิารระดับสูงดังกลาว โดยบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และจะตองเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัท รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ
การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี ้

 องคประกอบและการสรรหา แตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบรษัิทนัน้ ไดกําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้ 

1.  คณะกรรมการของบริษัทจะพงึมีจํานวนเทาใด ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด แตตองไมนอยกวาหา
คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร   

2.  ใหที่ประชมุผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   
(1)  ใหผูถือหุนทกุคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู แตไมมีการคูณดวยจํานวนกรรมการทีจ่ะ

เลือกตั้ง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตามขอ(1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรอื 

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได ในกรณีที่
เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ผูถือหุนแตละคนจะเลือกกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการ
ทั้งหมดทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง  

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน
กรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดรบัการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี
คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง ใหประธานในที่ประชมุออก
เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

3.  ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึง่ในสาม  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง
ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก
ตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจบัสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ 
ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึง่พนจากตําแหนงแลว
อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันทีใ่บลาออกไปถึง
บริษัท    

5. ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ เลือก
บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
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พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ
นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการได เพียงเทาวาระที่ยัง
เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู   

6.   ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได  ดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสียง และมหีุนนบัรวมกันไดไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.2.2  คณะกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมเปนกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบรษัิท ทั้งนี้ บริษัทมนีโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยาง
นอย 3 คน 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบติัของผูที่จะ
มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ
กฏหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยกําหนด ดังตอไปนี ้

 ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย 

 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิท เวน
แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหาม
ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรกึษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท 

 ไมเปนบุคคลที่มคีวามสัมพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดาคู สมรส พี่
นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัยอย 

 ไมมหีรือเคยมีความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ไมเปนหรือเคย เปนผูถือหุนทีม่นีัย หรือ
ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพนัธทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี
อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย กวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนญุาตตอ
สํานักงาน ก.ล.ต. 

 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษทั  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ   หรอืผูมีอํานาจควบคุมของ
บริษัท  และไมเปนผูถือหุนทีม่นีัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัท
ใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ
ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
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 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนทีป่รึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ
ควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มนีัย  ผูมีอํานาจควบคุม    หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง วิชาชีพนัน้ดวย   เวนแตจะ
ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

 ไมเปนกรรมการทีไ่ดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูทีเ่ก่ียวของ
กับผูถือหุนรายใหญ   ไมประกอบกิจการทีม่ีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่นีัยกับกิจการของบริษทัหรือบรษัิทยอย  
หรือไมเปนหุนสวนทีม่นีัยในหางหุนสวน   หรือเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมบรหิารงาน  ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดือน
ประจํา      หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการทีม่ีสภาพอยาง
เดียวกันและเปนการแขงขันทีม่นีัยกับกิจการของบรษัิทหรือบริษทัยอย 

 ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษทั 
 

 นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณทํางาน และความ
เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพือ่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ
อิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระทีม่ีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขา
มาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

9.2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเปนเวลา 3 ป จะตองเปนกรรมการซ่ึงไดรบัการแตงต้ัง
จากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ
ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการอิสระและมี
คุณสมบัติเพิม่เติมดังตอไปนี ้

 ไมเปนกรรมการทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนนิกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

     บริษัทยอย บริษัทรวม บรษัิทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน   

     กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

 มหีนาทีใ่นลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ 

     ขอบเขตการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ 

      ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนทีม่ีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาทีใ่นการสอบทาน 

      ความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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   9.2.4  คณะกรรมการบรหิาร 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  

9.3  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสงู 
คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน เปนผูพจิารณากําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไดแก ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ พรอมทัง้เสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พิจารณาอนมุัติ 
สําหรับคาตอบแทนกรรมการนําเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนมุัติตอไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดคาตอบแทนกรรมการ แบงเปน  2  รูปแบบคือ    

1. คาตอบแทนที่จายเปนเบ้ียประชมุตอครั้งทีม่าประชมุ 

2. คาบําเหน็จกรรมการประจําป โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัตหินาที่ของ
คณะกรรมการที่กอใหเกิดประโยชนกับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยูในลักษณะธุรกิจที่อยูใน
ระดับเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการทีม่ีคุณสมบัติตามที่ตองการ โดยกรรมการที่
ไดรับมอบหมายใหมหีนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ
ความรับผิดชอบทีไ่ดรบัมอบหมายเพิ่มข้ึน 

       2.   นโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง จะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของ

กรรมการ ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ผูอํานวยการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมุัติ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวมีการ
กําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ไดแก  

1) ขอมูลการสํารวจคาตอบแทนจากสถาบัน องคกร และหนวยงานทีไ่ดรับความเช่ือถือ  
2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟอ และกําไรสทุธิ  
3 ป ยอนหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบทีไ่ดรบั

มอบหมายดวย 
 
   9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

9.3.1.1 คาตอบแทนกรรมการ  

1) คาเบี้ยประชุม 

 บริษัทมีคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการคร้ังละ 15,000 บาท คาเบ้ียประชมุ
กรรมการครั้งละ 10,000 บาท คาเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 15,000 บาท และคาเบ้ียประชมุกรรมการ
ตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท คาเบ้ียประชมุประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 15,000 บาทและคาเบ้ียประชมุกรรมการสรรหาฯ
ครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชมุและคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

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

2 ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจนิดา 12/12 - - 120,000     12/12 - 3/3 165,000          

3 นายชวลติ  หวงัธํารง 12/12 - - - 12/12 - - -

4 นายธีรเดช  จารุต้ังตรง 12/12 - - - 12/12 - - -

5 รศ.ดร.เสกศกัด์ิ  จาํเริญวงศ 12/12 5/5 - 195,000     12/12 5/5 - 195,000          

6 รศ.ดร.เอกจติต  จงึเจรญิ 12/12 5/5 - 170,000     12/12 5/5 3/3 200,000          

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

785,000     930,000.00     รวม

ป 2553

รายชือ่กรรมการลาํดบั คาเบีย้
ประชมุ
(บาท)

จาํนวนครัง้ทีเ่ขารวมประชมุ

กรรมการ
บรษัิท

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

ป 2554

จาํนวนคร้ังทีเ่ขารวมประชมุ คาเบีย้ประชมุ
(บาท)กรรมการ

บรษัิท
กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ - กรรมการในลําดับที่ 3 และ 4 มีตําแหนงผูบรหิารและมีเงินเดือนประจําจึงไมไดรบัเบ้ียประชมุ 

2) คาบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทมนีโยบายการจายคาบําเหน็จกรรมการโดยประเมนิจากผลประกอบการของบริษัท โดยกําหนด
นโยบายใหยอดรวมบําเหนจ็กรรมการและเบ้ียประชมุทั้งหมดไมเกิน 2 ลานบาท  สําหรับในป 2553 และ ป 2554 บริษัทจายคาบําเหน็จ
กรรมการ เปนจํานวนเงนิ 600,000 บาท  และ  540,000 บาท ตามลําดับ  โดยคาบําเหนจ็กรรมการป 2554 ตองไดรับมติอนมุัติจากที่
ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 23 เมษายน 2555) 

 

9.3.1.2 คาตอบแทนผูบรหิาร 

 คาตอบแทน
ผูบริหาร 

ป 2553 ป 2554 
จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวนเงิน 
(ลานบาท) 

เงินเดือน คาบรหิารงาน โบนัส 
และเงินสมทบกองทนุสํารอง
เล้ียงชีพ 
 

11 
 
 

28.81 11     29.94  
 

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูบรหิารและจํานวนผูบรหิารของบริษัทและบรษัิทยอย 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

9.3.2 คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน 
- ไมมี – 

 
   9.4  แผนการสบืทอดตําแหนง 
   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการจัดใหมีแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผูบิหารเพื่อสืบทอดตําแหนง
ผูบริหารระดับสูงขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหความสามารถดําเนินงานบริหารไดอยางตอเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตาม
สมรรถนะและมีความพรอมที่จะดํารงตําแหนงงานที่สําคัญดังกลาว โดยใชหลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และ
แผนการสืบทอดตําแหนง (Talent  Management and Succession Plan) โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทน ไดกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหไดรับทราบและ
เขาใจใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อใหเติบโตไดอยางมั่นคงและย่ังยืนไปพรอมกับองคกร อันจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมาย
เชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ นอกจากความมุงมัน่ของคณะกรรมการ คณะผูบรหิาร และ
พนักงานทุกคนในการปฏิบัติและพฒันาการกํากัดบดูแลกิจการที่ดีของบรษัิท อยางตอเนื่องแลว บริษัทฯ ยังไดรบัารสนบัสนนุและ
ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากหนวยงานกํากับดูแลและประเมินผลบริษัทจดทะเบียน อาทิเชน  ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  
สํานักงาน ก.ล.ต.  สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย ฯลฯ 
ทั้งหลายตางมีจุดมุงหมายทีจ่ะรวมกันยกระดับการกํากับดแูลกิจการของบริษทัจดทะเบยีนและตลาดทุนไทยใหทัดเทียมมาตรฐานสากล 
อันจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศและพัฒนาใหเติบโตไดอยางมัน่คงและย่ังยืนตลอดไป 

 
9.5 การปฏิบัตติามหลักเกณฑการกํากับดแูลกิจการ 
 
บริษัทฯ ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ส่ิงที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจและ

มัน่ใจในการลงทนุกับผลธัญญะ คือ การมนีโยบายและการดําเนนิการทีร่ักษาสิทธิข้ันพืน้ฐานทีผู่ถือหุนพึงไดรบัอยางเปนธรรมตามที่
กฎหมายกําหนด หรือมากกวา รวมถึงการจัดการที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีที่สุด  

จากการดําเนินงานที่ผานมาคณะกรรมการบริษทัไดปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติทีป่ระชุมผูถือ
หุน และนโยบายการปฏิบัติตามขอพงึปฏิบัตทิี่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) เปนแนวทางในการดําเนนิงานของ
บริษัทเพื่อใหเกิดประสิทธภิาพในการดําเนนิงานของบริษัทและยังทําใหเกิดความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทําใหเกิดความเช่ือมัน่ในการ
ดําเนนิธรุกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก นับต้ังแตบริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปน บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และนําเสนอขายหุนแก
ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัทไดใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพือ่ใหสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ 
The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุม
หลักการทั้ง 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและ
ความโปรงใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มาเปนแนวทาง โดยมีแนวทางการกํากับดูแลกิจการเปน ดังนี ้

 
หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 
 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพืน้ฐานตางๆ ของผูถือหุน  โดยอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ
พืน้ฐานตางๆ ทัง้ในฐานะนักลงทนุในหลักทรพัย และในฐานะผูถือหุนหรอืเปนเจาของบริษัทดวยวิธีการตามมาตรฐานทีเ่ปนที่ยอมรับและ
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
เชื่อถือได โดยใหสิทธใินการซ้ือ ขาย โอน หลักทรพัยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ สิทธใินการไดรบัสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรปูแบบตางๆ  
การไดรบัขอมูลอยางเพียงพอ การเขารวมประชมุผูถือหุน การเสนอวาระการประชมุลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารบัการเลือกต้ังเปน
กรรมการบริษทั การเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเหน็ในทีป่ระชุมอยางเปนอิสระรวมถึงการรวมตัดสินใจในเรือ่งสําคัญของบริษัท 
เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี  การอนมุัติธรุกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการ
ดําเนนิธรุกิจของบริษทั การแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท  ทัง้นี้ ผูถือหุนทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู  โดยแต
ละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมหีุนใดมีสิทธพิิเศษเหนอืผูถือหุนรายอ่ืน 
 
  นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตางๆ ตามขางตนแลว ผลธัญญะยังไดดําเนนิการในเรื่องอ่ืนๆ ทีเ่ปนการสงเสรมิและอํานวยความ
สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้

1. ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรบัผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนนิธรุกิจอยางชัดเจนและทนัตอเหตุการณ โดยบางเรื่อง แมวา
ตามขอกําหนดของกฎหมายจะไมไดบังคับใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเหน็วาเรื่องใดมคีวามจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรบัทราบ ก็จะเปดเผย
ขอมูลนัน้ผานทางเว็บไซตของบริษัท และผานทางตลาดหลักทรพัยฯ  

2. บรษัิทฯ ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จาํกัด  ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรพัยของบริษัทฯ เปน
ผูดําเนนิการจัดสงหนงัสือเชิญประชมุทีม่รีายละเอียดวาระการประชมุ/ขอมูลประกอบวาระการประชุม/ความเหน็คณะกรรมการ พรอมชี้แจง
สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนระบุไวอยางชัดเจน เปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชมุ
ผูถือหุน หรือมากกวาขอบังคับตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนด โดยบริษัทได
เผยแพรขอมูลหนงัสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบเปดเผยในเว็บไซตของบรษัิทลวงหนากอนจัดสงหนังสือนัดประชุม และ
ประกาศลงโฆษณาหนังสือพมิพแจงวันนัดประชมุลวงหนาตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนถึงวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียกประชมุผูถือ
หุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรบัการเตรียมตัวกอนเขารวมประชมุโดยในแตละวาระการประชุมไดมีการแสดงความเหน็คณะกรรมการ  
ประกอบเพื่อใหผูถือหุนไดมเีวลาศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชมุ 

 นอกจากนี ้ ผลธัญญะไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทีม่ีความประสงคจะรับรายงานประจําปในแบบรปูเลม ใหสามารถ
ติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งอีเมลล โทรศพัท โทรสาร จดหมายซองธรุกิจตอบรบั ซ่ึงบรษิทัฯ ไดจัดสงใหทางไปรษณียในทนัททีี่ผูถือหุน
รองขอพรอมทัง้จดัเตรียมไวในวันประชมุผูถือหุนดวย 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชมุดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชมุแทนตนได โดยใชหนงัสือมอบฉันทะแบบหนึง่แบบใดทีไ่ดจัดสงไปพรอมกับหนงัสือนัดประชมุ โดยบริษัทได
จัดทําหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือ
หุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผานทางหนาเว็บไซตของบริษัทฯได และบริษทัยังไดจดัใหมีอากรแสตมปไวบริการผูถือหุน
สําหรับปดหนงัสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากนี้  บริษัทยังใหสิทธิแกผูถือหุนทีเ่ขาประชมุภายหลังจากประธานในทีป่ระชมุเปดการประชมุแลว 
สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมต ิ และนบัเปนองคประชุมตั้งแตวาระทีไ่ดเขาประชมุ
เปนตนไป เวนแตทีป่ระชุมผูถือหุนจะมีความเหน็เปนอยางอ่ืน 

4. กอนวันประชมุผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของ
จํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธทิีจ่ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือ
หุนเสนอวาระลวงหนาเวลา 21 วัน ต้ังแตวันที่ 16 ธนัวาคม 2554 ถึง 11 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
เปนผูกล่ันกรองกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณทีีบ่รรจเุปนวาระการประชมุ  บริษัทจะแจงในหนงัสือนดั
ประชุมวาเปนวาระที่กําหนดโดยผูถือหุน สวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรบัเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเพื่อใหบรรจุเปนวาระ บริษัทจะ
ชี้แจงเหตุผลใหทีป่ระชมุสามัญผูถือหุนประจําปทราบ นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทกุรายมีสิทธเิสนอชื่อ
บุคคลเพื่อพิจารณาเขารบัการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผู
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท จากนัน้จะไดเสนอรายช่ือบุคคลทีเ่หน็วา
เหมาะสมใหคณะกรรมการบริษทัพจิารณากอนเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพจิารณาอนมุัติตอไป โดยในป 2554 บริษทัไดจัดทําแบบฟอรม
สําหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนอีก
ดวย ทั้งนีใ้นชวงเวลาดังกลาวไมมผูีถือหุนเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนาแตอยาง
ใด 

5.  บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุนปละครัง้ ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนบัแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบรษัิท 
ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และในกรณีทีม่ีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึง่เปนเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวของกับ
ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไขหรอืกฎเกณฑ กฎหมาย ทีใ่ชบงัคับทตีองไดรับการอนมุัติจากผูถือหุนแลว บริษทัจะเรียก
ประชุมวิสามญัผูถือหุนเปนกรณไีป ทั้งนี้ ในระหวางป 2554  บริษัทฯ ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ในป 2554 บริษัทไดจัดประชุมสามญัผูถือหุนประจําป ในวันที ่ 22 เมษายน 2554 โดยมีกรรมการเขารวมประชมุครบ ทัง้ 7 คน 
อนึง่ เนื่องจากในป 2554 เปนปแรกที่บริษัทไดเปล่ียนแปลงสถานที่จัดประชมุผูถือหุนจากปกติที่จัดประชมุ ณ หองประชุมของบริษัท บรเิวณ
สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ เขตลําลูกกา จังหวัดปทมุธานี เปนการจัดการประชมุ ณ หองบอลรมู 2 ช้ัน 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ถนน
รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนีเ้นื่องจากบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนเปนบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ และนําเสนอขายหุน
แกประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แลวนัน้มีจํานวนผูถือหุนรายยอยและนักลงทุนที่สนใจในหลักทรพัยของบรษิัทในปรมิาณที่
เพิม่ข้ึนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดหาสถานที่ประชมุที่เหมาะสมและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกผูถือหุนสามารถ
มารวมประชมุ รบัทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเหน็ตางๆ อยูภายในหองประชมุเดียวกัน ทําให
การประชมุดําเนนิไปอยางราบรืน่และมีประสิทธภิาพ   

6. ในวันประชมุผูถือหุนไดจัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผูถือหุนแตละรายทีไ่ดจัดพมิพ
ไวบนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนไดรบัความสะดวกในการประชุม และทําใหข้ันตอนการลงทะเบียนเปนไปอยาง
รวดเร็ว นอกจากนี ้ในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระไดใชวิธเีก็บ บัตรลงคะแนนของผูถือหุน เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงทีไ่มเหน็ดวยและงด
ออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เพื่อนํามาประมวลผลการนับคะแนนเสียงเพื่อใหเกิดความถูกตอง 
รวดเร็วและสามารถประกาศผลคะแนนไดถูกตองหลังจากจบการพจิารณาแตละวาระหรอืในวาระถัดไป โดยเมื่อเสรจ็ส้ินการประชมุผูถือหุน
สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลคะแนนได 

7. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมี
การเลือกตั้งในวันประชมุสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ไดมีการช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวาตามขอบงัคับของบริษัท ใน
กรณีที่บุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดในการเลือกตั้งครั้งนัน้ ใหทีป่ระชมุผูถือหุน
เลือกต้ังกรรมการทัง้ชุด และกรณีทีม่ีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการทีพ่งึมใีหผูถือหุนเลือกต้ัง
กรรมการเปนรายบุคคล  

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอนการลง
มติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   ทัง้นี้ ในวาระที่ผูถือหุนมีขอ
สงสัย ขอซักถามก็ไดจัดเตรียมบุคลากรที่เก่ียวของเปนผูใหคําตอบภายใตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9. กําหนดใหมวีาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการเพือ่ชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวน และประเภทของคาตอบแทนที่
กรรมการแตละคนไดรบั โดยแบงเปนเบ้ียประชมุและคาบําเหนจ็กรรมการบริษัทซึง่ไดมีการชี้แจงอยางละเอียดไวในหนา  68 

10. ในการประชมุผูถือหุนในป 2554  บริษัทไดพจิารณระเบียบวาระประชมุตามลําดับตามทีไ่ดกําหนดไวในหนงัสือนัดประชุม  
ทีไ่ดสงใหผูถือหุนลวงหนาโดยไมมีการเปล่ียนแปลงลําดับวาระดังกลาว และไมมีการขอใหทีป่ระชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนทีน่อกเหนือไปจากที่
กําหนดไวในหนงัสือนัดประชมุผูถือหุนแตอยางใด 
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 11.  จัดใหมีการบนัทึกเทปบรรยากาศการประชุมตั้งแตตนจนจบตลอดการประชุม เพื่อใหผูถือหุนทีไ่มไดเขารวมประชมุไดรบัทราบ
เหตุการณวันประชุม โดยไดเผยแพรไวในเว็ปไซตของบรษิทัที่ http://www.pdgth.com 
 12. นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะและความคิดเหน็ทีไ่ดรบัจากผูถือหุนในการประเมนิผลการจัดประชมุจากแบบสอบถาม
ความพงึพอใจในการจัดประชมุผุถือหุนในเรื่องตางๆ มาพจิารณาและหาแนวทางแกไข/ ปรับปรุง เพือ่พฒันาการจัดประชุมผูถือหุนอยาง
ตอเนื่อง 
 
หมวดที่ 2 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders) 
  การปฏิบัติอยางเปนธรรมและสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ
หุนสวนนอย  นกัลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ถึงแมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากัน
ตามจํานวนหุนทีถื่อ แตมิไดหมายความวาสิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน ผลธัญญะจึงปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ ความคิดเหน็ หรือแมวาผูถือหุนจะไมสามารถเขารวม
ประชมุดวยเหตุใดก็ตาม ผูถือหุนยอมมีสิทธมิอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชมุแทนได คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกํากับดูแลในเรื่อง
ตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมัน่ใจไดวาบรษัิทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียมกันอยางแทจริง โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอยโดย 
 
 การกําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูมหีนาทีด่แูลผูถือหุนสวนนอย 
 ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็ หรอืแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผานทางอีเมล 
ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเปนผูพจิารณาดําเนนิการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระ
จะดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเหน็วาเปน
เรื่องสําคัญทีม่ีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของผลธัญญะ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่
ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณากําหนดเปนวาระการประชมุในการประชมุผูถือหุน 

 
 การอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนในการประชุมผูถอืหุน 
 การจัดประชมุผูถือหุนฯ บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายดวยการจัดใหมีเจาหนามีดู่แลตอนรับ ใหความ

สะดวกอยางเพียงพอ จัดหา/คัดเลือกสถานที่ประชุมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน มรีถขนสงมวลชน/รถไฟฟาเดินทาง
สะดวก รวมถึงการจัดทีน่ั่งสํารอง เครื่องมืออุปกรณโตตอบระหวางประชมุ การจัดหาเจาหนาที่บริการใหคําแนะนําการกรอกขอมูล ถาย
เอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง/ตรวจรับเอกสารลงทะเบียน อากรแสตมป การเปดรับลงทะเบียนลวงหนา 1 ชั่วโมง การขยายระยะเวลา
รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลากอนการพิจารณาวาระการประชมุสุดทาย การใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผล
ลงคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดเครื่องด่ืมของวางสําหรับผูถือหุนทีม่ารวมประชมุ 

 
 

หมวดที่ 3. บทบาทของผูมสีวนไดเสยี (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 
  ผลธัญญะดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน โดย
คณะกรรมการบรษัิทไดกํากับดูแลใหมรีะบบการบรหิารจัดการที่เช่ือมัน่ไดวาสามารถรบัรูสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งทีไ่ดกําหนดไว
ในกฎหมาย และทีไ่ดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในคูมือจรยิธรรม รวมทั้งรบัผิดชอบดูแลใหมั่นใจไดวาสิทธิ
ดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัด ทั้งผูถือหุน พนักงาน ผูใชสินคาและบริการ และผูมี
ความสัมพนัธทางธุรกิจ ตามแนวทางดังตอไปนี ้
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 ผูถือหุน: นอกจากสิทธิข้ันพืน้ฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวน
หุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธใินการเขาประชมุผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธใินการแสดงความคิดเหน็อยางอิสระในที่
ประชมุผูถือหุน รวมถึงสิทธทิีจ่ะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเหน็ตางๆ 
เก่ียวกับการดําเนินธรุกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอคิดเหน็จะไดรบัการรวบรวมเพือ่เสนอ
ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 
 พนักงาน:  ผลธัญญะใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรพัยากรทีม่ีคา มุงมัน่ที่จะพฒันาความสามารถพนักงาน
ทุกคนอยางตอเนือ่ง ใหความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานทัดเทียมบรษัิทช้ันนํา มีความสุขในการทํางาน ความ
ภาคภมูใิจ และสรางความผูกพันตอองคกร โดยในปที่ผานมาผลธัญญะไดจัดทําโครงการตางๆ เพือ่สนันสนนุและเสรมิสราง
บรรยากาศการทาํงานรวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆ  เสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและรบัมือกับ
สภาวะการณในทกุดานที่อาจมีผลกระทบโดยองครวม นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงคาตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 ลูกคา:  ผลธัญญะมีความมุงมัน่ที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาเปนธรรม 
ตลอดจนมุงพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที่ย่ังยืน สรางความพงึพอใจและความผูกพันแกลูกคา รวมทัง้จัดใหมหีนวยงาน
รับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคา คําปรึกษาวิธีการแกปญหา และรับขอรองเรยีน เพื่อใหลูกคาไดรับพึงพอใจอยางที่สุด
ในสินคาและบริการระดับมาตรฐานสากล 
 คูคา: ผลธัญญะปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต คํามัน่ทีใ่หไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยยึดถือการปฏบัิติ
ตามสัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม สรางความไววางใจ ความสัมพนัธและความรวมมือที่ด ี เพื่อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธภิาพในการดําเนนิธุรกิจรวมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา 
 คูแขงทางการคา:  ผลธัญญะปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมัน่ในการดําเนนิธรุกิจดวยความเปน
ธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธรุกิจ โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องทีเ่ก่ียวกับคูแขง
ทางการคา 
 เจาหนี้:  ผลธัญญะ รักษาคํามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหนาทีท่ีพ่ึงมีตอเจาหนี้โดยเครงครดั ทั้งเจาหนีท้างทาง
ธุรกิจ เจาหนาสถาบันการเงิน เปนตน และนอกจากนี้ บริษัทเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆของเจาหนี้ เพื่อสรางความสัมพนัธที่
ดีกับเจาหนี้ อีกดวย 
 สังคมและสวนรวม: ผลธัญญะดําเนนิธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและถือมั่นในอุดมการณการ
ดําเนนิธรุกิจ โดยมุงสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชนและสังคมและส่ิงแวดลอม
ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเคียง ดวยการสรางสรรคกิจกรรมเพือ่สังคมในดานตางๆ รวมทัง้การชวยเหลือ
บรรเทาอทุกภัยและสาธารณภัย 
 นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหพนักงานและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีทีท่ําประโยชนใหกับชมุชน
และสังคมใหเติบโตเคียงคูกันไปอยางย่ังยืน แมกระทั่งในชวงทีเ่กิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผลธัญญะก็ยังคงดําเนนิกิจกรรม
เพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง โดยทุมเทความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
โครงการเพื่อสังคมใหมีประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตอชมุชนและสังคมสูงสุด 
 สิ่งแวดลอม: ผลธัญญะจัดทําแนวปฏิบัติการพฒันาอยางย่ังยืนดานการจัดการส่ิงแวดลอม ตามแนว 3R (Reduce, 
Reuse/Recycle, Replenish) โดยใหทุกหนวยงานในองคกรยึดถือเปนแนวทางดําเนนิงาน การนํากระดาษใชแลวมาใชในงาน
ชั่วคราวทีไ่มเปนทางการ การนําน้ําเสียมาบําบัดและกลับมาใชใหมในองคกรเพื่อใชเปนน้ําใชหรือน้ําด่ืม (RO) ที่ผานกรรมวิธี
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ข้ันตอนการกล่ันกรองทีม่ีความปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย
มีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

 
  โดยชวงปลายป 2554 ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม ผลธัญญะไดมีสวนรวมชวย “สังคมและชุมชน” โดยการใหความรวมมอื
กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการใหความชวยเหลือและแจกจายน้ําด่ืมน้ําใชแกชุมชนและบรเิวณใกลเคียงสถานทีท่ําการ การ
บริจาคเครื่องบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใชใหมแกหนวยงานภาครฐัและโรงเรียน เชน มอบเครื่องกรองน้ําระบบ รีเวิรส ออสโมซิส ขนาด 
10คิว/วัน เพื่อใชในการกิจการโรงน้ําของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เขตลําลูกกา, บริจาคเครื่องกรองน้ําระบบบําบัดน้ํา
เคล่ือนที่ รุนใชเครื่องปนไฟฟาระบบ(UF) และแพลอยน้ําสําหรับเครื่องกรองน้ําฉุกเฉินแกโรงเรียนบางย่ีขัน ผานทางกระทวงมหาดไทย  
และใหยืมเครื่องกรองน้ําชุดผลิตน้ําประปาสําหรับกูภยัฉุกเฉินแกนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง เปนตน ทั้งนี้ ดวยความมุงหวังให
อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูรวมกันและเติบโตไปดวยกันอยางย่ังยืน ซึ่งสามารถติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมดานความ
รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility) ของผลธัญญะในหัวขอนักลงทนุสัมพนัธไดจากหนาเว็บไซตได
ที่ http://www.pdgth.com  
 
หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 
 คณะกรรมการบรษัิทใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมลูทาง
การเงินและทีไ่มใชทางการเงิน ตลอดจนขอมูลอ่ืนทีสํ่าคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรพัยของบริษัท เนื่องจากเปนเรื่องทีม่ีผลกระทบตอ
การตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทัง้ที่เปน
สารสนเทศทางการเงินและทีไ่มใชทางการเงินใหถูกตองและสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด และเปนไปอยางเทาเทียมกันตาม
หลักเกณฑขอกําหนดการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และตลาด
หลักทรัยพแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผย
ขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  ผลธัญญะยึดถือปฏิบัติตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหง
ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐอยางเครงครัดและติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมัน่ใจไดวา
กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่ผลธัญญะถือปฏิบัตินัน้มีความถูกตอง และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเช่ือมัน่ในการดําเนนิธรุกิจที่โปรงใส 
ถูกตอง ตรงไปตรงมา เชน  
 1. เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลทีม่ใิชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทนัเวลา 
 2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชใีน 
       รายงานประจาํป 
 3. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมสีวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที ่
                  เก่ียวของกับการบรหิารจัดการกิจการของบริษัท หรือบรษิัทยอย ใหบริษัททราบผานเลขานกุารบริษทัเพื่อทําการเก็บรักษา 
                 และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษัทไดรบัทราบ 

4.  ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพย    
      ของบริษัทใหที่ประชมุคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 
5. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ 
6. เปดเผยขอมูลการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการตางๆ  และจํานวนครั้ง 
      การเขาประชมุเปนรายบุคคล 
7.   เปดเผยโครงสรางการดําเนนิงานและการลงทุนในบริษัทยอย และ/หรือบรษัิทรวมอยางชัดเจน 
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8. เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรบัจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 
      และคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล 
9. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทน        
      ที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอย  และ 
      คณะกรรมการตางๆ 
10.  รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
11.  เปดเผยโครงการลงทนุที่สําคัญตาง ๆ  และผลกระทบทีม่ีตอโครงการลงทนุ   โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET  
       Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ และเว็บไซตของผลธัญญะ เชน ในป 2554 บริษัทไดเปดเผยการลงทุนในหุนเพิม่ 
ทนุของบริษัทยอย “บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด” โดยบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ลงทนุในหุนสามญัเพิม่ทุน
ตามสัดสวนคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.67 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนตน 

 
หนวยงานนักลงทนุสัมพนัธของผลธัญญะไดทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับนักลงทนุสถาบัน ผูถือหุน รวมทัง้นักวิเคราะห  

หลักทรพัย และ/หรือหนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิม่เตมิ  สามารถติดตอโดย
ตรงทีห่นวยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ir@pdgth.com ซึ่งในป 2554 ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหประธานเจาหนาที่บรหิาร 
กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงินไดพบปะกับนักลงทนุรายยอย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห
อยางสม่ําเสมอ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 
Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนมในอนาคต สรุปไดดังนี้  
 
- จัดกิจกรรมพบปะนักลงทนุ Opportunity Days รายงานผลประกอบการประจาํปและรายไตรมาสที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง  
- สัมภาษณพิเศษประเด็นทิศทางธรุกิจครึ่งปหลัง กับ Money Channel และ eFinance Thai                                 
- จัด Road show เก่ียวกับธุรกิจบําบัดน้ํา ในกรุงเทพฯ และสวนภูมภิาค รวมทั้งส้ินจํานวน 2 ครั้ง  

ในระหวางวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2554 ไดรวมกับพนัธมิตรจัดแสดงสินคาดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางาน ในงาน Safety Week ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา โดยในกิจกรรมนี้ ผลธัญญะไดเตรียมความ
พรอมของเจาหนาที่เพื่อใหขอมูลตางๆของบริษัทแกนักลงทนุและผูถือหุนที่สนใจ 
และในระหวางวันที่  6-8  กรกฎาคม  2554  โรดโชวธุรกิจน้ําในภาคใต  “งานสัมมนาเปล่ียนน้ําทะเลใหเปนน้ําจืด”   ที่ จ.ภูเก็ต 
และเกาะสมุย  จ.สุราษฎรธาน ี

 
ทั้งนีใ้นป 2554 บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการสําคัญดังนี้ 

 บริษัทไดเขารวมโครงการสํารวจและพัฒนาบริษทัจดทะเบียนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2554 ของ
ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมกับบรษัิท ทรสิ คอรปอเรชัน่  จํากัด เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกํากับดูแล
กิจการใหเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ไดนําประเด็นสรปุผลจากการสํารวจมาปรบัปรุงพฒันา และจัดทําคูมือ 
“นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ “คูมือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัท เชน เรื่องการปองกันคอรรปัชัน่ วาดวยการ
รับและการใหส่ิงของ หรือประโยชนอ่ืนใด ชองทางและกระบวนการแจงขอรองเรียนขอเสนอแนะ เปนตน 

 บริษัทเขารวมโครงการใหคําปรกึษาดานนักลงทนุสัมพนัธ (Investor Relations) แกบริษัทจดทะเบียนในป 2554 
โดยความรวมมือและสนับสนนุการดําเนนิโครงการจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมกับ บริษัท  PYI  
Corporation ภายใตโครงการ “การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย”โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อพฒันาการดําเนนิงานดาน IR และชวยใหราคาหลักทรพัยสะทอนมลูคาที่แทจรงิมากข้ึน ทั้งนี้ ไดรบั
การสนับสนนุคาใชจายดําเนินการจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเปนจํานวนครึง่หนึ่งของทั้งหมด 

 
หมวดที่ 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสราง และคณะกรรมการชดุยอยตางๆ 
 โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอ้ือประโยชนใหกับบริษัท 
โดยเปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทโดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนนิงานทั้งระยะส้ัน ระยะยาว 
ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเส่ียง และภาพรวมขององคกร  ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 
และประเมนิผลการดําเนนิงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ 

ปจจุบนัโครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบดวย กรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารจํานวน 5 คน และ
กรรมการบริษัททีม่าจากฝายบริหารจํานวน 2 คน คือ ประธานเจาหนาที่บรหิาร และกรรมการผูจัดการ  และมีกรรมการทีม่ีคุณสมบัติเปน
อิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน 3 คนไดแก รศ.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ รศ.ดร.เอกจิตตจึงเจริญ และนายนพดล 
ธีระบุตรวงศกุล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาวาระตางๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อปฏบัิติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาหรือรับทราบ โดยผลธัญญะไดจัดใหมีขอบังคับของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Charter) เพื่อกําหนดหนาที่
และความรับผิดชอบตางๆ และจักไดเปดเผย Charter ดังกลาวในเว็บไซตของบรษัิทดวย ทัง้นี ้ ไดมีการประเมนิผลการปฏิบัติงานและ
ทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทัอาจแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลง 

กรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารมกีารประชมุระหวางกันเองในเรื่องการประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปน
ประจําทุกป โดยประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูจัดการไมไดเขาประชมุดวย ทั้งนีเ้พื่อใหกรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารสามารถ
แสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ 

นอกจากนี้ ในเดือนทีไ่มมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะไดรับทราบสรปุผลการดําเนนิการของ
บริษัทอยางตอเนือ่ง โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนขาวสารที่สําคัญของบริษัทใหกรรมการบริษัท เพื่อทราบ
ความคืบหนาดวย 

ทั้งนี้ บริษทัมเีลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งทําหนาทีใ่นการดําเนนิการเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุน รวมถึงการสนับสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวของกับขอกําหนดตามกฎหมาย
และระเบียบปฏบัิติตางๆ ที่เก่ียวของ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประกอบดวยกรรมการบริษัททีเ่ปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมี

ประสบการณการทํางานดานบัญชี หรือการเงนิเปนที่ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ และนายนพดล ธีระบุตรวงศกุล  
กรรมการอิสระเปนกรรมการตรวจสอบที่เปนผูทีม่ีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาทีใ่นการสอบทานความนาเช่ือถือของงบ
การเงินได โดยทําหนาที่สอบทานการดําเนนิงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏิบัติ และ
ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริมใหพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทาน
ใหมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเส่ียงทีร่ัดกุม เหมาะสม ทนัสมัย และมีประสิทธภิาพ  
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวย

ปฏิบัติซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ทีป่รึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและ
บัญชีเปนประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
เพื่อขอความเหน็จากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระ(เปนกรณี) 
โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  
ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไมเปนผูบรหิารและมีกรรมการอิสระรวมจํานวน 2 คน เพือ่ทํา

หนาที่ศึกษาพิจารณาเสนอ ทบทวน พิจารณาสรรหาผูที่สมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ
หรือกรณีอ่ืน ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และทําแผนการสืบ
ทอดตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่รหิาร/กรรมการผูจดัการ และติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนมในเรื่องผลตอบแทนของ
คณะกรรมการบรษัิท รวมทั้งผูบรหิารระดับสูง  เพื่อเสนอเปนนโยบายคาตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหกับผูบรหิารระดับสูงในการบรหิาร
กิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา ตลอดจนสามารถรักษาคนเกงและดีใหคงอยูกับองคกรที่ย่ังยืน 
 
  คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนผูบรหิารจากฝายตางๆ ไดแก ผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของ ซึ่งไดรบัการแตงต้ังโดยประธาน
คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง เปนจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงไดรบัการแตงต้ังจาก
คณะกรรมการบรษัิท ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง กลยุทธ โครงสรางของคณะอนุกรรมการและทรพัยากรทีใ่ชในการ
บรหิารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธรุกิจของบริษัท ตลอดจนกํากับ
ดูแลทบทวนเก่ียวกับนโยบายกลยุทธและวิธีปฏบัิติ เพื่อใหมัน่ใจไดวาบริษทัมีกลยุทธและกระบวนการบรหิารความเส่ียง ไดถูกนําไป
ปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิาร
ความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะอนุกรรมการบรหิารความ
เส่ียงตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 
อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการดําเนนิงานใหมปีระสิทธภิาพและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 
 
การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ  
  คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท จะไปดํารงตําแหนงกรรมการ 
เพื่อใหบริษัทไดรบัประโยชนสูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทศิเวลาสําหรับการปฏิบัตหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ โดยกําหนด 
ใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 3 บริษัท ยกเวนในกรณีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหไปดํารงตําแหนง 
นอกจากนี้ บรษัิทมีแนวปฏบัิติในกรณีกรรมการผูจัดการใหญจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอ่ืน โดยจะมีการเสนอเรื่องการดํารง
ตําแหนงในบริษัทอ่ืนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเหน็ชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดเหน็ชอบใหประธานเจาหนาที่
บรหิาร และผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงินไปกํากับดูแลการบรหิารจัดการของบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “บริษัท
ยอย” 
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การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ 
  บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน โดยกรรมการ
บริษัททําหนาทีใ่นการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนนิงานของฝายบริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบรหิารระดับสูง
ทําหนาที่บรหิารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการจึงเปนบุคคลคนละคน
กัน โดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไดบุคคลทีม่ีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ
อนมุัติโดยจะทําการทบทวนแผนดังกลาวเปนประจําทุกป  
  ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการท่ีเปนผูบรหิาร และไมมีสวนรวมในการบรหิารงานของผลธัญญะ  ตลอดจนไมมี
อํานาจลงนามผูกพนับริษัท เพือ่ใหแบงแยกหนาทีร่ะหวางการกํากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบรหิารงานไดอยาง
ชัดเจน 
  ผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 9 คน ไดแก ประธานเจาหนาที่บรหิาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายจัดการอีก 7 
คนซึ่งรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บรหิาร บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ทัง้นี้ ผูบรหิารระดับสูงทั้ง 9 คนนี้ 
ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการบรหิาร โดยรับมอบหมายอํานาจหนาทีใ่หดําเนนิงานภายใตนโยบายตางๆ ที่กําหนดไว รับผิดชอบผล
การดําเนนิงานโดยรวม ควบคุมคาใชจายและงบลงทนุตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนมุัติในแผนงานประจําป ดําเนนิการตามนโยบาย
ดานบุคคล แกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึง่การส่ือสารที่มีประสิทธภิาพตอผูมีสวนเก่ียวของ 
  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ยังไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ไปกํากับดูแล
บรหิารจัดงานของของบริษัทยอย “บริษัท  พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด” และใหเปนไปตามนโยบายเดียวกันกับผลธัญญะ และรายงาน
ผลการดําเนินงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอยางตอเนื่อง 
 
การประชมุของคณะกรรมการบริษัท 
   กรรมการบริษัทตองเขารวมประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยางสม่ําเสมอตามปกติใหจัดข้ึนอยางนอยสามเดือนตอครั้งให
ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรยีกประชุม หรือในกรณีจําเปนกรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไปอาจรองขอใหประธาน
กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได  เวนแตจะมีรายการหรือประเด็นสําคัญที่ตองมีการพิจารณาเรงดวนหรือตามขอกําหนดและ
กฎหมาย  เพื่อรับทราบผลการดําเนนิงานและรวมกันตัดสินใจในการดําเนนิธรุกิจของบริษทั โดยในแตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการ
ประชมุลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพ่ิมเติมเพือ่พิจารณาเรื่องทีม่ีความสําคัญเรงดวน  
   โดยในป 2554 ไดมีการประชมุคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้ง โดยเปนการประชมุที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป 12 ครั้ง และครั้ง
พิเศษ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมในแตละวาระสงใหกับกรรมการบริษัทแตละคน
ลวงหนา เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ 
  ในการประชมุ ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บรหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ เปนผู
รวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ
เสนอเรื่องตางๆ เปนการลวงหนา เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชมุได 
  ในการพจิารณาเรือ่งตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในทีป่ระชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นได
อยางอิสระ ทั้งนี ้ การลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียง และ
กรรมการทีม่ีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชมุและ/หรอืไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่
ประชมุจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝายบรหิารระดับสูง หรือผูทีม่ีสวนเก่ียวของไดรับเชิญเขารวมประชมุดวย เพื่อใหขอมูลที่
เปนประโยชนและรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธภิาพ เวนแตในบางวาระทีป่ระชมุเฉพาะ
คณะกรรมการบรษัิท หรือเฉพาะคณะกรรมการบรษัิททีไ่มเปนผูบรหิาร ทัง้นี้ เพื่อความเปนอิสระในการพจิารณา เรื่องตางๆ   
  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของผูเก่ียวของ
อยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส รวมทัง้มีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมี
สวนไดเสียกับผลประโยชนเก่ียวกับเรื่องทีม่ีการพิจารณา กรรมการทีม่ีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องนัน้ 
  เมื่อส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมหีนาที่จัดทํารายงานการประชมุเสนอใหทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง
ในวาระแรกของการประชมุครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทสามารถแสดง
ความคิดเหน็ ขอแกไขเพิม่เติมรายงานการประชมุใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได รายงานการประชมุทีท่ี่ประชุมรับรองแลวจะถูก
จัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสารความลับของบริษัท ณ สวนงานเลขานกุารบริษัท/สํานักกรรมการผูจัดการ และจัดเก็บใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 
 
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 
 
    เลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบรษัิทไดมมีติแตงต้ังนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2551 เพื่อทําหนาที่
ใหคําแนะนํากฎเกณฑตางๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ ของกรรมการ  และการทําหนาที่เพื่อใหเกิด
ประโยชนตอบริษทัฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และการประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบรษิทัฯ ดําเนนิการ
จัดการประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามทีไ่ดรบัหมาย และการประชุมผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัตหินาที่ตามที่
กฎหมายกําหนดในการกํากับดแูลการจัดทําเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชมุ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรษัิท รายงานการประชมุผูถือหุน รายงานประจําป โดยเลขานุการบรษัิทที่คณะกรรมการแตงต้ังข้ึนเปนผูที่คณะกรรมการ
เหน็วามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกัดสํานักกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปนหนวยงานที่
สนับสนนุงานเลขานุการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัตางๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
 
คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 
 
   ผลธัญญะกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกคณะกรรมการบริษทัและผูบริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทยีบกับการจาย
คาตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรพัยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของผลธัญญะ 
และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชมุผูถือหุน เพื่อจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท สําหรับคาตอบแทนผูบรหิาร คณะกรรมการ
บริษัทจะเปนผูพจิารณาจากหนาทีค่วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ แตละคนประกอบกับผลการดําเนนิงานในแตละธุรกิจ 
 นอกจากคาตอบแทนตามปกติแลว ที่ประชมุผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมมีติอนมุัติใหบริษัทจายคา
บําเหนจ็กรรมการจากผลประกอบการป 2553 เปนจาํนวนเงิน 600,000 บาท โดยมีนโยบายใหยอดรวมบําเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม
ทั้งหมดไมเกินจํานวน 2 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาแบงจายกันเองตามจํานวนเงินที่เหมาะสม โดยมีผลต้ังแตวันที่
ไดรับอนมุัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาทีป่ระชมุผูถือหุนจะมมีติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน โดยการพิจารณาจายโบนัสใหแก
กรรมการดังกลาวเปนไปในแนวทางเชนเดียวกันกับการจายโบนัสใหแกผูบริหาร บริษัทพิจารณาจายโบนัสจากผลการดําเนนิงานในธรุกิจ 
และผลการปฏบัิติงานของผูบรหิารเปนรายบุคคล  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
   สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท ในสวนที่เปนคาตอบแทนรปูแบบคาเบ้ียประชุมตอครั้งทีม่าประชุม
และบําเหน็จกรรมการซ่ึงไดรบัอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน รวมท้ังคาตอบแทนในฐานะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องของป 2554 บริษัทได
เปดเผยจํานวนเงินรวมเปนรายบุคคลในหนา 68 
 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพัฒนาความรู 
  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดแบบประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการแตละทานประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซ่ึงผลการประเมนินัน้ คณะกรรมการบรษิทั
ไดนําผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการและจัดทําแผนในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป 

ผลธัญญะไดจัดทาํคูมือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของกับกรรมการบริษัท ตลอดจน
แนวปฏบัิติตางๆ เพื่อใหกรรมการรับทราบบทบาทหนาที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตําแหนงหนาทีข่องกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกใหกับ
กรรมการบริษัททกุคนเพื่อเปนขอมูลและแนวทางปฏบัิติ  

ในกรณีทีม่ีกรรมการท่ีไดรับการเลือกต้ังรายใหม บรษัิทไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการปฏบัิติหนาที่
กรรมการบริษัท (Director Introduction Program) เพื่อใหกรรมการที่เขารับตําแหนงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเร็วที่สุด โดยมี
เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ 3 ดาน ดังนี ้

1.  รวบรวมขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับกรรมการเพื่อประโยชนในการตรวจสอบดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่  
           เก่ียวของกับกรรมการ 

2.  จัดสงขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนในการปฏบัิติหนาที่เก่ียวกับกรรมการบริษัท เชน โครงสรางธรุกิจ ลักษณะธุรกิจ 
           แนวทางดําเนนิธรุกิจ  ขอบังคับบริษทั  คูมือกรรมการบริษัท  สรุปผลการดําเนนิงานปที่ผานมา  และรายงานประจําป  
           เปนตน  เพื่อใหกรรมการมขีอมูลอางอิงและสามารถสืบคนไดในเบ้ืองตน 

3.   จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝายบริหารระดับสูง หรือผูอํานวยการฝายตางๆ เพื่อรับทราบ  
          และสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการดําเนนิธุรกิจของบริษัท 

 
สําหรับดานการสนับสนนุการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทนัน้ ผลธัญญะมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ประสานงาน

ระหวางกรรมการบริษัทและฝายบริหารระดับสูง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท และนักลงทนุสัมพนัธ สังกัดสํานักกรรมการผูจัดการ ทํา
หนาที่ดูแลประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการบริษัท  การดําเนนิการ
ประสานงานใหมกีารปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 
การพัฒนาความรูกรรมการและเลขานุการบรษัิท 
ผลธัญญะยังสงเสริมใหกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชน

ตอการปฏบัิติหนาที่กรรมการ ผูบรหิาร และเลขานกุารบริษทั เชน หลักสูตรที่จัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai 
Institutes of Director “IOD”) ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืองคกรอิสระตางๆ  โดยกําหนดให
กรรมการของบรษัิทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ซ่ึงไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors 
Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตรพฒันาทักษะตอเนื่องตางๆ 

 
โดยในป 2554 ไดจัดใหกรรมการ และเลขานุการบริษัท เขารวมสัมมนาหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ดังนี ้
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน RCP 27/2011 

 หลักสูตร Board Report Program: BRP รุน 5/2011 

 หลักสูตร Effective Minute Taking: EMT รุน 19/2011 

 หลักสูตร Company Reporting Program: CRP รุน 2/2011 

 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2011 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 12/2011 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน 11/2011 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 13/2011 

 หลักสูตร Efficiently and Effectively Integrated ERM&BCM สําหรับผูบริหาร  ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหง 
     ประเทศไทย รวมกับ บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอฟเอเอส จํากัด 
 

ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพฒันาองคกร รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับคณะกรรมการบริษัท และ
ผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ 
 

       การสรรหากรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมหีนาที่สรรหา บุคคลผูทรงคุณวุฒเิปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก

ตามวาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกต้ังจากที่ประชมุผูถือ
หุนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ
ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคณุธรรมและจริยธรรม มปีระวัติการทํางานโปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ
คิดเหน็อยางเปนอิสระ ทั้งนี้ จะพจิารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือเปนกรรมการในดานตางๆ คือ 

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 
- การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล (Informed Judgment) 
- ความมีวุฒิภาวะและความมัน่คง เปนผูรบัฟงที่ดีและกลาแสดงความคิดเหน็ที่แตกตางและเปนอิสระ 
- ยึดมั่นในการทํางานอยางมหีลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

 
รวมทั้งพิจารณาความรูความชํานาญเฉพาะดานที่จําเปนตองมใีนคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนด กลยุทธ  

นโยบาย และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทเิชน 

 ความรูทางบญัชแีละการเงิน (Accounting and Finance) 

 การบรหิารจัดการองคกรรวมถึงการบรหิารจัดการดานทรพัยากรมนุษย (Organization and Human 
Resource Management) 

 การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) 

 การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

 ความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

 ความรูดานการตลาดทั้งภายในและระหวางประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 

 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ  (Strategic Planning) 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 ความรูและความชํานาญเฉพาะดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เหน็วาจําเปนตอการ

ดําเนนิธรุกิจของบริษทัในระยะ  3 - 5  ป ขางหนา   เชน ความรูเก่ียวกับขอกําหนดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations), การวิจัยและพฒันา (Research & 
Development), ความรูเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิคสตางๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ 
(Merger & Acquisition) เปนตน 

 
   นอกจากนี้คณะกรรมการยังไดกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนนิงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพ 
โดยจัดใหม ี
 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

 การกํากับดูแลกิจการมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการ
ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวันที ่ 17 กุมภาพนัธ 
2555 ไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทัใหเหมาะสมและสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD  

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การยึดมั่นการดําเนนิธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีการกําหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูบรหิาร
และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักในการปฏบัิติงาน โดยประกอบดวยนโยบายและการปฏบัิติตอพนักงาน ตอลูกคา ตอคูคา ตอคูแขง
ทางการคา และตอสังคมสวนรวม ทั้งนี ้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรบัทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงให
มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว 

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

มาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดใหกรรมการตรวจสอบเขารวมพิจารณาอนมุัตริายการ
ระหวางกันตามรายละเอียดในขอ 11 (รายการระหวางกัน) นอกจากนี้บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในงบ
การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด และมนีโยบายหามไมใหกรรมการและผูบรหิารนําขอมลูของบริษัทไปใชไมวาทางตรงหรือ
ทางออม ทั้งนีภ้ายหลังจากที่บรษัิทนําหลักทรพัยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศตลาด
หลักทรพัยแหงประเทศไทยทีใ่ชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรพัย
ของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี  

 

 การควบคุมภายใน 
ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบรหิารและระดับปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทําหนาทีป่ระเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลตอ 
คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

 การบริหารความเสีย่ง 
การบรหิารความเส่ียงในภาพรวมทัง้องคกร  โดยประเมนิความเส่ียงและบรหิารความเส่ียงขององคกรเพือ่จัดการความเส่ียงให

อยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยมีการจัดประชมุทั้งในระดับผูบรหิารและระดับผูปฏบัิติการของบริษทั เพื่อรวมกันประเมนิความเส่ียง/
ปญหาอุปสรรค ความไมแนนอนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัท      เหตุการณที่อาจทําให
องคกรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมหีลักการกําหนดวาหากมีความ
เส่ียงใดที่จะเปนอุปสรรค ตอการดําเนนิธรุกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะตองมมีาตรการในการบรหิารความ
เส่ียง เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน  

 
 รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมฝีายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชมุรวมกัน และนําเสนอ
รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เปนเปนผูรบัผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจําป 
 

9.6 การปองกันความขดัแยงทางผลประโยชน  
คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดนโยบายและการดําเนนิการตางๆ ดังนี ้

- ผลธัญญะมีโครงสรางการถือหุนทีชั่ดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษทัและบริษัทยอยไวในรายงานประจําปอยางละเอียด 
รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 

- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษทั กรรมการบรหิาร ผูบรหิารระดับสูง/ฝายจัดการ 
และผูถือหุน จงึทําใหปราศจากการกาวกายหนาทีค่วามรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผูบรหิารคนใดคนหนึง่มีสวนไดเสียกับ
ผล ประโยชนในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ
บริษัท และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

- การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนนิการ และขอบังคับพนกังานอยางเปนลายลักษณ
อักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําไปใชประโยชนสวนตน 

- การหามซ้ือขาย Stock Futures ทีอ่างอิงหุนสามัญ PHOL สําหรับกรรมการบริษัท ผูบรหิารระดับสูง/ฝายจัดการ และพนกังานใน
หนวยงานทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏบิติัที่ดีตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของผลธัญญะ 

- จรรยาบรรณผลธัญญะไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิม่เตมิสําหรับการหามพนักงานใชทรพัยสินของผลธัญญะ หรือใชเวลา 
ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา เพื่อประโยชนสําหรับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน โดยไมมีเหตุอันควร 
และไมเปนไปเพื่อประโยชนของผลธัญญะ 
 

9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 
คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวของ  

ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท  ฝายจัดการผลธัญญะ และพนักงานในหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับขอมูล รวมทัง้คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลดังกลาว นําขอมูลภายในของบริษัทซึง่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือนําไปใชประโยชนสวนตนหรือ
กระทํารายการทีอ่าจเกิดความขัดแขงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย มีแนวทางดังนี ้

1) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษทั 
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2) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบรษัิทไปเปดเผย หรอื     

แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรอืเพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรบั 
ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน  และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซ้ือขาย  โอน  หรอืรับโอนหลักทรพัยของบริษัทโดยใช 
   ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใด โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบรษัิท  
   อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษทัไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

4) หามบุคคลที่เก่ียวของซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 2 สัปดาหกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ  
       งบการเงินประจําป และภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว (Blackout Period) 
5) ในกรณีทีท่ราบขอมูลใดๆ ที่ยังไมเปดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรพัยของบริษัท ตองไมซื้อขายหลักทรพัยของ

บริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไดมกีารเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว 
6) คณะกรรมการยังไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงหรือผูที่เก่ียวของ

กับขอมูล ไดรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยโดยแจงผานทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวแกที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบ 

    ขอกําหนดนีใ้หความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท 
      ดวยผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง 

 

9.8 บุคคลากร 

จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งส้ินจํานวน 208 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ฝาย 
จํานวนคน 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

บริษัท 
1. ฝายบรหิาร 
2. ฝายขาย 
3. ฝายบัญชี 
4. ฝายการเงิน 
5. ฝายคลังสินคาและจัดสง 
6. ฝายจัดซื้อ 
7. ฝายการตลาด 
8. ฝายบุคคล/ธุรการ 
9. ฝายตรวจสอบภายใน 
10. ฝายสารสนเทศ 
11. สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

 
9 

72 
10 
13 
51 
4 
9 
9 
2 
4 
3 

 
9 

78 
9 

14 
50 
5 

10 
8 
2 
4 
4 

รวม 186 193 

บริษัทยอย 20 15 

รวมทั้งสิน้ 206 208 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมที่บริษทัและบริษัทยอยใหแกพนักงานของบริษัทเงินเดือน คาลวงเวลา คานายหนา  เงินรางวัล โบนัส 
คาใชจายเดินทาง คาเบี้ยประกันชีวิต ฝกอบรมและสัมมนา เบี้ยขยันและสวัสดิการ กองทนุสํารองเล้ียงชีพ  และเงินประกันสังคม โดยในป 
2553 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 67.12 ลานบาท และป 2554 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 76.29 ลานบาท 
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10. การควบคุมภายใน 

 10.1   ระบบการควบคุมภายในของบริษัท 

 ในการประชุมคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2555 เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2555  โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทานเขารวมประชุม
ดวย คณะกรรมการไดประเมินระบบการควบคุมภายใน โดยการซักถามขอมูลจากฝายบริหารของบริษัท และตอบแบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทในดานตางๆ 5 สวน คือ องคกรและสภาพแวดลอม    การบริหารความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงานของฝายบริหาร ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารขอมูลและระบบการติดตาม คณะกรรมการมีความเห็นวา 
ปจจุบันบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีความเหมาะสมและเพียงพอสําหรับการดําเนินธุรกิจและท่ีจะสามารถปองกันทรัพยสิน
ของบริษัทจากการที่ผูบริหารจะนําไปใชโดยมิชอบหรือโดยไมมีอํานาจได  รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอในเร่ืองการทํา
ธุรกรรมกับผูถือหุนรายใหญ กรรมการ ผูบริหาร หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว 

 สําหรับระบบการควบคุมภายใน บริษัทมีฝายตรวจสอบภายในของบริษัทท่ีทําหนาท่ีตรวจสอบการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ตางๆ และจัดทํารายงานผลการตรวจสอบเบื้องตนเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมทุกคร้ัง นอกจากน้ีบริษัทยังให
คณะกรรมการตรวจสอบเขามาสอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบการปฏิบัติงานของบริษัท โดยมีการประสานงานกับ
ผูสอบบัญชีและผูบริหาร เกี่ยวกับการสอบทานรายงานทางการเงินใหมีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอและเช่ือถือได 
คณะกรรมการ-ตรวจสอบจะประชุมป 2554 จํานวน 5 คร้ัง และจัดทํารายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรายงานในรายงานประจําปของบริษัท  

สําหรับการปฏิบัติงานทางดานการตรวจสอบภายในของบริษัท ฝายงานตรวจสอบภายในไดมีการจัดทําแผนการตรวจสอบ
ภายในประจําป ซึ่งแผนการตรวจสอบประจําปดังกลาวไดผานการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ   โดยมีการ
รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนรายไตรมาสและรายป     

จากการติดตามการดําเนินงานตรวจสอบระบบควบคุมภายในในป 2554 พบวาบริษัทมีตรวจสอบและ/หรือตรวจติดตามระบบ
บริหารงานในระบบงานตางๆ ไดแก การบริหารสํานักกรรมการผูจัดการ การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษยและธุรการท่ัวไป 
กระบวนการขายและบริการลูกคา  การบริหารงานดานบัญชีและการเงิน  ระบบบริหารงานจัดซื้อ ระบบการบริหารงานรับ-จายและ
จัดเก็บสินคา    และระบบควบคุมของบริษัทยอย (บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด)   ซึ่งผลการตรวจสอบและตรวจติดตาม
สวนใหญเปนประเด็นท่ีไดรับการแกไขแลวและมีเพียงบางประเด็นท่ีอยูระหวางดําเนินการเพ่ือเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ตัวอยางเชน  การปรับปรุงและพัฒนาซอฟทแวรเพ่ือนํามาใชในการวางแผนการจัดซื้อใหมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
เปนตน 

10.2   ระบบการควบคุมภายในของบริษัทยอย 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทยอย คร้ังท่ี 2/2553 วันท่ี 19 เมษายน 2553 คณะกรรมการบริษัทยอยไดมีมติอนุมัติใหมี
การนําขอบงัคับ หลักเกณฑ และระเบียบปฏิบัติตางๆ ของบริษัทตามท่ีไดประกาศใชในปจจุบัน รวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
ใดๆท่ีจะมีในอนาคต มาใชในการปฏิบัติงานของบริษัทยอย 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 8/2553  วันท่ี 16 สงิหาคม 2553 คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหกําหนด
อํานาจอนุมัติกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทยอย โดยกําหนดรายการธุรกรรมสําคัญท่ีบริษัทยอยตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทกอนทํารายการดังกลาว 
 ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีการวางแผนท่ีจะทําการตรวจสอบและติดตามระบบควบคุมภายในของบริษัท
ยอย ต้ังแตไตรมาสท่ี 4 ป 2553 เปนตนไป 
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11. รายการระหวางกัน 

11.1  รายละเอียดรายการระหวางบริษัทกับบคุคลที่อาจมีความขัดแยง 

   ในป 2553 และป 2554 บริษัทมกีารทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

นายชวลิต หวังธํารง -    เปนผูถือหุนรายใหญ
ของบรษิัท คุณชวลติ 

    คุณธันยา (บตรชาย) 
และคุณธัญธิดา 
(บุตรสาว) ถือหุนของ
บรษิัทรวมกนัรอยละ 
45.46 

 
-   เปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบรษิทั 

 
 

-  ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัท 413,500,000 - เปนการค้ําประกันวงเงินกูรวมกับคุณธีรเดชใหกับสถาบันการเงินเพื่อใช
ในการดําเนินธรุกจิตามปกติ นอกเหนอืจากการค้ําประกันวงเงินกูดวย
หลักทรพัยทั่วไป ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงนิที่ตองการให
ผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิด
คาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบรษิัท 
 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว
กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
ธนาคารกอนเขาเปนบรษิัทในตลาดหลกทรัพย จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหกรรมการค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

  - ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัทยอย 20,000,000 20,000,000 เปนการค้ําประกันวงเงินรวมกับคุณสรุพล หังพฤกษ สาํหรับวงเงิน
หนังสือค้ําประกัน 20 ลานบาท ที่บรษิัทใหบรษิทัยอยใชวงเงินรวมกัน 
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ํา
ประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน
กับบริษทัยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว
กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท และบรษิัทยอย นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจาํเปนที่ตองใหกรรมการของบรษิัทยอย



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 88 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
ค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

  - ใหเงินกูยืมระยะสัน้แกบรษิัทยอย 
(บรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด) 
ยอดยกมาตนงวด 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 
- ดอกเบี้ยรับ 
ยอดยกมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 

- 

 
 

- 
985,000 
985,000 

- 
 

- 
15,000 
15,000 

- 

เปนเงินกูยืมระยะสัน้เพื่อใชแกไขสภาพคลองในกจิการ 
 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควร 
สมเหตุสมผล เพราะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการ 

นางเนาวรัตน      
หวังธาํรง 

-   เปนภรรยาของคุณชวลิต 
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ และ
กรรมการผูมีอํานาจลง
นามของบรษิัท 

 

บรษิัทซือ้รถยนตเพื่อเปนรถยนตประจํา
ตําแหนงใหกับผูบรหิาร (คุณชวลิต) 

2,000,000 - เนื่องจากรถประจําตําแหนงเดิมมีอายกุารใชงานประมาณ 11 ป บรษิัท
พิจารณาเห็นควรทีจ่ะทาํการเปลี่ยนรถประจาํตําแหนงคันใหม และ
พิจารณาแลวเห็นวารถยนตคันที่เสนอซื้อดังกลาวมรีาคาโอนสิทธิต่ํากวา
ราคาตลาดซึ่งเทากบั 2.39 ลานบาท ถงึ 2.78 ลานบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติการทํารายการโดยมีความเห็นวา
ราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม และเห็นควรในความจําเปนทีจ่ะซือ้
รถประจาํตําแหนงคันดังกลาว 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 89 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
นายธรีเดช  
จารุตั้งตรง 

-   เปนผูถือหุนรายใหญของ
บรษิัท คุณธีรเดช คุณ
อนัญญา (ภรรยา) และ
คุณอภิชาติ (บุตรทีย่ังไม
บรรลนุิติภาวะ) ถือหุน
ของบรษิัทรวมกันรอยละ 
19.55 

-   เปนกรรมการผูมีอํานาจ
ลงนามของบรษิทั 

 

ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัท 362,500,000 - เปนการค้ําประกันวงเงินกูรวมกับคุณชวลิตใหกับสถาบนัการเงินเพื่อใช
ในการดําเนินธรุกจิตามปกติ นอกเหนอืจากการค้ําประกันวงเงินกูดวย
หลักทรพัยทั่วไป ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงนิที่ตองการให
ผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิด
คาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบรษิัท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว
กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ
ธนาคารกอนเขาเปนบรษิัทในตลาดหลกทรัพย จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหกรรมการค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

บรษิัท พีดี เจเนซิส 
เอ็นจิเนียริง่ จํากัด 
(“บรษิัทยอย”) 

- บรษิัทถือหุนในบรษิัท พีดี 
เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด ในสัดสวนรอยละ 
76.67 

เงินลงทุนในบรษิัทยอย 
ยอดยกมาตนงวด 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 
 
หัก คาเผื่อการดอยคา 
เงินลงทุนในบรษิัทยอยสุทธ ิ

3,000,000  
3,000,000 
8,500,000 

- 
11,500,000 

 
11,500,000 

- 

เนื่องจากบรษิัทเล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธรุกิจในดานสิ่งแวดลอมจงึ
ขยายธุรกิจไปในดานผลิตภัณฑและการบริการเกี่ยวของกับการบาํบัด
น้ําดี และการนําน้าํเสียกลับมาใชประโยชนใหมแตเนื่องจากเปนบรษิทัที่
กอตั้งในปลายป 2552 จงึยังทาํการประกอบการมีผลขาดทุน เพื่อให
สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีจึงตองมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาเต็ม
จํานวน ตามผลประกอบการที่มีการขาดทุนเกินทนุ  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควร และ
เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญช ี



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 90 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
  - บรษิัทใหเงนิกูยืมระยะสั้นแกบรษิัท

ยอย 
ยอดยกมาตนงวด 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 
- ดอกเบี้ยรับ 
ยอดยกมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

5,000,000 
- 
- 

5,000,000 
 

59,589 
750,000 
809,589 

- 

 
 

5,000,000 
- 
- 

5,000,000 
 

- 
563,486 
563,486 

- 

เนื่องจากบรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีความจําเปนในการนาํ
เงินไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกจิ บรษิัทจึงใหเงินกูยืม
ระยะสั้นแกบรษิัทยอยในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน มวีงเงนิ 5 ลานบาท ใน
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป โดยบรษิัทเปนผูถือหุนรายเดียวที่ใหเงิน
กูยืมตามขอตกลงของการรวมทุนในบรษิัทยอย เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน
การดําเนินงานในชวงแรกตามขอตกลงการรวมทุน  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการใหกูยืมดังกลาวเปนการ
สนับสนุนการลงทนุในธรุกิจของบรษิทัยอย 

  - บรษิัทใหบรษิัทยอยใชวงเงินรวม 20,000,000 20,000,000 บรษิัทไดทําบันทึกขอตกลงใชสินเชือ่รวมกัน โดยบรษิัทไดอนุมัติให
บรษิัทยอยสามารถใชสินเชือ่ประเภทหนังสือค้ําประกัน วงเงิน 20 ลาน
บาท รวมกับบรษิทั  เพื่อใชในการดําเนินธรุกิจตามปกติของบรษิัทยอย 
โดยทั้งบริษัทและบรษิัทยอยตางทําสัญญาค้ําประกนัใหแกอีกฝายหนึ่ง 
ทั้งนี้ บรษิัทคิดคาใชจายเพิ่มจากคาธรรมเนียมค้ําประกนัในอัตรารอยละ 
15 ของมูลคาของวงเงินที่ค้ําประกัน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรเพราะเปน
การใหเงินทุนสนับสนุนแกบรษิัทที่เกีย่วของตามขอตกลงของการรวมทุน
ในบรษิัทยอย 
หมายเหตุ : ตามสัญญารวมทนุไดมีการกําหนดระยะเวลาการใหการ
สนับสนุนเงินกูยืมดังกลาว โดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2555 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 91 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
  - บรษิัทขายสินคาใหแกบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 
ขายสินคาระหวางงวด 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
จายชําระระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

- 
8,454,298 

591,801 
3,957,799 
5,088,300 

 
 

5,088,300 
2,089,183 

146,243 
5,991,522 
1,332,204 

บรษิัทขายสินคาใหแกบริษทัยอยตามการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคาใหแกบรษิัทยอยในราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่มใน
อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ
ทํารายการทางการคาปกติ 

  - บรษิัทซือ้สินคาจากบรษิัทยอย 
ยอดยกมาตนงวด 
ซื้อสินคาระหวางงวด 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
รับชาํระระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 
 
จายลวงหนาคาสนิคา 
ยอดยกมาตนงวด 
จายลวงหนาระหวางงวด 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตัดจายลวงหนาระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
- 

4,289,008 
300,231 

4,589,239 
- 
 

- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

1,343,900 
94,073 

809,348 
628,625 

 
- 
- 

1,512,500 
105,875 
494,875 

1,123,500 

บรษิัทซื้อสินคาจากบรษิัทยอยตามการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมีนโยบาย
ซื้อสินคาจากบรษิทัยอยในราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรากําไร
ขั้นตนรอยละ 15 (ไมรวมภาษมีูลคาเพิม่) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ
ทํารายการทางการคาปกติ 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 92 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
  - บรษิัทซือ้สินทรัพยบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 
ซื้อระหวางงวด 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
รับชาํระระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 
 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
- 

10,709,000 
749,630 

11,458,630 
- 
 

บรษิัทซื้อสินทรัพยที่เปนอุปกรณจากบรษิัทยอย เพื่อใชในกิจการและ
เปนสินคาตัวอยางนําเสนอลูกคา 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและ
เปนการทาํรายการทางการคาปกติ 

- จายลวงหนาคาซือ้สินทรพัย 
ยอดยกมาตนงวด 
จายลวงหนาระหวางงวด 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตัดจายลวงหนาระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

- 
- 
- 
- 
- 

- 
7,906,542 

553,458 
8,460,000 

- 
 

บรษิัทซื้อสินทรัพยจากบรษิัทยอยซึ่งเปนการดําเนินธรุกจิปกติ และใน
สัญญาการสั่งซื้อจะตองมีการจายเงินลวงหนาเพื่อใหบรษิัทยอย
ประกอบอุปกรณดังกลาว ตามขอตกลงปกติทางการคา 
 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและ
เปนการทาํรายการทางการคาปกติ 
 

- บรษิัทใหเชาอาคารโรงงาน 
ยอดยกมาตนงวด 
คาเชาระหวางงวด 
จายชําระระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
- 

200,000 
150,000 

50,000 
 

 
50,000 

317,300 
367,300 

- 
 
 
 
 

บรษิัทใหเชาอาคารโรงงานที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี โดยมี
อัตราคาเชาตามสัญญาเชาระหวางบรษิัทและบรษิัทยอย โดยมีอัตราคา
เชาเปนไปตามราคาตลาด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบรษิัทยอยเชาสินทรัพยดังกลาว 
เปนการนาํสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินการของบรษิทัมาใชใหเกิด
ประโยชน โดยมีอัตราคาเชาที่เหมาะสม เปนไปตามราคาตลาด 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 93 

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
- บรษิัทรับเงินประกันคาเชาอาคาร
โรงงาน 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

100,000 

 
 

100,000 

 
 
 
 

- บรษิัทใหเชาอาคารสาํนักงาน 
ยอดยกมาตนงวด 
คาเชาระหวางงวด 
จายชําระระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
- 

20,000 
15,000 

5,000 
 

 
5,000 

60,000 
60,000 

5,000 

บรษิัทใหเชาอาคารที่พักพนักงานของบรษิัท เพื่อใหบรษิัทยอยใชเปน
อาคารสํานักงาน โดยมีอัตราคาเชาตามสัญญาเชาระหวางบรษิทัและ
บรษิัทยอย โดยคํานวณอัตราคาเชาจากอัตราที่คิดในกรณีพนักงานเชา
บวกสวนเพิ่ม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบรษิัทยอยเชาสินทรัพยดังกลาว 
เปนรายการที่สมควร โดยมีอัตราคาเชาที่เหมาะสม และเกิดประโยชนใน
การติดตอและประสานงานกับบรษิทัยอย 

  - บรษิัทรับเงินประกันคาเชาอาคาร
สํานักงาน 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

15,000 

 
 

15,000 

 

- บรษิัทยอยใหเงินใหกูยืมระยะยาวแก 
เจเนซิส 
ยอดยกมาตนงวด 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
 

3,800,000 
- 

3,800,000 
- 

 
 

- 
- 
- 
- 
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
 

บรษิัท เจเนซิส เอ็น
ไวรอนเมนท เซอรวสิ 
จํากัด (“เจเนซิส”) 

- คุณสรุพล หังสพฤกษ เปน
กรรมการและผูถือหุน
ใหญในบรษิัทยอย โดย
ถือหุนรอยละ 25  

- คุณทัศนีย หังสพฤกษ 
ภรรยาของคุณสุรพลเปน
ผูบริหารในบรษิทัยอย 

- คุณสุรพลและคุณทัศนีย 
ถือหุน 

  รวมกันในเจเนซิส คิดเปน
รอยละ 53 

- คุณทัศนียเปนกรรมการ
และผูบริหารในเจเนซิส 

หมายเหตุ: ในเดือน
พฤษภาคม ป 2553 คุณ
สุรพลและคุณทัศนยีได
ทําการขายหุนในเจเนซิส
ใหผูถือหุนรายอื่น และ
คุณทัศนียไดลาออกจาก
การเปนกรรมการและ
ผูบริหารของเจเนซสิแลว 

- ดอกเบี้ยรับ 
ยกยอดมาตนงวด 
ดอกเบี้ยระหวางงวด 
ลดลงระหวางงวด 
ยอดยกไปปลายงวด 

 
40,603 

285,604 
326,207 

- 

 
- 
- 
- 
- 

เนื่องจากเปนการชวยเหลือผูถือหุนกลุม "หังสพฤกษ" ในกรณีชักชวน
มารวมลงทุนจัดตั้งบรษิัทยอย จงึใหเงนิกูยืมระยะยาวแกเจเนซิส  ที่ขาด
สภาพคลองเพื่อใหธุรกจิเดินหนาตอไปไดโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ
ของ โรงแรมโอเรียนเต็ลที่จะมีรายไดเขามาตลอดสัญญาที่คงเหลือ 66 
เดือน บรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จาํกัด จงึให บรษิทั เจเนซิส เอ็นไว
รอนเมนท เซอรวิส จํากัดกูในวงเงนิ 4.8 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอย 
ละ 15 ตอป โดยเบิกจายเงินกูเปนสองงวดคือ 3.8 ลานบาท ณ วนั
สัญญา วันที ่ 4 ธนัวาคม 2552 และ 1 ลานบาท ในวนัที่ 15 มกราคม 
2554 ผอนชําระทุกเดือนทั้งหมด 66 งวด 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรเพราะเปน
การใหเงินทุนสนับสนุนแกบรษิัทที่เกีย่วของตามขอตกลงของการรวมทุน
ในบรษิัทยอย 
 

- บรษิัทยอยซื้อสินคา 45,500 - 

  - บรษิัทขายสินคา 25,000 - บรษิัทยอยวาจางเจเนซิสสาํหรับงานประกอบโครงเหล็กเนื่องจากอยูใน
ระหวางปรับปรุงโครงสรางของบรษิัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จึงมีความ
จําเปนในการจาง บรษิัทเจเนซิส เอน็ไวรอนเมนท เซอรวสิ จํากัด ทาํงาน
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  
สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 
ให บรษิทั พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด โดยราคาเปนไปตามราคา
ตลาด    
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ
ทํารายการทางการคาปกติ 

- ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัทยอย 20,000,000 20,000,000 เจเนซิสซื้อเครือ่งสบูน้ําจากบรษิทัเพื่อดําเนินงานตอเนื่องของโครงการที่
ยังคงคางอยู เพื่อการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินคาในราคา
ทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรากาํไรขั้นตนรอยละ15 (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ
ทํารายการทางการคาปกติ 
 

นายสรุพล       
หังสพฤกษ 

- คุณสรุพล หังสพฤกษ เปน
กรรมการและผูถือหุนใน
บรษิัทยอย โดยถือหุน
รอยละ 25.ในป 2553 
และ 8.33 ในป 2554 

- คุณทัศนีย หังสพฤกษ 
ภรรยาของคุณสุรพลเปน
ผูบริหารในบรษิทัยอย 

(ไดลาออก ณ วันที ่31 
ตุลาคม 2554) 

- บรษิัทยอยซื้อสินคา 492,600 - เปนการค้ําประกันวงเงินรวมกับคุณชวลิต หวังธํารง สําหรับวงเงิน
หนังสือค้ําประกัน 20 ลานบาท ที่บรษิัทใหบรษิทัยอยใชวงเงินรวมกัน 
ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ํา
ประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน
กับบริษทัยอย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว
กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท และบรษิัทยอย นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจาํเปนที่ตองใหกรรมการค้ําประกันเงินกู
สวนนี ้
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11.2 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2553 วันท่ี 16 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกบัขอตกลงทาง

การคาโดยท่ัวไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกรณ ีกับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท
และบริษัทยอยมีมาตรการและขั้นตอนดังน้ี 

1. กรณีท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธรุกิจปกติ  
เชน รายการการซื้อสินคาและบริการท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยจัดจําหนายหรือใหบริการ เปนตน  บริษัทและ
บริษัทยอยสามารถทําธุรกรรมดังกลาวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงได หากธุรกรรมดังกลาวเหลาน้ันมี
ขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไปในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 
ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ  โดยบริษัทจะจัดทําสรุปรายการระหวางกันดังกลาวใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยเปนรายไตรมาส 

2. กรณีเปนรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนอืจากขอ 1 
บริษัทและบริษัทยอยกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกบัความจําเปน
ในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ วาเปนไปตาม
ลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก
และเปนไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบไดหรือไม ในกรณท่ีีกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทยอยจะให
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบญัชีของบริษัทหรือบริษัทยอยเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหวางกัน
ดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังน้ีการเขาทํารายการ
ระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมน้ันๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธอิอกเสียง
ลงคะแนน 

               เม่ือบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยจะตอง
ดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 
คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล
การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐาน
บัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

     ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบ
ทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
ของบริษัท (56-2) 

11.3 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเฉพาะในสวนท่ี
เกี่ยวของกบัธุรกิจหลักของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการกาํหนดเง่ือนไขตางๆใหเปนไปตามลกัษณะ
การดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดราคาท่ีเกิดขึ้นกับบคุคลภายนอก 

นโยบายในการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงในสวนท่ีไมเกี่ยวของกบัธุรกิจหลักของบริษัท เชน 
การซื้อสินทรัพยหรือบริการ และการใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน จะดําเนินการไดตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจสอบกอนดําเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกบัความ
จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการน้ัน 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
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11.4 นโยบายการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย 

11.4.1 กรณีการซื้อขายสนิคาและบริการ 

 กรณีมีรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัท พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากัด ซึง่เปนบริษัทยอยท่ี
เปนรายการปกติทางการคา บริษัทไดมีการกําหนดราคาขายโดยใชราคาตนทุนบวกกําไร โดยเปนไปตามอัตรากําไรขั้นตนท่ี
กําหนดไวในสัญญารวมทุน กรณท่ีีมีการซื้อขายระหวางกันท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกาํหนดจะตองนําเสนอกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากอนการเขาทํารายการในแตละคร้ัง 

11.4.2 กรณีการใหการสนับสนุนทางดานการเงิน 

ปจจุบันบริษัทไดใหการสนับสนุนทางการเงินกับ บริษัท พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยในรูปแบบเงินใหกูยืม 5 ลานบาท และการทําสัญญาคํ้าประกันวงเงินประเภทหนังสือคํ้าประกันในวงเงิน 20 ลาน
บาท ตามขอตกลงในสัญญารวมทุน โดยไมไดเปนไปตามสัดสวนการถือหุน ซึง่บริษัทจะใหการสนับสนุนทางดานการเงิน
ดังกลาวจนถึงเดือนตุลาคม 2555 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนทางดานการเงินดังกลาว บริษัท พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียร่ิง 
จํากัด จะตองพ่ึงพาตนเองโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยตรง เวนแตหากมีความจําเปนท่ีจะขอกูยืมเงินจากบริษัท
เพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ จะตองขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการในแต
ละคร้ัง และการใหการสนับสนุนทางดานการเงินดังกลาวจะตองเปนไปตามสัดสวนการถือหุน  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

12. ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.1  งบการเงิน 

12.1.1  สรุปรายงานการสอบบัญชี 

 รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัทสาํหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
ซึ่งตรวจสอบโดยนางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2899 บริษัท บัญชีกจิ จํากัด ไดแสดงความเห็นวา
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม สําหรับป
สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทยอย โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
ซึ่งสอบทานโดยนายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3500 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

รายงานผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ไดสอบทานงบการเงินของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 
ซึ่งตรวจสอบโดยนายเสถียร  วงศสนันท ผูสอบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3495 บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ไดแสดง
ความเห็นวางบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงินสดรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท และบริษัทยอย โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน 15,405,395     78,985,142     18,995,931      9,411,910       78,634,011      17,524,529       

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อืน่-สทุธิ 89,670,635     107,209,005   123,676,435     89,618,719     105,003,675    119,865,696    

ลูกหนี้การคากจิการทีเ่กีย่วของกนั -                -                -                 -                 5,088,300       2,382,204        

ลูกหนี้จากงานสําเร็จทีย่ังไมไดเรียกเกบ็ -                2,223,430       -                 -                 -                 -                  

1,232,406       -                774,350           5,109,589       5,000,000       5,000,000        

สนิคาคงเหลือ 96,450,602     129,366,377   179,862,472     96,450,602     124,419,040    178,666,460    

เงินใหกูยืมแกลูกจางทีถ่ึงกําหนดชํานะภายใน 1 ป -                1,672,711       -                 -                 1,672,711       774,350           

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 202,759,038 319,456,666 323,309,187  200,590,820 319,817,737 324,213,238 

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ําประกนั -                -                -                 -                 -                 -                  

เงินลงทนุในบริษัทยอย -                -                -                 3,000,000       3,000,000       -                  

เงินลงทนุในบริษัทรวม -                -                -                 -                 -                 -                  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม -                -                -                 -                 -                 -                  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัททีเ่กีย่วของกนั 2,658,197       -                -                 -                 -                 -                  

เงินใหกูยืมแกลูกจาง 1,305,838       826,522          259,694           1,305,838       826,522          259,694           

ทีด่ิน อาคารและอปุกรณ-สทุธิ 140,552,946   153,222,246   153,559,604     140,533,860    150,141,339    153,229,124    

7,284,845       2,572,088       -                 7,284,845       2,572,088       -                  

สทิธิการเชา-สทุธิ -                3,276,232       3,050,916        -                 3,276,232       3,050,916        

สนิทรัพยไมมีตัวตน-สทุธิ 2,926,446       4,411,583       3,048,460        2,926,446       4,411,583       3,048,460        

สนิทรัพยไมหมุนเวียนอืน่ 421,175          92,860           53,500            421,175          45,860            36,500             

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 155,149,447 164,401,530 159,972,175  155,472,164 164,273,623 159,624,695 

รวมสินทรัพย 357,908,484 483,858,196 483,281,362  356,062,983 484,091,360 483,837,933 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกจิการทีเ่กีย่วของกนั

สนิทรัยพทีไ่มไดใชในการประกอบกจิการ-สทุธิ

12.1.2   ตารางสรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบญัชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 – 31 ธันวาคม ป 2554  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2553 มีการจัดประเภทบัญชีใหม 

 - ในเดือนพฤศจิกายน ป 2552 บริษัทไดทําการลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 60 จึงมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป 

- ในอดีตบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม ทําใหมีการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งตอมาไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมไปทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ป 2552 บริษัทจึงไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมอีก 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 56,903,938     13,917,829     38,456,221      56,903,938     13,917,829      38,456,221      

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น-สุทธิ 77,272,527     89,563,686     112,956,685    77,231,217     86,645,286      107,093,669    

-                -                -                 -                 -                 628,625           

สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 14,042,601     22,792,959     23,588,505      14,042,601     22,792,959      23,588,505      

สวนของหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงินที่ถึงกําหนดในหนึ่งป 1,587,151       2,008,468       1,955,680        1,587,151       2,008,468       1,830,569        

4,479,445       10,423,393     5,292,734        4,479,445       10,423,393      5,292,734        

เงินปนผลคางจาย -                20,250,000     -                 -                 20,250,000      -                  

รวมหนี้สินหมุนเวียน 154,285,662 158,956,335 182,249,825  154,244,352 156,037,935 176,890,323 

หนี้สินไมหมุนเวียน

หนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน-สุทธิ 552,829          2,612,666       1,104,933        552,829          2,612,666       933,458           

เงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร-สุทธิ 38,690,908     38,856,875     15,431,971      38,690,908     38,856,875      15,431,971      

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน -                -                14,160,134      -                 -                 14,046,579      

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 279,500            231,000            262,000            279,500            346,000            377,000            
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 39,523,237  41,700,541  30,959,039    39,523,237   41,815,541   30,789,008   

รวมหนี้สิน 193,808,899 200,656,876 213,208,864  193,767,589 197,853,476 207,679,331 

ภาษีเงินไดคางจาย

เจาหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2553 มีการจัดประเภทบัญชีใหม 

 - ในเดือนพฤศจิกายน ป 2552 บริษัทไดทําการลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 60 จึงมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป 

- ในอดีตบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม ทําใหมีการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งตอมาไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมไปทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ป 2552 บริษัทจึงไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมอีก 

 
  
 
 
 



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 101 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

สวนของผูถือหุน

ทนุเรือนหุน

ทนุจดทะเบียน

หุนสามัญ 135,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 135,000,000   135,000,000   135,000,000    135,000,000    135,000,000    135,000,000     

หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท

ทนุทีอ่อกและเรียกชําระแลว

หุนสามัญ 95,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 95,000,000     135,000,000   135,000,000    95,000,000     135,000,000    135,000,000     

หุนสามัญ 14,000,000 หุน มูลคาหุนละ 5 บาท 

สวนเกนิทนุ

สวนเกนิมูลคาหุนสามัญ -                97,693,443     97,693,443      97,693,443      97,693,443       

กําไรสะสม

จัดสรรแลว

   สํารองตามกฎหมาย 7,150,000       13,500,000     13,500,000      7,150,000       13,500,000      13,500,000       

ยังไมไดจัดสรร 60,027,909     36,732,742     25,886,389      60,145,394     40,044,441      29,965,159       

รวมสวนของผูถือหุนบริษัทใหญ 162,177,909 282,926,185 272,079,832  162,295,394 286,237,884 276,158,602 

สวนชองผูถือหุนสวนนอย 1,921,677       275,136          (2,007,334)       -                 -                 

รวมสวนของผูถือหุน 164,099,586 283,201,320 270,072,498  162,295,394 286,237,884 276,158,602 

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 357,908,484 483,858,196 483,281,362  356,062,983 484,091,360 483,837,933 

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2553 มีการจัดประเภทบัญชีใหม 

 - ในเดือนพฤศจิกายน ป 2552 บริษัทไดทําการลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 60 จึงมีการจัดทํางบการเงินรวมสําหรับงบดุล ณ 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป 

- ในอดีตบริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทรวม ทําใหมีการจัดทํางบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งตอมาไดจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมไปทั้งหมดในเดือนมิถุนายน ป 2552 บริษัทจึงไมมีเงินลงทุนในบริษัทรวมอีก 

 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 102 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

     หมายเหตุ:  - งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีการจัดประเภทบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีใหมจึงทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ป  2 5 5 2 ป  2 5 5 3 ป  2 5 5 4 ป  2 5 5 2 ป  2 5 5 3 ป  2 5 5 4

ร า ย ไ ด

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ข า ย 4 6 8 , 5 2 0 , 3 1 2       6 1 9 , 5 0 2 , 4 7 9       6 9 5 , 1 0 4 , 0 3 2       4 6 8 , 5 2 0 , 3 1 2      6 2 7 , 4 2 6 , 4 5 7      6 9 5 , 3 7 7 , 5 4 0      

ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร -                    1 8 , 3 6 3 , 6 2 2         2 4 , 0 4 0 , 9 5 4         -                   -                   1 , 0 5 7 , 5 5 6          

ร า ย ไ ด อื่ น 7 , 2 7 8 , 9 7 0           8 , 9 6 3 , 6 6 4           2 , 7 9 7 , 5 6 9           2 , 7 8 1 , 2 9 4          9 , 6 3 7 , 8 3 9          3 , 5 8 2 , 2 7 8          

-                    -                    -                    -                   -                   -                   

4 , 5 1 5 , 7 0 1           -                    -                    -                   -                   -                   

1 , 3 1 8 , 9 4 5           -                    -                    1 , 3 1 8 , 9 4 5          -                   -                   

   กํ า ไ ร ข า ด ทุ น จ า ก อั ต ร า แ ล ก เ ป ลี่ ย น -                    3 , 3 8 1 , 9 2 5           ( 1 , 1 9 8 , 8 2 6 )          -                   3 , 3 8 1 , 9 2 5          ( 1 , 1 9 8 , 8 2 6 )        

1 , 4 4 4 , 3 2 4           5 , 5 8 1 , 7 4 0           3 , 9 9 6 , 3 9 5           1 , 4 6 2 , 3 4 9          6 , 2 5 5 , 9 1 4          4 , 7 8 1 , 1 0 4          

ร ว ม ร า ย ไ ด 4 7 5 , 7 9 9 , 2 8 1 6 4 6 , 8 2 9 , 7 6 6 7 2 1 , 9 4 2 , 5 5 5 4 7 1 , 3 0 1 , 6 0 5 6 3 7 , 0 6 4 , 2 9 6 7 0 0 , 0 1 7 , 3 7 4

ค า ใ ช จ า ย

ต น ทุ น ข า ย 3 2 9 , 3 3 8 , 0 9 7       4 2 1 , 0 3 2 , 9 7 7       4 8 0 , 8 1 9 , 2 1 0       3 2 9 , 3 3 8 , 0 9 7      4 3 2 , 8 6 5 , 6 6 2      4 8 1 , 3 2 8 , 2 8 9      

ต น ทุ น บ ริ ก า ร -                    1 9 , 9 5 4 , 7 0 6         2 7 , 9 5 3 , 5 1 0         -                   -                   1 , 7 9 4 , 9 4 5          

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ข า ย แ ล ะ บ ริ ห า ร 1 1 4 , 1 1 4 , 3 9 4       1 4 7 , 7 5 1 , 7 9 1       1 6 7 , 6 1 3 , 5 5 4       1 1 3 , 9 3 6 , 6 1 0      1 4 1 , 2 6 7 , 5 8 6      1 6 7 , 1 0 7 , 3 2 6      

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร ข า ย 3 9 , 8 2 6 , 0 6 6         6 8 , 7 1 4 , 1 5 3         7 6 , 0 3 6 , 1 4 9         3 9 , 8 2 6 , 0 6 6        6 6 , 0 1 7 , 0 8 6        7 3 , 5 5 0 , 9 7 1        

ค า ใ ช จ า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร 7 4 , 2 8 8 , 3 2 8         7 9 , 0 3 7 , 6 3 9         8 6 , 9 6 7 , 5 5 9         7 4 , 1 1 0 , 5 4 4        7 5 , 2 5 0 , 5 0 0        9 3 , 0 5 3 , 8 7 3        

ห นี้ สู ญ แ ล ะ ห นี้ ส ง สั ย จ ะ สู ญ -                    -                    4 , 6 0 9 , 8 4 7           -                   5 0 2 , 4 8 2            

ส ว น แ บ ง ข า ด ทุ น จ า ก เ งิ น ล ง ทุ น ต า ม วิ ธี ส ว น ไ ด เ สี ย 7 1 6 , 4 1 0              -                    -                    -                   -                   -                   

-                    -                    -                    -                   -                   -                   

ร ว ม ค า ใ ช จ า ย 4 4 4 , 1 6 8 , 9 0 2 5 8 8 , 7 3 9 , 4 7 4 6 7 6 , 3 8 6 , 2 7 4 4 4 3 , 2 7 4 , 7 0 8 5 7 4 , 1 3 3 , 2 4 9 6 5 0 , 2 3 0 , 5 6 0

กํ า ไ ร ก อ น ด อ ก เ บี้ ย จ า ย แ ล ะ ภ า ษี เ งิ น ไ ด 3 1 , 6 3 0 , 3 7 9 5 8 , 0 9 0 , 2 9 2 4 5 , 5 5 6 , 2 8 1 2 8 , 0 2 6 , 8 9 8 6 2 , 9 3 1 , 0 4 7 4 9 , 7 8 6 , 8 1 4

ค า ใ ช จ า ย ท า ง ก า ร เ งิ น 5 , 8 5 3 , 1 0 6 5 , 1 9 1 , 6 1 1 4 , 3 8 3 , 1 7 0 5 , 8 5 3 , 1 0 6 5 , 1 9 1 , 6 1 1 4 , 3 1 7 , 1 8 2

ภ า ษี เ งิ น ไ ด 8 , 1 6 5 , 7 0 5 1 5 , 1 4 0 , 3 8 9 1 5 , 9 9 0 , 1 4 7 8 , 1 6 5 , 7 0 5 1 5 , 1 4 0 , 3 8 9 1 5 , 9 9 0 , 1 4 7

กํ า ไ ร สุ ท ธิ 1 7 , 6 1 1 , 5 6 8 3 7 , 7 5 8 , 2 9 2 2 5 , 1 8 2 , 9 6 4 1 4 , 0 0 8 , 0 8 7 4 2 , 5 9 9 , 0 4 7 2 9 , 4 7 9 , 4 8 5

ก า ร แ บ ง ป น กํ า ไ ร  ( ข า ด ทุ น )

ส ว น ที่ เ ป น ข อ ง ผู ถื อ หุ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ 1 7 , 6 8 9 , 8 9 2 3 9 , 4 0 4 , 8 3 3 2 8 , 8 6 4 , 2 2 6 1 4 , 0 0 8 , 0 8 7 4 2 , 5 9 9 , 0 4 7 2 9 , 4 7 9 , 4 8 5

ส ว น ที่ เ ป น ข อ ง ผู ถื อ หุ น ส ว น น อ ย ( 7 8 , 3 2 3 )              ( 1 , 6 4 6 , 5 4 1 )          ( 3 , 6 8 1 , 2 6 2 )          -                   -                   -                   

1 7 , 6 1 1 , 5 6 8 3 7 , 7 5 8 , 2 9 2 2 5 , 1 8 2 , 9 6 4 1 4 , 0 0 8 , 0 8 7 4 2 , 5 9 9 , 0 4 7 2 9 , 4 7 9 , 4 8 5

กํ า ไ ร ต อ หุ น ขั้ น พื้ น ฐ า น  -  ส ว น ที่ เ ป น ข อ ง ผู ถื อ หุ น บ ริ ษั ท ใ ห ญ 0 . 1 9 0 . 4 0 0 . 2 1 0 . 1 5 0 . 4 3 0 . 2 2

มู ล ค า ที่ ต ร า ไ ว ต อ หุ น 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0

จํ า น ว น หุ น ส า มั ญ ถั ว เ ฉ ลี่ ย ถ ว ง น้ํ า ห นั ก ( หุ น ) 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 9 8 , 2 8 7 , 6 7 1 1 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0 9 5 , 0 0 0 , 0 0 0 9 8 , 2 8 7 , 6 7 1 1 3 5 , 0 0 0 , 0 0 0

ง บ ก า ร เ งิ น เ ฉ พ า ะ กิ จ ก า รง บ ก า ร เ งิ น ร ว ม

   กํ า ไ ร จ า ก ก า ร จํ า ห น า ย สิ น ท รั พ ย

   อื่ น  ๆ

   กํ า ไ ร จ า ก ก า ร จํ า ห น า ย เ งิ น ล ง ทุ น

อื่ น  ๆ

   ห นี้ ส ง สั ย จ ะ สู ญ  ( โ อ น ก ลั บ )



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 103 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

25,777,273            52,898,680            41,173,111            22,173,792       57,739,436       45,469,632       

รายการปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิจากการดําเนินงาน

13,358,806            14,978,344            14,439,173            13,358,806       14,794,207       14,133,204       

-                       -                       52,400                  -                  -                  -                  

1,594,220             -                       4,557,447             1,594,220         -                  502,482            

(1,318,945)            (89,812)                 (16,358)                 (1,318,945)       (89,812)            (16,358)            

4,769,611             2,310,782             4,137,923             4,769,611         2,310,782         4,137,923         

(358,257)               (2,203,143)            (3,252,685)            (358,257)          (2,203,143)       (3,252,685)        

ขาดทุนจากการทําลายสินคาเสื่อมสภาพ -                       -                       -                       -                  -                  -                  

-                       -                       -                       -                  -                  11,500,000       

654,900                259,011                792,329                654,900           259,011           792,329            

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร -                       -                       3,597,913             -                  3,597,913         

ขาดทุนจากการตัดจําหนายสวนปรับปรุงอาคารเชา -                       -                       1,187,432             -                  -                  

(31,089)                 (569,059)               (509,974)               (31,089)            (569,059)          (509,974)          

คาใชจายผลประโยชนพนักงาน -                       -                       1,346,957             -                  1,487,812         

(4,515,701)            -                       -                       -                  -                  -                  

716,410                -                       -                       -                  -                  -                  

(427,631)               (725,767)               (642,932)               (445,656)          (1,179,941)       (1,196,791)        

5,853,106             5,191,611             4,383,170             5,853,106         5,191,611         4,317,182         

46,072,704            72,050,649            71,245,906            46,250,488       76,253,093       80,962,669       

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดจากการดําเนนิงาน

หนี้สูญ

(กําไร) ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สวนแบง (กําไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยจาย

กําไรกอนหักภาษีเงินได

คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพย

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุน

หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการดอยคาของสินคา (โอนกลับ)

ขาดทุนจากการดอยคาของสินคา

ขาดทุนจากการลดลงของมูลคาเงินลงทุน

หนี้สงสัยจะสูญ

งบการเงินรวม

หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทําใหบางรายการในงบกระแสเงินสดป 2552 เชน เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด และลูกหนี้การคา-สุทธิ ที่เปนไปตามการจัดประเภทบัญชีตามผูสอบบัญชีเดิม อาจไมตรงกับงบดุลซึ่งอางอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม 

 



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 104 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

(2,584,009)            (19,131,685)          (17,751,769)          (2,584,009)       (15,279,422)      (15,165,802)      

ลูกหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน -                       -                       -                       -                  (5,088,300)       2,706,097         

ลูกหนี้งานสําเร็จที่ยังไมไดเรียกเก็บ -                       -                       -                       

ลูกหนี้และเงินใหกูยืมกิจการที่เกี่ยวของกัน (50,000)                 -                       -                       (50,000)            -                  -                  

45,715,162            (32,966,998)          (53,960,297)          45,715,162       (28,076,078)      (56,311,850)      

(3,774,096)            -                       -                       (3,722,302)       -                  -                  

เงินใหกูยืมแกลูกจาง (70,234)                 -                       -                       (70,234)            -                  -                  

(38,627)                 328,315                39,360                  (38,627)            375,315           9,360               

22,611,645            12,002,193            21,278,618            22,611,645       9,116,863         18,380,951       

เจาหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน -                       -                       -                       -                  -                  628,625            

หนี้สินหมุนเวียนอื่น (6,076,115)            -                       -                       (6,112,882)       -                  -                  

(18,500)                 (48,500)                 31,000                  (18,500)            74,740             31,000             

101,787,929          32,233,975            20,882,818            101,980,741     37,376,212       31,241,050       

(14,810,347)          (9,721,023)            (21,985,722)          (14,810,347)      (9,196,441)       (21,120,806)      

86,977,582         22,512,952         (1,102,904)          87,170,393    28,179,771    10,120,244    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

การเปลี่ยนแปลงในสวนประกอบของทุนดําเนินงาน

สินคาคงเหลือ

สินทรัพยหมุนเวียนอื่น

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

จายภาษีเงินได

หนี้สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น

เงินสดรับ (จาย) จากการดําเนินงาน

สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ลูกหนี้และลูกหนี้อื่น

งบการเงินรวม

 
 

หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทําใหบางรายการในงบกระแสเงินสดป 2552 เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ

ลูกหนี้การคา-สุทธิ ที่เปนไปตามการจัดประเภทบัญชีตามผูสอบบัญชีเดิม อาจไมตรงกับงบดุลซึ่งอางอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม 

 



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 105 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54

เงินฝากธนาคารเพื่อการค้ําประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 2,688,684             -                       -                       2,688,684         -                  -                  

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทยอย (เพิ่มขึ้น) ลดลง -                       -                       -                       (5,000,000)       50,000             -                  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (3,800,000)            3,850,000             -                       -                  -                  -                  

เงินใหกูยืมแกลูกจาง(เพิ่มขึ้น)ลดลง -                       (1,193,396)            1,465,190             (1,193,396)       1,465,190         

เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       -                       (3,000,000)       -                  (8,500,000)        

4,352,059             -                       -                       4,352,059         -                  -                  

151,530                786,664                652,710                151,530           786,664           652,710            

12,623,019            -                       -                       12,623,019       -                  -                  

(84,270)                 (2,593,900)            -                       (84,270)            (2,593,900)       -                  

เงินมัดจําซื้อสินทรัพยถาวร (715,710)               -                       -                       (715,710)          -                  -                  

(1,237,375)            (19,432,917)          (11,057,413)          (1,222,711)       (16,130,541)      (14,114,212)      

1,646,211             766,369                637,457                1,645,250         1,239,530         1,196,791         

15,624,148         (17,817,180)        (8,302,056)          11,437,851    (17,841,644)  (19,299,521)   

งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยถาวร

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุน

เงินสดจายเพื่อซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน

เงินสดรับจากการจําหนายสินทรัพยถาวร

เงินสดรับจากการจําหนายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

รับดอกเบี้ย

งบการเงินรวม

 
 
หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทําใหบางรายการในงบกระแสเงินสดป 2552 เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ ที่เปนไปตามการจัดประเภทบัญชีตามผูสอบบัญชีเดิม อาจไมตรงกับงบดุลซึ่งอางอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 106 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 0 ม.ค. 43 02-พ.ย.-87 31 ธ.ค. 52 0 ม.ค. 43 31,241,050

(55,513,793)          (42,961,691)          24,546,918            (55,513,793)      (42,961,691)      24,546,918       

-                       -                       -                       -                  -                  -                  

-                       -                       -                       -                  -                  -                  

-                       -                       -                       -                  -                  -                  

(2,129,296)            (3,462,306)            (2,535,788)            (2,129,296)       (3,462,306)       (2,399,389)        

-                       25,000,000            -                       -                  25,000,000       -                  

จายคืนเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (13,455,858)          (16,083,675)          (22,629,358)          (13,455,858)      (16,083,675)      (22,629,358)      

(5,868,844)            (5,199,852)            (4,216,034)            (5,868,844)       (5,199,852)       (4,198,387)        

-                       -                       -                       -                  -                  -                  

เงินรับจากทนุสวนของผูถือหุนสวนนอย 2,000,000             -                       -                       -                  -                  -                  

(17,100,000)          (36,100,000)          (47,249,990)          (17,100,000)      (36,100,000)      (47,249,990)      

สวนไดเสียทีไ่มมีอํานาจควบคุมเพิ่มขึ้น -                       -                       1,500,000             -                  

-                       137,693,443          -                       -                  137,693,443     -                  

(92,067,792)        58,885,918         (50,584,251)        (94,067,792)  58,885,918    (51,930,205)   

10,533,938            63,581,690            (59,989,211)          4,540,452         69,224,045       (61,109,482)      

(100,093)               (1,943)                  -                       (100,093)          (1,943)              -                  

4,971,550             15,405,395            78,985,142            4,971,550         9,411,910         78,634,011       

15,405,395         78,985,142         18,995,931         9,411,910      78,634,011    17,524,529    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

เงินรับจากการเพิ่มทนุ

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทอืน่เพิ่มขึ้น (ลดลง)

จายชําระหนี้ตามสัญญาเชาระยะยาว

รับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)

จายชําระเจาหนี้คาสินทรัพย

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ 31 ธันวาคม 

เงินสดรับจากการเพิ่มทนุ

เงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

ผลกระทบจากอตัราแลกเปลี่ยนในเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด ณ 1 มกราคม

เงินปนผล

จายดอกเบี้ย

เงินกูยืมระยะสั้นจากบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วของเพิ่มขึ้น (ลดลง)

 

 
หมายเหตุ:  - บริษัทมีการเปลี่ยนบริษัทผูสอบบัญชีในป 2553 ทําใหมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ทําใหบางรายการในงบกระแสเงินสดป 2552 เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และ
ลูกหนี้การคา-สุทธิ ที่เปนไปตามการจัดประเภทบัญชีตามผูสอบบัญชีเดิม อาจไมตรงกับงบดุลซึ่งอางอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม



                                                                                                                                                        

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนที่ 1 หนา 107 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54
อัตราสวนสภาพคลอง

อัตราสวนสภาพคลอง (เทา) 1.31           2.01         1.77         1.30        2.05         1.83           
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเวียนเร็ว (เทา) 0.68           0.71         0.78         0.64        1.18         0.73           
อัตราสวนสภาพคลองกระแสเงินสด (เทา) 0.49           0.14         (0.01)       0.49        0.18         0.06             
อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้การคา (เทา) 5.79           6.33         6.79         5.79        6.94         6.63             
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน) 63.00         57.66        53.74       63.00      52.60       55.07         
อัตราสวนหมุนเวียนสินคาคงเหลือ (เทา) 2.71           3.39         3.29         2.71        3.92         3.19             
ระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ย (วัน) 134.67        107.64      110.92     134.67     93.12       114.49        
อัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้ (เทา) 6.36           6.97         7.04         6.36        6.94         6.95             
ระยะเวลาชําระหนี้ (วัน) 57.38         52.36        51.88       57.38      52.60       52.55         
วงจรเงินสด (วัน) 140.29        112.93      112.78     140.29     93.12       117.02        

อัตราสวนกําไรขั้นตน (%) 29.71% 31.23% 29.25% 29.71% 31.01% 30.63%
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 6.65% 8.98% 6.30% 5.39% 8.49% 6.63%
อัตรากําไรอื่น (%) 1.55% 1.41% 0.39% 0.59% 1.54% 0.51%
อัตราสวนกําไรสุทธิกอนรายไดอื่น (%) 2.21% 4.51% 3.11% 2.40% 5.25% 3.72%
อัตราสวนกําไรสุทธิ (%) 3.70% 5.84% 3.49% 2.97% 6.69% 4.21%
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%) 10.93% 13.93% 10.40% 8.55% 18.99% 10.48%

อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%) 8.17% 12.01% 9.42% 3.61% 10.14% 6.09%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยถาวร (%) 21.01% 35.90% 25.83% 18.57% 39.49% 28.75%
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย (เทา) 1.23           1.34         1.50         1.21        1.52         1.45             

อัตราสวนวิเคราะหนโยบายการเงิน
อัตราสวนหนี้สินตอสวนผูถือหุน (เทา) 1.18           0.71         0.79         0.54        0.69         0.43             
อัตราสวนความสามารถชําระดอกเบี้ย (เทา) 12.30         6.20         4.95         17.38      7.19         7.44             
อัตราสวนความสามารถชําระภาระผูกพัน (เทา) 5.14           (0.23)        (0.03)       5.16        (0.28)        0.26             
อัตราการจายเงินปนผล (%) 69.81% 157.98% 93.54% 88.16% 146.13% 91.59%

ขอมูลตอหุน *
กรณีคํานวณตามจํานวนหุนสามญัถวงน้ําหนัก
มูลคาตามบญัชีตอหุน -สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ บาทตอหุน 1.71           2.88         2.02         1.71        2.91         2.05             
กําไรสุทธิตอหุน - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ บาทตอหุน 0.19           0.40         0.21 0.15        0.43         0.22
กรณีคํานวณตามจํานวนหุนสามัญ ณ สิ้นงวด
มูลคาตามบญัชีตอหุน -สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ บาทตอหุน 1.71           2.10         2.02         1.71        2.12         2.05             
กําไรสุทธิตอหุน - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ บาทตอหุน 0.19           0.29         0.21         0.15        0.32         0.22             
เงินปนผลตอหุน บาทตอหุน 0.13           0.63** 0.20 0.13        0.63** 0.20             

หมายเหตุ : *ขอมูลตอหุนในป 2550 คํานวณโดยปรับมูลคาที่ตราไวตอหุนเปน 1 บาท เพื่อใชในการเปรียบเทียบ
    **เงินปนผลตอหุนในป 2553 คํานวณโดยมูลคาเงินปนผลทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนสามญัถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในป 2553
        ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2554 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2554 เ พื่อพิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับป 2553 ทั้งหมดใน  
        อัตราหุนละ 0.55 บาทโดยจายจากผลการดําเนินงานในป 2553 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท และจายจากกําไรสะสมในอัตราหุนละ 0.37 บาท โดยไดแบงจายเปนเงินผลปนผลระหวางใน
        อัตราหุนละ 0.30 บาทเมื่ อวันที่ 15 กันยายน 2553 และอัตราหุนละ 0.15 บาท ในวันที่ 14 มกราคม 2554 และจายสวนที่เหลือในอัตราหุนละ 0.10 บา ท ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 
        ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 สําหรับงวดเดือนมกราคม - ธันวาคม 2554
        ในอัตราหุนละ 0.20 บาท เปนจํานวนเงิน 27 ลานบาท ซึ่งมีการกําหนดจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในวันที่ 7 กันยายน 2554 ในอัตราหุนละ 0.10 บาทตอหุน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อัตราสวนทางการเงินที่สําคญัสําหรับงบการเงินงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ป 2552 – 31 ธันวาคม ป 2554 

 



                

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนท่ี 1 หนา 108 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

12.2  คําอธบิายและการวิเคราะหฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

12.2.1  ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา 

ผลการดําเนินงานในชวง 3 ปท่ีผานมาเปนผลการดําเนินงานจากธุรกจิจัดจําหนายผลติภัณฑเพ่ืออาชีวอนา
มัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน สําหรับธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมและธุรกิจบริการออกแบบ 
ประกอบ และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสีย บริษัทและบริษัทยอยเพ่ิงเร่ิมดําเนินการในชวงปลายป 2552 

  

       ป 2552  ธุรกิจของบริษัทยังคงไดรับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยตอเน่ืองจากป 2551 สงผล
ตอการลดลงท้ังยอดขายและอัตรากําไรขั้นตน    

อยางไรก็ตามในเดือนพฤศจิกายน บริษัทไดมีการขยายตัวไปในธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม โดยไดลงทุนใน
บริษัทยอย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด ซึ่งประกอบธุรกิจดานการออกแบบ ผลิต กอสราง และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าดี
และนํ้าเสีย โดยเงินลงทุนมีมูลคา 3 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย 

ป 2553  ธุรกิจทางดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน
การทํางานของบริษัทเร่ิมฟนตัวจากการการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก  สงผลใหยอดขายและอัตรากําไรขั้นตนปรับสูงเพ่ิมขึ้น 

สําหรับธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า 

ของบริษัทยอย ไดเร่ิมมีการรับรูรายไดจากใหบริการออกแบบ ผลิตและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าใหแกลูกคา 
อยางไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทยอยเร่ิมดําเนินการในเดือน พฤศจิกายน ป 2552 และไดทําการตลาดอยางตอเน่ืองต้ังแตเร่ิม
ดําเนินการ แตอยางไรก็ดีบริษัทยอยจําเปนตองใชเวลาในการทําการตลาดระยะหน่ึง ซึ่งทําใหเร่ิมรับรูรายไดในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 
2553 จึงทําใหผลประกอบในป 2553 ยงัมีผลขาดทุน   

ป 2554 ธุรกิจหลักของบริษัททางดานการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัทน้ันมีการขยายตัวไดดีตามเศรษฐกิจ ถึงแมในไตรมาส 4 บริษัทไดรับผลกระทบจากภาวะนํ้า
ทวมแตยอดรายไดจากการขายสินคาเพ่ืออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานของบริษัท ยังสามารถ
ขยายตัวไดรอยละ 10.27  

สําหรับธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า ไดมีการทําตลาดอยางตอเน่ืองและมียอดรายไดเพ่ิมขึ้นจากป 2553 
ทางบริษัทจึงไดมีการลงทุนเพ่ิมในบริษัทยอยเม่ือไตรมาส 2 ท่ีผานมาอีกจํานวน 8.5 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 76.67 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทยอย แตเน่ืองจากบริษัทยอยรับงานไดตํ่ากวาเปาหมาย จึงทําใหรายไดยังไมคุมคาใชจายจึงทําใหผล
ประกอบการในป 2554 ยังมีผลขาดทุน 

 ในป 2552 ป 2553 และป 2554  บริษัทมีรายไดรวมเทากับ 475.80 ลานบาท 646.83 ลานบาท  และ 
721.94 ลานบาทตามลําดับ โดยมีกําไรสุทธิในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากบั 17.61 ลานบาท และ 37.76 ลานบาท และ 
25.18 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งในป 2552 บริษัทมีกาํไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด มูลคา 4.52 
ลานบาท 

 ในสวนของสินทรัพยในป 2552 ป 2553 และป 2554 มีมูลคาเทากับ 357.92 ลานบาท 483.86 ลานบาท  
และ 483.28 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งการเพ่ิมขึน้ของป2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพ่ิมขึ้นของลกูหน้ีการคาและสนิคาคงเหลือ
ตามการขยายตัวของยอดขายและเงินสดคงเหลือจากการระดมเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพยในเดือนธันวาคม 2553  
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12.2.2  การวิเคราะหผลการดําเนินงาน 

รายได 

ในป 2552 บริษัทมีรายไดจากการขายเทากับ 468.52 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2551 ในสัดสวนรอยละ 18.57 
โดยมีสาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยท่ัวโลก ซึ่งสงผลกระทบตออปุสงคของสินคาของบริษัท  เน่ืองจากฐานลูกคาของบริษัทอยูใน
อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบคอนขางมาก เชน อตุสาหกรรมยานยนต  และอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส  เปนตน  

ในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการเทากับ 637.87 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากป 2552 คิดเปน
รอยละ 36.14 เน่ืองจากคําสั่งซือ้ท่ีเพ่ิมขึ้นจากการฟนตัวของเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยซ่ึงสงผลกระทบตอยอดขายในงวดเดียวกัน
ของป 2552 

ในป 2554 บริษัทมีรายไดจากการขายและการใหบริการเทากับ 719.14 ลานบาท เพ่ิมขึน้จากป 2553 คิดเปน
รอยละ 12.74  เน่ืองจากคําสั่งซื้อท่ีขยายตัวขึ้นตามเศรษฐกิจและรายไดหลักท่ีเพ่ิมขึ้นเปนสินคาประเภทอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล
อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสิง่แวดลอม   

โครงสรางรายไดของบริษัทในป 2552  ป 2553 และป 2554 บริษัทมีรายไดหลักมาจากการจัดจําหนายสินคา
ในกลุมอุปกรณนิรภัยสวนบุคคล รอยละ 83.02 รอยละ 81.04 และรอยละ 80.79 ของรายไดรวมตามลําดับ รายไดจากการขาย
อุปกรณเพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดลอมในการทํางานคิดเปน รอยละ 15.45 รอยละ 14.08 และรอยละ 13.20 ของรายไดรวม
ตามลําดับ รายไดจากธุรกิจเกีย่วกับระบบบําบัดนํ้า คิดเปนรอยละ – รอยละ 3.49 และรอยละ 5.62 ของรายไดรวมตามลําดับ ใน
สวนของรายไดอืน่คิดเปน รอยละ 1.53 รอยละ 1.39 และรอยละ 0.39 ของรายไดรวมตามลําดับ   

ในป 2552 บริษัทบันทึกกําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในบริษัทรวมเทากับ 4.52 ลานบาท ป 2553 บริษัทมี
รายไดจากกําไรจากอัตราแลกเปล่ียน 3.38 ลานบาท  

ในสวนของการจัดจําหนายผลิตภัณฑเพ่ือการบําบดันํ้า และการใหบริการออกแบบ ผลิต กอสราง และติดต้ัง
ระบบบําบัดนํ้าดีและนํ้าเสยี บริษัทเร่ิมดําเนินการเชิงธุรกิจในชวงปลายป 2552 โดยในป 2553 และป 2554 บริษัทมีรายไดจากการ
จําหนายผลิตภัณฑเพ่ือการบําบัดนํ้าเทากับ 4.21 ลานบาท และ 16.55 ลานบาทตามลําดับ และรายไดจากการใหบริการออกแบบ 
ผลิต กอสราง และติดต้ังระบบบําบดันํ้าดีและนํ้าเสียเทากับ 18.02 ลานบาท และ 21.93 ลานบาทตามลาํดับ 

ตนทุนขายและบริการ 

 บริษัทมีตนทุนขายและบริการในงวดบัญชี ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 329.34 ลานบาท  438.68 
ลานบาท และ 508.77 บาท ตามลาํดับ คิดเปนสัดสวนตนทุนขายและบริการเทากับ รอยละ 70.29 รอยละ 68.77 และรอยละ 70.75 
ของรายไดจากการขายและบริการตามลําดับ  สงผลใหบริษัทมีอัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวดบัญช ีป 2552 ป 2553 และป 2554 คิด
เปน รอยละ 29.71 รอยละ 31.23  และรอยละ 29.25 ของรายไดจากการขายและการใหบริการตามลําดับ  ท้ังน้ีสาเหตุท่ีทําใหอัตรา
กําไรขั้นตนในป 2553 อัตรากําไรขั้นตนเพ่ิมขึ้น เน่ืองภาวะเศรษฐกิจท่ีเร่ิมฟนตัวทําใหการแขงขันในดานราคาลดลง และป 2554 มี
อัตรากําไรขั้นตนลดลงเน่ืองจากการขายสินคาท่ีมีอตัรากําไรขั้นตนตํ่าเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ีตนทุนงานบริการยังมีอัตรากําไรขั้นตนเปน
ลบ 

คาใชจายในการขายและบริหาร 

คาใชจายในการขายและบริหาร ประกอบดวย คาใชจายเกีย่วกับพนักงาน เปนคาใชจายหลัก สวนท่ีเหลือ 
ไดแก คาเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจาย คาโฆษณา  คาจัดแสดงสินคา คาใชจายเกี่ยวกบัการขนสงและเดินทาง เปนตน ในป 2552 ป 
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2553 และป 2554 เทากบั 114.11 ลานบาท 147.75 ลานบาท และ 167.61 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 24.36 
รอยละ 23.16 และรอยละ 23.31 ของรายไดจากการขายและการใหบริการตามลําดับ 

โดยเปนสวนของคาใชจายในการขายป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 39.83 ลานบาท 68.71 ลานบาท 
และ 76.04 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนคาใชจายในการขายตอรายไดจากการขายและการใหบริการ เทากบัรอยละ 8.50 
รอยละ 10.77 และรอยละ 10.57 ตามลําดับของรายไดจากการขายและการใหบริการตามลําดับ  จะเห็นไดวาสัดสวนคาใชจายใน
การขายปรับตัวสงูขึ้นในป 2552 เปนผลจากยอดขายท่ีลดลงและมีคาใชจายบางสวนเปนคาใชจายคงท่ีซึ่งไมไดลดลงตามยอดขาย 
ในป 2553 และในป 2554 สัดสวนคาใชจายในการขายปรับตัวสูงขึ้นจากป 2552  เปนผลจากการเพ่ิมจํานวนพนักงานขายเพ่ือ
รองรับการขยายธุรกิจ เพ่ิมคานายหนาใหแกพนักงานขายเพ่ือเปนแรงจูงใจในการเพ่ิมยอดขายใหมากขึน้ การเปล่ียนวิธกีารคํานวณ
การจายโบนัสใหฝายขายเร่ิมป 2553 

ในสวนของคาใชจายในการบริหารป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 74.29  ลานบาท 79.04 ลานบาท
และ 86.97 ลานบาทตามลําดับ คิดเปนสัดสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดจากการขายและการใหบริการเทากับรอยละ 15.86  
รอยละ 12.39 และรอยละ 12.09 ของรายไดจากการขายและการใหบริการตามลําดับ  

เน่ืองจากคาใชจายในการขายและบริหาร มีคาใชจายสวนท่ีไมแปรผันตามรายได เชน เงินเดือนพนักงาน เปน
ตน ในป 2552 สัดสวนคาใชจายบริหารเพ่ิมขึ้นเปนผลจากการที่ยอดขายลดลงรอยละ 18.57 และในป 2553 การที่รายไดจากการ
ขายและการใหบริการปรับตัวเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ 36.14 สงผลใหสัดสวนคาใชจายการบริหารลดลงจากปกอน 

อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 

อัตรากําไรจากการดําเนินงานซึ่งไมรวมผลกําไรจากรายการพิเศษในป 2552 ป 2553 และป 2554 คิดเปนรอย
ละ 6.65 รอยละ 8.98 และรอยละ 6.30 ตามลําดับ  

ในป 2552 อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากการลดลงของอัตรากําไรขั้นตนซึ่งเปนผลสืบเน่ืองจาก
ภาวะการแขงขันทางดานราคาในชวงท่ีประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกบัยอดขายท่ีลดลงทําใหสัดสวนของคาใชจายใน
การขายและบริหารสูงขึ้นเน่ืองจากมีคาใชจายบางรายการเปนคาใชจายคงท่ีซึ่งไมแปรผันลดลงตามยอดขายท่ีลดลง 

ในป 2553 อัตรากําไรจากการดําเนินงานเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นจากการแขงขันในดานราคา
ท่ีลดลง 

สวนในป 2554 อัตรากําไรจากการดําเนินงานลดลงเน่ืองจากสาเหตุหลักมาจากการท่ีมีอัตรากําไรขั้นตนลดลง
และมีคาใชจายในการบันทึกการดอยคาสินคาลาสมัย ขาดทุนจากการดอยคาของสนิทรัพยถาวร และมีการบันทึกหน้ีสงสัยจะสูญ
จากลูกหน้ีการคา 

อัตรากําไรสุทธิ 

อัตรากําไรสุทธิในป 2552 ป 2553 และป 2554  คิดเปนรอยละ 3.70 รอยละ 5.84 และ 3.49 ของรายไดรวม 
ตามลําดับ  

รายการท่ีมีผลตออัตรากําไรสุทธิในป 2552 ป 2553 และป 2554 สรุปไดดังน้ี 

ป 2552 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิท่ีลดลงอยางมีนัยสําคัญ เน่ืองจากรายไดจากการขายลดลงรวมถึงอัตรากําไร
ขั้นตนท่ีลดลงเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งสงผลกระทบตออุปสงคของสินคาของบริษัท และการแขงขันท่ีเพ่ิมมากขึน้ทําใหมี
การแขงขันดานราคา อยางไรกต็ามในป 2553 อัตรากําไรสุทธิของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเปนผลจากการฟนตัวของเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมท่ีเปนฐานลูกคาของบริษัท รวมท้ังการแขงขันทางดานราคาท่ีลดลง 

ใน ป 2552 ป 2553  และป 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนคิดเปนรอยละ 10.93  รอยละ 17.71 
และรอยละ 10.40 ตามลําดับ ท้ังน้ีการลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2552  มีสาเหตุจากความสามารถในการทํากําไร
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลดลงจากการที่ยอดขายและอัตรากําไรขั้นตนลดลง ในทางกลับกัน ยอดขายและอัตรากําไรขั้นตนท่ีเพ่ิมขึ้นในป 2553 สงผลใหอัตรา
ผลตอบแทนผูถือหุนในชวงดังกลาวเพ่ิมขึ้น ท้ังน้ี กําไรสุทธิ อัตรากําไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผูถือหุนตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการสูงกวาตามงบการเงินรวมในป 2553 มีสาเหตุจากการขาดทุนของบริษัทยอย เน่ืองจาก บริษัทยอยเร่ิมดําเนินการในเดือน 
พฤศจิกายน ป 2552 และไดทําการตลาดอยางตอเน่ืองต้ังแตเร่ิมดําเนินการ แตอยางไรก็ดี บริษัทยอยจําเปนตองใชเวลาในการทํา
การตลาดระยะหน่ึง จึงทําใหเร่ิมรับรูรายไดในชวงไตรมาสท่ี 3 ของป 2553 จึงทําใหผลประกอบในป 2553 ยังมีผลขาดทุน  สวนในป 
2554 อัตราผลตอบแทนผูถือหุนลดลงจากป 2553  เน่ืองจากอัตรากําไรขั้นตนจากธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้ายังติดลบ นอกจากน้ี
มีการบันทึกหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีการคาในบริษัทยอย และบันทึกดอยคาสินคาขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยถาวร  

อัตราสวนความสามารถในการทํากําไร 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ป2552 ป 2553 
 

ป 2554 
 

ป 2552 
 

ป 2553 
 

 
ป 2554 

 
อัตรากําไรข้ันตน 29.71% 30.87% 29.25% 29.71% 31.01% 30.63% 
อัตรากําไรจากการดําเนินงาน 6.65% 8.98% 6.30% 5.39% 8.49% 6.63% 
อัตรากําไรสุทธิ 3.70% 5.84% 3.49% 2.97% 6.69% 4.21% 
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน 10.93% 13.93% 10.40% 8.55% 18.99% 10.48% 

 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

บริษัทมีสินทรัพยรวมในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 357.91 ลานบาท 483.86 ลานบาท และ 
483.28 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญไดแก ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา สินคาคงเหลือ และท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ  

 ในป 2552 สินทรัพยรวมของบริษัทลดลง เปนผลจากการลดลงของสินคาคงเหลอืและลกูหน้ีทางการคา 
โดยท่ีบริษัทไดมีระบายสินคาคงเหลือและชะลอการสั่งซื้อใหม สําหรับยอดลกูหน้ีการคาลดลงตามยอดขายท่ีลดลง  นอกจากน้ีบริษัท
ไดมีการจําหนายเงินลงทุนในบริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด รวมถงึจําหนายเงินใหกูยืมพรอมดอกเบี้ยคางรับแกบริษัทดังกลาว 

ในป 2553 สินทรัพยรวมของบริษัทเพ่ิมขึ้นจาก ณ สิ้นป 2552 เปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของลกูหน้ีการคา 
และสินคาคงคลังเน่ืองจากยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในชวงเวลาเดียวกัน 

ในป 2554 สินทรัพยรวมของบริษัทลดลงจาก ณ สิ้นป 2553 เปนผลมาจากการเพ่ิมสินคาคงเหลือลกูหน้ี
การคาเน่ืองจากแนวโนมจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้น 

ก) ลูกหน้ีและต๋ัวเงินรับการคา 

 ในป 2552 ป 2553 และป 2554 บริษัทมีลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับการคาเทากับ  81.39 ลานบาท  
100.76 ลานบาท และ 110.98 ลานบาท ในป 2552 ลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้นในขณะท่ียอดขายลดลง เน่ืองจากบริษัทมีการขยาย
ระยะเวลาการชําระใหแกลูกหน้ีการคาท่ีไดรับผลกระทบจากเศรษฐกจิท่ีชะลอตัวลง ซึง่เร่ิมฟนตัวในชวงป 2552 สงผลใหยอดขายใน
ป 2553 เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา ทําใหยอดลูกหน้ีการคาเพ่ิมขึ้น สวนในป 2554 ยอดลกูหน้ีและต๋ัวเงินรับสูงขึ้นเน่ืองจากมีการเพ่ิมขึ้น
จากยอดขาย 

  บริษัทมีนโยบายในการใหเทอมการจายชําระแกลูกคาขั้นตํ่า 30 วัน โดยมีเทอมการจายชําระท่ีใหแก
ลูกคาเฉล่ีย 50 ถงึ 60 วัน ซึ่งบริษัทจะทําการพิจารณาเทอมการจายชําระจากผลประกอบการท่ีผานมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติ
การชําระเงินในอดีต 

 ท้ังน้ี บริษัทมียอดลูกหน้ีการคา ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 ท่ีแยก
ระยะเวลาท่ีคางชาํระไดดังน้ี 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
 
 

                      หนวย : บาท 

ระยะเวลาทีค่างชําระหนี ้                      งบการเงินรวม 
31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

ยังไมถึงกําหนดชาํระ 58,210,542.81 60,980,779.64 66,253,064.10 
เกินกําหนด    
เกิน 1 - 60 วัน 22,442,277.59 34,987,328.57 41,573,097.19 
เกิน 60 - 120 วัน 662,214.30 3,509,839.60 3,182,491.04 
เกิน 120 - 180 วัน 57,587.40 1,496,744.36 290,181.79 
มากกวา 180 วัน ขึ้นไป 2,512,401.43 2,193,538.30 5,940,717.48 

รวม 83,885,023.53 103,168,230.47 117,239,551.60 
หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู 2,499,138.29 2,409,326.44 6,254,409.10 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 81,385,885.24 100,758,904.03 110,985,142.50 

บริษัทมีนโยบายการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยประมาณจาก
จํานวนหน้ีอาจเกดิขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไมไดตามเงื่อนไขการชําระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตาม
สถานะปจจุบันของลูกหน้ีคงคาง ณ วันท่ีงบดุล โดยพิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายุการชําหน้ีเกิน 180 วัน และไมมีการเคลื่อนไหวซึ่ง
พิจารณาเปนราย ๆ ใชอัตราการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 100% จากยอดหน้ีคงคางท้ังสิ้น  

บริษัทมีลูกหน้ีท่ีคางชําระหน้ีเกิน 180 วัน ใน ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ  2.51 ลานบาท  
2.19 ลานบาท และ 5.94 ลานบาทตามลําดับ โดยบริษัทมีคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากบั  2.50 ลาน
บาท  2.41 ลานบาท และ 6.25 ลานบาทตามลําดับ ท้ังน้ีในป  ในป 2552 เพ่ิมขึ้น มีสาเหตุหลักจากการที่ลูกคาไมมีความสามารถใน
การชําระเงินเน่ืองจากมีปญหาทางสถานะทางการเงิน โดยเปนยอดขายที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2551 ท้ังน้ีบริษัทไดต้ังสํารองหนี้สงสยั
จะสูญสําหรับสําหรับลูกคารายดังกลาวเต็มจํานวนแลวต้ังแตป 2552 และยอดหน้ีคางชําระเกิน 180 วัน ในป 2554 เพ่ิมขึ้น มีสาเหตุ
หลักจากการที่ลกูคาในกลุมธุรกิจเกี่ยวกับระบบบําบัดนํ้า  

ข) สินคาคงเหลือ  

ในป 2552 บริษัทมีสินคาคงเหลือมูลคาเทากับ 96.45 ลานบาท และในป 2553 สินคาคงเหลือมีมูลคา
เทากับ 128.78 ลานบาท ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2552 คิดเปนรอยละ 33.52  เพ่ือรองรับยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นในป 2553 และเปนงาน
ระหวางทําของบริษัทยอยมูลคา 2.70 ลานบาท    และ ณ 31 ธันวาคม 2554 สินคาคงเหลือมีมูลคาเทากับ 179.86 ลานบาท  
ปรับตัวเพ่ิมขึ้นจากป 2553 คิดเปนรอยละ 39.66 เพ่ือรองรับยอดขายที่เพ่ิมขึ้นในป 2555 และเปนสินคาท่ีนําเขามาเพ่ือทําตลาดกับ
ลูกคากลุมเปาหมายใหม                  

 

 
 
 
 
 



                

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนท่ี 1 หนา 113 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
 

หนวย : บาท 

 
 

งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 

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

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

สินคาฝากขาย - - 480,940.35 

งานระหวางทํา - 2,109,282.40 490,343.58 

วัตถุดิบ - 2,249,990.75 713,061.77 

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

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

สินคาคงเหลือ - สุทธ ิ 96,450,601.90 128,778,312.84 179,862,471.65 
 
  

 ในสวนของนโยบายการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําหรับสินคาลาสมัย หรือเสือ่มคุณภาพ บริษัท
พิจารณาจากอายแุละสภาพของสินคาเปนหลักตามหลักการดังตอไปน้ี 

 สินคาเสื่อมสภาพเร็วท่ีมีอายุเกิน 1 ป (เชน รองเทา แวนตา และถุงมือยาง เปนตน) ใชอัตรา
การต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 50% ของมูลคาสินคาคงคาง 

 สินคาเสื่อมสภาพเร็วท่ีมีอายุเกิน 2 ปขึ้นไป ใชอัตราการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 100% 
ของมูลคาสินคาคงคาง 

 สินคาท่ีพิจารณาเปนสินคาชํารุดแลว ใชอัตราการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 100% 

ท้ังน้ี เร่ิมต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2553 บริษัทมีนโยบายการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําหรับสินคาท่ี
เสื่อมสภาพชาโดยพิจารณาสินคาท่ีมีอายุเกิน 5 ปขึน้ไป และบริษัทไดพิจารณาในการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาในแตละรายการท่ี
มีอัตราการหมุนเวียนของสินคาท่ีมีอายุมากกวา 5 ป ดังกลาวตามความเหมาะสม  

ในป 2552 บริษัทมีคาเผื่อการลดมูลคาสินคาจํานวน 5.41 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลกัจากคาเผื่อการลด
มูลคาสินคาของรองเทานิรภัยท่ีมีอายุเกิน 1 ปท่ีบริษัทมีการสั่งซื้อมาในชวงไตรมาสท่ีสองของป 2551 และมีการระบายสินคาท่ีชา
เน่ืองจากการลดลงของยอดขายเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวลง ทําใหมีการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาดังกลาวรอยละ 50 
ทําใหเกิดการขาดทุนจากการดอยคาของสินคาในป 2552 ท้ังสิ้น 4.77 ลานบาท 

ในป 2553 บริษัทมีคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 5.52 ลานบาท โดยมีการขาดทุนจากการดอยคาสินคา
ในชวงดังกลาว 2.31 ลานบาท เน่ืองจากนโยบายการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาสําหรับสินคาท่ีเสื่อมสภาพชาท่ีมีอายุเกิน 5 ปขึ้น
ไป ซึ่งเร่ิมใชต้ังแตไตรมาสท่ี 3 ป 2553 ดังท่ีกลาวขางตน และผูสอบบัญชีไดมีการพิจารณาคาเผื่อการลดมูลคาสินคาเพ่ิมเติม โดย
พิจารณาจากอัตราหมุนเวียนของแตละสนิคา ซึ่งในป 2553 ไดมีการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาลดลงดังกลาวเปนจํานวน 1.21 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ลานบาท 

ในป 2554 บริษัทมีคาเผื่อการลดมูลคาสินคา 6.40 ลานบาท โดยมีการขาดทุนจากการดอยคาสินคาใน
ชวงเวลาดังกลาว 0.89 ลานบาท เน่ืองจากนโยบายการต้ังคาเผื่อการลดมูลคาสินคาโดยพิจารณาจากอตัราการหมุนเวียนของสินคา
แตละประเภท ซึ่งในป 2554 ไดมีการต้ังคาเผื่อการลดมูลคสินคาเพ่ิมขึ้นจากป 2553 เปนจํานวน 3.12 ลานบาท 

ค) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธ ิ 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ ในงวดบัญชีป 2552 ป 2553 และป 2554 มีมูลคาเทากับ  140.55 ลาน
บาท 153.22 ลานบาท และ 153.56 ลานบาทตามลําดับ ซึ่งการลดลงในป 2552 มีสาเหตุหลักจากคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน โดย
สวนใหญประกอบดวยอาคารสํานักงานและคลังสินคาแหงใหมบนเน้ือท่ี 5-0-1 ไร ท่ีอาํเภอลําลูกกา จงัหวัดปทุมธานี ซึ่งมีมูลคาเงิน
ลงทุนเทากับ 138.36 ลานบาท 

ท้ังน้ี ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณสุทธิ ณ 31 ธันวาคม 2553 ไดเพ่ิมขึ้นจากสิ้นป 2552 โดยมีสาเหตุหลกัจาก
การซื้อท่ีดินและอาคารเพ่ือใชเปนสาํนักงานสาขาระยอง ท้ังสิ้น 12.55 ลานบาท 

ง) สินทรัพยท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการ 

สินทรัพยท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการในงวดบัญชี ป 2552 และป 2553 มีมูลคาเทากับ  7.28 ลาน
บาท และ 2.57 ลานบาท  

ในป 2552 ผูสอบบัญชีไดมีการเปล่ียนการจัดประเภทบัญชีของท่ีดิน อาคารและอปุกรณ และสินทรัพย
ท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการทําใหมูลคาของทรัพยสินท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการเพ่ิมขึ้นในชวงเวลาดังกลาว โดยทรัพยสินท่ี
ไมไดใชในการประกอบกิจการท่ีบนัทึกเพ่ิม คือ หองชุดโครงการอุตสาหกรรมนาริตะ จังหวัดนนทบุรี 

ในป 2554 ผูสอบบญัชีไดมีการจัดประเภททรัพยสินใหมโดยไดปรับปรุงประเภทบญัชีจากสินทรัพยท่ี
ไมไดใชประกอบกิจการท้ังหมดเปนบัญชีสินทรัพยเพ่ือการลงทุน โดยมีการจัดประเภทบัญชีใหมของป 2553  

สําหรับนโยบายดําเนินการเก่ียวกบัสินทรัพยท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการน้ัน บริษัทมีนโยบายท่ีจะ
จําหนายออกไปเม่ือสามารถขายไดในราคาท่ีเหมาะสม โดยในระหวางท่ียังไมสามารถจําหนายออกไปได บริษัทมีนโยบายใหเชา
ทรัพยสินดังกลาวเพ่ือกอใหเกิดรายไดแกบริษัท 

สําหรับนโยบายการต้ังคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยท่ีไมไดใชในการประกอบกิจการนั้น บริษัท
ปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีเชนเดียวกับสินทรัพยท่ีใชในการประกอบธุรกิจ 

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอย 

ในเดือนพฤศจิกายน 2552 บริษัทไดทําการลงทุนในบริษัท พีดี เจเนซสิ เอ็นจเินียร่ิงจํากัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจดานการออกแบบ ผลิต กอสรางและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบผลิตนํ้าประปาและนํ้าด่ืม และระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม โดยมีมูลคาเงินลงทุน 3 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 60 ของทุนจดทะเบยีนของบริษัทยอย  

ในไตรมาส 2 ป 2554 บริษัทไดมีการลงทุนเพ่ิมในบริษัท พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด ซึ่งประกอบ
ธุรกิจดานการออกแบบ ผลิต กอสรางและติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสยี ระบบผลิตนํ้าประปาและนํ้าด่ืม รวมท้ังระบบบาํบัดนํ้าเสียเพ่ือนํา
กลับมาใชใหม โดยมีมูลคาเงินลงทุนเพ่ิมจํานวน 8.5 ลานบาท ซึ่งทําใหเงินลงทุนของบริษัทเพ่ิมขึ้นเปน 11.5 ลานบาท คิดเปน
สัดสวนการลงทุนรอยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย อยางไรก็ตามเน่ืองจากบริษัทยอยมีผลขาดทุนเกินทุนจึงไดมีการ
ต้ังคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนท้ังจํานวน 

ฉ) เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
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บริษัทไดใหเงินกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอยในรูปต๋ัวสญัญาใชเงินมูลคา 5 ลานบาท คิดอัตราดอกเบ้ีย
MLR +3 ตอป กําหนดชําระเม่ือทวงถาม โดยมีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบกิจการของ
บริษัทยอย 

 

ช) เงินลงทุนในบริษัทรวม 

ในป 2550  และป 2551 บริษัทรับรูสวนไดเสียในขาดทุนสุทธิของบริษัท แอเจิล แอล็ไลแอนซ จํากัด 
เปนจํานวนเงิน 0.95 ลานบาท  และ 0.34  ลานบาท ตามลําดับ ทําใหมูลคาเงินลงทุนลดลงตามลําดับ เทากับ  1.06 ลานบาท 0.72 
ลานบาท ตามลําดับ  

อยางไรก็ตามในเดือนมิถุนายน ป 2552 บริษัทไดขายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากดั 
ท้ังหมดท่ีบริษัทถอือยูในราคาตามมูลคาท่ีตราไว (Par Value) พรอมท้ังภาระเงินใหกูยมืจํานวน 544,645 ดอลลารสิงคโปร โดยขาย
หุนใหนายชวลิต หวังธํารง นายธีรเดช จารุต้ังตรง และ Mr. Xiao Li Yue ซึ่งเปนผูบริหารของบริษัท แอเจิล เซฟต้ี อีควิปเมนท (เซี่ยง
ไฮ) คอรปอเรชัน่ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 11.20 รอยละ 4.80 และรอยละ 9.00 ของทนุจดทะเบียนตามลําดับ ท้ังน้ีการขายเงินลงทุน
ดังกลาวทําใหบริษัทมีกําไรจากการขายเงินลงทุนเทากับ 4.52 ลานบาท  

ซ) เงินลงทุนระยะยาวในกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

ในป 2547 บริษัทไดทําการลงทุนในบริษัท เอ็นแอนดพี โฮลด้ิง จํากัด ซึ่งทําธุรกจิรานอาหาร เปน
จํานวนเงิน 1 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 2 ของทุนท่ีออกและชําระแลว ตอมาบริษัทดังกลาวไดมีผลประกอบการ
ขาดทุนอยางตอเน่ืองและหยุดประกอบกิจการ บริษัทจึงไดมีการต้ังคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนดังกลาวแลวท้ังจาํนวน ในป 
2550 

ฌ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวม 

บริษัทใหกูยืมเงินแกบริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด เปนจํานวนเงิน  544,645 ดอลลารสิงคโปร ซึ่ง
เปนไปตามเง่ือนไขของสัญญาผูถอืหุน  โดยคิดอัตราดอกเบีย้รอยละ 4.25  ยอดเงินกูในป 2550 และป 2551 ไมมีการเปล่ียนแปลง  
จํานวนเงินท่ีแตกตางในงบการเงินเน่ืองจากผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน   

   ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากัด ประสบกบัภาวะขาดทุนมาโดยตลอด จึงไมสามารถ
จายชําระดอกเบีย้ใหแกบริษัทตามกําหนดได ดังน้ันในป 2551 บริษัทจึงมีการต้ังคาเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญในสวนของดอกเบ้ียเงินกูท่ี
คางชําระท้ังหมดคิดเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,271,781.68 บาท และต้ังเพ่ิมในระหวางป 2552 จนกระท่ังบริษัทไดขายเงินลงทุนใน 
บริษัท  แอเจิล แอ็ลไลแอนซ จํากดั โดยนายชวลิตและนายธีรเดชรับภาระในการจายเงินใหกูยืมจํานวน 544,645 ดอลลารสิงคโปร 
พรอมท้ังดอกเบี้ยรับคางชําระจํานวน   62,704.87  ดอลลารสิงคโปร 

ญ) เงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกีย่วของกัน 

ในป 2552 บริษัทยอยไดใหเงินกูยืมระยะยาวแกกจิการท่ีเกี่ยวของกนั คือ บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท 
เซอรวิส จํากัด ในรูปของสัญญาเงนิกู วงเงิน 4.80 ลานบาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป กําหนดชําระเงินตนเปนรายเดือน โดยเร่ิม
ชําระในเดือนมกราคม 2553 และใหเสร็จสิ้นภายใน 66 เดือนซึง่ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มีการเบิกใชแลวจํานวน 3.80 ลานบาท 
โดยเปนไปตามขอตกลงในการชักชวนผูถือหุนของบริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด มารวมลงทุนและบริหารงานใน
บริษัทยอย อยางไรก็ตาม บริษัท เจเนซิส เอ็นไวรอนเมนท เซอรวิส จํากัด ไดทําการชําระคืนเงินกูท้ังจาํนวนแกบริษัทยอยในเดือน
กรกฎาคม 2553 
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สภาพคลอง  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 

ในป 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธท่ีิไดมาจากกิจกรรมดําเนินงานท้ังสิ้น 86.98 ลานบาท โดยกระแสเงินสดที่
เปลี่ยนแปลงในรายการหลัก คือ กาํไรกอนภาษีเงินได 25.78 ลานบาท การลดลงสินคาคงเหลือ 45.72 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของ
เจาหน้ีการคา 22.61 ลานบาท 

ในป 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิท่ีไดมาจากการดําเนินงานเทากับ 22.51 ลานบาท โดยมีรายการหลักคือ กําไร
กอนภาษีเงินได 52.90 ลานบาท การเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลือ 32.97 ลานบาท และการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหมุนเวียนอืน่ 12.39 ลาน
บาท 

ในป 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธท่ีิใชไปในกิจกรรมดําเนินงานท้ังสิ้น 1.10 ลานบาท  โดยกระแสเงินสดที่
เปลี่ยนแปลงในรายการหลัก คือ กําไรกอนภาษีเงนิได 41.17 ลานบาท การเพ่ิมขึ้นของสินคาคงเหลอื 53.96 ลานบาท การเพ่ิมขึ้น
ลูกหน้ีการคา 17.75 ลานบาทและ การเพ่ิมขึ้นของเจาหน้ีการคา 21.28 ลานบาท 

 ท้ังน้ี ในป 2553 บริษัทไดมีการเปล่ียนผูสอบบัญช ีซึ่งมีการจัดประเภทบัญชีใหมในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุด
ในวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ทําใหบางรายการในงบกระแสเงินสดป 2552 เชน เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และลูกหน้ีการคา-
สุทธิ ท่ีเปนไปตามการจัดประเภทบัญชีตามผูสอบบัญชีเดิม อาจไมตรงกับงบดุลซึ่งอางอิงตามการจัดประเภทบัญชีใหม 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

ในป 2552 บริษัทมีเงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมการลงทุนตามงบการเงินรวมท้ังสิ้น 15.62 ลานบาท โดยมี
รายการท่ีสําคัญคือ เงินสดรับจากการจําหนายเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทรวมจํานวน 12.62 ลานบาท เงินสดรับจากการจําหนาย
เงินลงทุนในบริษัทรวมจํานวน 4.35 ลานบาท และเงินสดจายเงินใหกูยืมระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน คือ  บริษัท เจเนซิส เอ็นไว
รอนเมนท เซอรวิส จํากัด จํานวน 3.80 ลานบาท ท้ังน้ี เงินสดที่ไดมาจากกิจกรรมการลงทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการมีสวนของ
เงินลงทุนในบริษัทยอย คือ บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จํากดั จํานวน 3.00 ลานบาท และเงนิใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย
จํานวน 5.00 ลานบาท 

 
ในป 2553 บริษัทไดเงินสดสุทธิท่ีใชในกิจกรรรมลงทุนตามงบการเงินรวมท้ังสิ้น 17.82 ลานบาท โดยมี

รายการท่ีสําคัญ คือ เงินสดจายเพ่ือซือ้สินทรัพยถาวรมูลคา 19.43 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซือ้ท่ีดินและอาคารเพ่ือใชเปน
สํานักงานสาขาระยอง (รวมสวนตอเติม) ท้ังสิ้น 12.55 ลานบาท 

 
ในป 2554 บริษัทไดเงินสดสุทธิท่ีใชในกิจกรรมลงทุนตามงบการเงินรวมท้ังสิ้น 8.3 ลานบาท โดยมีรายการท่ี

สําคัญคือ เงินสดจายเพ่ือซือ้สินทรัพยถาวรมูลคา 11.06 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการซื้อเครื่องบาํบัดนํ้า-เคร่ืองทํานํ้ารีไซเคิล
เพ่ือเปนสนิทรัพยภายใตสัญญาซื้อขายนํ้ากลุมบริษัทเซ็นทรัล ไดแกท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัดขอนแกน มูลคา 9.4 ลานบาท 

 

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน 

ในป 2552 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงินตามงบการเงินรวมท้ังหมด 92.07 ลานบาท โดยเปน
ผลมาจากการที่บริษัทมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงินลดลง 55.51 ลาน จายชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว
จากธนาคาร 13.46 ลานบาท และจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิป 2551 จํานวน 12.35 ลานบาท และจากผลประกอบการในคร่ึงป
แรกของป 2551 จํานวน 4.75 ลานบาท 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ในป 2553 บริษัทมีเงินสดสุทธิไดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 58.89 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากเงินสดรับจาก
การเพ่ิมทุน 137.69 ลานบาท การลดลงของเงินเบกิเกินบญัชีและเงนิกูยืมระยะสั้นมูลคา 42.96 ลานบาท จายชําระเงนิกูยืมระยาว
จากธนาคาร 16.08 ลานบาท และการจายเงินปนผลจากผลประกอบการป 2552 สวนเพ่ิมเติมจากเงินปนผลระหวางการท่ีไดจายไป
แลวในป 2552 เปนจํานวน 7.60 ลานบาท และการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2553 และ
จากกําไรสะสม จาํนวน 28.5 ลานบาท รวมเปนจํานวนท้ังสิ้น 36.1 ลานบาท 

ในป 2554 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน 50.58 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้น
ของเงินเบกิเกินบญัชีและเงินกูยืมระยะส้ันมูลคา 24.55 ลานบาท จายชําระเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร 22.63 ลานบาท และการ
จายเงินปนผลจการผลประกอบการป 2553 สวนเพ่ิมเติมจากเงินปนผลระหวางการที่ไดจายไปแลวในป 2553 เปนจาํนวน 33.75 
ลานบาท และการจายเงินปนผลระหวางกาลจากผการดําเนินงาน 6 เดือนแรกของป 2554 และจากกาํไรสะสมจํานวน 13.5 ลาน
บาท รวมเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 47.25 ลานบาท 

 

อัตราสวนสภาพคลอง 
บริษัทมีอัตราสวนสภาพคลองใน ป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 1.31 เทา 2.01 เทา และ 1.77 เทา

ตามลําดับ  

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยในป 2552 ป 2553  และป 2554 เทากับ 63 วัน 57.66 วัน และ 53.74 วัน  
โดยสาเหตุท่ีระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ยใน ป 2552 เพ่ิมขึ้นเน่ืองจากไดทําการขยายระยะเวลาเก็บหน้ีใหแกลูกคาบางรายท่ีมีประวัติการ
ชําระท่ีดีแตไดรับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทําใหระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลีย่เพ่ิมขึ้นจากป 2551 ในป 2553 ระยะเวลา
เก็บหน้ีเฉลี่ยลดลงจากในป 2552 เน่ืองจากลูกคาไดมีการจายชําระตรงเวลามากข้ึนจากฐานะทางการเงินดีขึ้นตามการฟนตัวของ
ภาวะเศรษฐกิจ และการท่ีโครงสรางการขายท่ีมีสัดสวนลูกคาท่ีไดรับเทอมการจายชําระส้ันเพ่ิมขึ้น  

ในป 2552 ป 2553 และป 2554 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉลี่ยเทากับ 134.67 วัน 107.64 วัน และ 
110.92 วันตามลําดับ ท้ังน้ีป 2551 บริษัทมีระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียสูงขึ้น ในป 2552 ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก
ยอดขายท่ีลดลงในขณะท่ีปริมาณสินคาคงเหลือยังคงอยูในระดับท่ีสงู ซึ่งยอดขายท่ีเพ่ิมขึ้นในป 2553 ประกอบกบัมีการระบาย
สินคาคงคลัง สงผลใหระยะเวลาขายสินคาเฉล่ียในชวงดังกลาวลดลงจากในป 2552 สวนในป 2554 เน่ืองจากเกิดอุทกภัยชวงไตร
มาส 4 เปนตนมาทําใหบริษัทประสบกบัเหตุการณท่ีทําใหยอดขายลดลง เน่ืองจากลูกคาบางกลุมของบริษัทเกิดนํ้าทวมและอยู
ระหวางฟนฟูบริษัท จึงทําใหการสั่งซื้อสินคาลดลงในลูกคาท่ีไดรับผลจากอุทกภัย 

บริษัทมีระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย ในป 2552 ป 2553 และป 2554 เทากับ 57.38 วัน  52.36 วัน และ 51.88วัน 
ระยะเวลาชําระหน้ีท่ีลดลงในป 2552 มีสาเหตุจากท่ีมีการชะลอการสั่งรองเทาซึ่งเปนสินคาท่ีไดรับเทอมการจายชําระท่ีนาน 
เน่ืองจากมีสินคาคงเหลือท่ีเปนจํานวน และการไดรับเทอมการจายชําระท่ีลดลงจากผูจําหนายรายหลักรายหน่ึง สวนในป 2553 
ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยลดลงเล็กนอยเน่ืองจากสัดสวนการซื้อสินคาตางประเทศซ่ึงมีเทอมการจายชําระนานกวาสินคาในประเทศ 
ลดลงเล็กนอยจากในชวงป 2552 สวนป 2554 ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากสัดสวนการซื้อสินคาตางประเทศซ่ึงมีเครดิต
เทอมการจายชําระนานกวาการซื้อสินคาในประเทศ โดยเจาหน้ีการคาในประเทศและตางประเทศของบริษัทและบริษัทยอยในป 
2553 และป 2554 เปนดังน้ี  

 
 งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 
เจาหน้ีการคาในประเทศ 23,300,596.87 17,662,353.95 

เจาหน้ีการคาตางประเทศ 39,631,608.96 64,025,061.41 

รวม 62,932,205.83 81,687,415.36 
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 งบการเงินรวม 

อัตราสวนสภาพคลอง 
ป 2552 ป 2553 

 
ป 2554 

อัตราสวนสภาพคลอง(เทา) 1.31 2.01 1.77 
อัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็ว(เทา) 0.68 0.71 0.78 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉลี่ย (วัน) 63 57.66 53.74 
ระยะเวลาชําระหน้ีเฉลี่ย (วัน) 57.38 52.36 51.88 
ระยะเวลาขายสินคาเฉล่ีย (วัน) 134.67 107.64 110.92 
Cash Cycle 140.29 112.93 112.78 

แหลงที่มาของเงินทุน 

หน้ีสิน     

ตามงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนในป 2552 เทากับ 154.29 ลาน
บาท และมีหน้ีสินไมหมุนเวียนเทากับ  39.52 ลานบาท   

ในป 2553 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนตามงบการเงินรวมเทากับ 158.96 ลานบาท และหน้ีสินไมหมุนเวียน
เทากับ 41.70 ลานบาท โดยยอดรวมของเงินกูยืมลดลงจากป 2552 เปนจํานวน 34.07 ลานบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการลดลงของ
เงินเบิกเกินบญัชแีละเงินกูระยะสัน้จากสถาบันการเงินจํานวน 42.99 ลานบาทเน่ืองจากบริษัทมีเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากการ
เสนอขายหุนเพ่ิมทุน จึงทําใหความตองการใช เงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 

ในป 2554 บริษัทมีหน้ีสินหมุนเวียนตามงบการเงินรวมเทากับ 182.25 ลานบาท และหน้ีสินไมหมุนเวียน
เทากับ 30.96 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการเพ่ิมขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 
24.54 ลานบาท  

          หนวย : บาท 

เงินกูยืม 
งบการเงินรวม 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 

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

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

เงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 14,042,601.49 22,792,958.967 23,588,504.73 

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

    ใน ป 2552 ป 2553 และป 2554 บริษัทมีอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถอืหุนอยูในระดับ 1.18 เทา 0.71 เทา
และ 0.78 เทาตามลําดับ ในป 2553 บริษัทมีอัตราหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนลดลงเน่ืองจากบริษัทมีภาระหน้ีสินท่ีลดลงจากการจาย
ชําระคืนเงินเบิกเกินบัญชแีละเงินกูยืมระยะส้ัน และสวนของผูถือหุนเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมทุน 40 ลานบาท และสวนเกินมุลคาหุน 
97.69 ลานบาท ซึ่งหน้ีสินรวมเพ่ิมขึ้นจากการรับเงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 25 ลานบาท เงินปนผลคางจาย 20.25 ลาน
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บาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 42.99 ลานบาท  

 

ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

บริษัทมีภาระผูกพันกับธนาคารเปนหนังสือคํ้าประกนัซึ่งสวนใหญเปนหนังสือคํ้าประกันท่ีออกใหกับลกูคา
กลุมราชการ   สําหรับยอดคงคางของหนังสอืคํ้าประกันดังกลาว ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ป 2553 และ ณ 31 ธันวาคม 2554 สรุป
ไดดังน้ี  

                       หนวย : บาท 
บริษัท ยอดคงคางของหนังสือค้ําประกนั 

31 ธ.ค. 52 31 ธ.ค. 53 31 ธ.ค. 54 
บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 2,404,070.50 2,667,938.74 3.260,212.03 

ท้ังน้ี บริษัทไดใหบริษัทยอยใชวงเงินประเภทหนังสอืคํ้าประกัน วงเงิน 20 ลานบาทรวมกับบริษัท ซึ่งเปนไป
ตามมติกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 9/2552 ณ วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2552 โดยท้ังสองฝายตางทําสัญญาคํ้าประกันใหแกอีกฝายหน่ึง 
รวมท้ัง นายชวลติ หวังธํารง และนายสุรพล หังสพฤกษในฐานะกรรมการของบริษัทยอยไดทําสัญญาคํ้าประกันวงเงินดังกลาวดวย 
ตามสญัญาคํ้าประกัน ลงวันท่ี 15 กันยายน 2553 ซึ่ง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยยังไมมีหนังสอืคํ้าประกันคงคาง 

สวนของผูถอืหุน 

ตามงบการเงินรวมในป 2552 บริษัทมีสวนของผูถอืหุนเทากับ 164.10 ลานบาท ปรับเพ่ิมขึ้นจากผลกําไรจาก
ดําเนินงานป 2552 จํานวน 17.61 ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทไดมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการของป 2551 จํานวน 12.35 ลาน
บาท และจากผลประกอบการในงวด 6 เดือนแรกของป 2552 จํานวน 4.75 ลานบาท     

สําหรับป 2553 บริษัทมีสวนของผูถอืหุนเทากบั 283.20 ลานบาท โดยเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากการออกหุนสามัญเพ่ิม
ทุนจํานวน 40 ลานบาทและสวนเกินมูลคาหุนสามัญ 97.69 ลานบาท ท้ังน้ี บริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการงวด  6 
เดือนหลังของป 2552 เปนจํานวนเงิน 7.60 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาลจากผลประกอบงวด 6 เดือนแรกของป 2553 
เปนจํานวนเงิน 7.60 ลานบาท และจายจากกําไรสะสมเปนจํานวนเงิน 20.90 ท้ังน้ีบริษัทมีผลกําไรจากดําเนินงานป 2553 จํานวน 
37.76  ลานบาท 

ในป 2554 บริษัทมีสวนของผูถอืหุนเทากับ 270.07 ลานบาท โดยลดลงเน่ืองจากไดปรับปรุงภาระผูกพันท่ีเกิด
จากผลประโยชนของพนักงานจํานวน 12.71 ลานบาทกับกําไรสะสม นอกจากน้ีบริษัทมีการจายเงินปนผลจากผลประกอบการงวด 6 
เดือนหลังของป 2553 เปนจํานวน 13.5 ลานบาท และจายเงินปนผลระหวางกาลงวด 6 เดือนแรกของป 2554 เปนจํานวนเงิน 13.5 
ลานบาท ท้ังน้ีบริษัทมีผลกําไรจากการดําเนินงานป 2554 จํานวน 25.18 ลานบาท   

12.2.3  คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

1) คาตอบแทนของผูสอบบัญชี (Audit Fee) 
บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกนางสุวนีย กิตติปญญางาม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข

ทะเบียนเลขท่ี 2899  จากบริษัท บริษัท บญัชีกจิ จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชขีองบริษัทในงวดบัญชีป 2551 เปนจํานวนเงินรวม  
790,000 บาท และในงวดบัญชีป 2552 เปนจํานวน 820,000 บาท 

 



                

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                  สวนท่ี 1 หนา 120 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกนายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลข
ทะเบียนเลขท่ี 3500  จากบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ซึง่เปนผูสอบบัญชขีองบริษัทในงวดบัญชีป 2553 เปนจํานวนเงิน
รวม  635,000 บาท  และป 2554 บริษัทไดจายคาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกนายเสถียร  วงศสนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3495 เปนจํานวนเงิน 805,000 บาท ซึ่งไดรวมคาสอบบัญชขีองบริษัทยอย จํานวน 225,000 บาท 

2) คาบรกิารอื่นๆ (Non Audit Fee) 

 -  ไมมี – 

12.3   ปจจัยที่อาจมีผลตอการดําเนินงานหรือฐานะการเงินในอนาคต 
-  ไมมี – 



   

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนท่ี 1 หนา 121 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

13.  ขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

   - ไมมี – 

 



                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                   สวนท่ี 2 หนา 1 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 2 
การรบัรองความถูกตองของขอมูล 

 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1) ฉบับน้ีแลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผูดํารงตําแหนงบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ขาพเจาขอรับรองวาขอมูลดังกลาว
ถูกตองครบถวนไมเปนเท็จไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญนอกจากนี้ขาพเจาขอรับรองวา 

(1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินท่ีประกอบเปนสวนหน่ึงของแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 
(แบบ 56-1) ไดแสดงขอมูลอยางถูกตองครบถวนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของ
บริษัทและบริษัทยอยแลว  

(2)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการเปดเผยขอมูลท่ีดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทได
เปดเผยขอมูลในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ท้ังของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามระบบดังกลาว 

(3)  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอการจัดใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและควบคุมดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามระบบดังกลาว และ ขาพเจาไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน  ณ  วันท่ี  14 มีนาคม 2555  ตอผูสอบ
บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของระบบการควบคุม
ภายใน รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบท่ีอาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอย 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลกัฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดรับรองความถูกตองแลว 
ขาพเจาไดมอบหมายให นายชวลติ หวังธํารง และ/หรือ  นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา เปนผูลงลายมือชือ่กาํกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย 
หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ของ นายชวลิต หวังธาํรง และ/หรือ  นายพรศักด์ิ ชุนหจนิดา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี
ขาพเจาไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 
 ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
1 นายชวลิต หวังธํารง กรรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ นายชวลิต หวังธาํรง 
  ประธานกรรมการบริหาร   

2 นายธีรเดช จารุต้ังตรง กรรมการ/กรรมการผูจัดการ นายธีรเดช จารุต้ังตรง 
  กรรมการบริหาร   

3 นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/ นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
  ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน   

 

ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
1 นายชวลิต หวังธํารง กรรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ นายชวลิต หวังธาํรง 
  ประธานกรรมการบริหาร   

2 นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/ นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
  ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน   

 
 

การรบัรองความถูกตองของขอมูล 



                   

 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนท่ี 2 หนา 2 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 
 ขาพเจาไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1) ฉบับน้ีแลว และดวยความ

ระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ขาพเจาไมมีเหตุอนัควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด 
หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ 

ในการนี้ เพ่ือเปนหลักฐานวาเอกสารท้ังหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีขาพเจาไดสอบทานแลว และไมมีเหตุอัน
ควรสงสัยวา ขอมูลดังกลาวไมถูกตองครบถวน เปนเท็จ ทําใหผูอื่นสําคัญผิด หรือขาดขอมูลท่ีควรตองแจงในสาระสําคัญ ขาพเจา
ไดมอบหมายให นายชวลิต หวังธาํรง และ/หรือ  นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา เปนผูลงลายมือชือ่กํากบัเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หาก
เอกสารใดไมมีลายมือชือ่ของ นายชวลิต หวังธํารง และ/หรือ  นายพรศักด์ิ ชุนหจนิดา กํากับไว ขาพเจาจะถือวาไมใชขอมูลท่ี
ขาพเจาไดสอบทานแลวดังกลาวขางตน 

 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
1 นายประยูร วิเวชภูวนนท ประธานกรรมการ/กรรมการ นายประยูร วิเวชภูวนนท 
     

2 ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา รองประธานกรรมการ/กรรมการ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 
     

3 รศ.ดร.เสกศักด์ิ จาํเริญวงศ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ รศ.ดร.เสกศักด์ิ จาํเริญวงศ 
  กรรมการอิสระ   
4 รศ.ดร.เอกจิตต จงึเจริญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต จงึเจริญ 
     
5 นายนพดล ธีระบตุรวงศกุล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายนพดล ธีระบตุรวงศกุล 
     

ผูรับมอบอํานาจ 

 ชื่อ-สกุล ตําแหนง ลายมือชือ่ 
1 นายชวลิต หวังธํารง กรรรมการ/ประธานเจาหนาท่ีบริหาร/ นายชวลิต หวังธาํรง 
  ประธานกรรมการบริหาร   

2 นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/ นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 
  ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนบ 1 

 
รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 1  

รายละเอียดเกี่ยวกับผูบริหารและผูมีอํานาจควบคมุของบริษัท   
ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ

หุน (%) 
ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
1. นายประยรู วิเวชภูวนนท 68 - - - บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต 

       บริหารธุรกจิศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- เนติบัณฑิต เนติบัณฑิตสภา 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุนที่ 35/2005 

2550 – ปจจุบัน 
 
ธค.2554 - ปจจุบัน 
 
2549 - ธค.2554 
 
2554 - ปจจุบัน 
 
2542 - ปจจุบัน 
 
2541 - ปจจุบัน 
 

ประธานกรรมการ 
บมจ. ผลธัญญะ 
ประธานกรรมการ 
บมจ.ไฮโดรเท็ค 
กรรมการ 
บจก.ไฮโดรเท็ค 
กรรมการ 
บจก.โรงสีขาววิเวชพัฒนา 
กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.สหมิตรเครื่องกล 
กรรมการตัวแทนเจาหนี ้
บจก.มหาชัยคราฟทเปเปอร 

2. ศ.ดร.พรชัย ชนุหจินดา 48 0.46 พี่ชาย 
คุณพรศักดิ์ 

-      ดุษฎีบัณฑิต (การเงนิ) 
       Florida International University 

- วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาการเงิน)  
Florida International University 

- บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร 
- บัญชีบัณฑิต (เกียรนิยมอันดับ 2)  

จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  
- หลักสูตรพัฒนาผูบริหารระดับสูง  
        วทิยาลัย วทิยาการตลาดทุน (วตท) รุนที่ 11/2010 
-      หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   
        บริษทัไทย (IOD) ดังนี ้

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

    2.    หลักสูตร Role of the Compensation                  

2554 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
 
2550 – ปจจุบัน 
 
2551 – ปจจุบัน 
 
2548 – ปจจุบัน 
 
2552 – ปจจุบัน 
 
2553 - 2554 
2543 - 2552 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจ. คอปเปอรไวรด 
รองประธานกรรมการ 
บมจ. ผลธัญญะ 
ประธานกรรมการ 
บจ. ออสสริิส ฟวเจอรส 
ศาสตราจารย (สาขาการเงิน) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รองคณบดี ฝายบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 2  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
Committee (RCC) รุนที่ 12/2011 
     3.  หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 
     รุนที ่4/2005 
     4.  หลักสูตร Director Certification Program       
(DCP) รุนที ่36/2003 
 

 
2547 – 2548 
 
2543  - 2548 
 
 

บมจ.ไทยพาณิชยนิวยอรคไลฟประกันชีวิต 
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บมจ. สยามทูยู 
รองศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

3. นายชวลิต หวงัธาํรง 
 

59 15.03 บิดา 
คุณธันยา 
คุณธัญธิดา 

- บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
บริหารธรุกจิศศินทร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุนที่ 67/2007 

 

2520 – ปจจุบัน 
 
2552 - ปจจุบัน 
 
2552 - ปจจุบัน 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
 
2548 – ปจจุบัน 
 
2539 – ปจจุบัน 
 
2535 – ม.ค.2552 
 
2547 – มี.ค. 2551 
 
2546 – มี.ค. 2551 
 
2544 – มี.ค. 2551 
 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
บมจ. ผลธัญญะ 
ประธานกรรมการบรษิัท 
บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 
กรรมการ 
 บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส 
กรรมการ 
บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย  
บจก. กัสมีเดีย 
กรรมการ 
บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)  
กรรมการ 
บจก. วีเอสวี เอเซีย  
กรรมการ 
บจก. พี ดี มารเก็ตติ้ง แอนด แมนูแฟคเจอเรอร  
กรรมการ 
บจก. พีดีซ ีซพัพลาย  
กรรมการ 
บจก. พีดีเอ ซัพพลาย /บจก. พีดีอาร ซัพพลาย  
ประธานกรรมการบรษิัท 
บจก. พาลลาเดียม อินเตอรเทรด  



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 3  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
2544 – 2550 
 
2536 – มี.ค 2551 
2531 – มี.ค 2551 
 

กรรมการ 
บจก. พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย)  
กรรมการ บจก. พดีี โปรเกรส  
กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี้  

4. นายธรีเดช จารุตั้งตรง 
 

59 2.93 - - วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุนที่ 68/2008 

 

2550 – ปจจุบัน 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
2548 – ปจจุบัน 
 
2547 – มี.ค. 2551 
 
2550 - ปจจุบัน 
 
2547 – 2549 
 
2546 – มี.ค. 2551 
 
 
2544 – มี.ค. 2551 
 
2544 – 2550 
 
2536 – มี.ค. 2551 
 
2531 – มี.ค. 2551 

กรรมการ/กรรมการผูจัดการ 
บมจ. ผลธัญญะ 
กรรมการ 
บจก. กัสมีเดีย 
กรรมการ 
Aegle Alliance Pte. Ltd. 
กรรมการ 
บจก. พีดีซ ีซพัพลาย  
กรรมการ 
Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. 
ประธานกรรมการ 
Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd. 
กรรมการ 
บจก. พีดีเอ ซัพพลาย  
บจก. พีดีอาร ซพัพลาย  
กรรมการ 
บจก. พาลลาเดียม อินเตอรเทรด  
กรรมการผูจัดการ 
บจก. พีดีเอส อินเตอรแนชชั่นแนล (ประเทศไทย)  
กรรมการ 
บจก. พีดี โปรเกรส  
กรรมการ  บจก. เพอซันแนล เซฟตี ้



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 4  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ 56 0.01 - - ดุษฎีบัณฑิต (การเงิน),Georgia State University 

- บัญชีมหาบัณฑิต (การธนาคารและการเงนิ) 
จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

-    บรหิารธรุกจิบัณฑิต (การเงิน) 
มหาวิทยาลัยอัสสมัชัญ 

-      หลักสูตรอบรมของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ   
บรษิัทไทย (IOD) ดังนี้ 

    1. Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 
        รุนที ่6/2011 
    2. Monitoring the International Audit Function  
        (MIA) รุนที ่11/2011 
    3. Monitoring the System of Internal Control  
       and Risk Management (MIR) รุนที่ 11/2011 
    4. Monitoring the Quality of Financial Reporting  
       (MFR) รุนที ่13/2011 
    5. หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
       รุนที ่69/2008     

2550 – ปจจุบัน 
 
2553 – ปจจุบัน 
 
2550 – 2552 
 
2549 – ปจจุบัน 
 
2547 – 2549 
 
 
2543 – 2547 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการปริญญาโททางการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
หัวหนาภาควิชาการเงิน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ประธานโครงการ Master of Management 
(Finance), College of Management 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองผูอํานวยการ สถาบันทรัพยากรมนุษย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

6. รศ.ดร. เอกจิตต  จงึเจริญ 49 0.01 - - ดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการจัดการ)  
        คณะวิศวกรรมศาสตร University of Waterloo 
- วิทยาการจัดการมหาบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร 

University of Waterloo 
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
        ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  
        Youngstown State University, USA 
- วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา 

(วชิาเอก คอมพวิเตอร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

2554 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 
 
 
2553 - ปจจุบัน 
 
2548 - ปจจุบัน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บจก. บีเจซ ีเฮฟวี ่อินดัสทร ี 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รองศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 5  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ
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ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 
สมาคมสงเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) 
รุนที่ 68/2008 

 
2547 - ปจจุบัน 
 
2544 - 2550 
 
2545 - 2548 

กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขา
บริหารธุรกจิ (JDBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกจิ  
หลักสูตรนานาชาต ิมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ผูชวยศาสตราจารย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

7. นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล 44 0.01 - - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การเงิน)  
    University of Colorado at Denver 
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- ผูสอบบัญชรีับอนุญาต (CPA) 
- หลักสูตร  Audit Committee Program (ACP) 
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
    รุนที่ 23/2008 
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)  
    สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
    รุนที่ 68/2008 
 

2554 – ปจจุบัน 
 
2554 – ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 
 
2548 - 2550 
 
2547 - 2548 
 
2541 - 2547 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
บมจ. ผลธัญญะ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บจก. บีเจซ ีเฮฟวี ่อินดัสทร ี
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ. ผลธัญญะ 
กรรมการบริหาร 
บจก. ไอเอฟเอซ ี
ผูจัดการฝายควบคุมธุรกจิ 
บมจ. ปูนซีเมนตนครหลวง 
ผูจัดการโครงการสายบริหารการลงทนุตราสารทุน 
บมจ. ธนาคารไทยพาณชิย 
ผูอํานวยการฝายปรับโครงสรางหนี ้
บจก. ไพรซวอเตอรเฮาส คูเปอรส เอฟเอเอส  

8. นายบุญชัย สวุรรณวุฒวิัฒน 
 

48 - - -   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตรเอกบริหารรัฐกิจ) 
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
-   โครงการเสริมสรางผูจัดการยุคใหมรุน 49 (MMP 49 ) 
    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2553 - ปจจุบัน 
 
2550 – 2553 
2542 - 2549 
2535 - 2541  

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย 
กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง ,บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการฝายขายกลุม 2 , บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการสวนธุรกจิ บจก. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายขาย-บจก. ผลธัญญะ 
 
 



                                                              บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 1                                 หนา 6  

ชื่อ-นามสกุล / ตาํแหนง อายุ (ป) สัดสวนการถือ
หุน (%) 

ความสัมพันธ
ทางครอบครวั 

คุณวุฒิทางการศึกษา ประวตัิการทํางาน 

ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
9. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 
 
 

44 0.40 นองชาย 
คุณพรชัย 

-   วิทยาศาสตรบณัฑิต (การบัญช)ี 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- ผูสอบบัญชรีับอนุญาต (CPA) 
 
 

2553 - ปจจุบัน 
 
2550 - 2553 
2552 - ปจจุบัน 
2547 - ปจจุบัน 
2550 - ปจจุบัน 
2539 - 2549 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
กรรมการ บจก. พดีี เจเนซิส เอ็นจิเนยีริ่ง 
กรรมการ บจก. รักเจริญ 
กรรมการ บจก. นนทรีการบัญช ี 
กรรมการผูจัดการ บจก. นนทรีการบญัช ี
 

10. นางสาวประไพพิศ  วริิยะบุบผา 
 
 

42 0.37 - - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (การตลาด)  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2553 - ปจจุบัน 
 
2550 - 2553 
2538 - 2550 
2535 - 2537 
 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายจัดซื้อ บจก. ผลธญัญะ 
รองหัวหนาฝายจัดซื้อ บจก. ผลธญัญะ 
 
 

11. นางสาวณฐัชมกร พัวพันธสกุล 
 
 

49 - - - บริหารธุรกจิมหาบณัฑิต (การจัดการ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- บริหารธุรกจิบัณฑิต (การบัญชี)  
    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 
 

2550 - ปจจุบัน 
2547 - 2550 
2543 - 2546 
2540 - 2543 
2538 - 2539 
2534 - 2537 
 

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายบัญช ี บจก. ผลธญัญะ 
ผูจัดการฝายการเงนิ  บจก. ผลธญัญะ 
ผูจัดการฝายบัญช ี บจก. ผลธญัญะ 
รองผูจัดการแผนกบัญชี  บจก. ผลธญัญะ 

12. นายปโยธร มุงทอง 
 
 

41 - - -   บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
- วิทยาศาสตรบัณฑติ (วิทยาการคอมพวิเตอร)     

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2553 - ปจจุบัน 
 
2550 - 2553 
2544 - 2552 
 

ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการฝายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
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ป พ.ศ. ตําแหนง / บริษัท 
13. นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 37 - - - บริหารธุรกจิบัณฑิต (การตลาด)   

    มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
2553 - ปจจุบัน 
 
2550 - ปจจุบัน 
2548 - 2550 
2547 – 2548 
 
2540 - 2547 

ผูอํานวยการฝายขายกลุมอุตสาหกรรมภูมิภาค 
บมจ. ผลธัญญะ 
ผูอํานวยการฝายขายกลุม 1 บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายขาย บจก. พีดีอาร ซพัพลาย 
COO ภาคเหนือ - บจก. ไชโยเอเอ  
Sales Executive 
บจก.สยามบรรจุภณัฑ ชลบุร ี(1995) 
 

14. นายธันยา หวงัธํารง 31 10.00 บุตรชาย 
คุณชวลิต 

- บริหารธุรกจิบัณฑิต (ระหวางประเทศ)  
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
- สถาปตยกรรมศาสตร (จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย) 
 

2553 - ปจจุบัน 
2552 - 2553 
2550 - 2552 
2549 - ปจจุบัน 
2549 - ปจจุบัน 

ผูอํานวยการฝายการตลาด  บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการฝายการตลาด บมจ. ผลธัญญะ 
ผูจัดการแผนกสื่อสารการตลาด  บจก. ผลธัญญะ 
กรรมการ-  บจก. กสัมีเดีย 
กรรมการ - บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
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                           บริษัท ผลธญัญะ จํากัด  (มหาชน) 

เอกสารแนบ 2                                                                                                                                                                                            หนา 1  

  รายละเอียดเกี่ยวกับการดํารงตําแหนงของผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 

รายชื่อ บริษัท บริษัทยอย บริษัทที่เกี่ยวของ 
 PHOL PDG AEGLE AEGLE(S) GM PDF HT YONOK 

1. นายประยูร วิเวชภูวนนท D,X - - - - - D - 
2. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา D - - - - - - - 
3. นายชวลิต หวังธํารง D,S,CEO,ED D,S - - D,S D,S - D,S 
4. นายธีรเดช จารุตั้งตรง D,S,ED - D D D,S - - - 
5. รศ.ดร.เสกศักดิ์ จําเริญวงศ D,AC - - - - - - - 
6. รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ D,AC - - - - - - - 
7. นายนพดล ธีระบตุรวงศกุล D,AC - - - - - - - 
8. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน M - - - - - - - 
9. นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ED,M  D,S,M - - - - - - 
10. นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา M - - - - - - - 
11. นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล M - - - - - - - 
12. นายปโยธร มุงทอง M - - - - - - - 
13. นายชยกฤต พงศภพไพบูลย M - - - - - - - 
14. นายธันยา  หวังธาํรง M - - - - - - - 
15. นางทัศนีย หังสพฤกษ - M - - - - - - 
16. นายสุรพล หังสพฤกษ - CEO,S,D,M - - - - - - 

 
หมายเหตุ : 1. คํานิยาม  D = กรรมการ, S = กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, X = ประธานกรรมการ, AC = กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ,  
   CEO = ประธานเจาหนาที่บรหิาร, ED = กรรมการบริหาร, M = ผูบริหาร 
   2. กรรมการลาออก มีผลตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม 2554 

      ลําดับที่ 14. นางทัศนีย หังสพฤกษ  ไดลาออกจากการเปนผูบรหิารบรษิัทยอย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 

       ลําดับที่ 15. นายสุรพล หังสพฤกษ  ไดลาออกจากการดํารงตําแหนง ประธานเจาหนาที่บรหิาร, กรรมการผูมีอํานาจลงนาม, กรรมการ, ผูบรหิาร บริษัทยอย    
                         เมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2554 

PHOL บรษิัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) GM บรษิัท กัสมีเดีย จาํกัด 
PDG บรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด PDF บรษิัท พีดีเอฟ ซัพพลาย จาํกัด 

AEGLE Aegle Alliance Pte.Ltd. HT บรษิัท ไฮโดรเท็ค จาํกัด 
AEGLE(S) Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co., Ltd. YONOK บรษิัท ไทย โยนก โลจิสติกส จาํกัด 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  
 
เรียน ทานผูถือหุน     

คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท  ประกอบ ดวยกรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน    
ดังน้ี 
 
            1.  รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
            2.  รศ.ดร.เอกจิตต  จึงเจริญ       กรรมการตรวจสอบ 
            3.  นายนพดล  ธีระบุตรวงศกุล   กรรมการตรวจสอบ 
 
           คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ใหมีการรายงานทาง
การเงินอยางถูกตองและเปดเผยอยางเพียงพอของระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดที่เกี่ยวของ    พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ  พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯใหมีความถูกตองครบถวน และมีปฏิบัติงานอยางเปนอิสระ 
 
            ในระหวางป 2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมรวม 5 คร้ัง โดยมี ผูสอบบัญชี ผูอํานวยการอาวุโสฝาย
บัญชีและการเงิน  และผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน เขารวมประชุมในวาระท่ีเกี่ยวของ  สรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 
1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําป2554 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตร

มาสโดยไดสอบถามและรับฟงคําชี้แจง จากผูบริหารและผูสอบบัญชี  ในเร่ืองความถูกตอง ครบถวนของงบการเงินและเพียงพอใน
การเปดเผยขอมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวา งบการเงินดังกลาวมีความถูกตองตามท่ีควร
ในสาระสําคัญตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป พรอมท้ังรับทราบขอสังเกตและแนวทางแกไขปญหาใหเกิดประโยชนแกบริษัทฯ 

2. สอบทานและใหความเห็นตอรายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน รวมถึงการ
เปดเผยขอมูลรายการดังกลาว ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุด
ตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองและครบถวน 

3. สอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานระบบการ
ควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผล โดยไดรับการรายงานจากผลการตรวจสอบและการดําเนินงานของฝายตรวจสอบภายในทุกไตรมาส 
เพ่ือประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในท่ีจะชวยสงเสริมใหสามารถบรรลุวัตถุประสงคท้ังในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความเช่ือถือไดของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัทฯ  

4. กํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน คูมือการปฏิบัติงานฝายตรวจสอบ
ภายใน และดัชนีวัดผลงานของฝายตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบป 2555 รวมทั้งติดตามความคืบหนาการปฏิบัติงานตาม
แผนการตรวจสอบประจําป  

5. สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดของบริษัทฯ  และขอผูกพันท่ีบริษัทฯ มีไว
กับบุคคลภายนอก  
 6. สอบทานแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร จากการ
รายงานของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษัท เพ่ือใหม่ันใจวาความเส่ียงตางๆ ของบริษัทฯ  ไดมีการบริหารจัดการใหอยู
ในระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได จากแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป 2554 และรับทราบการดําเนินการบริหารความเส่ียงเปน
ระยะๆ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาบริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีเหมาะสม  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

7. จัดทํารายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเสนอใหกับคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกคร้ังท่ีมีการประชุม
เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ัง และเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ 
ใหขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเปนอิสระ และ
ความเหมาะสมของคาตอบแทนแลว เห็นควรเสนอแตงต้ังนายอธิพงศ อธิพงศสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3500 หรือ 
นายวิชัย รุจิตานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4054 หรือ นายเสถียร วงศนันท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3495 
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ประจําป 2555    
 
           คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา ในรอบป 2554 บริษัทฯ มีระบบการกํากับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในท่ี
เหมาะสม การจัดทํารายงานทางการเงินแสดงขอเท็จจริงในสวนท่ีเปนสาระสําคัญครบถวน  ถูกตองตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ท่ัวไป และ การเปดเผยขอมูลเปนไปตามกฎหมายและขอกําหนดท่ีเกี่ยวของ มีการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอเหมาะสม  มีการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกําหนดและขอผูกพันตางๆ และมีการเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันอยางถูกตองและมีการปฏิบัติงานท่ี
สอดคลองกับระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอยางเพียงพอ รวมท้ังมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพและ
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางธุรกิจอยางตอเน่ือง 
        
        
 
                                                                    

    ( รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ ) 
                                                           ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

เอกสารแนบ 3 รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต  

เสนอ   ผูถือหุนและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย และไดตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ         งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
ผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลาน้ี สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการ
แสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา งบการเงินรวมของ       บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีแสดง
เปรียบเทียบไว ณ ท่ีน้ีตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นภายในสํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข ตาม
รายงานลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2554 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีท่ีรับรองท่ัวไปซ่ึงกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงาน
เพ่ือใหไดความเช่ือม่ันอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม         การตรวจสอบรวมถึง
การใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งท่ีเปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
หลักการบัญชีท่ีกิจการใชและประมาณการเก่ียวกับรายการทางการเงินท่ีเปนสาระสําคัญ       ซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการ
ประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปท่ีเปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา  

ขาพเจาเห็นวา  งบการเงินขางตนน้ีแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินงานรวม และกระแสเงิน
สดรวม สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และฐานะการเงิน           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน เฉพาะของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) โดยถูกตองตามท่ี
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป 

ตามท่ีอธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทและบริษัทยอยได
ใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมซึ่งออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ซึ่งกําหนดใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป เพ่ือจัดทําและนําเสนองบการเงินน้ี งบแสดงฐานะ
การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 และงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ท่ีนํามาแสดงเปรียบเทียบไดแสดงตามรูปแบบใหมเพ่ือใหสอดคลองกับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2554 นอกจากน้ีบริษัทและบริษัทยอยไดปรับปรุงภาระผูกพันท่ีเกิดจากผลประโยชนของพนักงานจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 19 โดยใชวิธีปรับกับกําไรสะสม       ณ วันท่ี 1 มกราคม 2554 

 
 

    (นายเสถียร วงศสนันท) 
    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 3495 

 
 

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด 
กรุงเทพฯ 13 กุมภาพันธ 2555 

 
 



   

เอกสารแนบ 3  หนา  2 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 


	20120329-PHOL-Form561-2011-01-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-03-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-04-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-05-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-06-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-08-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-10-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-11-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-12-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-13-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-14-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-15-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-16-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-17-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-18-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-19-TH
	20120329-PHOL-Form561-2011-20-TH

