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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

การกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลที(ดี จดัให้มี “นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ” เพื(อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได ้และมีความมุ่งมั(นพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการที(ดีขององคก์ร โดยยดึถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัสิ(งที(ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม เป็นองคก์รที(ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค
และยติุธรรม รักษามุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื(อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ั(งยนื ส่งเสริมการปฏิบติังานที(เป็นเลิศ มี
การติดตาม และควบคุมดูแลให้บริษทัดาํเนินธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบติัของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื(อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที(ดีของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน    

อีกทัDง กาํหนดนโยบาย “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพื(อเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มที(เกี(ยวขอ้งทราบ  ทัDงนีD  บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี 
และจรรยาบรรณธุรกิจ ที(ปรากฎบนเว็บไซต์ของบริษทัทัDงสองภาษา (ไทยและองักฤษ)  ภายใตห้ัวขอ้  “การกํากับดูแล

กจิการ” เพื(อ   ใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ 

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษทัฯ ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื(อสารขอ้มูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั(วทัD งองค์กรรับทราบผ่านทาง
ระบบสื(อสารขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเนน้เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเพื(อนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทัD งนีD  
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ยหรือในเครือ ไดป้ฏิบติั
ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ(าเสมอ สาํหรับในปี 2558 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์
ใดที(การปฏิบติัไม่เป็นไปตามนโยบายขา้งตน้ 

จากความมุ่งมั(นในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีส่งผลใหใ้นปี 2558 บริษทัไดรั้บรางวลัแห่งความ
ภาคภูมิใจ “PHOL” ดงันีD   

� บริษทั ไดรั้บการประเมินผลการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ดว้ยคะแนน 99.25 คะแนน หรือระดบั
ดี จากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี (โครงการ AGM) จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  

� บริษทั ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 55 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที(มี
คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว”  จากผล
สาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนรวม 588 บริษทั มีคะแนนเฉลี(ยบริษทัจดทะเบียนโดยรวม
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เท่ากบั 75% ซึ( งสูงกวา่ปีที(ผ่านมา และไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 28 Top Quartile ของกลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนที(มีมูลค่าหลกัทรัพยท์างการตลาดระดบัตํ(ากวา่หนึ(งพนัลา้นบาท 

� คณะกรรมการบริษัท “บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)”  ได้รับรางวลัประกาศเกียรติคุณชมเชย 

“คณะกรรมการ MAI ประจาํปี 2558”  เมื(อวนัที( 17 พฤศจิกายน 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณ

คณะกรรมการแห่งปี ประจาํปี 2558 (Borad of the Year 2015) ซึ( งเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่

คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที(สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงความโปร่งใส และความเป็นธรรมต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย

ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี ที(จดัโดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทยร่วมกบั m องคก์ร

ภาคเอกชนชัDนนาํ 

� บริษทัฯ ไดรั้บการประเมิน Anti-Corruption Progress Indicator ระดบั 3 จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) เมื(อวนัที( 7 ตุลาคม 2558  

คณะกรรมการบริษทั เชื(อมั(นว่าการยึดมั(นในหลกัธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจ จะ
ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ(มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั(นพฒันายกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐาน Asean CG Scorecard และปรับปรุงพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื(อง โดยในปี 2558 บริษทัฯ ได้
ดาํเนินการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี สรุปสาระสาํคญัดงันีD  

หมวดที) 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บริษทั ให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี โดยคาํนึงถึงความสาํคญัในสิทธิพืDนฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น 
ในฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นหรือเป็นเจา้ของบริษทั ดว้ยวิธีการตามมาตรฐานที(เป็นที(ยอมรับและเชื(อถือได ้ 
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิที(ครอบคลุมสิทธิพืDนฐานทางกฎหมาย เช่น การซืDอ ขาย โอน หลกัทรัพยที์(ตนถืออยู่อย่างเป็น
อิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกาํไรจากกิจการในรูปแบบต่างๆ  การได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอ  การเขา้ร่วม
ประชุมเพื(อใชสิ้ทธิออกเสียงในที(ประชุมผูถื้อหุ้น เพื(อแต่งตัDงหรือถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตัDง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจดัสรรกาํไรจ่ายเงินปันผล  การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การเสนอ
ชื(อบุคคลเพื(อเขา้รับการเลือกตัDงเป็นกรรมการบริษทั การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นในที(ประชุมอยา่งเป็นอิสระ
รวมถึงการร่วมตดัสินใจในเรื(องสําคญัที(มีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  เช่น การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ทัDงนีD  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที(ถืออยู ่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ(งเสียง และ
ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอื(น อีกทัD งสิทธิอื(นใดของผูถื้อหุ้นตามที(พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายอื(นที(เกี(ยวขอ้งกาํหนด 

  นอกเหนือจากสิทธิพืDนฐานต่างๆ ตามกฎหมายที(ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเรื(องคุม้ครองสิทธิ
ของผูถื้อหุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเรื(องต่างๆ ที(ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บ ดงันีD  
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 การจดัประชุมผู้ถือหุ้น   

 บริษทักาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละครัD ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัสิDนสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั เพื(อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที(ผ่านมา และ
ในกรณีที(มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ(งเป็นเรื(องที(กระทบหรือเกี(ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
หรือเกี(ยวขอ้งกบัเงื(อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที(ใชบ้งัคบัที(ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  ทัDงนีD  ในระหวา่งปี 2558  บริษทัไม่มีการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ 

ในปี 2558 บริษทั จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558 เมื(อวนัที( 28 เมษายน 2558  ณ ห้องประชุมของบริษทั
ฯ เลขที(  1/11  ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 
ประกอบดว้ย ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประธานคณะกรรมการบริหารความ
เสี(ยง ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจา้หน้าที(บริหาร  และกรรมการอิสระ เขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100  และมี
ผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมพร้อมกนัครบทุกคน  ในการประชุมผูถื้อหุน้ บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist ซึ( งจดัทาํขึDนโดย
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สมาคมบริษทัจดทะเบียน และ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ดงันีD   

  ก่อนวนัประชุม 

  บริษทั จัดเตรียมเอกสารการประชุมที(มีขอ้มูลครบถว้นในสาระสําคญัสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทั แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื(อเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทนัทีภายหลงัจากที(คณะกรรมการบริษทัมี
มติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ระเบียบวาระการประชุม วนักาํหนดสิทธิ (Record Date) ในการเขา้ประชุมและรับเงินปัน
ผล วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และการจ่ายเงินปันผล พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื(อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ถึงสิทธิและวางแผนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามกาํหนดการ  

u. บริษทั เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ( ง
ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ประกอบดว้ยเรื(องพิจารณาตามที(กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดที( 5 ว่าดว้ยเรื(องการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบดว้ย วตัถุประสงค์และเหตุผล การแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมชีDแจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3. บริษทั มอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั “TSD”  ซึ( งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษทั เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบวาระการประชุมครบถว้น ส่งแก่ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม 21 วนั ตัDงแต่วนัที( 4 เมษายน 2558 สาํหรับผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติ ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุม
ฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น  และเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทัD งฉบับภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ 30 วนั ตัDงแต่วนัที( 27 
มีนาคม 2558 ก่อนจดัส่งหนังสือนัดประชุมเพื(อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อน
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ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบเอกสารที(จดัส่งตามมาอยา่งละเอียด  พร้อมทัDงประกาศลงโฆษณาหนงัสือพิมพต์่อเนื(องเป็นเวลา 
3 วนัติดต่อกนั เพื(อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนเขา้ร่วมประชุม 

4. บริษทั อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที(มีความประสงค์จะรับรายงานประจาํปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทัD งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ( งบริษทัไดจ้ดัส่งให้ทาง
ไปรษณียใ์นทนัทีที(ผูถื้อหุน้ร้องขอพร้อมทัDงจดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที(ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัหรือบุคคลใดๆ ที(ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที(ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ทัDงนีD  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉันทะทัDง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ และบริษทัไดจ้ัดให้มีอากรแสตมป์ไว้
บริการผูถื้อหุน้สาํหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะในวนัประชุมอีกดว้ย  

6. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 
เป็นเวลา 3 เดือน ตัDงแต่วนัที( 12 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 เพื(อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามหลกัเกณฑที์(บริษทั
กาํหนด และแจง้แก่ผูถื้อหุ้นทราบในวนัประชุมวา่เป็นวาระที(เสนอโดยผูถื้อหุ้นและหากไม่บรรจุวาระดงักล่าวจะชีDแจงให้ทราบ 
อยา่งไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระในการประชุมครัD งนีD  นอกจากนีD  ยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอชื(อบุคคลเพื(อพิจารณาเลือกตัDง
เป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑที์(บริษทักาํหนด ในช่วงเวลาเดียวกนั แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื(อบุคคลเพื(อเลือกตัDง
เป็นกรรมการ  

ทัDงนีD  บริษทัไดน้าํหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอชื(อบุคคลเพื(อเขา้รับเลือกตัDงเป็นกรรมการ
บริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตห้มวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

7. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้า ที(ตอ้งการให้ชีD แจงในประเด็นของระเบียบวาระที(นําเสนอ
ล่วงหนา้ ตัDงแต่วนัที( 27 มีนาคม 2558 จนถึงวนัประชุม  

8. บริษทั จดัให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที(มีขอ้สงสัย โดยส่ง E-mail มาที( cs@pdgth.com 
หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื(อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทัDงเป็นการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ที( 

 
 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทั สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในที(ประชุมผูถื้อหุ้น โดยอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้
ถือหุ้นที(มาประชุม และดาํเนินการประชุมอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทัDงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที( 

1.  สนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งพร้อมเพรียงเพื(อ
ตอบคาํถามและรับทราบความเห็นของผูถื้อหุ้น ซึ( งในปี 2558 ประธานกรรมการและกรรมการจาํนวน 9 คน ซึ( งคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจาํนวนกรรมการทัDงหมดที(เขา้ร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเขา้ร่วมประชุม  

2.  การอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้/นกัลงทุนเขา้ร่วมประชุม ดงันีD  
    - แสดงแผนผงัที(ตัDงสถานที(ประชุมที(สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสาํรองที(จอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
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    - กาํหนดจุดบริการลงทะเบียนทัDงมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ (จุดตรวจเอกสาร) อยา่งเหมาะสม มีเจา้หนา้ที(ของ
บริษทั ใหก้ารตอ้นรับ ดูแลอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

 - จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที(ผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้าย  
   - เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั(วโมงก่อนการประชุม และยงัเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นที(มาลงทะเบียน

ภายหลงัที(เปิดประชุมแลว้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที(ไดเ้ขา้ร่วมประชุม (ยงัไม่ไดล้ง
มติ) 

   - ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื(อเพิ(มประสิทธิภาดและความรวดเร็ว  
   - ใชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นในการลงทะเบียนและการนบัคะแนน เพื(อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้ 
   - การรับรองแก่ผูถื้อหุน้ที(มาเขา้ร่วมประชุมใหไ้ดรั้บความสะดวกอยา่งเหมาะสม 
3.  การชีDแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนบัคะแนนเสียงเพื(อการลงมติ

ในแต่ละวาระ การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได ้  
 4.  การให้สิทธิผูถื้อหุ้นที(มาเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากประธานในที(ประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นวาระที(อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตัDงแต่วาระที(ไดเ้ขา้ประชุมเป็น
ตน้ไป เวน้แต่ที(ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื(น 

5.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลาํดบัตามที(ได้กาํหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชุมที(ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ซึ( งการนาํเสนอวาระชีDแจง ความเป็นมา เหตุผล ความจาํเป็นและขอ้เสนอต่อที(ประชุม 
โดยไม่มีการเปลี(ยนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการเพิ(มวาระประชุม หรือเปลี(ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัใดๆ โดยไม่แจง้ผูถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้  

6.   วาระจ่ายเงินปันผลประจาํปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลและจาํนวนเงินปันผลที(เสนอ
จ่ายโดยเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลในปีที(ผ่านมา และวนัที(จ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
ทัDงนีD  การจ่ายเงินปันผลประจาํปี ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลภายใน 30 วนัหลงัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

7.   แต่งตัDงกรรมการที(ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระซึ( งไดร้ะบุขอ้มูลประวติัยอ่ของบุคคลที(ถูกเสนอชื(อเพื(อเขา้รับ
เลือกตัDงให้ดาํรงตาํแหน่ง/กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ( ง รวมถึงขอ้มูลอื(นที(กี(ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ทัDงนีD  ก่อนเริ(มการพิจารณาวาระเลือกตัDงกรรมการดงักล่าว  กรรมการที(ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  และไดรั้บการ
เสนอชื(อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ( งไดอ้ออกจากห้องประชุมไป เพื(อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเลือกตัDงกรรมการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งอิสระ และบริษทัไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายที(
เขา้ประชุม เฉพาะที(ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื(อความสะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบตัรเห็นดว้ยที(เหลือทุกใบ
หลงัเสร็จสิDนการประชุมแลว้ 

8. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชีD แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบขอ้มูลจาํนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละ
ประเภท โดยแบ่งเป็นเบีD ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที(ไดรั้บการแต่งตัDงเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 
ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ(งไดท้าํการชีDแจงอยา่งละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี 
 9. วาระแต่งตัDงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีการระบุถึงผูส้อบบญัชีที(ถูกเสนอชื(อเพื(อแต่งตัDงให้
เป็นผูส้อบบญัชี/กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูส้อบบญัชี จาํนวนปีที(ทาํหนา้ที(ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงขอ้มูลอื(นที(เกี(ยวขอ้ง
เพื(อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
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 10.  ในการประชุม ประธานที(ประชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื(อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั
ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื(องที(เกี(ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึง
การตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้นในประเด็นสําคญั โดยมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซักถาม คาํชีD แจง และขอ้คิดเห็นที(
สาํคญั ไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นเพื(อใหผู้ถื้อหุน้ที(ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 

11. บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนที(ปรึกษากฎหมาย “บริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั” และตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
“บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” และตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ รวมจาํนวน 3 ท่าน เพื(อเป็นคนกลาง “Inspector” ทาํหนา้ที(
ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในเรื(องต่อไปนีD  

- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที(มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
- องคป์ระชุม และวธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
- การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
- ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื(อเสร็จสิDนการประชุมแลว้ 
 
ทัDงนีD   ในปี 2558  มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ( งมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 24 

ราย และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 25 ราย นบัจาํนวนหุ้นที(ถือรวมกนัได ้ 114,606,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจาํนวน
หุ้นที(จาํหน่ายไดท้ัDงหมด  โดยในปี 2557 มีผูถื้อหุ้นที(มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน  63 ราย นบัจาํนวนหุ้นที(ถือ
รวมกนัได ้ 95,423,998 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.6844 ของจาํนวนหุน้ที(จาํหน่ายไดท้ัDงหมด 

 หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  บริษทั ได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ประชุมเมื(อวนัที( 28 เมษายน 2558 อย่าง
ครบถว้น ถูกตอ้งในสาระสาํคญั โดยประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนีD  
 -  รายชื(อและตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชี/ที(ปรึกษากฎหมาย ที(เขา้
ร่วมประชุมและผูที้(ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม (ถา้มี)   
 -  องคป์ระชุมซึ(งประกอบดว้ย จาํนวนผูถื้อหุน้ที(เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนผูรั้บมอบฉันทะประชุมแทนผูถื้อหุ้น 
และจาํนวนผูถื้อหุน้ที(มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
 -  วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที(ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเริ(มการประชุม และ
แนวทางการใชบ้ตัรลงคะแนน 
 -  คะแนนเสียงที(ลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวาระการประชุมที(ตอ้งมีการลงคะแนน
เสียง และตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  
 -  ตอบขอ้ซกัถาม คาํชีDแจง และขอ้คิดเห็นที(สาํคญั  
 2.  บริษทั แจง้มติที(ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ภายในวนัทาํการหลงัเสร็จสิDนการประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียดครบถว้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี และไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมทัDงภาษาไทยและภาษาองักฤษ และจดัส่งแก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานเกี(ยวขอ้ง รวมถึงการเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ที( www.pdgth.com  หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์) ภายในเวลา 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 
คือวนัที( 12 พฤษภาคม 2558  ทัD งนีD  ผูถื้อหุ้นสามารถเขา้ดูรายงานดังกล่าวและเสนอแกไ้ขหากการบันทึกมติการประชุมไม่
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ถูกตอ้งภายในเวลา 30 วนั  โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอถึงการประชุมครัD งต่อไป อีกทัDงมีระบบจดัเก็บรายงานการประชุมที(สามารถ
ตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

3.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 จดัให้มีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะสื(อวิดีทศัน์ 
ตลอดการประชุม เพื(อให้ผูถื้อหุ้นที(ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบเหตุการณ์วนัประชุม โดยทาํการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัหลงัจากการประชุมเสร็จสิDน 

4.  หลงัจากที(ประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล บริษทั ไดแ้จง้มติที(ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปัน
ผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบียน 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื(อใหม้ั(นใจวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิเงินปันผลครบถว้นและถูกตอ้ง 

5.  บริษทั ไดน้าํขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นที(ไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมจากผูถื้อหุ้นมาพิจารณาและ
ปรับปรุงเพื(อพฒันาการจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื(อง 

จากการพฒันาปรับปรุงการประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื(อง  บริษทัฯ ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (Annual General Meeting “AGM”) 
ประจาํปี 2558 จดัโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  นอกจากนีD  บริษทัฯ ไดส้าํรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูถื้อหุ้นในวนั
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้  ประจาํปี 2558 ดว้ยแบบประเมินของบริษทัฯ โดยไดค้ะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 ซึ( งสูงกวา่
ปีที(ผา่นมา 

การเยี)ยมชมกจิการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทั จดัใหผู้ถื้อหุน้และนกัลงทุนที(มาร่วมประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสเขา้เยี(ยมชมกิจการ
ในวนัประชุมผูถื้อหุ้น หลงัจากเสร็จสิDนการประชุมแลว้  เพื(อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหาร มีความเขา้ใจใน
ธุรกิจของบริษทัมากขึDน รวมถึงการแสดงให้เห็นถึงคุณลกัษณะสินคา้หรืออุปกรณ์ที(โดดเด่นโดยผูเ้ชี(ยวชาญเฉพาะดา้น และ
เยี(ยมชมการบริหารจดัการคลงัสินคา้อย่างเป็นระบบ เพื(อให้เกิดความมั(นใจไดว้่าการคดัสรรสินคา้/อุปกรณ์มีคุณภาพ วิธีการ
จดัเก็บและการจดัส่งสินคา้ ที(ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัเวลา ตรงตามความตอ้งการลูกคา้ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้  

บริษทัฯ ไดส้าํรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูถื้อหุ้นที(เขา้เยี(ยมชมกิจการตามแบบประเมินของบริษทั โดยได้
คะแนนความพึงพอใจในเกณฑดี์-ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 100 

(โปรดดูรายละเอียดที(บริษทัไดป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามที(ไดแ้สดงไวใ้นหมวดที( 3. บทบาทของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย) 
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หมวดที) 2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยระบุไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการอยา่งชดัเจน ในการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัให้เกิดขึDนกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ถึงแมว้า่ผูถื้อหุ้นรายย่อยที(มีจาํนวนหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงไม่เท่ากนัตามจาํนวนหุน้ที(ถือ แต่มิไดห้มายความวา่สิทธิพืDนฐานในฐานะผูถื้อหุ้นจะแตกต่างกนั โดยกาํหนดให้ผู ้
ถือหุน้ของบริษทั มีสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศที(เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที(เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของ
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที(ประชุมผูถื้อหุน้ เพื(อตดัสินใจ 

 รวมถึงการได้รับสิทธิพืDนฐานต่างๆ ทัDงในฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะผูถื้อหุ้นหรือเป็นเจ้าของ
บริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที( เป็นที(ยอมรับและเชื(อถือได้ โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซืDอและขาย
หลกัทรัพย ์ที(ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ สิทธิในการไดรั้บใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศที(เพียงพอ 
ทนัเวลา ในรูปแบบที(เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที(ประชุมผูถื้อหุ้น เพื(อ
พิจารณาและร่วมตดัสินใจในการเปลี(ยนแปลงเรื(องสาํคญัของบริษทั สิทธิในการเลือกตัDงและถอดถอนกรรมการ  สิทธิในการให้
ความเห็นชอบในการแต่งตัDงและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี  สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัในรูปแบบ
ต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื(นในอนาคต)  รวมถึงการทาํธุรกรรมที(สาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั  ทัDงนีD  ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที(ถืออยู ่ 
โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ(งเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอื(น 

  นอกจากนีD  คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํกบัดูแลในเรื(องต่างๆ เพื(อใหผู้ถื้อหุน้มั(นใจไดว้า่บริษทัมีการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีกําหนดนโยบายเกี(ยวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
นอกเหนือจากที(กฎหมายกาํหนด ดงันีD  

1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื(อบุคคลที(มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื(อรับการพิจารณาเลือกตัDงเป็นกรรมการล่วงหนา้ ระยะเวลา 90 วนัตัDงแต่วนัที( 12 ตุลาคม 2558 วนัที( 12 มกราคม 
2559  โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการบนเวบ็ไซตข์องบริษทั หัวขอ้ “นกัลงทุนสัมพนัธ์ หมวด การกาํกบัดูแลกิจการ/
ข้อมูลผูถื้อหุ้น/การประชุมผู ้ถือหุ้น ปี 2559” และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการเสนอชื(อบุคคลฯ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการไดแ้จง้ผลแก่ผูถื้อหุ้นในที(ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

2. บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยละเวน้ไม่มีการเพิ(มวาระการประชุมที(ไม่ไดแ้จง้  
ล่วงหนา้ทุกกรณี โดยเฉพาะวาระสาํคญัที(ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

3. บริษทั สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ข.) รูปบบที(สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงได ้(ตามแบบกระทรวงพาณิชย)์ โดยจดัส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และได้เสนอชื(อกรรมการอิสระ
จาํนวน 3 คน พร้อมทัDงขอ้มูลเกี(ยวกบักรรมการอิสระดงักล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

4. ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม โดยเฉพาะวาระเลือกตัDงกรรมการที(ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกตัDง
กรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที(ตนถือต่อการเลือกตัDงกรรมการ 1 คน เปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วน
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นอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ผา่นทาง E-mail: ind_dir@pdgth.com 
ซึ( งกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาอยา่งเหมาะสมในแต่ละเรื(อง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวธีิการที(เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที(กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็น
เรื(องสาํคญัที(มีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื(องดงักล่าว
ต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื(อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการสื(อสารที(หลากหลายเพื(อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะ
ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ผา่นสื(อสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6. บริษทั มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี 
หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูเ้กี(ยวขอ้งกบัขอ้มูล จนกวา่ขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่าสาธารณชนแลว้ 

7. คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
และผูบ้ริหารเป็นลายลกัอกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้
เสียอยา่งมีนยัสาํคญั กรรมการรายนัDนจะงวดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนัDน และบนัทึกไวใ้นรายงาน
การประชุม 

8. คณะกรรมการบริษทั ได้มีการกาํหนดมาตรการและขัDนตอนการทํารายการระหว่างกันตามที(กฎหมาย
กาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที(กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ(งเป็นระเบียบที(ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากมีรายการเกี(ยวโยงที(ตอ้งขออนุมติัจากที(ประชุม
ผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ทาํรายการ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2558 ไม่มีรายการเกี(ยวโยงดงักล่าว 
(โปรดดูมาตรการขัDนตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั ตามที(ระบุไวใ้นรายงานประจาํปี) 

 

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

 บริษทั ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขัDนพืDนฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามที(กฎหมายกาํหนด ยึดมั(นที(จะสร้างความ
เป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที(เกี(ยวขอ้งเพื(อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ั(งยนื โดยกาํหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้น
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  ความร่วมมือระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนีD  สังคมและส่วนรวม สิ(งแวดลอ้ม (ชุมชนที(ตัDงบริษทั) โดยที(ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพื(อเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทับน
พืDนฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกนั  มีหลกัปฏิบติัสําคญั ไดแ้ก่ แนวทางปฏิบติัเรื(อง
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  นโยบายและการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
กาํหนดให้เป็นหนา้ที(และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามแนวทางที(กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

  โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลให้มีระบบการบริหารจดัการที(เชื(อมั(นไดว้่าสามารถรับรู้สิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่างๆ ทัDงที(ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และที(ได้กาํหนดแนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนในคู่มือ
จริยธรรม รวมทัD งรับผิดชอบดูแลให้มั(นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุม้ครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่งครัด ทัDง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ และผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดงัต่อไปนีD  
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� ผู้ถือหุ้น: บริษทั มุ่งมั(นที(จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีบรรษทัภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ(มและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  การคาํนึงถึงผลประโยชน์ที(ไดรั้บและการทาํประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
การจดัใหมี้ช่องทางในการสื(อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากสิทธิขัDนพืDนฐานตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
แลว้ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี(ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของ
บริษทัผา่นกรรมการอิสระ ซึ(งมีหนา้ที(ผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื(อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป โดยสิทธิที(ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บ แสดงไวใ้น “หมวดที( 1 สิทธิของผูถื้อ
หุน้” 
 

� พนักงาน:  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที(มีค่า สนบัสนุนการพฒันาบุคลการให้มี
ความรู้ความสามารถและมีศยัภาพในการแข่งขนั  มีคุณภาพชีวติการทาํงานทดัเทียมบริษทัชัDนนาํ มีความสุขในการ
ทาํงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพนัต่อองค์กร  บริษทั จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการที(เหมาะสมและเป็นธรรม อิงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคลและสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และเทียบเคียงกบัตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึง กองทุนสาํรองเลีDยงชีพ สวสัดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและประกนัภยัอุบติัเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม  เงินกูย้ืม
แก่พนกังานในกรณีที(มีความจาํเป็น  ที(นอกเหนือกฎหมายกาํหนด ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัการรักษาสุขอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที(เหมาะสม โดยบริษทัยงัไดพ้ฒันาศกัยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื(อง ดว้ยการจดัฝึกอบรมอย่างสมํ(าเสมอในทุกระดบั ทัD งการจัดอบรมภายใน และการอบรมภายนอก
บริษทั  
 นอกจากนีDยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณพนกังาน แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 
(www.pdgth.com) 
 

� ลูกค้า:  บริษทั มีความมุ่งมั(นที(จะให้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทัDงดา้นคุณภาพและราคาเป็น
ธรรม การให้ขอ้มูลข่าวสารที(ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบติัตามเงื(อนไขต่างๆที(มีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด ตลอดจนมุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที(ย ั(งยนื สร้างความพึงพอใจและความผูกพนัแก่ลูกคา้ ตลอดจน
การจดัให้มีระบบและกระบวนการที(ให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี(ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัและการบริการ 
รวมถึงจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะเกี(ยวกับวิธีการใชสิ้นคา้และบริการของ
บริษทั ให้มีประสิทธิภาพและประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด คาํปรึกษาวิธีการแกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื(อให้
ลูกคา้พึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการระดบัมาตรฐานสากล และการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํมาใช้
เพื(อประโยชน์โดยมิชอบ โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและการปฏิบติัที(มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ แสดงไวใ้น
จรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
� คู่ค้า: บริษทั มีจรรยาบรรณในการจดัซืDอจดัจา้ง การปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขนัทาง
การคา้ที(สุจริต คาํมั(นที(ให้ไวก้บัลูกคา้อยา่งเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อยา่งยติุธรรม สร้างความ
ไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความร่วมมือที(ดี เพื(อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัใน
ระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามกาํหนดเวลา   โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย
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และการปฏิบัติที( มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท 
(www.pdgth.com) 
 

� คู่แข่งทางการค้า:  บริษทั ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที(สุจริต โดยยึดมั(นในการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายเกี(ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที(กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อยา่งเคร่งครัด โดยในปีที(ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื(องที(เกี(ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที(มีต่อคู่แข่งทางการคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
 

� เจ้าหนีW:  บริษทั รักษาคาํมั(นสัญญาและปฏิบติัตามเงื(อนไขขอ้กาํหนดของสัญญาและหน้าที(ที(พึงมีต่อเจา้หนีD
อยา่งเคร่งครัด ทัDงเจา้หนีDทางธุรกิจ เจา้หนีDสถาบนัการเงิน และไม่ใชว้ธีิการที(สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนั
จะทําให้เจ้าหนีD เกิดความเสียหาย นอกจากนีD  บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนีD  เพื(อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที(ดีกบัเจา้หนีD  หลีกเลี(ยงสถานการณ์ที(อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยบริษทัได้
กาํหนดนโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที(มีต่อเจา้นีD การคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผย
บนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
 

� สังคมและส่วนรวม: บริษทั ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี(ยวขอ้งทุกฝ่ายและถือมั(นในอุดมการณ์
การดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื(อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม
และสิ(งแวดลอ้ม ทัDงในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื(อสังคมใน
ดา้นต่างๆ การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั ดา้นสินคา้ และบริการฯ แก่ลูกคา้ทัDงหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ  รวมถึง
การใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที(ร้องขอในการบรรเทาอุทกภยัและสาธารณภยัตามความเหมาะสม 
 นอกจากนีD  ยงัส่งเสริมให้พนักงานและผูเ้กี(ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีที(ทาํประโยชน์
ใหก้บัชุมชนและสงัคมใหเ้ติบโตเคียงคู่กนัไปอยา่งย ั(งยนื แมก้ระทั(งในช่วงที(เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษทั ก็
ยงัคงดาํเนินกิจกรรมเพื(อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนื(อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ ความสามารถ เพื(อ
เพิ(มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการเพื(อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
สูงสุด 

� สิ)งแวดล้อม: บริษทั ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองคก์รตระหนักถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเนน้พฒันาการเจริญเติบโตของบริษทัควบคูไ่ปกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของคน
ในสงัคม สภาวะแวดลอ้มที(สะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยัที(ดี โดยหมายรวมถึงพนกังานและผูมี้ส่วนเกี(ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ทัDงนีD  ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ(งแวดลอ้ม สามารถดูรายละเอียดเพิ(มเติมไดใ้นหัวขอ้ “ความรับผิดชอบต่อ
สงัคม”  
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หมวดที) 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัเรื(องการสื(อสารและเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที(เกี(ยวขอ้งกบับริษทั ทัDงขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลที(มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจดัการอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา  เพื(อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที(แทจ้ริงของบริษทั รวมทัDง
แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในอนาคต ตลอดจนขอ้มูลอื(นที(สาํคญัที(มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที(กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัDงกฎหมาย มาตรฐานและขอ้ปฏิบติัที(ดีเกี(ยวกบัการดาํเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ที(สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัมี
แนวทางปฏิบติัที(สาํคญัดงันีD  

 1. ช่องทางการสื)อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ช่องการการสื(อสารและเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั เพื(อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกทั(วถึงและเท่าเทียมกนั โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 

 1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  

 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของ
บริษัท(แบบ 56-2) เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ที(มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื(อสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้มูลที(เป็นประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกี(ยวกบัการ
ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที(ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพนัธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทุน 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ลกัษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั การกาํกบัดูแลกิจการ ความเสี(ยงในการ
ดาํเนินธุรกิจ รายงานการปฏิบติัหนา้ที(ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  นโยบายและหลกัเกณฑใ์น
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวนครัD งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั และการรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ รายงานการถือหลกัทรัพยก์รรมการและผูบ้ริหาร ความรับผิดชอบต่อสิ(งแวดลอ้มและสังคม
ส่วนรวม และขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
 1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท 
 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้(เกี(ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านระบบการรายงาน
สารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทัDงภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดัใหมี้ช่องทางการสื(อสารและ
เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ(าเสมอ เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ หนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บังคบับริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ขอ้มูลคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร กฎบตัรคณะกรรมการและชุดยอ่ย โครงสร้างการถือหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการ นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นและการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน ขอ้มูลดา้นนัก
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ลงทุนสมัพนัธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหนา้และการเสนอชื(อบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการ  รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี คาํอธิบายและวเิคราะห์ฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ 
(Press Release) ที(สามารถดาวน์โหลดจากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั Website: www.pdgth.com 

 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื(อเป็นตวัแทนของบริษทัในการติดต่อสื(อสาร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที(เป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และผูที้(
สนใจทั(วไป ใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูล
ของบริษทั การติดต่อขอเยี(ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหาร หรือตอบขอ้สงสัยต่างๆ เกี(ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ทัDงนีD  ผู ้
ลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัไดท้าง Email : ir@pdgth.com หรือ โทรศพัท์ 0-2791 0111 ต่อ 
206 หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 

 1.4 สํานักเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีหน่วยงานสาํนกังานเลขานุการ/เลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพื(อ
รับผิดชอบดูแลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษทั เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยที(ไดรั้บ
มอบหมาย  การประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้  ทาํหน้าที( เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส  โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการ
กาํกับดูแลให้ บริษทั คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร มีการดาํเนินการที(เป็นไปตามข้อกาํหนดที(เกี(ยวขอ้ง รวมถึงการ
ประสานงานในการติดต่อสื(อสารระหวา่งผูถื้อหุน้และผูที้(เกี(ยวขอ้ง ทัDงนีD  ผูล้งทุนสามารถติดต่อสาํนกัเลขานุการ/เลขานุการ
บริษทั ของบริษทัไดท้าง Email : cs@pdgth.com หรือ โทรศพัท ์0-2791 0111 ต่อ 151 
 
 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี)ยวกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเกี(ยวกบัคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ประกอบดว้ย โครงสร้างและองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย บทบาทหนา้ที(
และความรับผิดชอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนครัD งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน  การสรรหากรรมการ นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร และการรายงานผลปฏิบติัหนา้ที(คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 
 
 3. การรายงานการปฏิบัตหิน้าที)คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวม (ที(ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั) 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจดัทาํขึDนตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใชน้โยบาย
บญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ(าเสมอ รวมทัD งมีการเปิดเผยขอ้มูลสําคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ทัDงนีD  คณะกรรมการบริษทัไดมี้การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่
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กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และคณะกรรมการชุดยอ่ย ก็ไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานในรอบปีที(ผ่านมาเพื(อ
นาํเสนอต่อผูถื้อหุน้ แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2558 

 ในปี 2558 บริษทัไดมี้การจดัส่งรายงานทางการเงินทัDงรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที(กาํหนดเป็นไป
ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พศ. 2535 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ไดรั้บแจง้จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้มี
การแกไ้ขงบการเงินที(จดัทาํขึDน 

 4. การทาํรายการที)เกี)ยวโยงกนัและป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายสาํคญัที(จะไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีขอ้ปฏิบัติสําหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ให้พึงหลีกเลี(ยงการทาํรายการที(เกี(ยวโยงกบัตนเองที(อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบริษทั และกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานที(มีส่วนได้เสียในรายการนัDนจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมติั กาํหนดใหก้ารเปิดเผยรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนัที(มีสาระสาํคญั 
โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เงื(อนไข นโยบายราคา 
และมูลค่ารายการ เหตุผลความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยแสดงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัตามที(ปรากฎในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั กาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานต่างๆ ดงันีD  

1. การจดัทาํรายงานการเปิดเผยรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนั 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การเปิดเผยรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่ง
กนัที(มีสาระสําคญั โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
เงื(อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจาํเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ตามที(ปรากฎไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(แบบ 56-2) รายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   
 เพื(อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื(องความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที(กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกปี ปีละ 1 ครัD ง และในกรณีที(หากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขา้งตน้
ใหป้ฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที(ประกาศและมีผลบงัคบัใชปั้จจุบนั ซึ(งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย 
 ในปี 2558 บริษทัไม่มีการปฏิบติัที(ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการระหวา่งกนัที(กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 2. การจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ( งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที( ถือครองของบุคคลที(มีความเกี(ยวข้อง ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีหนา้ที(ในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ดงันีD  

1) การรายงานการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานเป็นครัD งแรก  (แบบ 59-1)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที(ไดรั้บ
แต่งตัDงใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

2) การรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครัD ง (แบบ 59-2)  เมื(อมีการซืDอขาย โอน  
หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใหย้ื(นภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที(มีการเปลี(ยนแปลงนัDน 

 ทัDงนีD  กาํหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี(ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที(บริษทัไดรั้บรายงานนัDน และรายงานสรุปการเปลี(ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส พร้อมทัDงเก็บรักษารายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียที(กรรมการและผูบ้ริหารรายงานต่อบริษทั 
 โดยในปี 2558 ไม่มีการเปลี(ยนแปลงรายการถือหลกัทรัพยที์(มีนยัสาํคญั ซึ(งมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารรายบุคคลต่อที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื(อรับทราบเป็นรายไตรมาส โดยไดจ้ดัทาํ
สรุปการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูลสิDนสุดวนัที( 29 กมุภาพนัธ์ 2559  ตามที(ระบุรายละเอียดหัวขอ้                
“ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” 
 

 3. การจดัทาํรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคคลที(มีความเกี(ยวขอ้ง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยมของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บุคคลที(มีความเกี(ยวขอ้ง ดาํเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งจดัทาํและส่ง
แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย เพื(อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที(มีความเกี(ยวขอ้ง 
(รวมถึงทุกครัD งที(มีการเปลี(ยนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ริหาร  ซึ(งเป็นส่วนไดเ้สียที(เกี(ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัย่อย โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ ัดเก็บและส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษทั และประธาน
กรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียที(มีการเปลี(ยนแปลงใหที้(ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ
ทุก 6 เดือน ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที(ดว้ยความซื(อสัตยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
รายงาน ดงันีD  

• รายงานเมื(อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครัD งแรก 
• รายงานทุกครัD งเมื(อมีการเปลี(ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย หรือทุก 6 เดือน 
• ในกรณีที(กรรมการพน้จากตาํแหน่ง และได้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื(อง 

กรรมการท่านนัDนไม่ตอ้งยื(นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี(ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
• กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็น

ประจาํทุกปี ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี (เพิ(มเติม) 
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   5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และกาํหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูล ความ
โปร่งใส รายงานทางการเงินและการดาํเนินการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางทัDงทางดา้นการเงินและมิใช่การเงินที(ถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ เชื(อถือได ้และทนัเวลาอยา่งสมํ(าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนบุคคล
ทั(วไป คณะกรรมการบริษทัมุ่งมั(นที(จะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด เพื(อให้เป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบั
แกไ้ข พ.ศ. 2551) และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยกาํหนดให้ผูที้(มีหน้าที(
เกี(ยวขอ้งทัDงทางตรงและทางออ้ม หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายให้ขอ้มูลที(ถูกตอ้งครบถว้น บนพืDนฐานของขอ้มูลที(เป็นจริง โดย
ระมดัระวงั 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที(เกี(ยวขอ้ง ซึ(งหมายถึง คณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายจดัการของบริษทั และพนกังานในหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัขอ้มูล หรือ
มีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจที(เกี(ยวกบัขอ้มูลที(ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา และงานนัDนๆ เขา้
ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื(อนไหวของราคาหุน้ของบริษทั และขอ้มูลภายในนัDนยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนดงักล่าว ผูบ้ริหารและพนกังานเหล่านัDนจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลภายในไวก้บับริษทั จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูล
แก่สาธารณะ มีดงันีD  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทัไป
เปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื(อประโยชน์แก่บุคคลอื(นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งไม่ทาํการซืDอขาย โอน  หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือ เขา้ทาํนิติกรรมอื(นใด โดยใชค้วามลบั  
และ/หรือ  ขอ้มูลภายในของบริษทั อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือ ทางออ้ม 

3. ห้ามบุคคลที(เกี(ยวขอ้งซืDอขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาํปี  และภายใน 24 ชั(วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) 

4. ในกรณีที(ทราบขอ้มูลใดๆ ที(ยงัไม่เปิดเผยซึ( งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ซืDอขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา u� ชั(วโมง  นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนัDนสู่สาธารณะทัDง
หมดแลว้ 

5. คณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือผูที้(เกี(ยวขอ้งกบัขอ้มูล ไดร้ายงานการเปลี(ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยแจง้ผ่านทาง
เลขานุการบริษทั เพื(อการรายงานการเปลี(ยนแปลงดงักล่าวแก่ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

การดูแลเรื(องการใชข้อ้มูลภายในของบริษทันัDน  บริษทัฯ ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของพนกังานทุก
ระดบั หมวดวนิยัและลงโทษกาํหนดวา่ พนกังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนวนิยัที(กาํหนดไว ้ใหถื้อวา่พนกังานผูน้ัDนทาํผิด
วนิยัและตอ้งไดรั้บโทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความวา่ “เปิดเผยความลบัของบริษัท เจตนาทาํลายชื�อเสียง ความ
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เชื�อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนกังานผูท้าํผิด
จะไดรั้บโทษรุนแรงถึงขัDนไล่ออก 
     6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 

   บริษทั ได้กาํหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายงักรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั  ในกรณีที(พบเหตุการณ์กระทาํที(ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  หรือกรณีถูกละเมิด  และมีกระบวนการดาํเนินการเมื(อไดรั้บขอ้ร้องเรียน และ
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ ตามที(ระบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(น และเปิดเผยบนหน้า
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

 

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที)ถูกละเมดิสิทธิ 
1. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมการตรวจสอบ 
 Email:   ind_dir@pdgth.com 
2. จดหมายจดัส่งทางไปรษณีย ์ หรือยื(นโดยตรงที(: 
 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 ผา่น  ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
  เลขที( 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
  โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: ind_dir@pdgth.com 

หรือส่งผา่นช่องทางเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php  
คณะกรรมการบริษทั :    cs@pdgth.com 
คณะกรรมการตรวจสอบ :    ind_dir@pdgth.com 
เลขานุการบริษทั: :    cs@pdgth.com 

หรือหากมีขอ้สงสยัเกี(ยวกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(น สามารถสอบถาม
ที(:สาํนกังานเลขานุการ/เลขานุการบริษทั 
โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: cs@pdgth.com 

ทัDงนีD  บริษทัฯ ไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางที(กาํหนด โดยในปี 2558 ไม่
มีเหตุการณ์  บ่งชีD เรื(องการทุจริตคอร์รัปชั(น จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 

 
      7.   การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที)สําคญั  

   บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที(สําคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และทนัเหตุการณ์  มีสาระสําคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที(  
9/2558  เมื(อวนัที( 14 ธนัวาคม 2558  มีมติอนุมติัใหซื้Dอหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย “บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั”  จาก
ผูร่้วมทุนจาํนวน 9,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ และโครงสร้างหลงัจากการซืDอหุ้น
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ดงักล่าว บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนทัDงหมดและเรียกชาํระค่าหุ้น
แลว้ ซึ(งไดด้าํเนินการแลว้เสร็จในเดือนธนัวาคม 2558  

 
   8. ด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ 

   บริษทั เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ปฏิบติัหน้าที(ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ทาํหนา้ที(สื(อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที(ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุน
สถาบนั นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที(เกี(ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชีDแจงกรณีข่าว
ลือ ข่าวสารที(ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงแก่นกัลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผูบ้ริหารและการเยี(ยมชมกิจการ เช่น 
การตอบคาํถามทางโทรศพัท์หรือ  E-mail การเผยแพร่ผ่านสื(อ การจดัทาํ Press Release และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจาํไตรมาส ผ่านหนา้เวบ็ไซต์
ของบริษทัที( www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื(อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอื(นๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั   

 นอกจากตอ้งปฏิบติัตามจรรยาบรรณพนกังานของบริษทัแลว้ คณะกรรมการไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติั ดงันีD  

 จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์ 
1. เปิดเผยขอ้มูลที(สาํคญัและจาํเป็น ต่อการตดัสินใจลงทุน อยา่งถูกตอ้ง เพียงพอ และทนัเวลา 
2. รักษาความลบัของบริษทัและไม่ใชข้อ้มูลภายใน เพื(อประโยชน ์ส่วนตนและผูอื้(น 

3. เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมและ เป็นธรรม โดยเปิดโอกาสใหบุ้คคลที(เกี(ยวขอ้งทุกกลุ่ม สามารถเขา้ถึงและ

สอบถามขอ้มูลนกัลงทุนสมัพนัธ์ได ้

4. ปฏิบติัหนา้ที(ดว้ยความซื(อสตัยสุ์จริต ในวชิาชีพ บนพืDนฐานของหลกัการของความเท่าเทียมกนั ไม่มีการ

เลือกปฏิบติับนอามิสสินจา้งใดๆ ที(เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอืDอประโยชน์ส่วนตนมากกวา่ผลประโยชน์ 

ของบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียที(เกี(ยวขอ้ง 

5. สร้างความเชื(อมั(น สร้างภาพลกัษณ์ และทศันคติที(ดีของบริษทัฯ ตลอดจนสร้างความสมัพนัธ์อนัดีแก่ทุกฝ่าย 

6. ปฏิบติัตามแนวทางการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน และการซืDอขายหุน้ที(บริษทักาํหนดอยา่งเคร่งครัด 

7. ปฏิบติัหนา้ที(ดว้ยความรู้ ความสามารถอยา่งเตม็ที( และมีความเป็นมืออาชีพ 

8. หมั(นศึกษาหาขอ้มูลบริษทั และหาความรู้เพื(อพฒันาตนเองอยา่งสมํ(าเสมอ 

ในปี 2558 บริษทัมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื(อให้ผูบ้ริหารระดับสูงได้พบปะกับนักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบนั นกัวเิคราะห์ และสื(อมวลชนอยา่งสมํ(าเสมอ โดยไดน้าํเสนอผลการดาํเนินงานของบริษทัผ่านช่องทาง และกิจกรรม
ต่างๆ สรุปไดด้งันีD   

 - เขา้ร่วมกิจกรรมพบปะนกัลงทุน(Opportunity Days) ซึ(งจดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยจาํนวน 2 ครัD ง 
เพื(อรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2557 ในเดือนมีนาคม และ รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับ
งวด m เดือนปี 2558 ในเดือนกนัยายน 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 80 

 

- ใหก้ารตอ้นรับผูถื้อหุน้ นกัลงทุนรายยอ่ย เยี(ยมชมกิจการจาํนวน 1 ครัD ง (ในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ปี 2558) 

 - เขา้ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงาน mai Forum 2015 เพื(อนาํเสนอสินคา้ และขอ้มูลของบริษทัให้กบันกัลงทุน 
และผูส้นใจที(เขา้ร่วมงาน ซึ(งจดัโดย ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ (maiA)  

- เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคลื(อนไหวทางธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และภาพข่าว
กิจกรรมต่างๆของบริษทัผา่นสื(อมวลชนต่างๆอยา่งสมํ(าเสมอ  

 - เขา้ร่วมงานจดัแสดงสินคา้ใหญ่ที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัอยา่งสมํ(าเสมอไดแ้ก่ งาน “Thailand Industrial 
Fair 2015” ในเดือนกมุภาพนัธ์ งานสปัดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ (Narional Safety week 2015)ในเดือนกรกฎาคม  

 - เขา้ร่วมโครงการ Stock Mart ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี SET in the City 2015 โดยให้การ
สนบัสนุนสินคา้ ของที(ระลึกของบริษทั เพื(อเป็นการประชาสมัพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทัแก่ผูล้งทุนที(เขา้ร่วมงาน 

          - สนบัสนุน CD รายงานประจาํปีของบริษทั เพื(อเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลบริษทัใหแ้ก่ ผูล้งทุนและผูเ้ขา้เยี(ยมชมบูธ 

ตลาดหลกัทรัพย ์ในงาน Money Expo กรุงเทพฯ    

 นอกจากนีD   บริษทัมีการให้ขอ้มูลเกี(ยวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลนาํเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที(บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที( 
www.pdgth.com โดยบริษทัจดัทาํเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เพื(อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูล
อยา่งเท่าเทียม กรณีที(ผูถื้อหุ้น นักลงทุน หรือผูส้นใจ มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการนดัหมายเขา้พบผูบ้ริหารและเยี(ยมชมกิจการ 
สามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัที( โทรศพัท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206  โทรสาร 0-2791-0100 
หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 

หมวดที) 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 5.1  โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ(งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที(สามารถเอืDอประโยชน์
ให้กับบริษทั โดยเป็นผูที้(มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายของบริษัทโดยร่วมกับผูบ้ริหารระดับสูงวางแผนการ
ดาํเนินงานทัDงระยะสัDน ระยะยาว ตลอดจนกาํหนดนโยบายการเงิน การบริหารความเสี(ยง และภาพรวมขององคก์ร มีบทบาท
สาํคญัในการกาํกบัดูแล ตรวจสอบ และประเมินผลการดาํเนินงานของบริษทัและผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงให้
เป็นไปตามแผนที(วางไวอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ในปี 2558 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 9 คน ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ จาํนวน 4 คน 
กรรมการที(ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คน และกรรมการที(เป็นผูบ้ริหาร 4 คน โดยมีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ของ
จาํนวนกรรมการบริษทัทัDงหมด ทาํใหเ้กิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื(องต่างๆ ตลอดจนการสอบทานการ
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บริหารงานของฝ่ายบริหารเพื(อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ทัD งนีD  คุณสมบติัและจาํนวนกรรมการอิสระเป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด (ก.ล.ต.) มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1ใน 3 ของจาํนวนกรรมการ หรือคิดเป็น
สดัส่วนร้อยละ 44.44 ของจาํนวนกรรมการทัDงหมด โดยมีรายนามกรรมการอิสระและนิยามกรรมการอิสระ ตามที(แสดงไว้
ในรายงานประจาํปี 2558 หมวดโครงสร้างการจดัการ) 

  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษทั  มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวสิยัทศัน์ กลยทุธ์ ขององคก์รให้เกิดการเติบโตอยา่งย ั(งยืน 
โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 1/2558  เมื(อวนัที( 18 มกราคม 2558 ไดก้าํหนดใหมี้การทบทวนวสิยัทศัน์และ
พนัธกิจของบริษทัเป็นประจาํทุกปีเพื(อให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที(มีการเปลี(ยนแปลง  ตลอดจนให้สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑใ์หม่ที(มีการปรับปรุงใหส้อดคลอ้งกบั ASEAN CG Scorecard ตามขอ้เสนอแนะของ IOD  โดยคณะกรรมการได้
พิจารณาทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกิจของบริษทัเพื(อใหผู้บ้ริหารและพนกังานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกนั และยงัไม่
มีการเปลี(ยนแปลงแต่ประการใด 

   คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดใหมี้การประชุมเชิงปฏิบติัการร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดยมีวตัถุประสงคใ์น
การจดัทาํแผนกลยทุธ์เพื(อการเติบโตอย่างย ั(งยืน (ทัDงระยะสัDนและระยะยาว)  เมื(อวนัที( 23-25 ตุลาคม 2558  ที(  ชยัพฤกษ ์      
รีสอร์ท จ.นครนายก  โดยไดเ้ชิญผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารทรัพยากรมนุษย ์และกลยุทธ์
การตลาด มาเป็นวิทยากรในการจดัทาํแผนกลยุทธ์องคก์รระยะยาว รวมถึงกาํหนดดชันีชีD วดัความสําเร็จขององค์กรในปี 
2559 
   ในการประชุมดงักล่าว คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติเห็นชอบให้ปรับเปลี(ยนวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององคก์ร 
เพื(อมุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2020  ทัD งนีD  ให้มีผลตัDงแต่วนัที( 10 พฤศจิกายน 2558 และได้ประกาศแก่
พนกังานรับทราบโดยทั(วกนั  
   อนึ( ง บริษัท ถือโอกาสนีD จัดปฐมนิเทศกรรมการใหม่แก่ “พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนดี” ตามนโยบายและ
กระบวนการของบริษทั และแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารอย่างเป็นทางการ พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการบริษทัแก่
กรรมการใหม่ในคราวเดียวกนั  
 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตัDงคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื(อปฏิบติัหนา้ที(เฉพาะเรื(อง และเสนอเรื(อง
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษทั ไดจ้ดัใหมี้ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(Charter) เพื(อกาํหนดหนา้ที(และความรับผิดชอบต่างๆ และไดเ้ปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวที(เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย ทัDงนีD  ไดมี้
การประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ที(ของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครัD ง นอกจากนีDคณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตัDงคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื(องชุดอื(นๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที(
เปลี(ยนแปลง 
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5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้
ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นบญัชีและการเงินเป็นที(ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ์ และนาย
นพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบที(เป็นผูที้(มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที(จะทาํหนา้ที(
ในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี(ยง 
สอบทานการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยทาํหน้าที(สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบขอ้บังคบัที(เกี(ยวขอ้ง 
ตลอดจนกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากล รวมทัDงสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี(ยงที(
รัดกมุ เหมาะสม ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติัหนา้ที(และแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เป็นหน่วยปฏิบัติซึ( งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัD งมีการปรึกษาหารือกับผูส้อบบัญชี ที(ปรึกษา และ
ผูเ้ชี(ยวชาญดา้นกฎหมายและการบญัชีเป็นประจาํ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายจดัการเขา้ประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาส เพื(อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื(องต่างๆ นอกจากนีD  คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัสามารถหาที(ปรึกษาภายนอกที(เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทัDงหมด 

ในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครัD ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทุกครัD ง 

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เพื(อทาํหน้าที(
พิจารณา ทบทวน พิจารณาสรรหาและคดัเลือกบุคคลที(เหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัทดแทนกรรมการที(ครบ
กาํหนดตามวาระ ติดตามแผนสืบทอดตาํแหน่งเพื(อสรรหาบุคคลที(เหมาะสมสาํหรับการดาํรงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง
ตัDงแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึDนไป ทบทวนโครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติัที(หลากหลายของกรรมการหรือมีความรู้เกี(ยวขอ้ง
กบัการดาํเนินธุรกิจ ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ และติดตาม
ความเปลี(ยนแปลงและแนวโนม้ตลาดเกี(ยวกบัการบริหารผลตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั เพื(ออนุมติัหรือเพื(อเสนอต่อ
ที(ประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี  ทัDงนีD   บริษทัใชผ้ลการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 จากสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และแนวปฏิบติัเมื(อเทียบกบัตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนัเป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร เพื(อเสนอเป็นนโยบายค่าตอบแทนที(สามารถรักษากรรมการและจูงใจผูบ้ริหารระดบัสูง
ในการบริหารกิจการที(ก่อใหเ้กิดมูลค่าเพิ(มแก่องคก์รเพื(อการติบโตอยา่งย ั(งยนื   

ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 3 ครัD ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบ
ทุกครัD ง 
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 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี)ยง 

คณะกรรมการบริหารความสี(ยง ประกอบด้วย  กรรมการที(มิใช่ผู ้บริหาร  กรรมการ หรือผูบ้ริหาร และ
ผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี(ยวขอ้ง จาํนวนไม่เกิน 5 คน ซึ( งคุณธีรเดช จารุตัDงตรง กรรมการบริษทั 
ไดรั้บการแต่งตัDงให้ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง และที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 1/2559  
เมื(อวนัที(  18 มกราคม 2559 ได้มีมติแต่งตัD ง นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ให้เข้ามาดํารงตําแหน่ง 
กรรมการบริหารความเสี( ยง เพิ(มอีก 1 คน มีผลตัD งแต่ว ันที(  18 มกราคม 2559 ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะ
กรรมการบริหารความเสี(ยงมีจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที(เป็นผูบ้ริหาร 3 คน และ กรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน และที(ปรึกษาผูท้รงคุณวฒิุอีก 1 คน ทัDงนีD  เพื(อทาํหนา้ที(ในดา้นการบริหารจดัการความเสี(ยงที(อาจส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  

  ในปี 2558 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดรั้บการแต่งตัDงจากคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที(กาํหนด
นโยบายการบริหารความเสี(ยง กลยทุธ์ โครงสร้างของคณะกรรมการและทรัพยากรที(ใชใ้นการบริหารความเสี(ยงของบริษทั
ให้สอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเสี(ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั ตลอดจนกาํกบัดูแลทบทวน
เกี(ยวกบันโยบายกลยทุธ์และวิธีปฏิบติั เพื(อให้มั(นใจไดว้า่บริษทัมีกลยทุธ์และกระบวนการบริหารความเสี(ยงที(ไดถู้กนาํไป
ปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี(ยงทัDงหมด ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบ
การบริหารความเสี(ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบติัตามนโยบายที(กาํหนด  

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง มีหนา้ที(และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี(ยงตามที(ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ต่อคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือหนา้ที(อื(นใดที(คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัD ง  ทัDงนีD เพื(อนาํผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ดาํเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพและบรรลุวตัถุประสงคที์(กาํหนดไว ้

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีการประชุม 5 ครัD ง กรรมการเขา้ประชุมอยา่งสมํ(าเสมอ  

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที)ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

บริษทั กาํหนดโครงสร้างการจดัการและแบ่งแยกบทบาทหนา้ที(ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั
กบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนและเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการบริษทัทาํหน้าที(ในการ
กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารระดบัสูงในระดบัองคก์ร ในขณะที(ฝ่ายบริหารระดบัสูงทาํ
หนา้ที(ในการดาํเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที(กาํหนด และติดตามดูแลผลการดาํเนินงานอยา่สมํ(าเสมอจาก
ขอ้มูลรายงานในการประชุมประจาํเดือน ซึ(งคณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ที(ของฝ่ายจดัการ เวน้แต่การมี
ส่วนเขา้ร่วมในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม ในกรณีที(การปฏิบติัหนา้ที(ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจ
ที(กาํหนด 

  ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการที(เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั  ตลอดจน
ไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั เพื(อใหก้ารแบ่งแยกหนา้ที(ระหวา่งการกาํกบัดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษทักบัการ
บริหารงานไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันัDน ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที(บริหาร จึง
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มิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยทัD งสามตําแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตัD งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ( งอาจเป็น
บุคคลภายนอกที(มิใช่ผูบ้ริหารก็ได ้ทัDงนีD  เพื(อให้ไดบุ้คคลที(มีคุณสมบติัเหมาะสมที(สุดเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์รสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งย ั(งยนื 

 
5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
อย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองค์กร เพื(อนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป โดยมีขัDนตอนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการพิจารณาจากคุณสมบติัที(หลากหลายโดยการทาํ 
Borad Matrix ประกอบการพิจารณา  (สามารถดูรายละเอียดในหมวดโครงสร้างการจดัการ ขอ้ 7. การสรรหากรรมการและ
ผูบ้ริหาร)  

  โดยในปี u��� คณะกรรมการบริษทั ครัD งที( m/u��� เมื(อวนัที( �u ตุลาคม u��� ไดมี้มติอนุมติัให้ปรับโครงสร้าง
การบริหารใหม่โดยเพิ(มตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื(อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์ร
เพื(อการเติบโตของอยา่งย ั(งยืน และคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาสรรหาบุคคลที(มีคุณสมบติั
เหมาะสมดงักล่าว ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( �/u���  เมื(อวนัที( �� มกราคม u��� จึงไดมี้มติแต่งตัDงผูบ้ริหาร
ระดบัสูง คือ นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย “ผล วอ
เตอร์” ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ อีก � ตาํแหน่ง และปรับเลื(อนตาํแหน่งให้นายปโยธร มุง้ทอง ปัจจุบนัดาํรง
ตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม Safety และกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย “ผล พาลาเดียม” เป็นผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่าย
ขายกลุ่ม Safety  ส่วนฝ่ายพฒันาธุรกิจยงัไม่มีการแต่งตัDงบุคคลใดที(เหมาะสม 

5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดปี เพื(อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ( งในปี 2558 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการจาํนวน 9 ครัD ง (รวมวาระพิเศษ 1 
ครัD ง) มีกาํหนดแผนการประชุมประจาํปีและวาระประชุมล่วงหนา้เพื(อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 
โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที(บริหารและ/หรือประธานกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณาเรื(องเพื(อนาํเขา้เป็น
ระเบียบวาระการประชุม เรื(องแจง้เพื(อทราบ เรื(องติดตาม หรือเรื(องเพื(อพิจารณา และอื(น(ถา้มี) ซึ( งเลขานุการคณะกรรมการ
บริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมที(มีสารสนเทศครบถว้น 
ให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัทาํการ เพื(อให้กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อนการประชุมและ
สามารถขอขอ้มูลเพิ(มเติมจากฝ่ายจดัการ และหากมีวาระตอ้งพิจารณาเร่งด่วนที(อาจกระทบต่อโอกาสการดาํเนินธุรกิจ ตอ้ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษทั เป็นกรณีไป (ทัDงนีD การประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบับริษทั) 

  โดยประธานกรรมการฯ ซึ( งทาํหน้าที(ประธานที(ประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้าํและควบคุมการประชุมให้
เป็นไปอยา่งราบรื(น สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ การตดัสินใจลงมติ 
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ไม่ถูกโนม้นา้วโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจดัสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ ทัDงนีD  อาจเชิญ
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้ง เช่น กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยให้เขา้ร่วมประชุม เพื(อเขา้มาอธิบาย 
ชีDแจงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นการเฉพาะเรื(อง (ถา้มี)  โดยประธานที(ประชุมเป็นผูชี้Dขาดและขอ้สรุปจากที(ประชุม ใน
กรณีที(วาระใดๆ ที(กรรมการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนัDนตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและไม่อยู่ในห้องประชุม 
เพื(อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและเป็นอิสระในการพิจารณาเรื(องต่างๆ  และหลงัเสร็จสิDนการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาํคญั และจดัเก็บรายงานการประชุมที(ผา่นการรับรองแลว้จากคณะกรรมการบริษทั  โดยมีระบบการจดัเก็บอยา่งเป็น
ระบบ ถือเป็นเอกสารความลบัของบริษทั จดัเก็บทัDงในรูปแบบแฟ้มเอกสารตน้ฉบบั และเอกสารอิเล็คทรอนิกส์เพื(อความ
สะดวกในการสืบคน้อา้งอิงโดยจดัเก็บอยา่งนอ้ย 5 ปี ที(ส่วนงานเลขานุการบริษทั สงักดัสาํนกังานเลขานุการ 

   ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี การประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครัD งมีกรรมการเขา้ร่วมในที(ประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัDงหมดจึงครบองค์ประชุม และกาํหนดองค์ประชุมขัDนตํ(า ณ ขณะลงมติตอ้งมี
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที(เขา้ประชุม และสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมทัDงหมดในแต่ละปี  ในปี 2558 มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ(าเสมอ 
โดยเฉลี(ยกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 89.90 ของการประชุมทัDงหมด (จาํนวน 9 ครัD ง) 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบติัและรายงานผลการดาํเนินงาน
เทียบกบัเป้าหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส  และให้ขอ้เสนอแนะที(เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
สาํหรับเดือนที(ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการจะไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย (ถา้มี) อยา่งต่อเนื(อง โดยจดัส่งเอกสารสรุปผลการดาํเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสาํคญัของบริษทัรวมถึงการปรับปรุง
หลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดที(เกี(ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษทัสื(อสารผ่านทาง E-
mail โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการครบถว้น 

ทัDงนีD  บริษทัมีเลขานุการบริษทัทาํหนา้ที(เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึ( งทาํหนา้ที(ในการดาํเนินการเกี(ยวกบั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัที(เกี(ยวขอ้งกบั
ขอ้กาํหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที(เกี(ยวขอ้ง 

   การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มกีรรมการที)เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 

   คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที(เป็นผูบ้ริหารเขา้
ร่วมประชุม จาํนวน  1  ครัD ง เพื(ออภิปรายปัญหาทั(วไปเกี(ยวกบัการจดัการหรือการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการ 
ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที( เกี(ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเพื(อการปรับปรุงพฒันาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจา้หน้าที(บริหารทราบและดาํเนินการเกี(ยวกับ
ประเด็นดงักล่าว และที(ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคราวต่อไป 
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 บทบาทหน้าที)ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหนา้ที(ประธานในที(ประชุมคณะกรรมมการบริษทั  ในกรณีที(ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที(ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที(ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ที(เป็นประธานใน
ที(ประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที(ได ้ใหก้รรมการซึ(งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ(งเป็นประธานในที(ประชุม 

 บทบาทหนา้ที(ประธานกรรมการ มีดงันีD  
1. กาํหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ (ประจาํปี) 
2. กาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที(บริหาร และกลั(นกรองวาระประชุม

ในแต่ละครัD ง 
3. ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายที(เกี(ยวขอ้ง 
4. ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระประชุมที(กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมใหส้าํเร็จลุล่วง

เป็นไปอยา่งราบรื(น 
5. เป็นผูริ้เริ(ม ใหข้อ้เสนอแนะ คาํชีDแจง หรือตอบคาํถามต่างๆ ใหแ้ก่ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6. ใหค้าํปรึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุน ฝ่ายจดัการใหท้าํงานที(ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จลุล่วง 
7. วเิคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา พิจารณาตดัสินใจเรื(องต่างๆ ที(มี

สาระสาํคญั 
8. การออกเสียงลงมติใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที(ประชุมออกเสียง

เพิ(มอีกหนึ(งเสียงเป็นเสียงชีDขาด 
9. กาํกบั ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื(อง หรืออาจมอบหมายใหเ้ลขานุการ

บริษทัเป็นผูรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื(อง 
10. อื(นๆ (ถา้มี) 

 
 5.6  เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตัD งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีอาํนาจหน้าที(ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 และตอ้งปฏิบติัหนา้ที(ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื(อสัตยสุ์จริต รวมทัD งเพื(อทาํหน้าที( เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที(ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงันีD    

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนีD  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที(รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วน
ไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบั
แต่วนัที(บริษทัไดรั้บรายงานนัDน 

3. ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด นอกจากนีD  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที(
อื(นตามที(คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันีD  
• ดาํเนินการจดัการเรื(องการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ 
• ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื(องอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที(ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที(ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที(ประชุมผู ้

ถือหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที(กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานฯ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูล

และรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที(กาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย 

และขอ้บงัคบัอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งรวมทัDงประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
• ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 โดยเลขานุการบริษัทที(คณะกรรมการแต่งตัD งขึD นเป็นผูที้(คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนกังานเลขานุการ ซึ( งเป็นหน่วยงานที(สนบัสนุนงานเลขานุการ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี (ประวติั
และคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “คณะผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั” 

 ในปี 2558 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนา รับฟังการชีD แจง และการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างที(
เกี(ยวขอ้งซึ(งจดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน เพื(อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงงานเลขานุการบริษทัและการกาํกบั
ดูแลกิจการใหมี้ประสิทธิภาพยิ(งขึDน 

 5.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 

  5.7.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการบริษัท เพื(อให้กรรมการแต่ละท่าน
ประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการทัDงคณะ (Self Assessment) เป็นประจาํทุกปี เพื(อใชเ้ป็นกรอบในการตรวจสอบ
การปฏิบติังานในหนา้ที(ของคณะกรรมการบริษทัว่าไดด้าํเนินการตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีตามที(ไดอ้นุมติัไว ้
และ/หรือตามแนวทางปฏิบติัที(ดี (Good Pratices) ของบริษทัจดทะเบียน เพื(อปรับปรุงการปฏิบติังานของคณะกรรมการ
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บริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบายที(กาํหนดไว ้และเพื(อทบทวนผลการปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรคที(เกิดขึDนในรอบปีที(ผ่านมา 
เพื(อเพิ(มประสิทธิผลการกาํกบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทัลาํดบัต่อไป  

หลกัเกณฑที์(ใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ในปี 2558 คณะกรรมการเห็นชอบให้ใชแ้บบประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการที(เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาปรับใชใ้ห้ครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัการปฏิบติั
หน้าที(ของคณะกรรมการทุกด้าน แบบประเมินทัD งคณะแบ่งเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่  (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของ
คณะกรรมการ (2) บทบาท หนา้ที(และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การทาํหนา้ที(
ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร 

โดยทาํการประเมินการทาํงานคณะกรรมการในภาพรวมขององคค์ณะ และใชค้ะแนนเฉลี(ยของกรรมการทุกคน
สรุปผลประเมินเป็นภาพรวม  สรุปผลประเมินวา่กรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ที(รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการ
ปฏิบติัที(ดีของกรรมการ โดยมีขอ้เสนอแนะให้ปรับปรุงแผนการพฒันากรรมการ และการพฒันาแผนสืบทอดตาํแหน่งงาน
ผูบ้ริหารให้ครอบคลุมมากขึDน มีคะแนนเฉลี(ย 98.75 คะแนน ซึ( งถือวา่อยูใ่นระดบัดีเยี(ยม ในปี 2558 ยงัไม่มีการประเมินผล
กรรมการรายบุคคล 

5.7.2  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทัDงคณะ 
ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ( งแบ่งเป็น 2 
ส่วน  

ส่วนที( 1. การทาํหนา้ที(โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดมี้การปฏิบติัหนา้ที(ตามกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 ส่วนที( 2. การปฏิบติัหนา้ที(เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพออยา่งเหมาะสม  

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2558 แก่
คณะกรรมการบริษทัเพื(อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 2/2559 เมื(อวนัที( 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ( งผล
ประเมินสรุปวา่การ องค์ประกอบ คุณสมบติั และการปฏิบติัที(สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของตลาดหลกัทรัพยฯ์  และ
ครบถว้น สามารถปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที(ไดรั้บมอบหมายตามที(กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 โดยได้จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีเพื(อเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ประจาํปีไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 
 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบ
ประเมินตนเองตามที(เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบ
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ประเมินแบ่งเป็น 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหนา้ที(
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ว่ามี
โครงสร้างและคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที(ไดรั้บมอบหมายตามที(กาํหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี(ย 98.75 คะแนน ซึ( งถือวา่อยู่ในระดบัดีเยี(ยม โดยไดจ้ดัทาํ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2558 ไวใ้นหัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน” 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงตาม ที(ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ การประชุม การปฏิบติัหนา้ที(ของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง 
ที(สามารถปฏิบติังานตามหนา้ที(รับผิดชอบที(ไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสมตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง มี
คะแนนเฉลี(ยเตม็ 100 คะแนน ซึ(งไดส้รุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง สาํหรับปี 2558 ไวใ้นหวัขอ้ “รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง” 

5.7.3 การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที)บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที(ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูด้าํรง
ตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที(บริหาร ประจาํปี 2558 เพื(อใชใ้นการพิจารณาผลตอบแทน โดยใชเ้กณฑป์ระเมินที(สอดคลอ้งกบั
ตวัชีDวดัผลความสาํเร็จขององคก์รที(ไดรั้บการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ 75% จาก
ดชันีชีDวดัความสาํเร็จขององคก์รเเทียบกบัเป้าหมายที(กาํหนดประจาํปี และ 10% จากความสามารถหลกั (Core Competency) 
และ 15% จากความสามารถในการบริหารจดัการงาน (Managerial Competency) ซึ( งไดผ้่านการพิจารณากลั(นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  โดยมอบหมายให้ประธาน
กรรมการบริหาร เป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจ้าหน้าที(บริหารรับทราบเพื(อการ
ปรับปรุงพฒันาต่อไป 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตัDงแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึDนไป โดยพิจารณาจากดชันีชีDวดัความสาํเร็จเทียบกบัเป้าหมายที(กาํหนดประจาํปีของผูบ้ริหาร
รายบุคคล 

 

5.8  การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทั กาํหนดใหมี้การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครัD งที(มีการเปลี(ยนแปลงกรรมการ โดยจดัให้มีคู่มือกรรมการ 
เอกสารและขอ้มูลที(เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที(ของกรรมการใหม่ เพื(อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที(ของ
กรรมการ โดยกาํหนดช่วงเวลาที(เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนบัจากที(ไดรั้บการแต่งตัDงเป็นกรรมการบริษทั 
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โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื(องต่าง ๆ  ดงันีD  

1.  เรื(องที(ควรทราบ:  หนงัสือรับรองบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั ลกัษณะธุรกิจ โครงสร้าง
ธุรกิจ โครงสร้างกรรมการ ขอบเขตหนา้ที(กรรมการ คู่มือปฏิบติัตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ คู่มือกรรมการบริษทัจด
ทะเบียน (1-3เล่ม) กฎหมาย/กฎเกณฑต์่างๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบั ตลท. และ สาํนกังาน ก.ล.ต., คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายบริษทัและแนวทางปฏิบตัิในการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั หรือขอ้มูลอา้งอิงที(
สามารถศึกษาไดจ้ากช่องทางที(เผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 2. ความรู้ทั(วไปของธุรกิจ: แนวทางการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เพื(อสร้างความรู้เขา้ใจในการดาํเนินธุรกิจดา้น
ต่างๆ ของบริษทั และ/หรือการแนะนาํฝ่ายจดัการเพื(อใหข้อ้มูลที(ควรทราบ 

3. จัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ/คณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธาน
เจา้หนา้ที(บริหาร และสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี(ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

ในระหวา่งปี 2558 ไดมี้การแต่งตัDงกรรมการใหม่แทนกรรมการที(ลาออก ไดแ้ก่ พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บ
การแต่งตัDงให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนนายธันยา หวงัธาํรง กรรมการที(ลาออก เท่าวาระที(เหลืออยู่ 7 เดือน (ตุลาคม-
เมษายน) โดยให้มีผลตัDงแต่วนัที( 12 ตุลาคม 2558 และไดจ้ดัการปฐมนิเทศกรรมการใหม่พร้อมทัDงส่งมอบคู่มือกรรมการ
บริษทัแก่กรรมการใหม่แลว้เมื(อวนัที( 23 ตุลาคม 2558  

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้การอบรมหลกัสูตรกรรมการ Director Certification Program “DCP” รุ่นที( 216/2016 ที(จดัโดย
สถาบนั IOD ซึ(งอยูร่ะหวา่งการอบรมช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2559 

 
5.9  การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัต่อการพฒันากรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั โดยกาํหนดให้
กรรมการเขา้ใหม่ตอ้งผ่านการอบรมหลกัสูตรที(เกี(ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที(กรรมการอยา่งนอ้ยหนึ(งหลกัสูตรจาก สมาคม
ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) โดยเฉพาะหลกัสูตร Director Certification Program (DCP)  หรือ หลกัสูตร 
Directors Accreditation Program (DAP) รวมถึงหลกัสูตรอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัการเป็นกรรมการบริษทั ซึ( งกรรมการบริษทั 
จาํนวน 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลกัสูตร DCP และ กรรมการ 5 ท่าน ผ่านการอบรมหลกัสูตร DAP โดยในแต่ละปีบริษทัจะ
นาํส่งหลกัสูตรการอบรมที(จดัโดยสถาบนั IOD ใหก้บักรรมการเพื(อพิจารณาเขา้ร่วมการอบรมตามความเหมาะสม นอกจากนีD  
บริษทัสนบัสนุนใหก้รรมการเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาที(จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. และ
สถาบนัที(เกี(ยวขอ้ง เพื(อเป็นการเพิ(มพนูความรู้ในการปฏิบติังานอยา่งต่อเนื(อง 
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ในปี 2558 มีกรรมการที(เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ที(จดัโดยสถาบนั IOD และอื(นๆ ดงันีD  

 

 

ส่วนที) 1. กรรมการที)เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD ประจําปี 2558  มดีังน ีW

หลกัสูตรการอบรม IOD

ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา ประธานกรรมการ Director Certification Program  Update (DCPU) รุ่นที( 5/2015

Ethical Leadership Program (ELP/2015)

รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จําเริญวงศ์ กรรมการอิสระ Advance Audit Programs Class (AACP)  รุ่นที( 19/2015

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที( 25/2015

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที( 2/2015

นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ กรรมการอิสระ Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที( 2/2015

นายธีรเดช จารุต ัDงตรง กรรมการ Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่นที( 14/2015

นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ กรรมการ Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที( 21/2015

ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที( 26/2015

พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นที( 216/2016 (*ระหวา่งศึกษา)

นางสาวเสาวภา ชรุูจิพร เลขานุการบริษทั Anti-Corruption The Practical Guide (ACPG) รุ่นที( 17/2015

ชื(อกรรมการ

ส่วนที) 2. การเข้าอบรมหลักสูตรและการสัมนา อื)นๆ ของกรรมการและเลขานุการบริษทั

ชื(อหลกัสูตรการสมัมนา

ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา ประธานกรรมการ Chairman Forum: Chairman's Role in Building Independence across the Board (ผูอ้ภิปราย)

The 4th National Director Conference 2015

รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จําเริญวงศ์ กรรมการอิสระ เสวนา "ความทา้ทายของการสรรหากรรมการอิสระ"

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระ ความทา้ทายของกรรมการตรวจสอบกบับทบาทการสอบทานขอ้มูลการเงินและขอ้มูลที(มิใชก่ารเงิน

CG Forum -2/2015 "ความรบัผดิชอบคณะกรรมการบริษทักบัฝ่ายจัดการในการควบคมุภายใน"

นพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ กรรมการอิสระ Audit Committee Senimar "Get Ready for Year End"

Financial Instrument for Directors: FID "ผลตอบแทนสรา้งขวญักาํลงัใจ (ESOP/EJIP)"

นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ "เมียนมาร์เชงิลึก" ณ ศูนย์ประชมุแห่งชาตสิิริกติต ์จัดโดย สมาคมนักธุรกจิไทยในเมียนมาร์ (TBAM)

นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ กรรมการ SR Training Direction 2015

ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร Financial Instruments for Directors (FID) “กรณีศึกษาการใชเ้ครื(องมือทางการเงินเพื(อประโยชน์ตอ่ผูถื้อหุ้น"

ทศิทาง CSR ปี 2558  และสมัมนา ESG: The Factors of Sustainability"  จัดโดย สถาบนัไทยพฒัน์             

มูลนิธิบรูณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

  

นางสาวเสาวภา ชรุูจิพร และ  

นางสาวศิริพร อ่อนดี

เลขานุการบริษทั และ                 

นักลงทนุสมัพนัธ์

CS Sharing Forum-1/2558  เลขานุการมืออาชพี:  ผูช้ว่ยคนสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการที(ดี                          

และตวิเขม้ให้เตม็ 100 กบั AGM Checklist ปี 2558

Financial Instrument Workshop : สาํหรบัการเพิ(มทนุและการใชเ้ครื(องมือทางการเงิน

เจาะลึก EJIP  และ ESOP  เครื(องมือเพิ(มแรงจูงใจให้กบัพนักงาน"  และเจาะลึก TSR  และ Warrant    

ทางเลือกในการระดมทนุ

CG Forum-1/2015 "CG in Substance: วฒันธรรมองคก์รกบัหลกับรรษทัภิบาล"

CSR Reporting: การจัดทาํรายงานความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

CS Sharing-2/2015: เลขานุการมืออาชพี: ผูช้ว่ยคนสาํคญัในการกาํกบัดูแลกจิการที(ดี

เขา้รบัฟังการปรบัปรุงกระบวนการขอรบัรองเขา้เป็นสมาชกิโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทย      

ในการตอ่ตา้นทจุริต (CAC)

การเตรียมความพรอ้มเขา้โครงการแนวร่วมปฎบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุริต

CG Forum-3/2015 "Risk Oversigth: High Priority Roles of the Board"

ชื(อกรรมการ
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  5.10 แผนสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดบัสูง 

  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสําคญักบัการจดัให้มีแผนการสืบทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้ริหารเพื(อสืบ
ทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององค์กร ทัDงนีD  เพื(อให้สามารถดาํเนินงานบริหารไดอ้ยา่งต่อเนื(องและสามารถคดัเลือก
บุคลากรที(มีศกัยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที(จะดาํรงตาํแหน่งงานที(สําคญัดงักล่าว โดยใชห้ลกัการพฒันาสาย
อาชีพ (Career Management) และแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Talent  Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดก้าํหนดวิธีการและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงไวเ้ป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรเพื(อใหไ้ดรั้บทราบและเขา้ใจขอบเขตการพฒันาเพื(อให้เติบโตไดอ้ยา่งมั(นคงและยั(งยืนไปพร้อมกบัองคก์ร อนั
จะส่งผลใหบ้ริษทั สามารถบรรลุเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1) บริษทัฯ มีระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานที(จะเขา้มารับหนา้ที(และความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งงานบริหารที(สาํคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 

2) บริษทัฯ มีผูบ้ริหารระดบัอาวโุสลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ที(บริหารที(จะปฏิบติัหนา้ที(แทนไดห้าก
ประธานเจา้หนา้ที(บริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที(ได ้
 
 
 
 
 

ส่วนที) 3. ผู้บริหารระดับสูง

ชื(อหลกัสูตรการสมัมนา

นายพรศกัดิ�  ชนุหจินดา กรรมการผูจ้ัดการ Financial Instrument Workshop : สาํหรบัการเพิ(มทนุและการใชเ้ครื(องมือทางการเงิน

ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชี หลกัสูตร “Mini Master in HR Management”

และการเงิน (CFO) หลกัสูตร "การบริหารความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพื(อการพฒันาอย่างย ั(งยืน (CSR for Corporate Sustainability) ”
หลกัสูตร “ การเสริมสรา้งทกัษะนักปฏบิตั ิCSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ”
หลกัสูตร "Business Information Technology Management Line Manager”

หลกัสูตร “การบญัชทีางนิตวิทิยาศาสตร์ (Forensic Accounting)” 

นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน CG Forum-1/2015 "CG in Substance: วฒันธรรมองคก์รกบัหลกับรรษทัภิบาล"

Going from "Good" to "Great" in…IT Fraud Prevention and Information Security Governance

CG Forum-3/2015 "Risk Oversigth: High Priority Roles of the Board"

นายปโยธร มุง้ทอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย     

กลุ่มสินคา้ Safety

หลกัสูตร "การบริหารความรบัผดิชอบตอ่สงัคมเพื(อการพฒันาอย่างย ั(งยืน (CSR for Corporate Sustainability) ”

หลกัสูตร “ การเสริมสรา้งทกัษะนักปฏบิตั ิCSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ”

ประกาศนียบตัรช ัDนสูงการบริหารงานภาครฐัและฏหมายมหาชน รุ่นที( 15 โดย สถาบนัพระปกเกลา้     

(ระหวา่งศึกษา)
นายธนัยา หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด การประชมุเชงิปฏบิตักิาร กระบวนการ Supply Chain

ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด Positive Thinking /Move Towards CSR Workshop

หลกัสูตร “การปรบัเปลี(ยนเขา้สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015” ,BSI Group (ประเทศไทย)

ชื(อผูเ้ขา้อบรม
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5.11  การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื)น 
   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที(ของกรรมการ เพื(อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาในการ
ในการกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ที( จึงไดป้รับนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ดงันีD  

5.11.1  นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื)นของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื(น เพื(อเพิ(ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที(ในฐานะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนด  “นโยบาย” ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอื(นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน � บริษทั และบริษทัยอ่ยที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนที(กรรมการแต่ละ
คนไปดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน � บริษทั เพื(อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพื(อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  

5.11.2 นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของ
ผูบ้ริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที(บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที(
คณะกรรมการแต่งตัDงใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ หรือตามที(คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

    โดยในปัจจุบนั กรรมการทัDง 9 คน ไม่มีกรรมการที(ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัอื(น
ตามหลกัเกณฑที์(กาํหนดไว ้

 
5.12 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษทั ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการตามสดัส่วนการถือหุน้ คณะกรรมการบริษทัได้
มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื(อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงันีD  

1. แต่งตัD งผูบ้ริหารระดับสูง เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตาม
สดัส่วนของการถือหุน้ของบริษทั 

2. ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที(ดีตามแนวปฏิบติัของบริษทัผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้ริหารที(ไดรั้บ 
  มอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที(สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั 
3. ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํสมํ(าเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั

อยา่งสมํ(าเสมอ 
4. พิจารณาเรื(องสาํคญัที(เกี(ยวขอ้งกบับริษทั เช่น แผนการลงทุน แผนกลยทุธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ เป็น

ตน้ 
5. จดัใหมี้การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหญ่ เพื(อให้มั(นใจวา่มี

การควบคุมภายในที(เพียงพอ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที(เกี(ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
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5.13 หน่วยงานกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตัD งคณะกรรมการชุดย่อยในการกาํกับดูแลด้านต่างๆ ทัDงนีD  มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กาํกบัดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง 
รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการที(สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัที(ดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ครอบคลุมตาม
หลกัการทัDง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหน้าที(สนบัสนุนขอ้มูล
และประสานงานกบัฝ่ายจัดการ หรือขอ้เสนอแนะ และ/หรือการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาล 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือองค์กรอื(นที(
เกี(ยวขอ้ง ไดมี้การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ
บริหารงานตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัที(กาํหนดเพื(อการเติบโตอย่างย ั(งยืนขององค์กรและเกิดความ
น่าเชื(อถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภายนอก 

 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั(นที(จะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบติั
ดา้นความรับผิดชอบต่อสงัคม ตามแนวทางพฒันาองคก์รสู่ความยั(งยืนในระยะยาว และสอดคลอ้งกบัแนวทางการส่งเสริม
พฒันาศกัยภาพของตลาดทุนไทยให้เทียบเท่ากบัตลาดทุนชัDนนาํ อนันาํไปสู่การยอมรับอย่างกวา้งขวาง คณะกรรมการ
บริษทั จึงไดเ้ห็นชอบให้บริษทัฯ เขา้ร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program (ปีที( 2) ที(จดัโดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และบริษทัไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมโครงการ เป็น 1 ใน 5 บริษทัของตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม
เอไอที(เขา้ร่วโครงการนีD  โดยเริ(มตัDงแต่มกราคม 2559 - มีนาคม 2560 โดยการสนบัสนุนของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และสถาบนัไทยพฒัน์ และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เป็นผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การจา้งทีมที(ปรึกษาแก่บริษทั บริษทัฯ หวงัเป็นอยา่งยิ(งวา่จะไดรั้บประโยชน์และนาํความรู้พร้อมทัDงขอ้เสนอแนะที(ไดรั้บมา
พฒันาและบริหารจดัการองคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเพื(อการเติบโตอยา่งย ั(งยนื 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

   คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี ยึดถือตามหลกัธรรมาภิบาลที(ดีเป็น
ขอ้พึงปฏิบัติตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีของบริษทัจดทะเบียน เพื(อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัสร้างความ
เชื(อมั(นต่อนกัลงทุนและมีความเจริญเติบโตอยา่งย ั(งยนื โดยมีกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูผ้ลกัดันและกํากับให้เกิดการนําไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทํางาน โดยให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติัตัDงแต่ปี 2555 และไดท้าํการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษทัแก่นกัลงทุนทราบ 

   บริษทั กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัD ง โดยใน
ปี 2558 ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัเกณฑ ์Asean CG Scorecard เพื(อนาํมาปฏิบติัและปรับ
ใชต้ามความเหมาะสม พร้อมทัDงชีDแจงเหตุผลที(ทาํให้ไม่สามารถปฏิบติัตามหลกัการดงักล่าว และ/หรือมาตรการทดแทนที(
บริษทันาํมาใช ้พร้อมทัD งให้รายการการกาํกับดูแลกิจการที(ดีไปปฏิบัติใชแ้ก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
ผูเ้กี(ยวขอ้งรับทราบ ซึ(งจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
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 สาํหรับส่วนที(ยงัไม่ไดป้ฏิบติั บริษทัจะนาํไปเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ไดแ้ก่ 
ข้อที)ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ( งหนึ( งถ้าประธานกรรมการ
บริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจา้หน้าที(บริหาร 
ซึ( งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที(ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื(อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและการ
กาํกบัดูแลที(ดี 

2. คณะกรรมการควรกาํหนดใหก้รรมการอิสระมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื(องไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที(แต่งตัD งให้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ
อิสระครัD งแรก 

3. คณะกรรมการควรกาํหนดจาํนวนวาระที(ดาํรง
ตาํแหน่งติดต่อกันไดน้านที(สุดของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดวาระที(ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ 
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื(องจากบริษทัเชื(อมั(นว่ากรรมการบริษทั
เป็นผูที้(มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดาํรง
ตาํแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ไดดี้ยิ(งขึDน 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
     ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทัDงคณะ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. กาํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้
ต่อคณะกรรมการหรือผูที้(กรรมการมอบหมาย
เกี(ยวกบัการซืDอ ขายหุ้นของบริษทัตนเองอย่าง
นอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ ก่อนทาํการซืDอขาย 

คณะกรรมการไดก้าํหนดมาตรการป้องการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบของ
บุคคลผูเ้กี(ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนํา
ขอ้มูลที(ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชก้ระทาํรายการหรือเพื(อประโยชน์
ส่วนตนที(อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่าง
ร้ายแรง โดยกาํหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

   

   ทัD งนีD  บริษทักาํหนดหลกัการกํากับดูแลกิจการที(ครอบคลุมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ 
บทบาทหนา้ที(และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย การบริหารความเสี(ยงและการควบคุมภายใน 
นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน แนวทางปฏิบติัในกรณีที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ( งไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการของบริษทับนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื(อสื(อสารแก่นกัลงทุนและ
ผูส้นใจทั(วไปรับทราบ 

   จรรยาบรรณธุรกจิ 

  นอกจากนีD  คณะกรรมการบริษทั ยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน เพื(อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษทั เชื(อมั(นวา่จะเป็นการส่งเสริมใหก้ารกาํกบัดูแลองคก์รเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาล
ที(ดีและสร้างความเชื(อมั(นในการดาํเนินธุรกิจ และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ร ทัDงนีD  บริษทัไดเ้ผยแพร่
บนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com สรุปแนวทางปฏิบติั ไดด้งันีD  
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1. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัยดึถือจริยธรรม ความซื(อสัตย ์และความมีคุณธรรม เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจที(ถูกตอ้ง

และเป็นธรรม จึงไดส่้งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด โดยกาํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษรถือเป็นภาระหนา้ที(ตอ้งร่วมกนั
ในการยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน ดว้ยความซื(อสตัยสุ์จริตภายใต้
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ดาํเนินธุรกิจที(โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื(อการพฒันาองคก์รสู่
ระดบัมาตรฐานสากล ซึ( งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัในหัวขอ้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมธุรกิจของ
บริษทั ประกอบดว้ยสาระสาํคญั ไดแ้ก่ 

• ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์: เพื(อใหเ้กิดความเป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย  จึงถือเป็นนโยบายของบริษทั ที(
จะป้องกนัการแสวงหาประโยชน์ส่วนตน จากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั 

• ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น: การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและการปฏิบัติหน้าที(อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื(อสร้างผลตอบแทนที(ดีใหก้บัผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื(องและยั(งยนื 

• นโยบายและการปฏิบติัต่อพนกังาน: บริษทัตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที(มีคุณค่ายิ(ง เป็นปัจจยัหลกั
แห่งความสาํเร็จของการบรรลุเป้าหมายองคก์ร 

• นโยบายและการปฏิบัติต่อลูกคา้: บริษทัตระหนักว่า ความพอใจของลูกคา้เป็นกุญแจสําคญัซึ( งนาํไปสู่
ความสาํเร็จของบริษทั อยา่งย ั(งยนื การรักษาความพึงพอใจลูกคา้จึงเป็นหนา้ที(ของทุกคนในองคก์รที(จะตอ้ง
ร่วมมือกนั 

• นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่คา้: บริษทัมีนโยบายปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั และตัDงอยู่บนพืDนฐานของการได้รับผลตอบแทนที(เป็นธรรมทัD งสองฝ่าย 
หลีกเลี(ยงสถานการณ์ที(อาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทัDงปฏิบัติตามพนัธะสัญญาทาง
ธุรกิจ 

• นโยบายและการปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้: บริษทัมีนโยบายที(จะปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้ตามหลกัสากล 
ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายเกี(ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบั
ทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉอ้ฉล 

• นโยบายความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่วนรวม: บริษทัดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงหนา้ที(และความรับผิดชอบ
ต่อประเทศชาติ สังคม และสิ(งแวดลอ้มตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ(น และยึดมั(นนโยบายที(จะ
ดูแลรักษาสิ( งแวดลอ้มและความปลอดภยัจากกิจกรรมของบริษทั ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที(
เกี(ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัง 

• นโยบายติดตามดูแลให้มีการปฏิบติั: บริษทักาํหนดให้เป็นหนา้ที(ความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคนที(จะตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และปฏิบติัตามแนวทางคู่มือจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

2. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทั  มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษทั และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือ เป็นองคก์รที(ดาํเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยตัDงอยูบ่นพืDนฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมี
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ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื(อการเจริญเติบโตอยา่ง
ย ั(งยนืร่วมกนัโดยจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจที(บริษทั ยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตดัสินใจและการกระทาํของตน ( Accountability) 
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา (Transparency) 
3. ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม (Equitable Treatment) 
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders) 
5. ส่งเสริมการปฏิบติังานที(เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย  
 บริษทั ส่งเสริมการใชสิ้ทธิขัDนพืDนฐานที(กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั มุ่งมั(นสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาคและซื(อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายอยา่งเป็นธรรมและสุจริต ยดึคาํมั(นสญัญาและปฏิบตัตามพนัธสญัญาที(ตกลง 

4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบที)มต่ีอข้อมูลและสารสนเทศ 
  บริษทั ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที(ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา  เพื(อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการ
ลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทัDงที(เป็นขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งขอ้มูลผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ที(ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั 
 

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 
บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการปฏิบติังาน ดว้ย

มาตรฐานอยา่งต่อเนื(อง โดยกาํหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัและสิ(งแวดลอ้ม รวมถึง
แนวปฏิบติัที(ดี เพื(อการพฒันาอยา่งย ั(งยนื 
 

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบในการจดัหาและปฏิบัตต่ิอคู่ค้า  
 บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บจา้งอยา่งเป็นธรรม ซึ( งไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกและประเมินผูข้าย ผูรั้บจา้ง และกิจกรรมที(ครอบคลุมถึงผูข้าย/ผูรั้บจา้ง โดยระบุไวใ้นกระบวนการจดัซืDอจดัจา้งตาม
ขอ้กาํหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซี(งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแลว้ 
 

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 
7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษทั 
กรรมการบริษทั พึงมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพื(อใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั กรรมการ

พึงรําลึกเสมอว่า การปฏิบติัหน้าที(ของตนมิใช่พนัธะและความรับผิดชอบที(มีต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นเท่านัDน  หากยงัมี
หนา้ที(รับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื(นดว้ย  ดงันัDน การคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าว
จึงเป็นแนวทางปฏิบติัทัDงปวง โดยตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั  
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7.2 จรรยาบรรณของผูบ้ริหารและพนกังาน 
จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการทาํงาน 

กฎระเบียบ ข้อกาํหนด คาํสั(ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุก
คนทาํงานที(ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทาํงาน พฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื(อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ทัDงการปฏิบติัตน 
การปฏิบติัต่อเพื(อนร่วมงาน การปฏิบติัตนต่อบริษทั และการปฏิบติัตนต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

8. นโยบายและข้อพงึปฏบิัต ิ

- การเคารพและปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที)เกี)ยวข้อง 
กลุ่มบริษทั  ผลธัญญะ จาํกดั  (มหาชน)   ให้ความสําคญักบัการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัที(เกี(ยวขอ้ง ในทุกที(ที(เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ พนักงานของบริษทั จึงตอ้งเคารพต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติ
ปฏิบติัหนา้ที(ตามแนวปฏิบติัที(ดี  

 - การมส่ีวนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจที(คาํนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ 
จาํกดั (มหาชน) และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเพื(อแสดงเจตนารมยใ์นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และใหย้ดึถือเป็นหนา้ที(ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบั รวมถึงผูที้(เกี(ยวขอ้ง
และผูมี้ความสัมพนัธ์ จะตอ้งหลีกเลี(ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี(ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที(อาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือทําให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง  ในกรณีที(ไม่สามารถหลีกเลี(ยงรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแลการ
ทาํรายการนัDนๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน เพื(อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
 คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายและการดาํเนินการต่างๆ ดงันีD  

• บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ที(ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ(ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ไวใ้นรายงานประจาํปีอยา่งละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
ครบถว้น 

• มีการแบ่งแยกหนา้ที(ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ  และผูถื้อหุน้  จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ที(ความรับผิดชอบ   ในกรณีที(
กรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ(งมีส่วนไดเ้สีย กบัผลประโยชน์ในเรื(องที(กาํลงัพิจารณา   ผูมี้ส่วน
ไดเ้สียนัDนก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพื(อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั   และ
ผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื(อประโยชนข์องผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

• กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบัพนกังานอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที(ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 
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• กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื(องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และการทาํรายการที(เกี(ยวโยงกนั/
รายการระหว่างกัน เพื(อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทํารายการที(ต้องผ่านการกลั(นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที(มีผลประโยชน์เกี(ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย  ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และให้การกาํหนดราคาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมยติุธรรมตามเงื(อนไขการคา้ทั(วไปเสมือนการทาํรายการกบับุคคลทั(วไป 

• กาํหนดให้มีการนาํเสนอรายการที(เกี(ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื(อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
นาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและหลกัเกณฑ์ที(สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

• กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการที(เกี(ยวโยงกนั  
หรือรายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑ์ที(สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจาํปี(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื(นใดตามแต่กรณี ทัDงนีD  หมายรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกันที(ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื(องรายการที(เกี(ยวโยงกันที(เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

• จรรยาบรรณบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ(มเติมสาํหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใช้
เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซืDอขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจาํ เพื(อประโยชน์สาํหรับตนเอง 
หรือบุคคลอื(นโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื(อประโยชน์ของบริษทั 

• พนกังาน และครอบครัว ตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัไม่วา่จะเกิดจาก
การติดต่อกบัผูที้(เกี(ยวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส หรือ ขอ้มูล
ที(ไดจ้ากการเป็นพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื(องการทาํธุรกิจที(แข่งขนักบับริษทัหรือการ
ทาํงานอื(นหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัซึ(งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

• ละเวน้หรือหลีกเลี(ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื(อมวลชนในเรื(องที(เกี(ยวขอ้งกบับริษทั
โดยตนเองไม่มีอาํนาจหน้าที(หรือเรื(องอื(นใดที(อาจกระทบกระเทือนต่อชื(อเสียง และการดาํเนินงานของ
บริษทั 

 -  การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของ

บุคคลที(เกี(ยวขอ้ง  ซึ( งหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทัDงคู่
สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวนาํขอ้มูลภายในของบริษทั ซึ( งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนหรือกระทาํรายการที(อาจเกิดความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิด
อยา่งร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั  ดงัมีแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย “การดูแลการใชข้อ้มูลภายใน” ที(ไดแ้สดงไว้
ในหมวดที( 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
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 -  การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื)นใด 
การรับหรือการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์นสิ(งของ หรือประโยชน์อื(นใด  เพื(อเป็นของขวญั/ทรัพยสิ์นใดตามเทศกาล/ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิ(น และมีมูลค่าที(เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระทาํไดใ้นวิสัยอนัควรถือเป็น
เรื( องที(ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษทัไม่ประสงค์ให้พนักงานรับของขวญั/ทรัพยสิ์นใด ที(มีค่าเกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้กี(ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที(ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสม   
นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากกลุ่มบริษทั ที(อาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง 

 -  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื)อสาร 
 บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชข้อ้มูลอิเลค็ทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื(อสาร ถือวา่
เป็นปัจจยัสาํคญัที(ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจและเพิ(มประสิทธิภาพการทาํงาน เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุก
คนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที(ไดก้าํหนดไว ้รวมทัDงมีหนา้ที(ปกป้องดูแลรักษาให้
พน้จากการถูกล่วงละเมิดหรือนาํไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 -  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 
 บริษทั ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมุนษยชน ซึ( งเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากร
บุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ(มคุณค่า และถือเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ(มและ
ผลผลิต  โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เขา้ไปทาํธุรกิจหรือมีส่วนเกี(ยวขอ้งกบั
การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติัที(เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ขอ้ตกลงร่วมปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน หลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ  
 -  การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 
 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน มีสิทธิและเสรีภาพที(จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสงัคมได ้โดยหลีกเลี(ยงการ 
กระทาํใดๆ อนัเป็นการไม่ถูกตอ้ง ขดักบักฎหมายหรือศีลธรรม ทาํให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไวซึ้( งเกียรติและศกัดิ� ศรี
แห่งตน ใหเ้ป็นที(ยอมรับตามควรแก่สถานะในสงัคมและชุมชนที(  บริษทัตัDงอยู ่ ทัDงนีD ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันีD  
 �. ยดึมั(นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้ 
 u. ไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจจะทาํให้เขา้ใจไดว้า่บริษทั มีส่วนเกี(ยวขอ้ง หรือให้การสนบัสนุน พรรคการเมือง
หนึ(งพรรคการเมืองใด 

 -  แนวปฏบิัตเิกี)ยวกบัการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
  บริษทั พึงดาํเนินธุรกิจดว้ยการไมล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ� ของผูอื้(น รวมถึงขอ้มูลที(เป็น
ประโยชน์เชิงพาณิชยอ์นัถือเป็นความลบัทางการคา้ ทัDงในรูปแบบของสัญญา ขอ้ตกลง หรือเอกสารอื(นใด อนัจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทั ซึ(งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 

  -  แนวปฏิบัตเิกี)ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั)น 
  บริษทั  มุ่งเนน้ใหพ้นกังานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความซื(อสตัยแ์ละยดึมั(นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้โดยส่งเสริม สนบัสนุน ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด เพื(อให้
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั)น 

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ไดจ้ดัทาํนโยบาย
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(น ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั(น หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั(นทุกรูปแบบทัD งทางตรงและทางออ้ม เป็นครัD งแรกเมื(อวนัที( 16 กรกฎาคม 2557 และได้มีการทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ( งไดป้ระกาศนโยบาย ขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไก
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

(ตามที(ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมวดที( 2 การเปิดเผยขอ้มูลฯ เรื(อง “การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 1/2558 เมื(อวนัที( 12 มกราคม 2558 ไดมี้มติแห็นชอบให้เขา้ร่วมลง
นามแสดงเจตนารมณ์เขา้ร่วมโครงการแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชั(น (Collective Anti-Corruption 
Coalition-CAC)  ซึ( งเป็นโครงการประสานความร่วมมือทัD งจากภาคเอกชน และองค์กรชัDนนาํที(ไม่แสวงหากาํไร ได้แก่ 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทัไทย หอการคา้ไทย หอการคา้นานาชาติ สมาคมบริษจัดทะเบียนไทย สมาคม
ธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย  และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยร่วมกนัสร้างมาตรฐานดา้นจริยธรรม
ธุรกิจ และบริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นคอร์รัปชั(น เมื(อวนัที( 29 มกราคม 
2558 และทาํการสื(อสารใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ 

 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง กําหนดมาตราการแนวทางการ
ดาํเนินการยื(นคาํขอเพื(อการรับรอง (Certification) ในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนในการต่อตา้นการคอร์รัปชั(น 
(Collective Action Coalition against Corruption “CAC”)  รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี(ยงเพื(อจดัทาํแบบ
ประเมินตนเองเกี(ยวกบัมาตราการต่อตา้นคอร์รัปชั(น (Self  Evaluation) จาํนวน 71ขอ้ ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื(อ
เขา้สู่กระบวนการรับรองและคาดวา่จะสามารถดาํเนินการแลว้เสร็จภายในปี 2559  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 2/2559  เมื(อวนัที( 23 กุมภาพนัธ์ 2559  มีมติอนุมติัทบทวนนโยบาย
และแนวทางปฏิบติัเพื(อป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นของบริษทัและและบริษทัยอ่ย และในเครือฯ (ฉบบัแกไ้ข ครัD งที( 
2) และใหมี้ผลใชต้ัDงแต่วนัที( 23กมุภาพนัธ์ 2559 เป็นตน้ไป  โดยมุ่งเนน้แนวปฏิบติับนหลกัการเพื(อป้องกนัและต่อตา้นการ
ใหสิ้นบนและการคอร์รัปชั(นในทุกรูปแบบทัDงทางตรงทางออ้ม และที(ครอบคลุมถึงมาตรการและแนวทางที(สอดคลอ้งกบั
ขอ้กาํหนด ไดแ้ก่  
 

1. การช่วยเหลือทางการเมือง:  ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่มใดๆ และไม่มีนโนยบายให้พนกังานทุกระดบัชัDน 
สั(งการหรือโนม้นา้ว ดว้ยวธีิการใดๆ  ซึ(งอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

2. การบริจาคเพื(อการกศุลและการให้เงินสนบัสนุน:  มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมี
หลกัฐานเพื(อบนัทึกบญัชีไดถู้กตอ้ง 

3. การจ่ายและรับเงินที(เกี(ยวขอ้งกบัค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายเลีDยงรับรอง:  ตอ้งเป็นไปตาม
ประเพณีนิยมที(ปฏิบัติ  เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ 
เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 
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4. การรับส่วนลดจากลูกคา้: เป็นไปตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจปกต 
5. การประเมินความเสี(ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั(น 
6 การควบคุม: จดัใหร้ะบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพทั(วทัDงองคก์ร 
7 การจดัซืDอจดัจา้ง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให ้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื(นใด

แก่ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ  
8 การตรวจสอบทางบญัชีและการจดัเก็บรักษาขอ้มูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และอนุมติั

อยา่งเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี นโยบายการบญัชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
ที(เกี(ยวขอ้ง 

9 การบริหารทรัพยากรมนุษย:์  ถือเป็นส่วนหนึ(งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั 
10 การอบรมและการสื(อสาร: จดัใหม้การอบรมใหค้วามรู้เกี(ยวกบันโยบายฉบบันีD  โดยถือเป็นส่วนหนึ(งของการ

ปฐมนิเทศพนกังานก่อนเขา้รับตาํแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจาํปีอยา่งต่อเนื(อง 
  
นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ดาํเนินการสนับสนุนการทุจริต    คอร์รัปชั(น หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั(นในทุกรูปแบบทัDงทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัอื(นที(บริษทั
มีอาํนาจในการควบคุมไม่วา่กรณีใดๆ  และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจดัให้มี
โครงสร้างผูรั้บผิดชอบและระบบการบริหารความเสี(ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื(อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั(นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ
เพื(อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี(ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย” 
 
 ทัDงนีD  นโยบายและแนวทางปฏิบติัฯ ซึ(งไดล้งนามโดยประธานกรรมการบริษทั มีรายละเอียดตามที(ไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษทั หมวดนักลงทุนสัมพนัธ์ หัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที(ดี” และฝ่ายบริหารจะนาํนโยบายดงักล่าว
ถ่ายทอดลงสู่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และในเครือฯ เพื(อทราบถึงแนวทางการปฏิบติัต่อไป 

 การดาํเนินการเพื(อป้องกนัการมีส่วนเกี(ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั(น มีดงันีD  

1. บริษทั ทาํการสื(อสารประชาสัมพนัธ์ นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(น แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื(อสารอิเล็คทรอนิกส์ ประกาศ
และติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และสื(อสารไปยงับุคคลภายนอก นกัลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์
บริษทั 

2. บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการ
กระทาํทุจริตคอร์รัปชั(น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตามที(ระบุไวใ้นช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด 

3. บริษทั จดัใหก้ารรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั(นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื(อพิจารณา และ         
ใหค้วามเห็นผา่นทางคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. บริษทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นทุกปี 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 103 

 

 
ในปีนีD  สถาบนัไทยพฒัน์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ไดท้าํการประเมินการดาํเนินการเพื(อความยั(งยืนเรื(อง 

“Anti-Corruption” ของบริษทัฯ ประจาํปี 2558 แสดงผลประเมินความคืบหนา้ในเรื(อง การป้องกนัการมีส่วนเกี(ยวขอ้งกบั
คอร์รัปชั(น (Anti-Corruption progress indicator) บริษทัฯ ไดรั้บผลการประเมิน “ระดบั 3” ที(แสดงให้เห็นถึงระดบันโยบาย
ที(บริษทักาํหนดเพื(อดาํเนินการตามนโยบายและมีการทบทวนความเหมาะสมของนโยบายโดยคณะกรรมการบริษทัอยา่ง
นอ้ยทุกปี 
 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี)ยง   

 ระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทั  ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการความ
เสี(ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที(สอดคลอ้งกบัการควบคุม
ภายในทัDง 5 ดา้น ตามกรอบแนวทางของ COSO2013 โดยเป็นหนา้ที(ความรับผิดชอบดาํเนินการของผูบ้ริหารและพนกังาน
ทุกคนตามระดับอํานาจหน้าที( ที( รับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพื(อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกัน มีการ
ควบคุมดูแลการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่องค์กร ตลอดจน มีระบบรายงานทางการเงินที(ถูกตอ้ง ครบถว้น และ
ทนัเวลา   

การตรวจสอบภายใน   

เพื(อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที(
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื(อมโยงไปยงัประธานเจา้หน้าที(บริหาร โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และทาํหนา้ที(เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ที(ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทั
และ/หรือบริษทัย่อย ที(ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที(กาํหนด ทัD งนีD  
กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดาํเนินงานพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องที(เป็นสาระสําคญัต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาํไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษทั
รับทราบ และติดตามกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัขัDนตอน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 1/2558 เมื(อวนัที( 18 มกราคม 2558 ไดมี้มติเห็นชอบให้จดัหาผูต้รวจ
สอบภายนอก (Outsource) จากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เขา้มาปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ภายใตก้ารกาํกบัดูแล
และประสานงานของผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และมีขอบเขตงานตรวจสอบที(ครอบคลุมทุกมิติของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใหเ้ริ(มในปี 2559  

 
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ที(ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัD งที( 2/2557  เมื(อวนัที( 27 กุมภาพนัธ์ 2557  ไดพิ้จารณาและมีมติแต่งตัDง 
นางสาว ณัฐชมกร พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ให้ดาํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 104 

 

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ(งไดป้ฏิบติัหนา้ที(ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในตัDงแต่เมษายน 2551 เนื(องจาก
เป็นผูมี้คุณวฒิุทางการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในงานดา้นบญัชีและการเงิน เป็นผูที้(มีคุณสมบติัเหมาะสม 
ซึ(งไดป้ฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในของบริษทัมาเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี  นอกจากนีD  ยงัไดมี้การเขา้รับการอบรมใน
หลกัสูตรที(เกี(ยวขอ้งกบัการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบภายในอยา่งต่อเนื(อง ทัDงที(จดัโดยสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย หรือสมาคมวชิาชีพบญัชีฯ 

ทัDงนีD  ในการพิจารณาและอนุมติั แต่งตัDง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจอบภายในของ
บริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั (หรือไดรั้บการเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
โดยคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎตามในหัวขอ้ “คณะผูบ้ริหารและเลขานุการ
บริษทั”  

 การบริหารความเสี)ยง 

คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี(ยงอยา่งเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ(งของการกาํกบั
ดูแลกิจการที(ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ( งของการจัดทาํแผนธุรกิจประจาํปีที(จะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์กรตาม
เป้าหมายที(กาํหนด มีการเจริญเติบโตอยา่งย ั(งยนื และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํไตรมาสละ 1  ครัD ง 
เพื(อพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี(ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี(ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที(ยอมรับได ้ 

ที(ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัD งที( 6/2558 เมื(อวนัที( 12 ตุลาคม 2558 ไดมี้การพิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะ
กรรมการบริหารความเสี(ยงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัความรับผิดชอบ โดยให้มีผลตัDงแต่วนัที( 12 ตุลาคม 2558 สําหรับ
นโยบายบริหารความเสี(ยงขององค์กรฉบบัที(ใชใ้นปัจจุบนัลงวนัที( 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ไม่มีการเปลี(ยนแปลงแต่อย่างใด 
รายละเอียดตามที(ปรากฎในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง” บนเวบ็ไซตข์องบริษทัที( www.pdgth.com  หมวด
นกัลงทุนสมัพนัธ์) 

 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี(ยง จัดให้มีคู่มือบริหารความเสี(ยงที(ครอบคลุมทัDงสี(ดา้น เพื(อเป็น
แนวทางนาํไปปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัแต่ละหน่วยงาน และมีการบริหารจดัการความเสี(ยงองคก์ร ดงันีD  

 

1. จดัใหมี้คณะทาํงานส่งเสริมการจดัทาํคู่มือบริหารความเสี(ยง ประกอบดว้ย คณะผูบ้ริหารทุกฝ่ายที(เกี(ยวขอ้ง 
โดยประธานเจ้าหน้าที(บริหารเป็นประธานคณะทาํงานฯ  ดาํเนินแผนบริหารความเสี(ยงตามที(คณะ
กรรมการบริหารความเสี(ยงมอบหมายและรายงานผลการบริหารความเสี(ยงอยา่งสมํ(าเสมอ 

2. จดัใหมี้การบริหารความเสี(ยงอยูใ่นความรับผิดชอบของแผนงานประจาํปีและกระจายไปยงัแผนงานระดบั
ฝ่ายเพื(อการบริหารความเสี(ยงองคก์ร 

3. จดัใหมี้การประเมินความเสี(ยงที(ครอบคลุมทุกดา้นที(จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 
4. จดัให้มีการติดตามดูแลการบริหารความเสี(ยงให้อยู่ในระดบัที(ยอมรับได ้และรายงานผลการบริหารความ

เสี(ยง       แก่คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส  
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5. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี(ยงใหเ้กิดขึDนภายในองคก์ร โดยการส่งเสริมและใหค้วามรู้แก่พนกังานทุก
คนเกิดการตระหนกัเรื(องการบริหารความเสี(ยงใหถื้อเป็นส่วนหนึ(งของงานที(ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม 

6. กาํหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบติัเพื(อป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นที(สอดคลอ้งกบันโยบา
บบริษทั อยา่งเหมาะสม 

ความรับผดิชอบรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงิน รายงานทางการเงินจดัทาํขึDนตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที(เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัสมํ(าเสมอ ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชีที(
ถือปฏิบัติอยู่เป็นประจํา  ในการจัดทาํรายงานการเงิน คณะกรรมการบริษัทเน้นย ํDาให้ผูจ้ ัดทาํมีการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ระมดัระวงัในการจดัทาํ รวมทัDงใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลเกี(ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ( งไดป้รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนีDแลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ รายงานทางการเงินของบริษทั และบริษทัย่อย ณ วนัที( 31 ธนัวาคม 2558 
เป็นรายงานที(ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเชื(อถือได ้

 
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 การแต่งตัWงผู้สอบบัญชี 

 ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหที้(ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตัDงและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
เป็นประจาํทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื(อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นควรและใหน้าํเสนอต่อที(ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาแต่งตัDงและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย โดยผูส้อบบญัชีที(ไดรั้บการคดัเลือกตอ้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้( เกี(ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้สอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที(สอบทานและแสดงความเห็นต่องงบการเงิน
ของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจารณคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื(นมาทาํหนา้ที(ผูส้อบบญัชีของบริษทั
ต่อไป 

 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

สาํหรับงบการเงินปี 2558 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นโดย นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที( ����  จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ซึ(งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และจ่ายค่าตอบแทนจาก
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การสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดบญัชีปี 2557 และปี 2558  เป็นจาํนวนเงินรวมปีละ 985,000 บาท และ 
1,135,000 บาท ตามลาํดบั ซึ(งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย จาํนวน 345,000 บาท และ 435,000 บาท ตามลาํดบั 

 
ค่าบริการอื)นๆ (Non Audit Fee) 

ในปี 2558 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื(นๆ ที(มิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท                                                            

หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบญัชี ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ(ง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 

 
700,000 
  30,000 
180,000 
110,000 
115,000 

 
640,000 
  30,000 
150,000 
110,000 
55,000 

 
640,000  
60,000 
120,000 
580,000 

- 
ค่าบริการอื(นๆ  - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 1,135,000 985,000 820,000 
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) ฉบบันี.แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้(นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที(ควรตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี.  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที(สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 89-:) ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ในสาระสาํคญัเกี(ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที(ดี เพื(อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที(เป็น
สาระสาํคญั ทั.งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั.งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที(ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที( 23 กุมภาพนัธ์ 2559 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซึ(งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี(ยนแปลงที(สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั.งการกระทาํที(มิ
ชอบที(อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี.  เพื(อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั.งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที(บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื(อกาํกบัเอกสารนี.ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื(อ
ของ นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที(บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายชวลิต หวงัธาํรง 

2. นายธีรเดช จารุตั.งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 89-:) ฉบบันี.แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้(น
สาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที(ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี.  เพื(อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั.งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที(ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้(นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที(ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื(อกาํกบัเอกสารนี.ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื(อของ นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที(ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

2. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายชวลิต หวงัธาํรง 

3. นายธีรเดช จารุตั.งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

4. รศ.ดร.เสกศกัดิD  จาํเริญวงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รศ.ดร.เสกศักดิ� จาํเริญวงศ์ 

5. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 

6. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 

7. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการ/กรรมการอิสระ นายแพทย์ประมขุ วงศ์ธนะเกียรติ 

8. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที(บริหาร นายบุญชัย สุวรรณวฒิุวฒัน์ 

9. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนด ี

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิD  ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

1. ศ.ดร.พรชัย ชุนหจนิดา  
ประธานกรรมการ  
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550  
(ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตั1งแต่วนัที( 13 มกราคม 2557) 

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Florida International University 
- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั J) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม  
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  วทิยาลยั วทิยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที( NN/JPNP 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer  
- หลกัสูตร Program Update for  DCP Graduate (DCPU) รุ่นที( 5/2015 
- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที( c/JPNd 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่นที( NN/JPNJ 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที( NJ/JPNN 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)  รุ่นที( g/JPPh 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที( di/JPPd 

ประสบการณ์ทาํงาน  
2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

บมจ..บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์ 
2558 – ปัจจุบนั ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบณัฑิตยสภา 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 
2554 - ปัจจุบนั 
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
บจก. คอปเปอร์ไวรด ์

2554 - ปัจจุบนั 
 

คณะอนุวฒุยาจารย ์ 
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 
2554 - 2557 
 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 
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2550 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2556 
 

รองคณบดี ฝ่ายบณัฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2543 - 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
บมจ.ไทยพาณิชยนิ์วยอร์คไลฟ์ประกนัชีวติ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์

• ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบณัฑิตยสภา 

• ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 

• ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บจก. คอปเปอร์ไวรด ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559  : 

ตนเอง : 0.81% (1,310,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : พี(ชาย นายพรศกัดิt  ชุนหจินดา 
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2. นายชวลติ หวงัธํารง 
-กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 63 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม  
- หลกัสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที( 67/2007 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนบมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสวี เอเซีย  
2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที(บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ(ง 
2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ1ง แอนด ์แมนูแฟคเจอเรอร์  
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย  
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย  
2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษทั บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด  
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส  
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี1   
2544 - 2550 กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั(นแนล (ประเทศไทย)  
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
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• กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)  
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 

• กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  

• กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

• กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  

• กรรมการ บจก. วเีอสวี เอเซีย  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 15.12% (24,490,560 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.63% (15,600,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : บิดา นายธนัยา หวงัธาํรง 
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3. นายธีรเดช จารุตั?งตรง 
- กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 63 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที( 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที( i|/JPP| 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย 
2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี1  
2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั(นแนล (ประเทศไทย) 
2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

• กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 147 
 

• กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 0.62% (1,000,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (6,830,999 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
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4. รศ.ดร.เสกศักดิA จาํเริญวงศ์ 
-  ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 60 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (การเงิน),Georgia State University 
- บญัชีมหาบณัฑิต (การธนาคารและการเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การเงิน) มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที( 25/2015 

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที( 2/2015  

- Advance Audit Committee Programs (AACP) รุ่นที( 7/2012 and 19/2015 
- Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่นที( 6/2011 
- Monitoring the International Audit Function (MIA) รุ่นที( 11/2011 
- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่นที( 11/2011 
- Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่นที( 13/2011 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที( 69/2008     
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที( 23/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
2549 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2557 ผูอ้าํนวยการโครงการปริญญาโททางการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550 - 2552 หวัหนา้ภาควชิาการเงิน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2547 - 2549 ประธานโครงการ Master of Management (Finance), College of Management

มหาวทิยาลยัมหิดล 
2543 - 2547 รองผูอ้าํนวยการ สถาบนัทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  DE กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
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5. รศ.ดร.เอกจติต์ จงึเจริญ 
-  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (วทิยาการจดัการ) คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
(วชิาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที( N8/JPN4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที( 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที( 23/2008 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2554 - 2557 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น :  

• กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• กรรมการ โครงการปริญญาเอกรวมสาขาบริหารธุรกิจ (JDBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 150 
 

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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6. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 
-  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที( 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที( 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที( 68/2008 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั(น 
2554 - 2556 กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บจก. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น :  

• กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี( อินดสัทรี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 0.01% (24,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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7. นายแพทย์ ประมขุ วงศ์ธนะเกยีรต ิ
-  กรรมการอสิระ/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 13 มกราคม 2557 

อายุ 46 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
- วฒิุบตัรแพทยเ์ฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา แพทยสภา วชิรพยาบาล  
วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  
- วฒิุบตัร เพื(อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

ประวตักิารฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที( 2/2015  
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที( 186/2014 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี1  
2536 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย ์
2555-2558 อุปนายกสมาคม สมาคมนกัลงทุนเนน้คุณค่า (ประเทศไทย) 
2553 - 2555 คณะกรรมการบริหาร เวบ็ไซต ์thaivi.com 
2536 - 2542  แพทยเ์ฉพาะทาง สูตินรีแพทย ์สาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 

• กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี1    

• ผูอ้าํนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย ์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 0.05% (85,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.88% (1,422,540 หุน้) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 

 
 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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8. พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนด ี
- กรรมการ  
วนัที(เริ(มเป็นกรรมการ: 12 ตุลาคม 2558 

อายุ 61 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที( 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที( 2550 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการรักษาสนัติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที( 216/2016  
ประสบการณ์ทาํงาน 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/ที(ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั ที(ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั(นคงและกิจการทหาร สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

 และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั(นคงแห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ที(หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการ

สนัติภาพ กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 
2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย  

ณ กรุงปักกิ(ง 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : 
• ที(ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั(นคงและกิจการทหาร สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :   

ตนเอง : 0.12% (198,600 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
หมายเหตุ : แต่งตั1งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที(ลาออก มีผลตั1งแต่วนัที( 12 ตุลาคม 2558 
 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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9. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
-  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที( 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม  

หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที( JP/JPNh 

การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  

- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 

- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 

- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “Effective Coaching for Manager” 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที( 26/2016  (ระหวา่งศึกษา) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที( 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที( 155/2012 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที(บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 

• กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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10. นายพรศักดิA ชุนหจนิดา 
-  กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการ/ 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ/ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

อายุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- เม.ย. 2558 หลกัสูตร “Mini Master in HR Management” โดย คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- พ.ค. 2558 หลกัสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื(อการพฒันาอยา่งย ั(งยนื (CSR for Corporate Sustainability) ” 
โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- พ.ค.-มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “ การเสริมสร้างทกัษะนกัปฏิบติั CSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ” โดย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “Business Information Technology Management Line Manager” โดย ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ธุรกิจ 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การบญัชีทางนิติวทิยาศาสตร์ (Forensic Accounting)” โดย สภาวชิาชีพบญัชี 

การฝึกอบรมภายใน 
- ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  
- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators - KPIs)” 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 
2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ(ง 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  

• กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 

• กรรมการ บจก. รักเจริญ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 0.08% ( 134,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% ( 696,000 หุน้ ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : นอ้งชาย ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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11. นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 
-  ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัตกิาร/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อายุ 46 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “Management Accounting for Non-Financial Executive” โดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  

- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 

- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “ศิลปะการพดูต่อหนา้ชุมชนและการพฒันาบุคคลิกภาพ” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators – KPIs)” 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บมจ. ผลธญัญะ 
2559 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื1อ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหวัหนา้ฝ่ายจดัซื1อ บจก. ผลธญัญะ 

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : 0.37% (600,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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12. นายปโยธร มุ้งทอง 
- ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

อายุ 45 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวทิยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- พ.ค. 2558 หลกัสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื(อการพฒันาอยา่งย ั(งยนื (CSR for Corporate Sustainability) ” 
โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- พ.ค.-มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “ การเสริมสร้างทกัษะนกัปฏิบติั CSR (Developing CSR Practitioner’s Skills) ” โดย ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
- พ.ย. 2558 ประกาศนียบตัรชั1นสูงการบริหารงานภาครัฐและฏหมายมหาชน รุ่นที( 15 โดย สถาบนัพระปกเกลา้ (ระหวา่ง
ศึกษา) 
การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators - KPIs)” 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2559 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม

ในการทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ผล พาลาเดียม 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 
2556 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายภาคกลาง บมจ.ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2553 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 
2544 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย :  

• กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  

ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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13. นางสาวณัฐชมกร พวัพนัธ์สกลุ 
-  ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- ต.ค. 2558 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

- ต.ค. 2558 สมัมนา “Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from Auditors” โดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

- ต.ค. 2558 หลกัสูตร “กฏหมายธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนเบื1องตน้” 

การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  
- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “ศิลปะการพดูต่อหนา้ชุมชนและการพฒันาบุคคลิกภาพ” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators - KPIs)” 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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14. นายธันยา หวงัธํารง 
-  กรรมการบริหาร/ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด 

อายุ 35 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวตักิารฝึกอบรม  

- ก.พ. Jhh| หลกัสูตร “การปรับเปลี(ยนเขา้สู่มาตรฐาน ISO 9001:2015”  โดย BSI Group (ประเทศไทย) 

การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  
- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators - KPIs)” 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที( 180/2013  

ประสบการณ์ทาํงาน 
2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2556 - 2558 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื(อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน :  

• กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 

• กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

• กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  
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ตนเอง : 7.41% ( 12,000,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (4,224,000หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : บุตรชาย นายชวลิต หวงัธาํรง 
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15. นางสาวเสาวภา ชูรุจพิร 
-  เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม  

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

การฝึกอบรมภายใน 

- ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 
- มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 
- ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  (Effective Coaching for Manager)” 

- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 
- ก.ย. 2558 หลกัสูตร “ศิลปะการพดูต่อหนา้ชุมชนและการพฒันาบุคคลิกภาพ” 
- ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัชี1วดัผลงานหลกั (Key Performance Indicators - KPIs)” 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 
- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 
- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี(ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสญัญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั(น 
2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื1อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั(วไป  

บมจ. บีจีอีเอส เอน็จิเนียริ(ง ซิสเทม็ 
2541 - 2543 หวัหนา้ส่วนจดัซื1อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/อื�นๆ ในปัจจุบัน : 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทัจดทะเบียนอื(น : ไม่มี 
กิจการที(ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน : ไม่มี 
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สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 29 กมุภาพนัธ์ 2559 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที(ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวกบัผู้บริหาร : ไม่มี 
 

1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแตง่ตั1งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการ
บริษทั เพื(อปฏิบติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 เมื(อวนัที( 19 
กนัยายน 2551 โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ที(ตามที(กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 ซึ(งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที( 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื(อสตัยสุ์จริต รวมทั1งตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที(
ประชุมผูถื้อหุน้  

 ทั1งนี1  หนา้ที(ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี1  

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี1  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที(รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที(บริษทั
ไดรั้บรายงานนั1น 

3. ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี1  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที(อื(นตามที(คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี1  

• ดาํเนินการจดัการเรื(องการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ 
• ดาํเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื(องอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที(ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที(ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที(ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที(กาํกบัดูแล เช่น สํานกังาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและ

รายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที(กาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที( 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ 

      ขอ้บงัคบัอื(นๆ ที(เกี(ยวขอ้งรวมทั1งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
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• ดาํเนินการอื(นๆ ตามที(ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษัทที(คณะกรรมการแต่งตั1 งขึ1 นเป็นผู ้ที(คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนักงานเลขานุการ ซึ( งเป็นหน่วยงานที(สนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที(ดี  

 

1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

 

 

บริษทั

PHOL PL PHOLW PHOLC PDG

1 ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา X - - - -

2 นายชวลิต หวงัธาํรง D,S,ED - D,S X,S -

3 นายธีรเดช จารุต ั1งตรง D,S X,S - - -

4 รศ.ดร.เสกศกัดิt  จําเริญวงศ์ D - - - -

5 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ D - - - -

6 นายนพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ D - - - -

7 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ D - - - -

8 นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ D,ED,M - D,S D -

9 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - - - -

1 นายพรศกัดิt  ชนุหจินดา ED,M - D,S,M - -

10 นายธนัยา  หวงัธาํรง ED,M - - - -

11 นางสาวประไพพิศ วริิยะบบุผา M D,S,M - - -

13 นายปโยธร มุง้ทอง M D,S,M - - -

14 นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกลุ M - - - -

รายชื� อ
บริษทัย่อย

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ D = กรรมการ S = กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร M = ผูบ้ริหาร

PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จํากดั (มหาชน)

PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จํากดั

PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั

PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จํากดั

PDG=บริษทั พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียริ(ง จํากดั
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื(อบริษทัยอ่ย 

รายชื(อกรรมการ 

บริษทั ผล พา
ลาเดียม จาํกดั 

บริษทั ผล วอเตอร์ 
จาํกดั 

บริษทั ผลธญัญะ 

(แคมโบเดีย) จาํกดั 

บริษทั พีดี เจเนซิส 

เอน็จิเนียริ(ง จาํกดั 

1. นายธีรเดช จารุตั7งตรง X    

2. นายปโยธร มุง้ทอง M    

3. นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา /    

4. นายชวลิต หวงัธาํรง  X X  

5. นายพรศกัดิ<  ชุนหจินดา  M   

6. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  / /  

7. นางสาวปภาดา หตัถวนิชากรกุล    / 

 

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผูจ้ดัการ / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

ชื�อ – สกลุ : นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกลุ 

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 

: • ต.ค. 2558 หลกัสูตร Strategic CFO in Capital Markets โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย 

• ต.ค. 2558 สมัมนา “Verifying the CAC Checklist : Experience Sharing from 
Auditors” โดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ 

•  ต.ค. 2558 หลกัสูตร “กฏหมายธุรกิจในประเทศกลุ่มอาเซียนเบ̂ืองตน้” 
การฝึกอบรมภายใน 

• ม.ค. 2558 สมัมนาเชิงปฏิบติัการ หลกัสูตร “กระบวนการ Supply Chain”  

• ม.ค. 2558 หลกัสูตร “Move Toward : CSR” 

• มิ.ย. 2558 หลกัสูตร “งดงามในชีวติดว้ยวธีิคิดบวก (Positive Thinking)” 

• ส.ค. 2558 หลกัสูตร “การบริหารงานและสอนงานแบบโคช้มืออาชีพ  
(Effective Coaching for Manager)” 

• ก.ย. 2558 หลกัสูตร “การวางแผนกลยทุธ์ที(สอดคลอ้งกบัองคก์ร” 

• ก.ย. 2558 หลกัสูตร “ศิลปะการพดูต่อหนา้ชุมชนและการพฒันา
บุคคลิกภาพ” 

• ธ.ค. 2558 หลกัสูตร “การจดัทาํตวัช̂ีวดัผลงานหลกั  
(Key Performance Indicators - KPIs)” 

ประสบการณ์การทาํงาน  ghhi - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 

ghjk - ghhi ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 

ghjl - ghjm ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

ghji - ghjl ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 

ghln - ghlo ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

ghlj - ghlk รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ( งไดจ้ดัทาํ
ขึ4นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  โดยไดมี้การพิจารณานโยบายการบญัชีที(เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ(าเสมอ และใชดุ้ลย
พินิจอย่างระมดัระวงัรอบคอบ และการรายงานที(สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน  รวมทั4งให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที(สาํคญัอยา่ง
เพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื(อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั(วไป 
 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีและดาํรงรักษาไวซึ้( งระบบการบริหารความเสี(ยงและการ
ควบคุมภายใน เพื(อให้เกิดความมั(นใจไดว้า่มีการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น ทนัเวลา และเพียงพอที(จะดาํรง
รักษาไวซึ้(งสินทรัพย ์ ตลอดจนป้องกนัมิใหเ้กิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที(ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั 
 
 คณะกรรมการบริษทั ไดแ้ต่งตั4งคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เพื(อทาํหนา้ที(กาํกบัดูแล สอบ
ทานความน่าเชื(อถือและความถูกตอ้งของรายงานทางการเงิน ซึ(งไดก้าํกบัดูแลทาํการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี(ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ  โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี(ยวกบัเรื(องนี4 ไดป้รากฎใน
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ(งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี4แลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัฯ สามารถให้ความ
เชื(อมั(นไดว้า่งบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  สําหรับปีสิ4นสุดวนัที( 31 ธนัวาคม 2558  นั4น  
แสดงฐานะการเงิน    ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด  โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  
ซึ(งผูส้อบบญัชีของบริษทั ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที(ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี4
แลว้ 
 
 
 
 
 

( ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา )      ( นายชวลิต หวงัธาํรง ) 
                     ประธานกรรมการ        ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน E ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่ง
นอ้ย F ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 
E ปี   

   โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในปี 2558 ประกอบดว้ยสมาชิก E ท่าน ดงันี4   

 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ   ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 3. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหน้าที(สรรหาบุคคลที(มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงตั4งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ4นไป 

กาํหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที(บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ4นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี รวมถึง

ผลตอบแทนอื(นๆ ที(บริษทักาํหนดกรอบงบประมาณเพื(อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 โดยการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ   และผูบ้ริหารระดบัสูงตั4งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ4นไปนั4น    

จะพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี(ยวชาญที(หลากหลาย และภาวะผูน้ํา 

ตลอดจนวสิยัทศัน์และทศันคติที(ดีต่อองคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการ โดยให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างขององคก์ร

ของคณะกรรมการที(เหมาะสม เพื(อส่งเสริมการกาํกับดูแลกิจการที(ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที(มีการเปลี(ยนแปลง 

 ในระหว่างปี  2558  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 3 ครั4 ง  และคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน  และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบ

อยา่งสมํ(าเสมอ ทั4งนี4  สรุปสาระสาํคญัที(พิจารณาวาระหลกัๆ  ดงัต่อไปนี4  

 1. การสรรหากรรมการที(ครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที(มีคุณสมบติั

เหมาะสมเพื(อคดัเลือกแต่งตั4 งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหน้า ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษทั หรือ

หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัเป็นเวลา 3 เดือน ตั4งแต่วนัที( J2 ตุลาคม 2558 ถึง 12 มกราคม 2559 

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดนาํเสนอบุคคลเพื(อแต่งตั4งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559   

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2558 (แบบ 56-1) หนา้ที( 173 
 

 ในระหวา่งปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาสรรหากรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการ แทนกรรมการที(ลาออกเท่าวาระที(เหลืออยู ่อีก 5 เดือน จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บการแต่งตั4ง

ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยมีผลตั4งแต่ 12 ตุลาคม 2558 และแต่งตั4งกรรมการบริหารความเสี(ยงเพิ(มเติมอีก 1 ท่านไดแ้ก่ 

นายแพทยป์ระมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี(ยง  เพื(อให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์

องคก์ร ทั4งนี4  เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษทั  

 2. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบับทบาทหนา้ที(และความ

รับผิดชอบตามแนวทางปฏิบติัที(ดีของการกาํกบัดูแลกิจการ 

 3. กําหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี4 ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื(นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการ

บริหารความเสี(ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื(อนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัเพื(อขออนุมติัต่อที(ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั  สาํหรับขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการ

บริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงไดรั้บค่าตอบแทนตามที(ไดแ้สดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการและผูบ้ริหารปี 2558  ซึ( ง

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหน้าที(ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม

นโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นชอบแลว้ 

 4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัให้กรรมการและกรรมการชุดย่อยมีการประเมินตนเองของ

คณะกรรมการ เพื(อทบทวนการปฏิบติัหนา้ที(ในรอบปีเพื(อนาํมาพฒันาอยา่งต่อเนื(อง   

 

  

 

                ( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ )  
                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี(ยงต่อผลการดาํเนินธุรกิจ จึงไดน้าํ
การบริหารความเสี(ยงองคก์ร (Enterprise Risk Management-COSO2013) มาปฏิบติัใชใ้นองค์กร โดยในปี F``a บริษทัไดใ้ห้
ความสําคญัและมุ่งมั(นที(จะพฒันาระบบการบริหารความเสี(ยงเพื(อให้สามารถบริหารจดัการความเสี(ยงที(อาจเกิดขึ4น และส่งผล
กระทบกบัธุรกิจหลกัขององคก์ร  คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดก้าํหนดนโยบายการบริหารความเสี(ยงตลอดจนกิจกรรมการ
ควบคุมที(มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี(ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส เพื(อใหม้ั(นใจไดว้า่จะ
สามารถบรรลุวตัถุประสงคที์(กาํหนดไว ้

 ในปี F``a คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดมี้การประชุมจาํนวน 5 ครั4 งและมีวาระเรื(องสาํคญัและการดาํเนินการ
ติดตาม ดงันี4  

*. แผนการบริหารความเสียงประจาํปี -../  

คณะทํางานบริหารความเสี( ยงร่วมกับทุกหน่วยงานของบริษัท จัดทําแผนบริหารความเสี( ยงเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารความเสี(ยงเพื(อพิจารณาและกาํหนดแผนบริหารความเสี(ยงที(เหมาะสม 

2. การประเมนิความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงร่วมกบัทุกหน่วยงานที(เกี(ยวขอ้ง ไดจ้ดัให้มีการประเมินความเสี(ยงที(ครอบคลุมดา้น
ต่างๆ ที(จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และมอบหมายใหผู้รั้บผิดชอบเพื(อนาํไปปฏิบติั 

1. การบริหารจดัการความเสียง 

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดจ้ดัใหมี้การบริหารจดัการความเสี(ยงโดยครอบคลุมความเสี(ยงดา้นกลยทุธ์ ความเสี(ยง
ดา้นการเงิน ความเสี(ยงดา้นการดาํเนินงาน และความเสี(ยงดา้นกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั รวมถึงความเสี(ยงดา้นอื(นๆที(อาจมีผลกระทบ
ต่อองคก์ร 

2. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  

คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงไดติ้ดตามกาํกบัปัจจยัเสี(ยงที(สาํคญัที(อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 
เพื(อให้ดาํเนินเป็นไปตามแนวทาง และ กลยุทธ์ ที(กาํหนดไวอ้ย่างต่อเนื(อง ทั4 งนี4 เพื(อบริหารความเสี(ยงให้อยู่ในระดบัที(องค์กร
ยอมรับไดแ้ละดาํเนินการป้องกนัหรือแกไ้ขไดอ้ยา่งทนัท่วงที ตลอดจนการให้คาํแนะนาํที(สาํคญัเพื(อนาํไปสู่การพฒันางานดา้น
การบริหารความเสี(ยงใหมี้ประสิทธิภาพยิ(งขึ4น รวมถึงมีการรายงานผลการบริหารความเสี(ยงใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นราย
ไตรมาส 

 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ7นในองค์กร  

เพื(อให้พนักงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื(องการบริหารจดัการความเสี(ยงที(เกี(ยวขอ้งกบัส่วนงานที(ตนเองรับผิดชอบ 
ประธานเจา้หนา้ที(บริหารไดจ้ดัให้มีการฝึกอบรมภายใน และเป็นผูอ้บรมเรื(องการบริหารความเสี(ยงให้แก่พนกังานในองคก์รทุก
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ระดบั เพื(อทบทวนความรู้ความเขา้ใจในเรื(องการบริหารความเสี(ยงและสร้างความตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความ
เสี(ยง และทาํความเขา้ใจกบัพนกังานวา่การบริหารความเสี(ยงใหถื้อเป็นส่วนหนึ(งของงาน 

9. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

บริษทัฯ ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที(ดี โดยยึดหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื(อสตัย ์สุจริต มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ้คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม บริษทัฯ ไดแ้สดงเจตนารมณ์
อยา่งเปิดเผยในเรื(องการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั(นทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการบริษทั ไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความ
เสี(ยงดูแลรับผิดชอบเรื(องการกาํหนดแนวทาง ขอ้กาํหนดในการดาํเนินการที(เหมาะสมสาํหรับการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั(นใน
องคก์รและในปี F``a บริษทัไดป้ระกาศเจตนารมณ์เขา้เป็นหนึ(งในแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั(น (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) 

 

 จากการดาํเนินงานตามที(กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี(ยงได้ปฏิบัติงานตามที(ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี(ยงมีความมุ่งมั(นที(จะดาํเนินการให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลและการบริหาร
ความเสี(ยงต่างๆที(เพียงพอเพื(อใหค้วามเสี(ยงในการทาํธุรกิจใหอ้ยูใ่นขอบเขตที(กาํหนด และดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

  

 

 

 

             ( นายธีรเดช   จารุตั4งตรง ) 

     ประธานกรรมการบริหารความเสี(ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ(งไดรั้บการแต่งตั4งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน   E ท่าน
ดงันี4  

 1. รศ.ดร.เสกศกัดิi   จาํเริญวงศ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ   กรรมการตรวจสอบ 

 3. นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที(และรับผิดชอบในการกาํกับดูแลการดาํเนินกิจการให้สอดคลอ้งกบักลยุทธ์และ
นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที(เกี(ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี(ยงทางธุรกิจ มีการ
จดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบัญชีที(เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้(มีส่วนเกี(ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั4งผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจารณา
การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 ในระหวา่งปี F``a คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม j ครั4 ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการอาวโุส
ฝ่ายบญัชีและการเงินและผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที(เกี(ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี4  

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี F``a คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินราย
ไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี4แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื(องความถูกตอ้ง ครบถว้น การปฏิบติัตามหลกัการ
บญัชีที(รับรองทั(วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที(เพียงพอ พร้อมทั4งรับทราบขอ้สังเกตและแนวทางแกไ้ข
ปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความ
ถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที(เกี(ยวโยงกนัหรือรายการที(อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยค์ณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที(สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั4งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในรอบปีที(ผ่านมา ซึ( งพบว่ามีขอ้จาํกดัในเรื(องของการสนบัสนุนดา้น
บุคลากร  ดงันั4นเพื(อเป็นการส่งเสริมสนบัสนุนให้งานตรวจสอบภายใน สามารถสอบทานและติดตามผลการปรับปรุงแกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะอย่างต่อเนื(อง คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าควรจดัหาทีมผูต้รวจสอบภายในจากภายนอกที(มีความเป็น
อิสระมาทาํหนา้ที(ตรวจสอบในปี F``l  จึงนาํเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัเพื(อพิจารณาเห็นชอบให้บริษทั สอบบญัชี
ธรรมนิติ จาํกดั มาปฏิบติังานตรวจสอบตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี F``l โดยมีวตัถุประสงคใ์นการสอบทานการ
ปฏิบติังาน การรายงานและการปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบขั4นตอนการปฏิบติังาน กฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆที(เกี(ยวขอ้ง 
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ไดอ้ย่างต่อเนื(อง เพื(อให้การควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพยิ(งขึ4น  อย่างไรก็ตามจากการประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในพบวา่โดยรวมบริษทัมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 4. กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบติังานของฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี F``aรวมทั4งติดตามความคืบหนา้การ
ปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี เป็นรายไตรมาส 

 5. สอบทานกระบวนการฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที(เกี(ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผกูพนัที(บริษทั มีไวก้บั
บุคคลภายนอก ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที(เป็นสาระสาํคญัในเรื(องการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที(เกี(ยวขอ้ง 

 6. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตั4ง และเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี F``a เพื(อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทัใหข้ออนุมติัจากที(ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี F``a  ซึ(งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ
และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั4งนายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( Eml` หรือ นายอธิ
พงศ ์อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( E`nn  หรือ นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( mn`m  หรือ นางสาวกุลธิดา  
ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที( `lmj แห่งบริษทั เอเอม็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี F``a 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี F``a บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายใน
ที(หมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที(เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที(เกี(ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี(ยงที(เพียงพอ และมีการปฏิบติัตาม
กฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที(เกี(ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที(สอดคลอ้งกบั
ระบบการกาํกบัดูแลกิจการที(ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที(มีสาระสาํคญัที(จะกระทบฐานะการเงินของบริษทั รวมทั4งมี
การพฒันาปรับปรุงระบบงานใหมี้คุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ อยา่งต่อเนื(อง 

 

 

 

                                                                                    (รศ.ดร.เสกศกัดิi   จาํเริญวงศ)์ 

       ประธานกรรมการตรวจสอบ  
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)  

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย   และของ

เฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ(งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ

กิจการ ณ วนัที( 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(นรวม และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื(นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี(ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะ

กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย

การบญัชีที(สาํคญัและหมายเหตเุรื(องอื(นๆ 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินเหล่านี4โดยถูกตอ้งตามที(ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี(ยวกบัการควบคุมภายในที(ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื(อใหส้ามารถจดัทาํงบการเงินที(ปราศจากการ

แสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังาน

ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ(งกาํหนดใหข้า้พเจา้ปฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและ

ปฏิบติังานตรวจสอบเพื(อใหไ้ดค้วามเชื(อมั(นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินปราศจากการแสดงขอ้มูลที(ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น

สาระสาํคญัหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใชว้ธีิการตรวจสอบเพื(อใหไ้ดม้าซึ(งหลกัฐานการสอบบญัชีเกี(ยวกบัจาํนวนเงินและการเปิดเผยขอ้มูลใน

งบการเงิน วธีิการตรวจสอบที(เลือกใชขึ้4นอยูก่บัดุลยพินิจของผูส้อบบญัชี ซึ(งรวมถึงการประเมินความเสี(ยงจากการแสดงขอ้มูลที(

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัของงบการเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ในการประเมินความเสี(ยงดงักล่าว 

ผูส้อบบญัชีพิจารณาการควบคุมภายในที(เกี(ยวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินโดยถูกตอ้งตามที(ควรของกิจการ เพื(อ

ออกแบบวธีิการตรวจสอบที(เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื(อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการ

ควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที(ผูบ้ริหารใชแ้ละความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีที(จดัทาํขึ4นโดยผูบ้ริหาร รวมทั4งการประเมินการนาํเสนองบการเงินโดยรวม 

ขา้พเจา้เชื(อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที(ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื(อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
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ความเห็น 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี4  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที( 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ

กิจการ สาํหรับปีสิ4นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที(ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการายงานทางการเงิน 

 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน E495 
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั                       
กรุงเทพฯ  วนัที( 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. F``9 
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