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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบัน  

 

มีผลตั'งแต่วนัที+ 28 กมุภาพนัธ์ 2561  

ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

บริหารความเสี#ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายขายสินคา้ CE ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํนักสนับสนุนสาขา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สาํนักพฒันาธุรกิจ

สาํนักบริหารและพฒันาองคก์ร

รองประธานเจ้าหน้าที#บริหาร

สายงานการตลาดและขาย

รองประธานเจ้าหน้าท ี#บริหาร

สายงานสนับสนนุองค์กร

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 1

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 2
ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ฝ่ายจัดซ ื'อและคลังสินคา้
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะผูบ้ริหาร
ดงันี'   
8.1 คณะกรรมการบริษัท 
 ขอ้บงัคบัของบริษทั จะพึงมีจาํนวนเท่าใดให้ที+ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนด  แต่จาํนวนกรรมการตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการทั'งหมดตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการ
จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ตอ้งมีกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 หรืออยา่งนอ้ย 3 คน ซึ+ งเลือกตั'งและถอด
ถอนโดยที+ประชุมผูถื้อหุ้น โดยกรรมการบริษทัทุกคนตอ้งเป็นผูที้+มีคุณสมบติัตามที+กฎหมายกาํหนด (โปรดดูรายชื+อและ
ประวติั คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์ทาํงานของกรรมการแต่ละคน รวมทั'งขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการใน
บริษทัและบริษทัที+เกี+ยวขอ้ง ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2561 ไดที้+เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้
อาํนาจควบคุม เลขานุการบริษทั และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน)    

 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัที#เริ#มดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการครั1งแรก 

L 
M 
N 
O 
5 
6 
7 
8 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล 

ดร.พลัลภา เรืองรอง 
พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 
นายธีรเดช จารุตั'งตรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 

10 พฤษภาคม 2559 
19 กนัยายน 2560 
12 ตุลาคม 2558 

12 กนัยายน 2550 
30 เมษายน 2556 
30 เมษายน 2556 

กรรมการที#ลาออกระหว่างปี 2561 

1 นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา/1 กรรมการ กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 26 เมษายน 2559 

หมายเหตุ:  
/1 นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่ 1 พ.ย. 2561 

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที+ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายธีรเดช จารุตั'งตรง ลงลายมือชื+อร่วมกบั นายธนัยา หวงัธาํรง 
และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั จาํนวนชื+อหรือกรรมการซึ+ งจะลงชื+อเป็นสาํคญัผูกพนับริษทัไดน้ั'น ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือชื+อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี+ยนแปลงชื+อกรรมการผูมี้
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อาํนาจผกูพนับริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายใหก้รรมการผูใ้ดผูห้นึ+ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื+นกระทาํการอยา่ง
ใดอยา่งหนึ+งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี+ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั'นๆได ้

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การ
บริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบจริยธรรมที+ดีและคาํนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที+จดัตั'ง
ขึ'นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัที+ 5) พ.ศ.2559  

 โดยมติที+ประชุมที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 1/2562 วนัที+ 18 มกราคม 2562 ไดท้าํการทบทวนและมี
มติอนุมติักาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที+และความรับผิดชอบ ดงัต่อไปนี'  

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ที+ประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความซื+อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น
ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี พร้อมทั'งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผู ้
มีส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. กาํหนด หรือ เปลี+ยนแปลงชื+อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื+อผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบเรื+องสาํคญัที+เกี+ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษทั เพื+อสร้างมูลค่าเพิ+มแก่กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื+อง มีดงันี'  
3.1 การพิจารณา กาํหนด และให้ความเห็นชอบเรื+ องสําคัญเกี+ยวกับการดาํเนินงานของบริษทั ได้แก่ 

วิสัยทศัน์ ภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี+ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มีการ
พิจารณาทบทวนและอนุมติัวสิยัทศัน์ ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีที+ผา่นมา  

3.2 การติดตามและดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที+กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยง รวมทั'งกลไกในการรับเรื+องร้องเรียนและการ
ดาํเนินการกรณีที+มีการชี' เบาะแส 

3.4 การดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีความต่อเนื+องในระยะยาว รวมทั'งแผนการพฒันาพนกังาน ความ
ต่อเนื+องของผูบ้ริหารสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

4. กาํหนดหลกัเกณฑก์ารประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที+บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไป
ตามเป้าหมาย แผนงานที+กําหนด และกําหนดค่าตอบแทนที+ เหมาะสมสอดคล้องกับผลการ
ดาํเนินงานโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจประเภทเดียวกนั 
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5. จดัใหมี้นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้
ความเห็นชอบนโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครั' ง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การปลูกฝังค่านิยมองคก์รที+สะทอ้นการกาํกบัดูแล
กิจการที+ดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. ส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื+อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ทุกคน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที+บริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติั
ตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

7. พิจารณาการทาํรายการที+อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเพื+อ
ผลประโยชน์ของบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเปิดเผยขอ้มูลรายการที+อาจมีความขดัแยง้ของ
ผลประโยชนใ์หถู้กตอ้งครบถว้น 

8. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที+เพียงพอ เพื+อใหม้ั+นใจว่าการทาํรายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้
อาํนาจ    มีการสอบทานและจดัทาํบญัชีที+ถูกตอ้ง การสอบบญัชีที+เชื+อถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ 
ที+สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

9. คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยง และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 

10. จดัให้มีกลไกการกาํกบัดูแลบริษทัย่อย เพื+อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดย
พิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที+จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพื+อควบคุมการบริหารให้
เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํรายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์
ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11.  แต่งตั'งเลขานุการบริษทั ซึ+ งทาํหนา้ที+สนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑต่์างๆ ที+คณะกรรมการจะตอ้งทราบ 
และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั'งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

12.  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาํทุกปี 

13.  รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื+องสาํคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึง
ปฏิบติัที+ดีสาํหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14.  คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหนึ+งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที+ปรึกษา
ของคณะกรรมการ โดยผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที+ประชุมคณะกรรมการ 
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15.  คณะกรรมการอาจแต่งตั' งบุคคลอื+นใดให้ดําเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของ
คณะกรรมการ หรืออาจมอบอาํนาจเพื+อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที+
คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ+ งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี+ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจ
นั'นๆ ได ้    

16. พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการที+เกี+ยวโยงหรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การ
มีส่วนไดเ้สียหรือประโยชน์อื+นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้รายการที+เป็นรายการธุรกิจปกติ
และเป็นไปตามเงื+อนไขการคา้ทั+วไป ตามที+คณะกรรมการไดก้าํหนดอาํนาจอนุมติัของบริษทัและ/
หรือบริษทัย่อย โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ ์เงื+อนไขและวิธีการตามที+กาํหนดเกี+ยวกบัรายการที+เกี+ยว
โยง และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ+ งสินทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์เพื+อใหม้ั+นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชนสู์งสุดต่อบริษทั 

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที+รับผิดชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั สอบทานความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี+ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที+
เกี+ยวขอ้ง รวมถึงการจดัทาํรายงาน หรือใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื+อการอนุมติั หรือเพื+อเสนอต่อที+ประชุมผูถื้อ
หุน้ แลว้แต่กรณี 

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน N ท่าน ดงันี'  
ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

L 
M 
N 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล 

ดร.พลัลภา เรืองรอง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 ลาํดบัที+ 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ เป็นกรรมการตรวจสอบที+มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทาํ
หนา้ที+ในการสอบทานความน่าเชื+อถือของงบการเงินได ้ 

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ ทาํหนา้ที+ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ N ปี ในกรณีที+กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการที+ไดรั้บการแต่งตั'งแทนคงอยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระที+เหลือของกรรมการที+ลาออก 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 1/2562 วนัที+ 18 มกราคม 2562 ไดท้าํการทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี'  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) 

ที+เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั'ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื+นที+ใดที+
รับผิดชอบเกี+ยวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที+เกี+ยวโยงกนัหรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

5. สอบทานและใหค้วามเห็นเกี+ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั+น ในเรื+องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+นของบริษทัฯ  รวมทั'งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง 
ที+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. สอบทานการบริหารความเสี+ยงของบริษทั 
7. พิจารณา คดัเลือกเสนอแต่งตั'ง เลิกจา้งบุคคลซึ+งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที+ไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนักงาน ก.ล.ต. เพื+อทาํหนา้ที+สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั'งเขา้ร่วม
ประชุมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ L ครั' ง 

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ+ ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอื+นใดตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ L ครั' ง 
11. สอบทานรายงานที+เกี+ยวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
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8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน N ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย M ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน N ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

L 
M 
N 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที+เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที+ไดรั้บการ
แต่งตั'ง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ+งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได ้
โดยผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนอาจพน้จากตาํแหน่งเมื+อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที+สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และมีหน้าที+ เสนอแนะความเห็นเกี+ยวกับการบริหาร
ผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+ออนุมติั หรือเพื+อเสนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 

 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 2/2562 วนัที+ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติั
กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี'  

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตั'งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ'นไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี   
1.3 พิจารณาสรรหากรรมการที+มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั 

กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงตั'งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ'นไป เพื+อนาํเสนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุ้น 
หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที+เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ   
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1.4 กาํหนดแผนพฒันากรรมการใหมี้ความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ที+กรรมการ อยา่งต่อเนื+อง และจดัให้
มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที+เกี+ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ และกฎหมายที+
เกี+ยวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื+อขออนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกําหนดค่าตอบแทนของผู ้บริหารระดับสูงตั' งแต่
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ'นไป เพื+อนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 พิจารณาเงื+อนไขการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที+
บริษทัมีการเสนอขายหลกัทรัพยที์+ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ทั'งนี'  ตอ้งไม่มีกรรมการหรือ
พนกังานที+จะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้ (5)  

3. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั' ง เพื+อนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนปีละ 1 ครั' ง หรือตามความจาํเป็นและ

ความเหมาะสม 

6. ปฏิบติัหนา้ที+อื+นใดตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและที+กฎหมายกาํหนด หรือตามความจาํเป็นและ
เหมาะสม 

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี+ ยง ประกอบด้วยสมาชิกที+ เป็นกรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และ/หรือบุคคล

ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ซึ+งไดรั้บการแต่งตั'งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน 5 คน  

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

L 
M 
N 

นายธีรเดช จารุตั'งตรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/2 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
กรรมการบริหารความเสี+ยง 
กรรมการบริหารความเสี+ยง  

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที+ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
หมายเหตุ:   
/2 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บการแต่งตั'งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี+ยง ที+เป็นผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก  
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วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี+ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที+ไดรั้บการแต่งตั'ง นอกจาก
พน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความสี+ยงอาจพน้จากตาํแหน่งเมื+อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 

  ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 12/2561 วนัที+ 13 พฤศจิกายน 2561 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติั
กาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที+ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง  ดงัต่อไปนี'  

1. กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี+ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อพิจารณาในเรื+อง การบริหารความ
เสี+ยงโดยรวม 

2. กาํหนดกลยทุธ์ แผนบริหารความเสี+ยง และทรัพยากรที+ใชใ้นการบริหารความเสี+ยงของ บริษทัให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายการบริหารความเสี+ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

3. กาํกบัดูแลตลอดจนทบทวนเกี+ยวกบันโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบติั เพื+อให้มั+นใจไดว้า่ บริษทัมีกลยทุธ์และ
กระบวนการบริหารความเสี+ยง ไดถู้กนาํไปปฏิบติัอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการครอบคลุม
ความเสี+ยงทั'งหมด ซึ+ งหมายรวมถึงการกาํหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี+ยงและ
ติดตามความเสี+ยง 

8.5 ผู้บริหาร 

 ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 3/2561 วนัที+ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติการปรับโครงสร้างองคก์รใหม่ โดย

ยกเลิกโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และแต่งตั'งผูบ้ริหารตามโครงสร้างใหม่ ไดแ้ก่ นาย

พรศกัดิS  ชุนหจินดา ใหด้าํรงตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร นายธนัยา หวงัธาํรง ให้ดาํรง

ตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที+สายงานตลาดและขาย และแต่งตั'งผูบ้ริหารระดบัสูงใหม่เพิ+มเติม ไดแ้ก่ นายภราดร แพร่ภทัร 

และ นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ ใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย 
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 ปัจจุบนั ผูบ้ริหาร/3 มีจาํนวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา 

 
นายธนัยา หวงัธาํรง 

นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ 

นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา 
นายภราดร แพร่ภทัร 

นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร 
รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร/ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน 
รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงานตลาดและขาย 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ CE 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 

หมายเหตุ:  /3 ผูบ้ริหารสี+รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าที+บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษทัที+
ประกาศใชเ้มื+อวนัที+ 28 กุมภาพนัธ์ 2561    
 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที#บริหาร 

1. ร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานที+สําคญัของบริษทั รวมทั'งพิจารณาประเด็น
ความเสี+ยงที+อาจจะเกิดขึ'น 

2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที+กําหนด เพื+อให้ผู ้บริหารนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ควบคุม ติดตาม ดูแลใหมี้การดาํเนินการตามกลยทุธ์และนโยบายที+สาํคญั รวมถึงวตัถุประสงค ์เป้าหมายทาง
การเงิน แผนงานบริษัท และงบประมาณของบริษัท ที+กําหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที+ประชุม
คณะกรรมการบริษทั 

4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที+มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที+อาจเกิดขึ'น รวมถึงรายการที+เกี+ยวโยงกนั 
6. ร่วมกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี+ยงอยา่งครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที+มี

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี+ยง 
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สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี'  
เรื#อง คณะกรรมการ

บริษทั 

กรรมการผู้มี

อาํนาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที#

บริหาร 

L. การอนุมติัแผนการดาํเนินงานและแผนงบประมาณประจาํปี/แผน
อตัรากาํลงัคน 

� - - 

M. การกูเ้งิน และออกตราสารหนี' ต่อครั' ง � - - 
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือสาํคญัเกี+ยวกบัการเงิน
ต่างๆ ตามที+ระบุไวใ้นตารางอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

� � - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั � - - 
5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 แผนการลงทุนประจาํปี/แผนการร่วมทุนจดัตั'งบริษทัยอ่ยหรือในเครือ 
     5.2 การลงทุนตามแผนการลงทุนประจาํปี 
     5.3 การลงทุนนอกแผนการลงทุนประจาํปี 

 
�  

� เกิน 4 ลบ. 
� เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 4 ลบ. 
�ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 2 ลบ. 
�ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.การอนุมติัทาํรายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

� เกิน 4 ลบ. �ไม่เกิน 4 ลบ. - 

7. การขายทรัพยสิ์น � เกิน 2 ลบ. - �ไม่เกิน 2 ลบ. 
8. การตดัหนี' สูญ � เกิน 1 ลบ. - �ไม่เกิน 1 ลบ. 
9.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหนึ+งคาํสั+งซื'อ/การอนุมติัวงเงิน
สินเชื+อลูกคา้ 

� เกิน 40 ลบ. 
 

� ไม่เกิน 40 ลบ. 
 

� ไม่เกิน 4 ลบ. 

10. การอนุมติัการขอซื'อและสั+งซื'อสินคา้ � เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. 

11. อาํนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที+กาํหนด � เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 0.5 ลบ. 
12. การอนุมติัการขอซื'อเพื+อใชง้านและซ่อมแซม � เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 2 ลบ. 

  
 ทั'งนี'  การอนุมติัรายการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศเรื+องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ผ่าน
การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที+คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร หรือ
บุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื+นใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) 
กบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั (ตามนิยามในประกาศคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที+เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์+คณะกรรมการ
บริษัทกําหนด ซึ+ งการอนุมัติในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที+ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที+ประชุม
คณะกรรมการบริษทั  และ/หรือที+ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื+อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที+ขอ้บงัคบัของ
บริษทัหรือกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกาํหนด 
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8.6 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.6.1 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั1งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื+อทาํหน้าที+พิจารณาคดัเลือกบุคคลที+มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ที+จะไดรั้บการเสนอชื+อคดัเลือกเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื+อทาํหนา้ที+กาํกบัดูแลกิจการและกาํหนด
นโยบายแผนการดาํเนินงานเพื+อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที+จะไดรั้บการแต่งตั'งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา kl แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.M535 ไม่มีลกัษณะที+แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที+จะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการใน
บริษทัที+มีมหาชนเป็นผูถื้อหุน้ ตามมาตรา 89/3 แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 และ พรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์(ฉบับที+ 5) พ.ศ. 2559  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย ์ที+ กจ.3/2560  เรื+อง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั มีผลใช้
บงัคบัตั'งแต่วนัที+ 16 กมุภาพนัธ์ 2560 เป็นตน้ไป 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที+สรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวฒิุ ที+มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์
กาํหนดเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที+ครบกาํหนดวาระ และ/หรือกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุ
อื+น นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและให้นําเสนอต่อที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั'งในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี ยกเวน้กรณีกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื+นหรือระหวา่งปี โดยขอ้บงัคบัของบริษทั
กาํหนดใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้เป็นผูแ้ต่งตั'งกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงันี'  

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที+ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หนึ+งหุน้เท่ากบัหนึ+งเสียง แต่ไม่มีการคูณ
ดว้ยจาํนวนกรรมการที+จะเลือกตั'ง 

2. ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที+มีอยู่ทั' งหมดตามข้อ 1. เลือกตั'งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น
กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ ในกรณีที+เลือกตั'งบุคคลหลายคนเป็น
กรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั'งหมดที+ที+ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้ง
เลือกตั'ง    

3. บุคคลซึ+งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั'งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการ
ที+ที+ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั'ง ในกรณีที+บุคคลซึ+งไดรั้บการเลือกตั'งในลาํดบัถดัลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจาํนวนกรรมการที+จะพึงมีใหป้ระธานในที+ประชุมออกเสียงเพิ+มขึ'นอีกหนึ+งเสียงเป็นเสียงชี'ขาด 

กรณี แต่งตั'งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ+งในสามของจาํนวนกรรมการทั'งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ตํ+า
กว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั+วไปตามขา้งตน้แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที+ ทจ. 28/2551 เรื+อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที+ออกใหม่ ลงวนัที+ 15 
ธนัวาคม 2551 ซึ+งแกไ้ขเพิ+มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที+ ทจ.4/2552 เรื+อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที+ออกใหม่ (ฉบบัที+ 2) ลงวนัที+ 20 กมุภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัที+ 1 มีนาคม 2552 และที+ ทจ. 15/2554 เรื+อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที+ออกใหม่ (ฉบบัที+ 5) ลงวนัที+ 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัที+ 1 
สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และใหมี้คุณสมบติัเพิ+มเติมดงัต่อไปนี'  
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� ไม่เป็นกรรมการที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็น กรรมการของบริษทัจดทะเบียนที+เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ
เดียวกนั 

� มีหนา้ที+ในลกัษณะเดียวกบัที+กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

� มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทาํหนา้ที+ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั'งนี'  ตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ+ งคนที+มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที+จะสามารถทาํหน้าที+ในการสอบทาน
ความน่าเชื+อถือของงบการเงินได ้

 ที+ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ+ งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี+ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
กึ+งหนึ+งของจาํนวนหุน้ที+ถือโดยผูถื้อหุน้ที+มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

 8.6.2 คุณสมบัตบุิคคลที#เข้ารับการพจิารณาแต่งตั1งเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวทางตามแนวทางปฏิบติัที+ดีในการสรรหาและแต่งตั'ง 
กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัต่อไปนี'  

1) คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูที้+จะคดัเลือกเพื+อเสนอชื+อกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น 
• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ 
• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 
• ความมีวฒิุภาวะ เป็นผูรั้บฟังที+ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที+แตกตา่งและเป็นอิสระ 
•  การทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี+ยงมืออาชีพ 
• คุณลกัษณะอื+นๆ ที+คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 

2) ความรู้ความชาํนาญที+ตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ เพื+อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํหนดกลยทุธ์ 
นโยบาย รวมทั'งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ บญัชีและการเงิน, การ
บริหารจดัการองคร์วม, การบริหารความเสี+ยงและการจดัการในภาวะวกิฤต, กาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ 
ความเชี+ยวชาญเฉพาะดา้นอื+น รวมถึงความรู้ที+เกี+ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

 โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะไดจ้ดัทาํแผนการอบรมใหค้วามรู้ความชาํนาญเฉพาะดา้น 
แก่คณะกรรมการบริษทั เพื+อใหม้ั+นใจวา่คณะกรรมการมีความรู้ความชาํนาญครบถว้น ตามความจาํเป็นและความเหมาะสม 
เพื+อก่อใหเ้กิดประโยชน์สุงสุดแก่องคก์ร 

3) ความหลากหลายของกรรมการ 
 นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงัอาจพิจารณา
กาํหนดแนวทางเกี+ยวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอื+นๆของกรรมการทั'งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ และพื'นฐานการศึกษา อาย ุเพศ เป็นตน้ 
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 8.6.3 วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทั

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั'งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายชื+อผูที้+มีคุณสมบติัสมควรเสนอชื+อเป็นกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลั+นกรองรายชื+อและประวติัของผูที้+จะเสนอชื+อเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั

พิจารณา  
4. ดําเนินการเพื+อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู ้ที+ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และเสนอรายชื+อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนออนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ในการสรรหารายชื+อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาที+จะ

สร้างความมั+นใจวา่ ผูที้+ไดรั้บการสรรหาจะสามารถปฎิบติัหนา้ที+ของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ที+
สาํคญัสองประการ คือ การปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื+อสัตย์
สุจริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื+อโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีโอกาสเสนอชื+อผูที้+มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื+อ
แต่งตั'งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาที+
เพียงพอในการพิจารณากลั+นกรองตามกระบวนการที+คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื+อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดเผยนโยบายการสรรหาและ
ขั'นตอนกระบวนการในการเสนอชื+อกรรมการใหผู้ถื้อหุน้ทราบ รวมทั'งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื+อ
ที+ระบุถึงขอ้มูลที+จาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั'งความเต็มใจของผูที้+ไดรั้บการเสนอชื+อไว้
ในแบบเสนอชื+อนั'นดว้ย 

8. กลั+นกรองและตรวจสอบรายชื+อผูที้+จะเสนอชื+อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้งวา่ ไม่ไดเ้ป็นผูที้+ถูกขึ'น
บญัชีดาํหรือถอดถอนจากบญัชีรายชื+อที+หน่วยงานเหล่านี' จดัทาํขึ'นรวมทั'งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคล
ที+ผา่นการกลั+นกรองและสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

9. ในการเสนอชื+อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื+อให้คณะกรรมการ
บริษทัในจาํนวนที+เหมาะสมเพื+อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอใหที้+ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ตามจาํนวนที+ตอ้งการแต่งตั'ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื+อและประวติักรรมการที+จะพิจารณาแต่งตั'งให้ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีที+มีการเสนอชื+อกรรมการที+พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบการพิจารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายชื+อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนที
ละคน เพื+อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที+ประชุม 
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13. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั' งแรก 

 เมื+อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
เสนอต่อที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื+อลงมติแต่งตั'งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป  เพื+อให้การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดก้าํหนดแนวทางการสรรหาดงันี'  

 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากลั+นกรองบุคคลที+จะแต่งตั'งเป็นกรรมการ ไม่วา่
จะเป็นกรรมการที+เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ที+จะเป็นประโยชน์ใน
การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซึ+ งมีการทบทวนหลกัเกณฑเ์ป็นครั' งคราวตามความเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั' ง ทั'งนี'  
การแต่งตั'งกรรมการแทนกรรมการที+ครบกาํหนดวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการ
ลงมติตามขอ้บงัคบัของบริษทั มีสาระสาํคญัดงันี'  

1. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้+ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้า
คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการทั'งหมด ตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร 

2. ใหที้+ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั'งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปนี'    
 (1) ให้ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นที+ตนถืออยู ่แต่ไม่มีการคูณดว้ยจาํนวนกรรมการที+จะ

 เลือกตั'ง 
 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที+มีอยูท่ ั'งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั'งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็น

 กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที+เลือกตั'งบุคคลหลายคน
 เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั'งหมดที+ที+ประชุมผูถื้อหุ้น
 ตอ้งเลือกตั'ง 

 (3)  บุคคลซึ+ งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ด้รับการเลือกตั'งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
 กรรมการที+ที+ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั' ง ในกรณีที+บุคคลซึ+ งได้รับการเลือกตั' งในลาํดับถดัลงมามี
 คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที+ที+ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั'ง ให้ประธานในที+ประชุมออก
 เสียงเพิ+มขึ'นอีกเสียงหนึ+งเป็นเสียงชี'ขาด 

3. ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั' ง ให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ+งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที+จะ
แบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้+สุดกบัส่วนหนึ+งในสาม กรรมการที+จะตอ้งออก
จากตาํแหน่งในปีแรก และปีที+สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั'น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ 
ต่อไป ให้กรรมการคนที+อยูใ่นตาํแหน่งนานที+สุดนั'น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ+ งพน้จากตาํแหน่ง
แลว้อาจไดรั้บเลือกตั'งใหม่ได ้

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื+นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที+ใบลาออกไปถึง
บริษทั 
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5. ในกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื+น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคล
คนหนึ+งซึ+ งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามมาตรา kl แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
MqNq เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ+ งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที+ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที+ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในสี+ของจาํนวนกรรมการที+ยงัเหลืออยู ่

6. ที+ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได ้ ดว้ยคะแนน
เสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี+ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ+ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่
นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนหุน้ที+ถือโดยผูถื้อหุน้ที+มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัหรือที+ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั'งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั'งกรรมการอิสระไม่นอ้ยกวา่ L ใน N ของจาํนวนกรรมการทั'งหมด และตอ้งมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย N คน 

 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และกฏหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี'  

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

 บริษทั ได้กาํหนดนิยามกรรมการอิสระไว ้เท่ากับขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที+ ทจ.4/2552 ลงวนัที+ 20 
กมุภาพนัธ์ 2552 เรื+อง คุณสมบติัของกรรมการอิสระ กล่าวคือ “กรรมการอิสระ”  หมายถึง กรรมการที+มีคุณสมบติั ดงันี'  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ+งของจาํนวนหุน้ที+มีสิทธิออกเสียงทั'งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั'งนี'  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูที้+เกี+ยวขอ้งของกรรมการ
อิสระรายนั'นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที+ปรึกษาที+ไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผูมี้อาํนาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัที+ยื+นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ทั'งนี'  ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที+กรรมการอิสระเคยเป็น
ขา้ราชการ หรือที+ปรึกษาของส่วนราชการซึ+งเป็น ผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลที+มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะที+เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี+นอ้ง และบุตร  รวมทั'งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื+น ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้
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อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที+จะไดรั้บการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหารหรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือ
บริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที+อาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั'งไม่เป็น
หรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้+มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทั
ยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ที+มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ+ งมีผูส้อบ
บญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที+ยื+นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

 ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ+ง รวมถึงการทาํรายการทางการคา้ที+กระทาํเป็นปกติเพื+อประกอบกิจการ  
การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์รายการเกี+ยวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทาง
การเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค ํ' าประกัน การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกันหนี' สิน รวมถึงพฤติการณ์อื+น
ทาํนองเดียวกนั ซึ+ งเป็นผลให้ผูข้ออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี' ที+ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ+ง ตั'งแต่ร้อยละสาม
ของสินทรัพยที์+มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั'งแต่ยี+สิบลา้นบาทขึ'นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ+ากวา่  ทั'งนี'  
การคํานวณภาระหนี' ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคํานวณมูลค่าของรายการที+ เกี+ยวโยงกันตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนวา่ดว้ยหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณา
ภาระหนี' ดงักล่าว ให้นับรวมภาระหนี' ที+เกิดขึ'นในระหวา่งหนึ+งปีก่อนวนัที+มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับุคคล
เดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ+ งรวมถึงการให้บริการเป็นที+ปรึกษากฎหมายหรือที+ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ+งไดรั้บค่าบริการเกินกวา่สองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที+มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู ้
ให้บริการทางวิชาชีพนั'นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที+ยื+น
คาํขออนุญาตต่อสาํนกังาน 

7. ไม่เป็นกรรมการที+ไดรั้บการแต่งตั'งขึ'นเพื+อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ+งเป็นผูที้+เกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที+มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที+มีนัยกับกิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที+มีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที+มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที+ปรึกษา
ที+รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ+ งของจาํนวนหุ้นที+มีสิทธิออกเสียงทั'งหมดของบริษทัอื+น ซึ+ ง
ประกอบกิจการที+มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที+มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื+นใดที+ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี+ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
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 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั'งให้เป็นกรรมการอิสระที+มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ+ง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ
อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

 นอกจากนี' กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี+ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์ทาํงาน และความ
เหมาะสมอื+นๆ ประกอบกนั เพื+อนาํเสนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุน้เพื+อพิจารณาแต่งตั'งเป็นกรรมการของบริษทัต่อไป ทั'งนี'  หาก
มีกรรมการอิสระคนหนึ+ งคนใดพน้จากตาํแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั' งกรรมการอิสระที+มี
คุณสมบติัตามที+กาํหนดขา้งตน้เขา้มาดาํรงตาํแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที+เขา้เป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งได้
เพียงวาระที+ยงัเหลืออยูข่องกรรมการอิสระที+ตนแทน 

 การนําเสนอแต่งตั1งกรรมการโดยที#ประชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยบริษัทฯ จะนําเสนอข้อมูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื+อประกอบการ
พิจารณาวาระแต่งตั'งกรรมการใหม่แทนกรรมการที+ครบกาํหนดวาระประกอบดว้ย ประเภทกรรมการที+เสนอ ตาํแหน่ง
ปัจจุบนั วนัเริ+มตน้และจาํนวนปีที+เป็นกรรมการ สดัส่วนการถือหุน้ (ทางตรงและทางออ้ม) ประวติัการศึกษาและการอบรม 
ประสบการณ์ทาํงาน รวมถึงการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและมิใช่บริษทัจดทะเบียน และขอ้พิพาททาง
กฎหมาย (ถา้มี)  และในกรณีที+เสนอชื+อกรรมการที+พน้วาระให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ+ง จะมีขอ้มูลเพิ+มเติมเรื+อง
จาํนวนครั' งที+เขา้ประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที+ผา่นมาเพื+อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที+ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื+นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื+อบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษทัแต่งตั'งเป็นกรรมการแทนในการ
ประชุมครั' งต่อไป ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ+ากวา่สามในสี+ของจาํนวนกรรมการที+เหลืออยู ่และบุคคลที+เขา้เป็นกรรมการแทน 
จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเพียงเท่าวาระที+เหลืออยูข่องกรรมการที+ออกไป  

ข้อมูลเพิ#มเตมิที#เกี#ยวข้องกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2561 ไม่ปรากฎวา่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารที+มีประวติัการทาํผิดทางกฎหมายเกี+ยวกบั  
1) การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทางอาญา ยกเวน้ที+เป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอื+นในทาํนองเดียวกนั 
2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
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8.7 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที+เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสาหกรรม

เดียวกนั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ 
และผูบ้ริหารระดบัสูงอนัไดแ้ก่ ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร และผูบ้ริหารระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ'นไป พร้อมทั'งเสนอหลกัการ
และขอ้เสนอค่าตอบแทนที+เหมาะสมสอดคลอ้งกบัภาระหน้าที+รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษทั 
นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอที+ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติั
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยมีหลกัการดงันี'  

 >. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

1) ค่าตอบแทนที+จ่ายเป็นเบี'ยประชุมต่อครั' งที+มาประชุม โดยพิจารณาจากผลประกอบการและขนาดธุรกิจของ
บริษทั ความรับผิดชอบ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของกรรมการ การปฏิบติัหนา้ที+กรรมการที+
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั โดยเทียบเคียงกบับริษทัอื+นที+อยูใ่นรูปแบบธุรกิจเดียวกนั และสูงเพียงพอที+จะ
ดูแลและรักษากรรมการที+มีคุณสมบติัตามที+ตอ้งการ 

2) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัหรือเงินปันผลที+จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    
     

?. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใน
รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือน โบนัส และค่าบริหารงาน เพื+อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อพิจารณา
อนุมติั  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการกลั+นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กาํหนดค่าตอบแทนที+เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที+เชื+อมโยงกบัภาระหนา้ที+รับผิดชอบ ผลดาํเนินงาน
ของบริษทั สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกบัตลาดอุตสาหกรรมเดียวกนั ไดแ้ก่  
1)   ขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที+ไดรั้บความเชื+อถือ  
2)   อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ค่าเฉลี+ยอตัราเงินเฟ้อ  
3)   เชื+อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลงานของแต่ละบุคคลที+สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ  

 ภาระหนา้ที+รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนที#เป็นตวัเงนิ สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561 

   บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัที+ดีอา้งอิง
ตามผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และคาํนึงถึงหนา้ที+



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 58 
 

ความรับผิดชอบที+สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบแนว
ปฏิบติัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ในปี 2561 ที+ประชุมผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการที+เป็นตวัเงิน ดงันี'  

ก) ค่าตอบแทนรวมที+เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูปของคา่เบี'ยประชุมและเงินโบนสั มีรายละเอียด
ดงันี'  

1. ค่าเบี1ยประชุม 
 ค่าเบี1ยประชุม/ครั1ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 
กรรมการ/กรรมการอิสระ 15,000 บาท 

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  

ประธานกรรมการ 18,000 บาท 

กรรมการ 12,000 บาท 
คณะกรรมการชุดยอ่ย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

2. โบนัสกรรมการ 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าโบนัสกรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษทั ในปี 2561 บริษทั
นาํเสนอขออนุมติัต่อที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ หลกัเกณฑก์ารจ่ายโบนสักรรมการเพื+อให้เกิดแรงจูงใจในการสร้างมูลค่าเพิ+ม
แก่องคก์ร โดยแบ่งเป็น M ส่วน คือ 

ส่วนที+ L.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
ส่วนที+ M.  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ+ม ในกรณีที+มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 
โดยค่าเบี'ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท   

ทั'งนี'  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายเช่นเดียวกบัปีที+ผา่นมา โดยจดัสรรใหป้ระธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการ
บริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตามสัดส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที+ไดรั้บการแต่งตั'งจากที+ประชุมผูถื้อหุ้น
ประจาํปี หรือกรณีที+กรรมการไดรั้บแต่งตั'งระหวา่งปีหรือแทนกรรมการที+ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที+มีอายกุารดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 

3.  สิทธิประโยชน์อื#นๆ   
-ไม่มี- 
 
โดยค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 ประกอบดว้ยค่าเบี' ยประชุมคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

รวมเป็นจาํนวน 1.81 ลา้นบาท จากงบประมาณที+ไดรั้บอนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 จาํนวน 5 ลา้นบาท และ
งดจ่ายโบนสักรรมการประจาํปี 2560 ตามมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 59 
 

สาํหรับโบนสักรรมการปี 2561 เป็นไปตามหลกัเกณฑค์่าตอบแทนในส่วนที+ 2. Incentive 10% ของกาํไรส่วน
เพิ+มของผลประกอบการปี 2561 (36.51 ลา้นบาท) เมื+อเทียบกบัปี 2558 (34.28 ลา้นบาท) จาํนวน 2.23 ลา้นบาท คิดโบนสั
กรรมการ 10% เป็นจาํนวนเงิน 223,010 บาท ทั'งนี'  โบนสักรรมการจาํนวนดงักล่าว จะนาํเสนอขออนุมติจากที+ประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัที+ 24 เมษายน 2562      

 

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สาํหรับปี 2561 ดงันี'   

ลําดับ รายชื#อกรรมการ 

ปี 2561 

ค่าเบี1ยประชุม (บาท) โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (บาท) (บาท) 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร 

ความเสี#ยง 
    

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ                    256,500  -             32,400    -                    288,900  

2 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์                      75,000  - -                 36,000  -                    111,000  

3 นายธีรเดช  จารุตั'งตรง                     171,000  - -                 97,200  -                    268,200  

4 นายธนัยา หวงัธาํรง                      75,000  - -   -                      75,000  

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี                     159,000  -             21,600    -                    180,600  

6 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล                    171,000                  97,200              21,600    -                    289,800  

7 นายสันติ เนียมนิล                    171,000                  64,800  -   -                    235,800  

8 ดร.พลัลภา เรืองรอง                    171,000                  64,800  -   -                    235,800  

9 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ - - -                 72,000  -                      72,000  

รวม                   1,249,500                226,800              75,600                205,200  -                 1,757,100  

กรรมการที#ลาออกระหว่างปี 2561         
 

  

1 นายพรศกัดิS   ชุนหจินดา                      45,000  - -                 12,000  
 

                     57,000  

รวม                        45,000  - -                 12,000  -                      57,000  

ค่าตอบแทนรวม                 1,294,500                226,800              75,600                217,200  -                 1,814,100  

 
 รายละเอียดจาํนวนครั' งการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดการ
กาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ “การประชุมของคณะกรรมการบริษทั” 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 60 
 

 ข) ค่าตอบแทนที+ เป็นตัวเงินของผูบ้ริหารของบริษัทและบริษัทย่อย อยู่ในรูปของเงินเดือน โบนัสและ               
 ค่าบริหารงาน  
 ในปี 2561 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมจาํนวน 8 
คน เป็นจาํนวนเงินรวม 12.66 ลา้นบาท 

                      หน่วย : ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 ปี 2560 

จํานวนราย จํานวนเงนิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

เงินเดือน 8 12.06 6 9.81 
โบนสัและค่าบริหารงาน 8 - 6 - 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ 8 0.60 6 0.49 

รวม 8 12.66 6 10.30 

หมายเหตุ: ปี 2561 บริษทัแต่งตั'งผูบ้ริหารเพิ+มเติมจาํนวน 2 คนตามโครงสร้างองคก์รใหม่ที+ประกาศใชเ้มื+อ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 
 

 ในปี 2559 บริษทัจดัใหมี้โครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนกังาน โดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะ
ซื'อหุน้สามญัของบริษทั ที+ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื+อ
เป็นสิ+งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ที+มีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทัใน
ช่วงเวลาที+ผา่นมา เพื+อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  และเพื+อเป็นสิ+งจูงใจบุคลากรที+มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยกรรมการและผูบ้ริหารที+ไดรั้บจดัสรร ณ วนัที+ออก
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ และไดรั้บการจดัสรรเพิ+มเติมในระหวา่งปี 2561 จากจาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิคงเหลือจากกรรมการ
และพนกังานที+ลาออกและยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ สรุปขอ้มูล ณ 31 ธนัวาคม 2561  ดงันี'  

ลาํดบั รายชื#อ จํานวน ร้อยละของจํานวน 

    ที#ได้รับจัดสรร ที#ออกและเสนอขาย 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ                        135,445  1.69% 

2 นายธีรเดช จารุตั'งตรง                        135,445  1.69% 

3 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล                        135,445  1.69% 

4 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี                        135,445  1.69% 

5 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์                        400,000  5.00% 

6 นายธนัยา หวงัธาํรง                        259,832  3.25% 

7 นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา                        400,000  5.00% 

8 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา                        344,206  4.30% 

9 นายปโยธร มุง้ทอง                        323,172  4.04% 

10 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล                        320,659  4.01% 

11 พนกังานระดบัหวัหนา้งานขึ'นไป                     5,008,907  62.61% 

12 กรรมการที+ลาออกครบตามวาระ                        228,570  2.86% 

13 พนกังานเกษียนอาย ุ                        172,874  2.16% 

  จํานวนรวม                     8,000,000  100% 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 61 
 

 โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิ ครั' งที+ 1 วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2560 และครั' งที+ 2 วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2561 ที+ผ่านมายงัไม่
มีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ไดรั้บจดัสรรแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิ คงเหลือใบสาํคญั
แสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของบริษทั ที+ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) ที+ยงั
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 8,000,000 หน่วย 
 
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารที+ไดรั้บแต่งตั'งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทน
เป็นค่าเบี'ยประชุม สรุปดงันี'  

ลาํดบั รายชื#อ 

ปี 2561 

บริษทัย่อย 

ค่าตอบแทนรวม  

(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดยีม บจก. ผล วอเตอร์ 

จํานวนครั1ง 

ที#ประชุม 

ค่าตอบแทน จํานวนครั1ง 

ที#ประชุม 

ค่าตอบแทน 

1 นายธีรเดช  จารุตั'งตรง  12/12         162,000                      -                           162,000  

2 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี                      -    12/12         162,000                         162,000  

3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 12/12           60,000  12/12           60,000                         120,000  

4 นายชวลิต  หวงัธาํรง                      -    3/3           24,000                           24,000  

5 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุพผา                     -    9/9           60,000                           60,000  

6 นายปโยธร มุง้ทอง 12/12           60,000                      -                             60,000  

รวม             282,000            306,000                         588,000  

 

8.8 บุคลากร 
 จาํนวนบุคลากร ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั'งสิ'นจาํนวน 207 คน โดยมีรายละเอียดดงันี'  

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร 

ปี 2561 ปี 2560 

1. ฝ่ายบริหาร 8 6 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 
3. สาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร 5 5 
4. ฝ่ายขาย 63 87 
5. ฝ่ายการตลาด 14 12 
6. ฝ่ายจดัซื'อและคลงัสินคา้ 39 43 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 26 22 
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 4 6 
9.ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 6 
10. สาํนกังานสนบัสนุนสาขา 11 - 
11.ฝ่ายขายและวิศวกรรมในธุรกิจนํ'า 32 28 

รวม 207 216 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 62 
 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที+

ไม่ใช่ตวัเงิน ค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เบี'ยขยนั และ
สวสัดิการอื+นในรูปแบบที+เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนที+ไม่ใช่ตวัเงินที+สาํคญั ไดแ้ก่ กองทุนเงินสาํรองเลี'ยงชีพพนกังานซึ+งบริหารโดยบริษทัจดัการกองทุน
รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติักองทุนสํารองเลี' ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอตัราเงินสะสมของ
พนกังานจะสูงขึ'นตามอายกุารปฏิบติังาน นอกจากนี'  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานใชสิ้ทธิในการเลือกหรือเปลี+ยนแปลง
นโยบายการลงทุนที+เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี+ยงที+ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกาํหนดให้เลือกหรือ
เปลี+ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปี้ละ 2 ครั' ง การจดัทาํประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพกลุ่มให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 
ซึ+งวงเงินผลประโยชน์พนกังานแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามอายขุองพนกังาน และระดบัความเสี+ยงของการปฏิบติังานแต่
ละตาํแหน่งงาน นอกจากนี'  บริษทัยงัให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนกังานทั'งระดบัปริญญา
ตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ทั' งการฝึกอบรมสัมมนาภายในและภายนอกองค์กรอย่าง
เหมาะสม 

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัมีผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที+ไม่ใช่
ตวัเงินรวม 104.41 ลา้นบาท และปี 2560 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 87.35 ลา้นบาท  

การเปลี#ยนแปลงจาํนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที+ผา่นมา 
ปี 2561 มีพนกังานลาออก 27 คน และมีพนกังานใหม่ 42 คน 
ปี 2560 มีพนกังานลาออก 48 คน และมีพนกังานใหม่ 40 คน 
ปี 2559 มีพนกังานลาออก 61 คน และมีพนกังานใหม่ 66 คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที#สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที#ผ่านมา 
ไม่มี 
 

   การพฒันาบุคลากร 

   บริษทัให้ความสําคญัในเรื+ องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื+อง เพื+อเพิ+มศกัยภาพของพนักงานในการที+จะ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และเพื+อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยบริษทัมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน เพื+อเพิ+ม
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการทาํงานดา้นต่างๆ การพฒันาบุคลากรของบริษทั สามารถดูรายละเอียดเพิ+มเติมไดใ้น
รายงานความยั+งยนื 2561 

 


