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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท  ยึดมั+นในการดาํเนินธุรกิจโดยถือปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี และจริยธรรม 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเนื+อง กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัภายในองค์กรแก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงาน ให้มีการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาคและ
ยติุธรรม มุ่งเนน้การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว เพื+อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ั+งยืน และมุ่งมั+นพฒันายกระดบัการกาํกบั
ดูแลกิจการใหเ้ป็นไปตามหลกัการ CG Code และ ASEAN CG Scorcard พร้อมทั'งติดตามดูแลการปฏิบติัของคณะกรรมการ
บริษทั และผูบ้ริหาร ให้เป็นไปตามนโยบายและหลกัการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั เพื+อให้มั+นใจวา่ไดมี้การนาํไปใชใ้น
การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ ซึ+งบริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายต่างๆ ไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

การตดิตามการปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ด ี
บริษทั ไดจ้ดัให้มีการส่งเสริมและสื+อสารขอ้มูลให้แก่พนกังานทุกระดบัทั+วทั' งองค์กรรับทราบผ่านระบบการ

สื+อสารขอ้มูลภายในทางอิเลก็ทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสมัพนัธ์ การปฐมนิเทศพนกังานใหม่ โดยมุ่งเนน้เสริมสร้างความรู้
ความเขา้ใจเพื+อนาํไปสู่การปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั'งนี'  คณะกรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแล
กิจการและติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ+าเสมอ สาํหรับในปี 2561 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที+การปฏิบติัไม่เป็นไป
ตามนโยบายขา้งตน้ 

จากความมุ่งมั+นในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี ส่งผลใหใ้นปี 2561 บริษทัไดรั้บรางวลัแห่งความ
ภาคภูมิใจ “PHOL” ดงันี'   

� บริษทั ไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ (AGM Checklist) ประจาํปี 2561 จากสมาคม
ส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) ด้วยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื+องเป็นปีที+ 3 โดยมีผลคะแนนเฉลี+ยของบริษทัจด
ทะเบียนทั'งหมด 657 บริษทั เท่ากบั 92.42 คะแนน 

� บริษทั ไดรั้บการประเมินตามโครงการสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทยประจาํปี 2561 เป็น 
1 ใน 142 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ที+มีคะแนนการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” (ช่วง
คะแนน 90-100 คะแนน) หรือ “สัญลกัษณ์ 5 ดาว” จากผลสาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียน 
657 บริษัท และได้รับการจัดอนัดับเป็น 1 ใน 29 Top Quartile ของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนที+มีมูลค่า
หลกัทรัพยท์างการตลาดระดบัตํ+ากวา่หนึ+งพนัลา้นบาท 

� บริษทัฯ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมที+ขอต่ออายกุารรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน
ไทยในการต่อตา้นทุจริต ในไตรมาส 2/2562  
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การนําหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดสํีาหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้  
ตามที+คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดอ้อกหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีสาํหรับบริษทั

จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ใหใ้ชแ้ทน หลกัการกาํกบัดูกิจการที+ดี สาํหรับบริษทัจด
ทะเบียน ปี 2555 โดยมีวตัถุประสงค ์เพื+อยกระดบัหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี โดยจากเดิม มุ่งเนน้การปฏิบติัเพื+อใหเ้ป็นไป
ตามขอ้กาํหนด (Comply or explain) เปลี+ยนเป็น การนาํหลกัการไปปรับใช ้(Apply or explain) เพื+อให้การปฏิบติัเป็นไป
อยา่งเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าใหอ้งคก์รอยา่งย ั+งยนื 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ที+ในฐานะผูน้าํองคก์รที+สร้างคุณค่าให้กิจการอยา่งย ั+งยืน มีความ
เขา้ใจเป็นอยา่งดีถึงประโยชน์และการนาํหลกัปฏิบติัตามแนวทาง CG Code ทั'ง 8 ขอ้ไปปรับใชใ้ห้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
การดาํเนินงานขององค์กรหรือหามาตรการอื+นทดแทน ซึ+ งคณะกรรมการบริษทัไดมี้การเตรียมความพร้อมมอบหมายให้
ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร ศึกษา เปรียบเทียบหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เพื+อเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการ (CG Code) แทนฉบบัปัจจุบนั ให้เหมาะสมกบับริบททางธุรกิจ ตลอดจน การติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามหลกั
ปฏิบติัใน CG Code เพื+อให้มั+นใจไดว้า่นาํหลกัปฏิบติัไปปรับใชอ้ยา่งเหมาะสม เกิดประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าแก่กิจการ
อยา่งย ั+งยนืและมีผลประกอบการที+ดีในระยะยาว  

ในปี 2561ไดมี้การปรับปรุงนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่างๆ ให้สอดคลอ้งเหมาะสม ไดแ้ก่ ทบทวนบทบาท
หนา้ที+คณะกรรมการ กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ทบทวนนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื'อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทั นโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื+องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และหลกัเกณฑก์ารจดัทาํและเปิดเผยรายงานการ
ถือหลกัทรัพยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารให้สอดคลอ้งตามมาตรา 59 แห่งพรบ.หลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 และประกาศ
สาํนกังาน ก.ล.ต.ที+มีการปรับเปลี+ยนวธีิการรายงานผา่นสื+ออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นตน้ 

โดยในปี 2561 มีเรื+องที+บริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมาตรการทดแทนที+เหมาะสม ดงัต่อไปนี'  
ข้อที�ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ+ งหนึ+ ง ถ้าประธานกรรมการ
บริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ และมีกรรมการ
ที+มิใช่ผูบ้ริหารมากกวา่ร้อยละ 66 

ประธานกรรมการเป็นบุคคลคนละคนกบัประธานเจา้หน้าที+บริหาร มีการ
แบ่งแยกหน้าที+ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูง
อยา่งชดัเจน ไม่มีส่วนร่วมบริหารงานประจาํ สามารถถ่วงดุลอาํนาจระหว่าง
การกาํกบัดูแลกิจการและการบริหาร 
 

2. คณะกรรมการควรกาํหนดใหก้รรมการอิสระมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื+องไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที+แต่งตั' งให้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ
อิสระครั' งแรก 

3. คณะกรรมการควรกาํหนดจาํนวนวาระที+ดาํรง
ตาํแหน่งติดต่อกันไดน้านที+สุดของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการยังไม่มีการกําหนดวาระต่อเนื+องในการดํารงตําแหน่ง
ติดต่อกันนานที+สุดของกรรมการอิสระ กรรมการและกรรมการชุดย่อย 
เนื+องจากคณะกรรมการบริษทัเชื+อมั+นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผูที้+มีความรู้
และความสามารถ ประสบการณ์ มีความเขา้ใจลกัษณะการดาํเนินธุรกิจเป็น
อย่างดี มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะที+ เป็น
ประโยชน์แก่บริษทั ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
มีอาํนาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบงาํจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติ
กรรมการอิสระตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. และ ตลท.  
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4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
     ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั'งคณะ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. กาํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้
ต่อคณะกรรมการหรือผูที้+กรรมการมอบหมาย
เกี+ยวกบัการซื'อ ขายหุ้นของบริษทัตนเองอย่าง
นอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ ก่อนทาํการซื'อขาย 

คณะกรรมการไดก้าํหนดมาตรการป้องการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบของ
บุคคลผูเ้กี+ยวขอ้ง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตลอดจน
บุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้มูล หา้มนาํขอ้มูลที+ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
กระทํารายการหรือเพื+อประโยชน์ส่วนตนที+อาจเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง  โดยกาํหนดเป็นจรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทั 

6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบเป็นคณะ จึงยังไม่มีการประเมิน
รายบุคคล 

ทั'งนี'  บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใชข้อ้มูลภายในและ
แนวทางปฏิบัติในกรณีที+อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ทั' งฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ที+ เว็บไซต์ของบริษัท 
www.pdgth.com ภายใตห้ัวขอ้ “การกํากับดูแลกิจการ” เพื+อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั'งมี
การเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทราบผา่นระบบการสื+อสารขอ้มูลภายในทางอิเลก็ทรอนิกส์  

โดยมีการติดตามการปฏิบติัและรายงานภาพรวมของการดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีของบริษทั
ในปี 2561 มีสาระสาํคญัดงันี'  

หมวดที� 1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 
 บริษทั ตระหนกัและใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิพื'นฐานของผูถื้อหุ้นครอบคลุมสิทธิพื'นฐานทางกฎหมาย ในฐานะนกั
ลงทุน และผูถื้อหุน้หรือเป็นเจา้ของบริษทั ตามมาตรฐานที+เป็นที+ยอมรับและเชื+อถือได ้ ไดแ้ก่สิทธิ การซื'อ ขาย โอนหลกัทรัพย์
ที+ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การได้รับส่วนแบ่งในผลกาํไรของบริษทั(เงินปันผล) การเขา้ร่วมประชุมเพื+อใชสิ้ทธิออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การแต่งตั'งหรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทน
กรรมการ การแต่งตั'งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเรื+องสาํคญัของบริษทั เช่น การแกไ้ข
หนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บังคบัของบริษทั การเพิ+มทุนฯ/ลดทุนฯ และการได้รับขอ้มูลข่าวสารที+มีนัยสําคัญอย่างรวดเร็ว 
ครบถว้นเพียงพอ ผ่านช่องทางที+เขา้ถึงไดง่้าย สนบัสนุนให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ชสิ้ทธิออกเสียงของตนเองอยา่งเต็มที+ผ่านการประชุม   
ผูถื้อหุ้น (บริษทัมีหุ้นสามญัประเภทเดียว โดยหนึ+ งหุ้นสามญัมีสิทธิออกเสียงหนึ+ งเสียงเท่ากนัทุกหุ้น) ทั' งนี'  เพื+อให้ผูถื้อหุ้นมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื+องที+กระทบหรือเกี+ยวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ของตน 
 นอกเหนือจากสิทธิพื'นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที+ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ บริษทัยงัไดส่้งเสริมเรื+องการคุม้ครองสิทธิของผู ้
ถือหุน้ที+สาํคญั สรุปไดด้งันี'  

  การจดัประชุมผู้ถือหุ้น  

  บริษทั กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละครั' ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ'นสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั เพื+อใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที+ผ่านมา และใน
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 66 

 

กรณีที+มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ+งเป็นเรื+องที+กระทบหรือเกี+ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือ
เกี+ยวขอ้งกบัเงื+อนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ที+ใชบ้งัคบัที+ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผู ้
ถือหุน้เป็นกรณีไป  
 บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist จดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพื+อความน่าเชื+อถือ โปร่งใส 
ตรวจสอบระหวา่งกนั ตามภารกิจที+ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) 
ในฐานะองคก์รตวัแทนผูถื้อหุน้รายบุคคล บริษทัไดด้าํเนินการที+สาํคญั สรุปดงันี'   

  ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 

  บริษทั จัดเตรียมเอกสารการประชุมที+มีขอ้มูลครบถว้นในสาระสําคัญสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเรื+องเพื+อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และ
เสนอชื+อบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื+อรับการพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการก่อนวนัประชุม ช่วงระยะเวลา 
st วนั ตั'งแต่วนัที+ u ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560  รวมถึงแจง้หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการพิจารณา
ที+ชัดเจนสารสนเทศผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซต์ของบริษทั ภายใตห้มวด “นักลงทุน
สัมพนัธ์” ตั'งแต่วนัที+ 18 กนัยายน 2560  โดยเรื+องหรือบุคคลที+ไดรั้บการเสนอชื+อจะไดรั้บการพิจารณาตาม
หลกัเกณฑที์+บริษทักาํหนด และเป็นเรื+องที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจ ส่วนการคดัสรรบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมให้
ผ่านการกลั+นกรองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
ต่อไป และจะแจง้ผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลแก่ผูถื้อหุน้ทราบในที+ประชุมผูถื้อหุ้น แต่ในปี 2561 ปรากฎวา่ไม่
มีผูถื้อหุน้เสนอเรื+องใดๆ หรือเสนอชื+อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการ  

2. บริษทั เปิดเผยกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 ระเบียบวาระการประชุม และวนักาํหนดสิทธิ 
(Record Date) ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชุม โดย
แจง้ทนัทีเมื+อคณะกรรมการบริษมัมีมติให้กาํหนดวนัประชุมตั'งแต่วนัที+ 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เผยแพร่ผ่านระบบ
การรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์  เพื+อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อ
หุน้ตามกาํหนดการ  

3. บริษทั เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารครบชุดทั'งภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั    
ตั'งแต่วนัที+ 29 มีนาคม 2561 ล่วงหน้า 31 วนัก่อนวนัประชุม เพื+อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่ง
เพียงพอ โดยหนงัสือเชิญประชุม ประกอบดว้ยเรื+องพิจารณาตามที+กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดที+ 5 
วา่ดว้ยเรื+องการประชุมผูถื้อหุ้น การพิจารณาในแต่ละวาระประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ ชี' แจงความเป็นมาและ
เหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และชี'แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิ
ออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. บริษัท มอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด “TSD”  ซึ+ งเป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพยข์องบริษทั เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณา
เป็นการล่วงหนา้ตั'งแต่วนัที+ 5 เมษายน 2561 ก่อนวนัประชุม 25 วนั เกินกว่ากฎหมายกาํหนด และเป็นไปตาม
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 67 

 

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีที+ให้บริษทัจดทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วนั และ 21 วนัตามลาํดบั ในกรณีถา้มีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับ
ภาษาองักฤษไปพร้อมกบัเอกสารขา้งตน้ โดยหนังสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานที+ประชุม 
แผนที+แสดงสถานที+ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที+ครบถว้น 
  พร้อมทั'ง ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนและผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั คือ 
วนัที+ 5 เมษายน 2561 (ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัตามกฎหมาย)  

5. บริษทั ประกาศโฆษณาคาํบอกกล่าวเชิญประชุมในหนงัสือพิมพว์นัที+ 2-3-4 เมษายน 2561 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 
วนั และไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั เพื+อให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลเป็น
การล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนเขา้ร่วมประชุม 

6. บริษทั แจง้รายละเอียดเกี+ยวกบัหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนงัสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ 
ในกรณีที+ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อาจมอบอาํนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัตาม
รายชื+อ หรือบุคคลใดๆ ที+ผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะ
ให้แก่รายชื+อกรรมการอิสระของบริษทั โดยใชห้นังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที+ไดจ้ัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม  ทั'งนี'  ผูถื้อหุน้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะทั'ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ 
ค.) ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ โดยบริษทัไดจ้ดัเตรียมอากรแสตมป์ไวบ้ริการผูถื้อหุ้นสาํหรับปิดหนงัสือ
มอบฉนัทะในวนัประชุม 

7. บริษทั เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ ที+ตอ้งการใหชี้'แจงในประเด็นของระเบียบวาระที+นาํเสนอมาถึง
บริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัทาํการ หรือก่อนเริ+มประชุมอยา่งนอ้ย 2 ชั+วโมง (ภายใน 30 เมษายน 2561) 

8. บริษทั อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที+มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาํปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั'งทางอีเมล์ โทรศพัท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ+ งบริษทัได้
จดัส่งใหท้างไปรษณียท์นัทีที+ผูถื้อหุน้ร้องขอพร้อมทั'งจดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

9. บริษทั จดัให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที+มีขอ้สงสัย โดยส่งอีเมล ์ มาที+ cs@pdgth.com 
หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื+อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม 
รวมทั'งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ที+ 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทั สนบัสนุนใหใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในที+ประชุมผูถื้อหุน้ โดยอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อ
หุน้ที+มาประชุม และดาํเนินการประชุมอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือ
ริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั'งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที+ 

1. บริษทัไดจ้ดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 เมื+อวนัที+ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมของบริษทั 
เลขที+ 1/11  ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  โดยมีการอาํนวยความสะดวก
และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม ดงันี'  
- แสดงแผนผงัที+ตั'งสถานที+ประชุมที+สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสาํรองที+จอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
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- จดัรถบริการรับ-ส่งผูถื้อหุ้นที+เขา้ร่วมประชุม จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื+อความสะดวกในการ
เดินทาง 

- กาํหนดจุดบริการลงทะเบียนทั'งมาดว้ยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อยา่งเหมาะสม มีเจา้หนา้ที+
ของบริษทั ใหก้ารตอ้นรับ ดูแลและอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

- จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที+ผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
- เปิดใหล้งทะเบียนล่วงหนา้ 2 ชั+วโมงก่อนการประชุม (ตั'งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อ

หุ้นที+มาลงทะเบียนภายหลงัเริ+มประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติ
วาระใดๆ ที+อยู่ระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั'งแต่วาระที+ไดเ้ขา้
ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที+ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื+น 

- ใชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นและใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื+อให้มี
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- การรับรองแก่ผูถื้อหุน้ที+มาเขา้ร่วมประชุมใหไ้ดรั้บความสะดวกอยา่งเหมาะสม 
2. ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน ไดแ้ก่ 

ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 8 คน หรือร้อยละ 
88.88 ของจาํนวนกรรมการทั'งหมด (ขาดกรรมการอิสระ 1 คนที+ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม) ผูบ้ริหารระดบัสูงมี
ผูส้อบบัญชี ที+ปรึกษากฎหมายที+เป็นอิสระจากภายนอก ประธานกรรมการทาํหน้าที+ประธานที+ประชุมตาม
ขอ้บังคบับริษทั โดยเริ+มจากการแจ้งให้ที+ประชุมทราบองค์ประชุม จาํนวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นที+เขา้
ประชุมด้วยตนเองและผูถื้อหุ้นที+มอบฉันทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษทัทาํหน้าที+จดบันทึกรายงานการ
ประชุม และแนะนาํ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที+ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกที+เขา้ร่วมการ
ประชุม เพื+อชี' แจงรายละเอียดที+เกี+ยวขอ้งของระเบียบวาระต่างๆ และตอบคาํถามของผูถื้อหุ้น มีอาสาพิทกัษ์
สิทธิ และผูถื้อหุน้ที+เป็นอาสาสมคัร ทาํหนา้ที+เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย   

3. ประธานที+ประชุม ดาํเนินการประชุมเรียงลาํดบัตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจาํเป็น
และขอ้เสนอต่อที+ประชุม โดยไม่เพิ+มวาระหรือเปลี+ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัใดๆ ตามที+ระบุในหนงัสือเชิญประชุม  
จดัสรรเวลาการประชุมแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามอยา่ง
ทั+วถึงในเรื+องที+เกี+ยวขอ้งกบัวาระ ก่อนลงคะแนนสรุปมติที+ประชุม โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็นผู ้
ชี' แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงเพื+อการลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลโดยใช้
บาร์โคด้ในการนบัคะแนนเพื+อความรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นยาํ โปร่งใส ตรวจสอบได ้ และประกาศมติที+ประชุมใน
แต่ละระเบียบวาระการประชุม  

4. วาระจ่ายเงินปันผลประจาํปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยในปี 2560 ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
เนื+องจากผลการดําเนินงานมีผลขาดทุนสะสม จึงเสนอที+ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2560 พร้อมทั'งชี'แจงเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณาในการประชุมผูถื้อหุน้ 

5. วาระแต่งตั'งกรรมการที+ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระซึ+ งไดร้ะบุขอ้มูลประวติัยอ่ของบุคคลที+ถูกเสนอชื+อเพื+อ
เขา้รับเลือกตั'งให้ดาํรงตาํแหน่ง/กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ+ ง รวมถึงขอ้มูลอื+นที+กี+ยวขอ้งและ
เป็นประโยชน์ในการพิจารณา ทั'งนี'  ก่อนเริ+มการพิจารณาวาระเลือกตั'งกรรมการดงักล่าว  กรรมการที+ตอ้งออก
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จากตาํแหน่งตามวาระ  และไดรั้บการเสนอชื+อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ+งไดอ้อกจากห้องประชุมไป 
เพื+อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั'งกรรมการเป็นรายบุคคลไดอ้ย่าง
อิสระ และบริษทัไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายที+เขา้ประชุม เฉพาะที+ไม่เห็นดว้ย หรืองดออก
เสียง เป็นรายบุคคลก่อน แลว้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงที+เหลือทุกใบหลงัเสร็จสิ'นการประชุมไวต้รวจสอบอา้งอิง
ความถูกตอ้งและโปร่งใส 

6. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี' แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบขอ้มูลจาํนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละ
ประเภท โดยแบ่งเป็นเบี' ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที+ได้รับการแต่งตั' งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ+ งไดท้าํการชี' แจงอย่าง
ละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี 

7. วาระแต่งตั'งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีการระบุถึงผูส้อบบญัชีที+ถูกเสนอชื+อเพื+อแต่งตั'ง
ให้เป็นผูส้อบบญัชี/กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูส้อบบญัชี จาํนวนปีที+ทาํหน้าที+ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึง
ขอ้มูลอื+นที+เกี+ยวขอ้งเพื+อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

8. ในการประชุม ประธานที+ประชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื+อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั 
ในการซกัถามหรือเสนอความคิดเห็นอยา่งอิสระในเรื+องที+เกี+ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและการดาํเนินงานของ
บริษทั รวมถึงการตอบคาํถามของผูถื้อหุน้อยา่งครบถว้นในประเด็นสาํคญั โดยมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถาม 
คาํชี' แจง และขอ้คิดเห็นที+สําคญั ไวใ้นรายงานการประชุมอย่างครบถว้นเพื+อให้ผูถื้อหุ้นที+ไม่ได้เขา้ประชุม
ไดรั้บทราบ 

9. บริษทั ประกาศใหที้+ประชุมทราบถึงผลของมติที+ประชุมในระเบียบวาระนั'นๆ ภายหลงัการนบัคะแนนเสียงเสร็จ
สิ'นทุกครั' ง โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

10. บริษทั ไดเ้ชิญตวัแทนที+ปรึกษากฎหมาย “บริษทั สาํนักงานธีรคุปต์ จาํกดั” และตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
“บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกดั” และตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถื้อหุ้น รวมจาํนวน 3 ท่าน เพื+อเป็นคนกลาง 
“Inspector” ทาํหนา้ที+ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั
ในเรื+องต่อไปนี'  
 - กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที+มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
 - องคป์ระชุม และวธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
 - การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
 - ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื+อเสร็จสิ'นการประชุมแลว้ 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จาํนวน 35 
ราย ซึ+งมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 16 ราย และโดยการมอบฉันทะจาํนวน 19 ราย นบัจาํนวนหุ้นที+ถือรวมกนัได ้ 115,641,617 
หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.11 ของจาํนวนหุ้นที+จาํหน่ายไดท้ั'งหมด  โดยในปี 2560 มีผูถื้อหุ้นที+มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะ
จาํนวน 37 ราย  นบัจาํนวนหุ้นที+ถือรวมกนัได ้118,215,048 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.38 ของจาํนวนหุ้นที+จาํหน่ายไดท้ั'งหมด ครบ
เป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
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 ภายหลงัเสร็จสิHนการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทั เปิดเผยมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ทนัทีภายในวนัทาํการหลงัเสร็จสิ'นการ
ประชุม คือ วนัที+ 30 เมษายน 2561 มีรายละเอียดครบถว้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีโดยแสดงผลการ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” 
และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสดัส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอยา่งชดัเจน  

2. บริษทั จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 ประชุมเมื+อวนัที+ 30 เมษายน 2561 อยา่งถูกตอ้ง
ครบถว้นในสาระสาํคญั ทั'งภาษาไทยและภาษาองักฤษ มีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี'  

  -  รายชื+อและตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชี/ที+ปรึกษากฎหมาย ที+ 
      เขา้ร่วมประชุม และผูที้+ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม (ถา้มี)   

-  องคป์ระชุมซึ+งประกอบดว้ย จาํนวนผูถื้อหุน้ที+เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนผูรั้บมอบฉนัทะประชุมแทนผูถื้อ  
     หุน้ และจาํนวนผูถื้อหุน้ที+มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  

-  วธีิการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเริ+มการประชุม     
    และแนวทางการใชบ้ตัรลงคะแนน 

  -  มติที+ประชุมพร้อมคะแนนเสียงที+ลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในทุกระเบียบวาระ 
           การประชุมที+ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  
  -  สรุปประเด็นของขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ คาํชี'แจงของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร และขอ้เสนอแนะ 
     ความเห็นเพิ+มเติมของผูเ้ขา้ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน  

3. จดัทาํรายงานการประชุมทั'งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลา 14 วนั 

นับแต่วนัประชุม คือวนัที+  9 พฤษภาคม 2561  รวมทั' งได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์บริษัท                  

(www.pdgth.com  หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์)  เพื+อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดแ้สดงความเห็นหรือเสนอแกไ้ขหาก

การบนัทึกมติการประชุมไม่ถูกตอ้งภายในเวลา 30 วนั โดยที+ไม่ตอ้งรอถึงการประชุมครั' งต่อไป ซึ+ งไม่มีผูถื้อหุ้น

แจ้งแก้ไข เพิ+มเติมหรือปรับปรุงรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว และมีระบบจัดเก็บรายงานการประชุมที+

สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

4. นาํส่งรายงานการประชุมที+ประธานลงนามรับรองแลว้ให้แก่ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ สํานักงาน ก.ล.ต. และนาย

ทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) เพื+อตรวจสอบและอา้งอิง ตั' งแต่วนัที+ 9 พฤษภาคม 2561 ตามที+กฎหมาย

กาํหนด ภายในเวลา 14 วนั นบัจากวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะสื+อวิดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื+อให้ผูถื้อหุ้นที+ไม่ไดเ้ขา้
ร่วมประชุมไดรั้บทราบเหตุการณ์วนัประชุม โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัจากการประชุมเสร็จสิ'น 

6. หลงัจากที+ประชุมผูถื้อหุ้นได้อนุมติัการจ่ายเงินปันผล(ถา้มี) บริษทั ได้แจ้งมติที+ประชุมถึงรายละเอียดการ
จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ
ประสานงานกบันายทะเบียน บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื+อให้มั+นใจวา่ผูถื้อหุ้นไดรั้บ
สิทธิเงินปันผลครบถว้นและถูกตอ้ง 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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7. บริษทั ไดส้าํรวจความพึงพอใจประเมินคุณภาพการจดัประชุมของบริษทัในภาพรวม ไดรั้บคะแนนเฉลี+ยระดบัดี
เทียบเท่าปีที+ผ่านมา และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเกี+ยวกบัคุณภาพหนังสือเชิญ
ประชุม รายงานประจาํปี การอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้น การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงานการ
ประชุม จากแบบประเมินผลการจัดประชุมจากผูถื้อหุ้นมาเพื+อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื+อง 
 

จากการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการจัดประชุมผูถื้อหุ้นอย่างต่อเนื+อง  บริษทัได้รับการประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2561 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” ดว้ยคะแนนเต็ม 100 ต่อเนื+อง
เป็นปีที+ 5 จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561   

หมวดที� 2  การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

  คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิและการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัแก่ผูถื้อหุน้ทุกรายทุก
กลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายยอ่ย ผูถื้อหุ้นสถาบนั เป็นผูถื้อหุ้นสัญชาติไทยหรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ผูถื้อหุ้น
ทุกรายมีสิทธิพื'นฐานทั'งในฐานะนกัลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะผูถื้อหุ้นหรือเป็นเจา้ของบริษทัดว้ยวิธีการตามมาตรฐาน
ที+เป็นที+ยอมรับและเชื+อถือได้  มีสิทธิในการได้รับข้อมูลสารสนเทศที+เพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที+เหมาะสมต่อการ
ตดัสินใจ สิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามระเบียบวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อ
หุ้น พิจารณาและร่วมตดัสินใจในเรื+องสาํคญัของบริษทั รวมถึงการทาํธุรกรรมที+สาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั  ทั'งนี'  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุน้ที+ถืออยู ่โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ+งเสียง และไม่มีหุ้นใด
มีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอื+น  

  ในปี 2561 ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ 

  บริษทั มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยอย่างชดัเจน รวมถึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  และ        
ผูมี้อาํนาจควบคุมเพื+อใหม้ั+นใจไดว้า่บริษทัมีโครงสร้างการดาํเนินงานที+โปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีการถือหุ้นไขว ้หรือการถือ
หุน้แบบพีระมิด 
  คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลในเรื+องต่างๆ เพื+อให้ผูถื้อหุ้นมั+นใจไดว้า่บริษทัมีการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย
โดยเท่าเทียมกนัอยา่งแทจ้ริง นอกเหนือจากที+กฎหมายกาํหนด ดงันี'  

1. บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยละเวน้ไม่มีการเพิ+มระเบียบวาระในที+ประชุมโดย
ไม่ได้แจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า เพื+อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัที+ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

2. บริษัท สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที+สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้(ตามที+กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย)์  โดยจดัส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม    
ผูถื้อหุน้ และไดเ้สนอชื+อกรรมการอิสระจาํนวน 3 คน พร้อมทั'งขอ้มูลเกี+ยวกบักรรมการอิสระดงักล่าวเป็นทางเลือกในการ
มอบมอบฉนัทะใหผู้อื้+นเขา้ประชุมแทนได ้ประกอบดว้ย 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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• แบบ ก. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะแบบทั+วไป 
• แบบ ข. เป็นหนงัสือมอบฉนัทะที+กาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง แสดงรายละเอียดต่างๆ ที+ชดัเจน 
• แบบ ค. เป็นหนังสือมอบฉันทะที+ใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั'งให้คสัโตเดีย

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 
 ทั'งนี'  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด หนงัสือมอบฉันทะทั'ง 3 แบบจากเวบ็ไซตข์องบริษทัไดอี้กช่องทางหนึ+ง 
หรือผูถื้อหุน้จะพิจารณาใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบอื+นหรือที+จดัทาํขึ'นเองตามความสะดวกหรือเห็นควรก็ได ้
3. การใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม กาํหนดให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผูถื้อหุ้นสําหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ช่วยประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที+
ปรึกษากฎหมายหรือตวัแทนผูถื้อหุ้นเป็นอาสาสมคัรในการร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะวาระเลือกตั'งกรรมการ
ใหแ้ยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที+ถือ 1 หุน้ต่อ 1 เสียง) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียง
ทุกใบเพื+อตรวจสอบและอา้งอิงเพื+อความถูกตอ้งและโปร่งใส   

4. บริษทั กาํหนดใหมี้ช่องทางการสื+อสารที+ที+ผูถื้อหุน้และนกัลงทุน สามารถติดต่อขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะความ
คิดเห็น โดยใชช่้องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และกาํหนดผูท้าํหนา้ที+เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั 
ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าที+บริหาร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และนกัลงทุนสัมพนัธ์ และผ่านทางเวบ็ไซต์
บริษทั www.pdgth.com/ir หรือติดต่อโดยตรงที+ นกัลงทุนสมัพนัธ์ (ir@pdgth.com) 

5. บริษทั มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
เป็นลายลกัษณ์อกัษร หา้มกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานผูเ้กี+ยวขอ้งกบัขอ้มูล นาํขอ้มูลไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตน
หรือผูเ้กี+ยวขอ้งทั'งทางตรงและทางออ้มในทางมิชอบ จนกวา่ขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ (ตามขอ้7. 
ขอ้8. และขอ้9. แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี หมวด 4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส เรื+อง “นโยบายการดูแลการใช้
ขอ้มูลภายใน”) 

6. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที+รายงานการเปลี+ยนแปลงการถือครอง
หลักทรัพย์ของบริษัทของตนเอง คู่สมรส และบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 

7. คณะกรรมการบริษทั กาํหนด หลกัเกณฑ์และวิธีการในการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและ
ผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนได้
เสียอยา่งมีนยัสาํคญั บุคคลนั'นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั'น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

8. บริษทั ไดก้าํหนดและประกาศ “นโยบายความมั+นคงและปลอดภยัระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและ
คอมพิวเตอร์ เพื+อยกระดบัมาตรฐานการรักษาความมั+นคงและปลอดภยัดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทัให้อยูใ่นระดบั
มาตรฐานสากล โดยอา้งอิงจากกรอบ ISO/IEC 27001 ผ่านช่องทางการสื+อสารภายใน และสอดคลอ้งกับขอ้กาํหนด
พระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํผิดทางคอมพิวเตอร์ อีกทั'ง การดาํเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การกูคื้นระบบอย่าง
รวดเร็วหลงัจากการโจมตีสิ'นสุด การป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายอยา่งต่อเนื+อง เพื+อเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับการใชง้าน
ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไดส้รุปแนวปฏิบติัดงันี'  

- กาํหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นเป็นความลบั 
- ให้พนักงานใชสื้+ออินเตอร์เน็ตเพื+อประโยชน์ในการทาํงาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที+ไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรม

ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 
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- ใชอี้เมล ์อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที+บริษทัอนุญาตตามขอ้กาํหนดและคาํแนะนาํการใชง้านอยา่ง
ปลอดภยั เพื+อประโยชน์ของบริษทัเท่านั'น 

- ใชโ้ปรแกรมที+ลิขสิทธิ} ที+ถูกตอ้งเท่านั'น 
- เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศให้มีความปลอดภยัตามความ

จาํเป็นและเหมาะสม 
9. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดมาตรการและขั'นตอนการทาํรายการระหว่างกนัตามที+กฎหมายกาํหนดและ

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บการอนุมติัในหลกัการเกี+ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
โดยทั+วไปในการทําธุรกรรมระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และการทํารายการกับบุคคลที+อาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์จะตอ้งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นในความจาํเป็นเขา้ทาํรายการนั'นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาอนุมติั และหากมีรายการเกี+ยวโยงและการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ+งสินทรัพยต์ามหลกัเกณฑที์+ตอ้งขออนุมติัจากที+
ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ทาํรายการ บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดสาํคญัในหนังสือเชิญประชุมเพื+อประกอบการ
พิจารณา  

ในปี 2561 ไม่มีรายการเกี+ยวโยงหรือดาํเนินธุรกรรมลกัษณะดังกล่าว (โปรดดูหัวขอ้ “มาตรการขั'นตอนการ
อนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั”) 

 การเยี�ยมชมกจิการ 
 บริษทั ไม่ไดจ้ดัใหมี้การเยี+ยมชมกิจการภายหลงัเสร็จสิ'นการประชุมผูถื้อหุน้ เนื+องจากมีขอ้จาํกดัระยะเวลาและความ
สะดวกของผูถื้อหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที+มาประชุมไดใ้ชเ้วลาก่อนการประชุมสอบถามขอ้มูล
สินค้าและบริการ รวมถึงการเข้าเยี+ยมชมโชว์รูมสินค้าของบริษัท และจัดให้มีเจ้าหน้าที+ในการตอบข้อซักถามเกี+ยวกับ
รายละเอียดสินคา้แก่ผูถื้อหุ้นตามความเหมาะสม ตลอดจนไดมี้โอกาสพบปะพูดคุยกบัผูบ้ริหารตามสมควรแก่เวลา  นอกจากนี'  
บริษทัยงัใช้ช่องทางการทาํกิจกรรมนักลงทุนสัมพนัธ์ “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุนไทย” (Opportunity Day) ของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เพื+อชี'แจงขอ้มูลเกี+ยวกบัธุรกิจการดาํเนินงานของบริษทัแก่นกัลงทุน และสื+อมวลชนที+มาร่วมงานภายหลงัประกาศ
งบการเงินแลว้ 

 (โปรดดูรายละเอียดที+บริษทัไดป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามที+ไดแ้สดงไวใ้นหมวดที+ ~. บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
รายงานความยั+งยนื ประจาํปี ���u) 

หมวดที� 3  บทบาทของผู้มส่ีวนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

 บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิขั'นพื'นฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียทั'งภายในและภายนอกบริษทั ดูแลเพื+อให้มั+นใจไดว้่า
สิทธิดงักล่าวไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัอยา่งเหมาะสม ทั'งนี'  เพื+อสร้างความเขา้ใจอนัดีและความร่วมมือระหวา่งบริษทั
กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที+เกี+ยวขอ้ง อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงาน ประโยชน์ต่อส่วนรวม และสร้างความเชื+อมั+น
ใหแ้ก่บริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียในระยะยาว  

  โดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํกบัดูแลใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มให้ไดรั้บการคุม้ครองและปฏิบติัดว้ยความ
เสมอภาคและเป็นธรรม ตามที+ได้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเพื+อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจ ซึ+ งได้เผยแพร่บนหน้า
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื+อใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียและผูเ้กี+ยวขอ้งทราบ มีแนวปฏิบติัดงันี'  
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� ผู้ถือหุ้น บริษทั ตระหนักและให้ความสําคญัต่อสิทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะเจา้ของบริษทั ดูแลให้มีการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม การจดัให้มีช่องทางในการสื+อสารอย่างเหมาะสม มีการ
เปิดเผยข้อมูลที+ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา มุ่งสร้างมูลค่าเพิ+มและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  การคาํนึงถึงผลประโยชน์ที+ไดรั้บของผูมี้ส่วนไดเ้สีย สิทธิในการเสนอแนะ
ขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี+ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของบริษทัผา่นกรรมการอิสระ ซึ+งมีหนา้ที+
ผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เพื+อรวบรวมนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา โดยรายละเอียดเกี+ยวกับ
สิทธิของผูถื้อหุน้แสดงอยู่ในหมวดที+ 1. “สิทธิของผูถื้อหุ้น” และหมวดที+ 2. “การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่าง
เท่าเทียมกนั” 

� พนักงาน    บริษทั ตระหนักว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที+มีคุณค่า มุ่งมั+นพฒันาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ
และมีศกัยภาพในการแข่งขนั มีความกา้วหน้าในการทาํงาน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทดัเทียมบริษทัชั'น
นาํ มีความสุขในการทาํงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผกูพนัต่อองคก์ร   
   จดัให้มีการดูแลพนักงานอย่างเท่าเทียมกนั ค่าตอบแทนในอตัราที+เหมาะสมและเป็นธรรม ตามผลการ
ปฏิบติังานรายบุคคลและสอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและเทียบเคียงกบัตลาดในอุตสาหกรรม
เดียวกนั  
   จดัสวสัดิการและความปลอดภยัของพนักงาน โดยจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขั'นพื'นฐานตามที+
กฎหมายกาํหนด ได้แก่ วนัเวลาทาํงาน วนัหยุด วนัหยุดพกัผ่อนประจาํปี วนัลาหยุดต่างๆ รวมถึงการ
ประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสํารองเลี'ยงชีพ และมีการประชาสัมพนัธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆ
ใหก้บัพนกังานอยา่งต่อเนื+อง   
   จดัสวสัดิการอี+นๆ นอกจากที+กฎหมายกาํหนด เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี ประกันภัยสุขภาพที+
ครอบคลุมการรักษาพยาบาลผูป่้วยนอกและผูป่้วยในและทนัตกรรม การประกันชีวิตและประกันภัย
อุบติัเหตุ การรักษาพยาบาลเบื'องตน้ภายในบริษทัในช่วงเวลาปฏิบติังาน และเงินช่วยเหลือกต่างๆ เช่น 
เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของญาติใกลชิ้ด เงินกูย้ืมแก่พนักงานที+มีความจาํเป็น การสมรส การลาคลอด 
การอุปสมบท เป็นตน้ 
   จดักิจกรรมพนักงานสัมพนัธ์เพื+อให้มีความผูกพนักับองคก์ร การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน
ประจาํปี ปีละ � ครั' ง และนาํผลประเมินไปปรับปรุงพฒันากิจกรรมอย่างต่อเนื+อง สนับสนุนการพฒันา
บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั' งจากภายนอกองค์กร และภายในองค์กร จัดให้มี Knowledge 
Sharing เพื+อแบ่งปันความรู้ที+เกี+ยวขอ้งในงาน รวมถึงการนาํหลกัการ Kaizen มาใชเ้ป็นเครื+องมือในการ
ปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้มาตรฐานและเพิ+มมูลค่างานแก่ตนเอง     
   จดัใหมี้ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั'งใหค้าํปรึกษา และรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังาน เป็นตน้ 
   โดยบริษัทได้กาํหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท 
(www.pdgth.com) 

� ลูกค้า    บริษทั มีความมุ่งมั+นที+จะให้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั'งดา้นคุณภาพและราคาเป็น
ธรรม การให้ขอ้มูลข่าวสารที+ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบติัตามเงื+อนไขต่างๆที+มีต่อ
ลูกค้าอย่างเคร่งครัด มุ่งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที+ย ั+งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพนัแก่
ลูกคา้  
   ตลอดจนการจดัใหมี้ระบบและกระบวนการที+ใหลู้กคา้ร้องเรียนเกี+ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยั
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และการบริการ รวมถึงจดัให้มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คาํแนะนาํ/ขอ้เสนอแนะเกี+ยวกบัวิธีการใช้
สินคา้และบริการของบริษทั ใหมี้ประสิทธิภาพและประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด ให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ
ต่างๆ เพื+อใหลู้กคา้พึงพอใจสูงสุดในสินคา้และบริการระดบัมาตรฐานสากล ตลอดจนการรักษาความลบั
หรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบและไม่นาํมาใชเ้พื+อประโยชน์โดยมิชอบ  
   นอกจากการติดต่อสื+อสารกบัลูกคา้ผ่านพนักงานของบริษทัแลว้ บริษทัมีช่องทางการติดต่อสื+อสารกบั
ลูกคา้หลากหลายช่องทาง เช่น การขายสินคา้ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com การ
สื+อสารประชาสัมพนัธ์นาํเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของ
บริษทั ผ่านช่องทางสื+อออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com  Facebook Fan Page ชื+อ “PHOL” 
และ Line @ Application 
   นอกจากนี'  บริษทัจดัให้มีการสัมนาให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความรู้การใช้งาน
สินคา้ดา้นความปลอดภยัที+ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษา  
   โดยบริษัทได้กาํหนดนโยบายและการปฏิบัติที3มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้
เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 

� คู่ค้า    บริษทั มีจรรยาบรรณในการจดัซื'อจดัจา้งตามกระบวนการจดัซื'อจดัจา้งของบริษทั การปฏิบติัต่อคู่คา้
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที+สุจริต คาํมั+นที+ให้ไวก้ับคู่ค้าอย่าง
เคร่งครัด ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อย่างยุติธรรม สร้างความไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความ
ร่วมมือที+ดี เพื+อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว และมีนโยบาย
ในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามกาํหนดเวลา การดาํเนินงานของคู่คา้ตามหลกัปฏิบติัที+เป็น
มาตรฐานที+ไดรั้บการยอมรับ ไดแ้ก่ การเยี+ยมชมสถานที+ประกอบการของคู่คา้ การจดัทาํแบบสอบถาม
ประเมินคู่คา้อย่างสมํ+าเสมอ เพื+อยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจ และสร้างความมั+นคงและยั+งยืน
ระหวา่งบริษทักบัคู่คา้  
   นอกจากนี'  บริษทัยงัมีการสื+อสารไปยงัคู่คา้กลุ่มเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื+อให้รับทราบและ
แสดงถึงความมุ่งมั+นพฒันาองค์กรไปสู่ความมั+นคงและยั+งยืน ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนว
ทางการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี ประกาศเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ในการป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชั+น
สอดคลอ้งกบันโยบายภาครัฐ บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น  และ
ไดผ้่านการรับรองกระบวนการ CAC แลว้นั'น  เพื+อให้คู่คา้ที+มีเจตจาํนงเดียวกนักบับริษทัไดร่้วมลงนาม
ปฏิบติัตามขอ้ตกลงจริยธรรมในการใหค้วามร่วมมือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชั+นระหว่างบริษทักบั
คู่คา้  
   โดยบริษัทได้กาํหนดนโยบายและการปฏิบัติที3มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและได้
เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 

� คู่แข่งทางการค้า    บริษัท ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที+สุจริต โดยยึดมั+นในการดาํเนินธุรกิจด้วยความเป็น
ธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายเกี+ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวธีิฉ้อฉล โดยปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที+กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทาง
ธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยในปีที+ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื+องที+เกี+ยวกบัคู่แข่งทางการคา้  
   โดยบริษัทได้กาํหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที3มีต่อคู่แข่งทางการค้า  แสดงไว้ในจรรยาบรรณ
ธุรกิจและได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 
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� เจ้าหนีH 
   บริษทั รักษาคาํมั+นสัญญาและปฏิบติัตามเงื+อนไขขอ้กาํหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าที+ที+พึงมี
ต่อเจา้หนี' อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้หมายรวมถึง เจ้าหนี' ทางธุรกิจ เจ้าหนี'
สถาบนัการเงิน ทั'งในเรื+องการชาํระคืนเงินตน้ ดอกเบี'ย และค่าธรรมเนียม การดาํรงอตัราส่วนทางการเงิน 
และเงื+อนไขอื+นๆ เป็นตน้ และไม่ใชว้ธีิการที+ไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัจะทาํให้เจา้หนี' เกิด
ความเสียหาย นอกจากนี'  บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจา้หนี'  เพื+อสร้างความสัมพนัธ์ที+ดีกบั
เจา้หนี'  หลีกเลี+ยงสถานการณ์ที+อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั'งนี'  ในปีที+ผา่นมา บริษทัไม่มี
เหตุผดินดัชาํระหนี'แต่อยา่งใด 
   โดยบริษัทได้กาํหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที3มีต่อเจ้าหนี;การค้า  แสดงไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
และได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 

� สังคมและส่วนรวม    บริษทั ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี+ยวขอ้งทุกฝ่ายและถือมั+นในอุดมการณ์การดาํเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งสนับสนุนกิจกรรมเพื+อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและ
สิ+งแวดลอ้ม ทั'งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื+อสังคม
ในดา้นต่างๆ การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั ดา้นสินคา้ และบริการฯ แก่ลูกคา้ทั'งหน่วยงานเอกชนและ
ภาครัฐ  รวมถึงการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานหรือชุมชนในการมีส่วนร่วมบรรเทาอุทกภยัและสา
ธารณภยัตามความเหมาะสม 
   นอกจากนี'  ยงัส่งเสริมให้พนักงานและผูเ้กี+ยวข้องมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีที+ทาํ
ประโยชน์ใหก้บัชุมชนและสังคมใหเ้ติบโตเคียงคู่กนัไปอยา่งยั+งยนื แมก้ระทั+งในช่วงที+เกิดภาวะวิกฤตทาง
เศรษฐกิจ บริษทั ก็ยงัคงดาํเนินกิจกรรมเพื+อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื+อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค ์
ความรู้ ความสามารถ เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเพื+อสังคมให้มีประสิทธิผล 
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมสูงสุด 

� สิ�งแวดล้อม    บริษัท ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองค์กรตระหนักถึงความสําคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเน้นพฒันาการเจริญเติบโตของบริษทัควบคู่ไปกบัการพฒันาคุณภาพ
ชีวติของคนในสังคม สภาวะแวดลอ้มที+สะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยัที+ดี โดยหมายรวมถึงพนกังานและผูมี้
ส่วนเกี+ยวขอ้งทุกฝ่าย 

   บริษัท มุ่งมั+นส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม สิ+ งแวดล้อม โดยได้กําหนดนโยบายด้าน
สิ+งแวดลอ้มและรับมือกบัการเปลี+ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหาแนวทางและวธีิการลดการใชท้รัพยากร
และพลงังาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื+อป้องกนั ควบคุมกิจกรรมที+อาจส่งผลกระทบต่อสังคม 
ชุมชน และสิ+งแวดลอ้ม เช่น การรณรงคก์ารใชพ้ลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด (การใชน้ํ' า-การใชไ้ฟฟ้า-
การลดการใชก้ระดาษ) ส่งเสริมให้มีการใชร้ะบบสารสนเทศ และเทคโนโลยีในการสื+อสารมาใชใ้นการ
ประชุมหรือการอบรมผา่นสื+ออิเลก็ทรอนิกส์  เพื+อลดการใชก้ระดาษซึ+ งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน
ไดอ๊อกไซด ์เป็นตน้ 
   ซึ3 งถือเป็นส่วนหนึ3งของนโยบายการพัฒนาอย่างยั3งยืน แสดงไว้ในการกาํกับดูแลกิจการ และได้เปิดเผยบน
เวบ็ไซต์บริษัท (www.pdgth.com) 

  ทั'งนี'  รายละเอียดการดาํเนินงานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียและความรับผิดชอบต่อสงัคม ปี 2561 ปรากฏอยูใ่น 
“รายงานความยั+งยนื ประจาํปี 2561”  ซึ+งถือเป็นส่วนหนึ+งของรายงานนี'  
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หมวดที� 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที+ตอ้งแจง้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มผ่านระบบ
สารสนเทศของตลาดหลกัทรัพย ์ทั'งในดา้นความถูกตอ้ง ครบถว้นเพียงพอ และทนัเวลา อยา่งเท่าเทียมกนั ซึ+งมีหน่วยงานนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ ดูแลการใหข้อ้มูลและตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ นกัลงทุน สารสนเทศที+สาํคญั ประกอบดว้ย ขอ้มูลทางการ
เงินและขอ้มูลที+ไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงพฒันาการของบริษทั ผลการดาํเนินงาน และข่าวสารต่างๆ ที+สาํคญัของบริษทั ที+
อาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั+วไป ทั'งนี'  เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนด ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยบริษทัมีแนวทางปฏิบติัที+สาํคญัดงันี'   

 1. ช่องทางการสื�อสารและเปิดเผยข้อมูลของบริษัท 
 บริษทัใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศที+สาํคญั โดยคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารไดมี้
การตรวจสอบติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการและกฏเกณฑที์+กาํหนดอยา่งเคร่งครัดโดยผา่นช่องทางต่างๆ ดงันี'  

 1.1 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของ
บริษัท 
 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศตามหลกัเกณฑ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแจง้ข่าวสารสําคญั
ต่างๆ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูที้+เกี+ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ โดยมี
เลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์เป็นผูจ้ดัเตรียมขอ้มูลสารสนเทศที+ตอ้งเปิดเผย ผ่านการกลั+นกรองจากผูมี้อาํนาจ
รายงานสารสนเทศหรือผูที้+ได้รับอบหมาย และเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั (www.pdgth.com) ทั' งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ นอกจากนี'  ยงัไดมี้การเผยแพร่ขอ้มูลที+สาํคญัอื+นๆ ซึ+งไดป้รับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอเพื+อใหผู้ใ้ชส้ามารถรับ
ขอ้มูลข่าวสารไดท้นัต่อเหตุการณ์  เช่น เอกสารสาํคญัของบริษทั โครงสร้างองคก์ร ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ นโยบายและ
แนวทางการปฏิบติัในดา้นต่างๆของบริษทั ขอ้มูลสาํหรับผูถื้อหุน้ งบการเงิน คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและ
ฐานะทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ (Press Release) 

 การเปิดเผยขอ้มูลทางการเงิน ไดจ้ดัทาํและผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุ้น และนาํส่ง
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ซึ+งไดเ้ปิดเผยต่อผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุน สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา
ตดัสินใจลงทุน โดยงบการเงินไดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่ง
สมํ+าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที+สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั'งมีการเปิดเผยขอ้มูล
สาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

 ในปี 2561 บริษทัไดเ้ปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ทั'งภาษาไทยและองักฤษ ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั ซึ+ งสามารถดาวน์โหลดได ้และงบการเงินของบริษทัไดรั้บการ
รับรองแบบไม่มีเงื+อนไข และนาํส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั+งแกไ้ขงบการเงิน และไม่ไดรั้บแจง้การดาํเนินการอนั
เนื+องจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดแต่อยา่งใด 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 78 

 

 1.2 ข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  

 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของ
บริษทั (แบบ 56-2) เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ที+มีความถูกตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน เพื+อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงขอ้มูลที+เป็นประโยชน์
ของผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกี+ยวกบัการดาํเนินธุรกิจและผลการดาํเนินงานในรอบปีที+ผา่นมา โดยเป็นไปตามขอ้กาํหนด
ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 

 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื+อเป็นตวัแทนของบริษทัในการจดัทาํเอกสาร
เปิดเผยขอ้มูล ข่าวสารแก่สื+อมวลชน การจดัแถลงข่าวของบริษทั และสื+อสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารและกิจกรรม
ต่างๆ เพื+อสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบริษทักบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และผูที้+สนใจทั+วไปให้ไดรั้บ
ขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูลของบริษทั การติดต่อ
ขอเยี+ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหาร หรือ ตอบขอ้สงสยัต่าง ๆ เกี+ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ทั'งนี'   ผูล้งทุนสามารถติดต่อ
หน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัไดท้าง อีเมล : ir@pdgth.com หรือ โทรศพัท์ 0-2791 0111 ต่อ 206 หรือผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั 

 1.4 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้เลขานุการบริษทั (Company Secretary) รับผิดชอบดูแลการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยที+ไดรั้บมอบหมาย  และการประชุมผูถื้อหุน้ ทาํหนา้ที+จดัทาํเอกสารเปิดเผยขอ้มูล
สารสนเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น โปร่งใส โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูมี้อาํนาจหรือผู ้
ไดรั้บมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการกาํกบัดูแลให้ บริษทั คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร มีการดาํเนินการที+
เป็นไปตามขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้ง เป็นผูป้ระสานงานกบั ตลท. และ กลต. และการติดต่อสื+อสารระหว่างผูถื้อหุ้นและผูที้+
เกี+ยวขอ้ง ทั' งนี'  ผูล้งทุนสามารถติดต่อ เลขานุการบริษทั ของบริษทัไดท้าง อีเมล: cs@pdgth.com หรือ โทรศพัท์ 0-2791 
0111 ต่อ 151 

2. การรายงานการปฏิบัตหิน้าที�คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงการจดัทาํรายงานทางการเงินให้มีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้น และเป็นไปตาม
มาตรฐานรายงานทางการเงิน นโยบายบญัชีที+เหมาะสม ซึ+ งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านการตรวจอบจากผูส้อบบญัชี
ของบริษทัที+เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถื้อหุน้ เพื+อใหเ้กิดความมั+นใจ คณะกรรมการบริษทัไดท้าํรายงานความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี ควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต เพื+อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั+วไป และคณะกรรมการชุดยอ่ยก็ไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานในรอบ

ปีที+ผา่นมาเพื+อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2561 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 79 

 

 3. การทาํรายการที�เกี�ยวโยงกนัและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายสาํคญัที+จะไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีขอ้ปฏิบติัสําหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ให้พึงหลีกเลี+ยงการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกับตนเองที+อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบริษทั และกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานที+มีส่วนได้เสียในรายการนั'นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมติั กาํหนดให้การเปิดเผยรายการที+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 ดงันี'  

3.1. การจดัทาํรายงานการเปิดเผยรายการที�อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การเปิดเผยรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่ง
กนัที+มีสาระสําคญั โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
เงื+อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจาํเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั รายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   
 เพื+อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื+องความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที+กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกปี ปีละ 1 ครั' ง และในกรณีที+หากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขา้งตน้
ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัที+คณะกรรมการบริษทักาํหนด มีสาระสาํคญั ดงันี'  

• บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ที+ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ+ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) อยา่งละเอียด รวมถึง
การเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

• มีการแบ่งแยกหนา้ที+ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุ้น จึงทาํให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ที+ความรับผิดชอบ ในกรณีที+กรรมการ
บริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ+งมีส่วนไดเ้สีย กบัผลประโยชน์ในเรื+องที+กาํลงัพิจารณา   ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั'น
ก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพื+อใหก้ารตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั   และผูบ้ริหารเป็นไป
อยา่งยติุธรรมเพื+อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

• กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบัพนกังานอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที+ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

• กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื+องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนั/
รายการระหว่างกัน เพื+อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทํารายการที+ต้องผ่านการกลั+นกรองจาก
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คณะกรรมการตรวจสอบ   และดูแลใหมี้การปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที+มีผลประโยชน์เกี+ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  
ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารกาํหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสม
ยติุธรรมตามเงื+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 ทั' งนี'  หมายรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกันที+ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื+ องรายการที+เกี+ยวโยงกนัที+เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

• จรรยาบรรณบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ+มเติมสาํหรับการห้ามพนักงานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใช้
เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซื'อขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจาํ 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 

ทั'งนี'  ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที+ดี/
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

 ในปี 2561 บริษทัไม่มีการปฏิบติัที+ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการระหวา่งกนัที+กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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 3.2. การจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั ได้พิจารณาทบทวน หลักเกณฑ์การจัดทําและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์อง
กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั ใหส้อดคลอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พศ.2559 (ฉบบัที+ 
5) และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. โดย กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนที+ถือหลกัทรัพย ์
หรือสัญญาซื'อขายล่วงหน้า รวมถึงจาํนวนหลกัทรัพยที์+ถือครองของบุคคลที+มีความเกี+ยวขอ้งตามมาตรา 59 แห่งพรบ.
หลกัทรัพยฯ์ (คู่สมรสหรือผูที้+อยูกิ่นดว้ยกนัฉันสามีภริยา บุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที+ซึ+ งตนเองและคู่สมรส
หรือบุตรฯถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทั'งหมด) มีหนา้ที+ในการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละ
สัญญาซื'อขายล่วงหนา้ในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสาํนักงานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที+มีการซื'อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพยฯ์  
 ทั'งนี'  กาํหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี+ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที+บริษทัไดรั้บรายงานนั'น นอกจากนี'  จดัทาํรายงานสรุปการ
ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่คณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั' งเก็บรักษารายงานการถือ
หลกัทรัพยด์งักล่าวเพื+อการตรวจสอบและอา้งอิง  
 ในปี 2561 ไม่มีการเปลี+ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารที+มีนยัสาํคญั ซึ+ งไดเ้ปิดเผยรายงาน
การถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารแสดงจาํนวนหุน้ที+ถือ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2560 และ 31 ธนัวาคม 2561 แสดง
การเปลี+ยนแปลงที+เพิ+มขึ'นหรือลดลงระหวา่งปี ระบุรายละเอียดในหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” 
 

 3.3 การจดัทาํรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที�มคีวามเกี�ยวข้อง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยมของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บุคคลที+มีความเกี+ยวขอ้ง ดาํเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งจดัทาํและส่ง
แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย เพื+อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที+มีความเกี+ยวขอ้ง 
(รวมถึงทุกครั' งที+มีการเปลี+ยนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ริหาร  ซึ+ งเป็นส่วนไดเ้สียที+เกี+ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัย่อย โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บและส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษทั และประธาน
กรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียที+มีการเปลี+ยนแปลงให้ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 
ถือเป็นการติดตามใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความซื+อสตัยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน ดงันี'  

• รายงานเมื+อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั' งแรก 
• รายงานทุกครั' งเมื+อมีการเปลี+ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย หรือทุก 6 เดือน 
• ในกรณีที+กรรมการพน้จากตาํแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื+อง กรรมการท่าน

นั'นไม่ตอ้งยื+นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี+ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
• กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจาํทุกปี 

ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี (เพิ+มเติม) 
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   4. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
  บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลการใชข้อ้มูลภายในอยา่งเคร่งครัด มีความมุ่งมั+นที+จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุก

รายอยา่งโปร่งใสและเท่าเทียมกนัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี ให้สอดคลอ้งกบัพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
(ฉบบัที+ 5) พ.ศ. 2559 เกี+ยวกบัการซื'อขายหลกัทรัพยโ์ดยใชข้อ้มูลภายใน และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เกี+ยวกบัการจดัทาํ
รายงานการเปลี+ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื'อขายล่วงหน้าของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้าํแผน และ
ผูบ้ริหารแผน ของบริษทัจดทะเบียน จึงไดมี้การทบทวนนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื'อขายหลกัทรัพย ์ให้
ครอบคลุมถึงบุคคลที+เกี+ยวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูลภายในดว้ย โดยห้ามมิให้นาํขอ้มูลที+ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนไปใช้
เพื+อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื+นทั'งทางตรงและทางออ้ม บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติั ดงันี'  

1. กาํหนดให ้กรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั มีหนา้ที+ตอ้งจดัทาํรายงานการเปลี+ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์
ของตนเอง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที+มีการซื'อ ขาย โอน 
หรือรับโอนหลกัทรัพย ์ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ตามวธีิการที+สาํนกังานกาํหนด  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัที+รับทราบขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและห้าม
นาํขอ้มูลนั'นไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ดว้ยการซื'อขายหลกัทรัพยแ์ก่ตนเอง หรือเพื+อประโยชน์แก่
บุคคลอื+นใดทั'งโดยทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

3. ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหรือบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซื'อขายหลกัทรัพย์
ของบริษทัในช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนที+งบการเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี หรือ
ขอ้มูลภายในนั'นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั+วโมง ภายหลงัจากที+งบการเงินหรือขอ้มูล
ภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน และไดมี้การแจง้ขอ้มูลสารสนเทศแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และ
ช่วงเวลาอื+นที+บริษทัฯ จะกาํหนดเป็นครั' งคราว 

4. หา้มมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลที+เกี+ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน และพนกังานที+
ลาออกแลว้ เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัฯ ที+
ตนไดรั้บทราบจากการปฏิบติัหนา้ที+ไปใชป้ระโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอก หรือบริษทัอื+นที+ตนเองเป็นผูถื้อ
หุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานและลูกจา้ง แมว้า่การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหาย
แก่บริษทัและคู่คา้ของบริษทัก็ตาม เวน้แต่เป็นขอ้มูลที+ตอ้งเปิดเผยตามที+กฎหมายกาํหนด 

5. การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษทัควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึง
ขอ้มูลของบริษทัจากบุคคลภายนอก และกาํหนดสิทธิในการเขา้ถึงขอ้มูลให้กบัพนกังานในระดบัต่างๆ ตาม
อาํนาจหนา้ที+และความรับผิดชอบ 

 

 ทั' งนี'  เลขานุการบริษทัฯ มีการสื+อสารภายในองค์กรแจง้เตือนให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน 
รับทราบช่วงกาํหนดเวลาห้ามซื'อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 30 วนั (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจาํไตรมาส
และประจาํปี ทุกครั' ง 
 บริษทั ไดก้าํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัอยา่งชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทาง
วนิยัตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การตกัเตือนเป็นหนงัสือ การภาคทณัฑ ์จนถึงขั'นให้ออก หรือเลิกจา้งพน้
สภาพการเป็นพนกังาน แลว้แต่กรณี รวมทั'ง อาจมีความรับผิดทั'งทางอาญาและทางแพง่ ตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 83 

 

 ในฐานะกรรมการและผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชี กาํหนดโทษ ตามมาตรา 275 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (รวมแกไ้ขเพิ+มเติม) ทั'งโทษจาํและโทษปรับ รวมทั'งอาจมีความรับผิดทั'งทางอาญาและทางแพง่ดว้ย 
   
 ทั'งนี'  ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั (www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที+ดี/นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื'อขายหลกัทรัพย)์ 

 

     5. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 

   บริษทั ไดก้าํหนดช่องทางการแจง้เบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รวมถึงการเสนอแนะแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ผา่นช่องทางดงันี'  

1. จดหมายอเิลก็ทรอนิกส์  

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

 

2. จดหมายจดัส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง: 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (ผา่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน)  

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทร. 02-791 0111 

ในกรณีที+ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื+อแจง้เบาะแส  หรือขอ้
ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจซึ+ งเกี+ยวกบัผูบ้ริหารระดบัสูง 
รวมถึงการเสนอแนะแสดงความคิดเห็นต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์ โดยตรงที+  คณะกรรมการ
บริษทั:board@pdgth.com 

และกรณีหากมีขอ้สงสัยเกี+ยวกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น สามารถ
สอบถามเพิ+มเติมไดท้างจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์หรือทางโทรศพัท ์ถึงเลขานุการบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 ต่อ 
151 หรือ ถึงผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน:ia@pdgth.com โทร.02-7910111 ต่อ 115 

 กระบวนการรับข้อร้องเรียน  
 บริษทัดาํเนินการตามกระบวนการดงันี'  

1) พนักงานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที+กาํหนด โดย
ขอ้มูลถือเป็นความลบั ซึ+งบริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที+
ระบุในนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจ
ของบริษทั 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 84 

 

2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน:  รับขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจัดการขอ้
ร้องเรียน” โดยแบ่งขอ้ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) เกี+ยวกบัการทุจริต 
2) เกี+ยวกบัการกระทาํที+ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบั/ระเบียบของบริษทั 
3) เกี+ยวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อป้องกนัและต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชั+นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
3) ขั'นตอน ดาํเนินการ: ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบื'องตน้ แสวงหาขอ้มูลเพิ+มเติมที+น่าเชื+อถือในเรื+องร้องเรียนดงักล่าว 

ในกรณีพบว่ามีความผิดเกิดขึ'นจริงให้นําเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับ
พนกังาน-โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษย/์กฏหมาย ระดบัผูบ้ริหาร-โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 
หากในกรณีที+ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในหรือพนกังานฝ่าย เป็นผูถู้กร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบ
จะแต่งตั'งคณะกรรมการเพื+อสอบขอ้เท็จจริง ระดบัประธานเจา้หนา้ที+บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการ
บริษทั หรือจะแต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบสอบขอ้เท็จจริงตามความเหมาะสม ตามลาํดบัขั'น 

4) การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียน จนหาข้อยุติเรื+ องหรือแนว
ทางแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ และแจง้กลบัผูร้้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วนัทาํการ หลงัจากไดข้อ้ยติุแลว้ โดยฝ่าย
ตรวจสอบภายในจดัทาํสรุปรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบ
เป็นรายไตรมาส 
 

 ทั' งนี'  บริษทัได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางที+กาํหนด โดยในปี 2561  
บริษทัไม่พบเหตุการณ์ และบ่งชี' เรื+องการทุจริตคอร์รัปชั+น ดงักล่าว 

   6. ด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ 

   บริษทั เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ปฏิบติัหน้าที+ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ทาํหนา้ที+สื+อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที+ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุน
สถาบนั นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที+เกี+ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี'แจงกรณีข่าว
ลือ ข่าวสารที+ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงแก่นักลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนดัพบปะผูบ้ริหารและการเยี+ยมชมกิจการ การ
ตอบคาํถามทางโทรศพัท์ หรืออีเมล ์การเผยแพร่ผ่านสื+อ การจดัทาํ Press Release และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 
ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี นาํเสนอผลการดาํเนินงาน คาํอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการประจาํไตรมาส 
ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทัที+ www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื+อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอื+นๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอยา่งเท่า
เทียมกนั 

บริษทั ยงัให้ความสําคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้ส่วน
ร่วมในการใหข้อ้มูลและพบปะนกัลงทุนเพื+อใหเ้กิดความเขา้ใจที+ดีต่อการบริหารงานของบริษทั เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที+ดี  
รวมทั'งส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี+ยนความคิดเห็นอยา่งต่อเนื+อง โดยมีกิจกรรมที+สาํคญัต่างๆในปี 2561 ไดแ้ก่ 
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กิจกรรม จาํนวนครั' ง 

• กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 2 ครั' ง (เดือนมีนาคมและกนัยายน) 

• นิทรรศการงาน “mai Forum 2018” เพื+อนาํเสนอสินคา้และขอ้มูลของบริษทัให้กบันกั
ลงทุนและผูส้นใจที+เขา้ร่วมงาน จดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ(mai) ร่วมกบัสมาคม
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (maiA)  

1 ครั' ง  
(เดือนกรกฎาคม) 

• จดัทาํสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ  mai 
Company Snapshot โดยตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

4 ครั' ง 

• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคลื+อนไหวทางธุรกิจ ผลการ
ดาํเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมต่างๆของบริษทัผา่นสื+อมวลชนต่างๆ 

อยา่งสมํ+าเสมอ 

• ให้การตอ้นรับผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนรายยอ่ย ที+เขา้มาประชุม (AGM ปี 2561) 1 ครั' ง 
  

 นอกจากนี'   บริษทัมีการให้ขอ้มูลเกี+ยวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลนาํเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที+บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที+ 
www.pdgth.com โดยบริษทัจดัทาํเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เพื+อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูล
อยา่งเท่าเทียม  กรณีที+  ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูส้นใจ มีขอ้สงสัยหรือตอ้งการนดัหมายเขา้พบผูบ้ริหารและเยี+ยมชมกิจการ 
สามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้ที+ โทรศัพท์: 0-2791-0111 ต่อ 206 โทรสาร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: 
ir@pdgth.com หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 โดย คณะกรรมการไดก้าํหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์เพื+อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแล เรื+อง 
“การปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส” ซึ+ งได้ระบุไวที้+เว็บไซต์บริษัท 
www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หมวดที� 5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทัที+ไดรั้บแต่งตั'งจากที+ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ประกอบดว้ยบุคคลซึ+งมี

ความรู้ ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ที+เอื'อประโยชน์ให้แก่บริษทั ดูแลรับผิดชอบงานในแต่ละดา้น เพื+อให้ผูถื้อหุ้น
มั+นใจได้ว่าบริษัท มีการกลั+นกรองและดาํเนินงานอย่างรอบคอบ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง  

คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจดาํเนินการ และหนา้ที+รับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
ไวอ้ย่างชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทาํหน้าที+ดูแลการ
ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกบันโยบายของคณะกรรมการบริษทั และมีการรายงานผลการปฏิบติัให้แก่คณะกรรมการบริษทั
อยา่งต่อเนื+อง 

ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหมี้คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน เลือกตั'งโดยที+ประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่กึ+งหนึ+งของจาํนวนกรรมการทั'งหมดตอ้งมีถิ+นที+อยูใ่นราชอาณาจกัร ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 8 คน 
ประกอบดว้ย 
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กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร *    3  คน คิดเป็นร้อยละ 37.50  
กรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหาร    1  คน คิดเป็นร้อยละ 12.50  
กรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหารและเป็นกรรมการอิสระ 4  คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
*ในระหว่างปี มีกรรมการ 1 คน คือ นายพรศักดิ}  ชุนหจินดา กรรมการที+เป็นผูบ้ริหารลาออกจากการดาํรง

ตาํแหน่ง มีผลตั'งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2561 จึงทาํใหส้ดัส่วนกรรมการที+เป็นผูบ้ริหารเป็นจาํนวน 3 คน และคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดส้รรหากรรมการที+มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ์การสรรหากรรมการ นาํเสนอแต่งตั'งใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

จาํนวนกรรมการอิสระตอ้งเป็น 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทัทั' งคณะแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 3 คน และมี
คุณสมบติัตามที+กฎหมายและขอ้บงัคบักาํหนด และกรรมการอยา่งนอ้ยหนึ+งคนตอ้งเป็นผูที้+มีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื+อถือของงบการเงิน ในที+ นี' มี นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการอิสระที+ มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื+อถือของงบการเงิน ดงัมีรายละเอียดคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระของบริษทั
ซึ+งเท่ากบัขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน (รายละเอียดแสดงใน หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”)  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน พิจารณาตามแนวปฏิบติัที+ดีในการสรรหาและแต่งตั'งกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยคัดเลือกกรรมการจากผูท้รงคุณวุฒิที+ มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ที+หลากหลายทั'งดา้น บญัชีและการเงิน บริหารจดัการ การบริหารความเสี+ยงและจดัการในภาวะวกิฤต มีความรู้
ที+เกี+ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงการมีวสิยัทศัน์ เป็นผูมี้คุณธรรมและความรับผิดชอบ แสดงความเห็นอยา่ง
อิสระ และปฏิบติัตามหลกัการของคู่มือบริษทัจดทะเบียน ดงันี'  

1. ปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) 
2. ปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความระมดัระวงั (Duty of Care) 
3. ปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความซื+อสตัยสุ์จริต (Duty of Layalty) 
4. กรรมการตอ้ง “รับผิดชอบ” ต่อหนา้ที+ (Accountable) 

 

 วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บเลือกตั'งจากที+ประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบับริษทัใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ+ง

ในสาม สอดคลอ้งกบั พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั และเมื+อครบวาระแลว้อาจไดรั้บเลือกตั'งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ+ง
ก็ได ้กรณีที+ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื+นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
คดัเลืออกบุคคลใดบุคคลหนึ+งซึ+ งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื+ออนุมติัแต่งตั'งให้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการเท่าวาระที+เหลืออยู ่

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครั' ง ใหน้าํเสนอพิจารณาแต่งตั'งกรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ+งในสาม
ของจาํนวนกรรมการทั'งหมด โดยเปิดเผยรายะเอียดขอ้มูลกรรมการ วนัที+ได้รับแต่งตั' งเป็นกรรมการ จาํนวนวาระดาํรง
ตาํแหน่ง จาํนวนครั' งการเขา้ร่วมประชุม สดัส่วนการถือหุน้ การมีส่วนไดเ้สียและการดาํรงตาํแหน่งกรรมการที+บริษทัอื+น 
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 การพ้นจากตาํแหน่ง 
นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื+อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบติั หรือ

มีลกัษณะตอ้งห้าตามที+กฎหมายกาํหนด หรือที+ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก ดว้ยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี+ของ
จาํนวนผูถื้อหุน้ซึ+งมาประชุมและมีสิทธืออกเสียง 
 

(องคป์ระกอบคณะกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าที+คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยแสดงไวใ้นหัวขอ้ 
“โครงสร้างการจดัการ”) 
 
  5.2 ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษทั  มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายองคก์รให้เกิดการเติบโตอยา่ง
ย ั+งยืน กาํหนดกลยทุธ์และเป้าหมายองคก์รร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง รวมทั'งให้ขอ้เสนอแนะที+เป็นประโยชน์ในการจดัทาํ
แผนกลยุทธ์ที+สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองค์กร มุ่งเน้นการเติบโตอย่างมั+นคงตามนโยบายบริษทั “สร้างความ
เจริญเติบโตอยา่งมั+นคงดว้ยอตัราการขยายตวัในกาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ต่อปี” และยงัคงวิสัยทศัน์เดิม  คือ “เป็น
บริษทัชั'นนาํของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ที+มีความยั+งยนืในธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีว อนามยั 
สิ+งแวดลอ้ม” โดยที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั เมื+อวนัที+ 18 ธันวาคม 2561 ได้มีมติอนุมติัแผนกลยุทธ์องค์กร และ
งบประมาณประจาํปี 2562 ตามกรอบแนวทางกลยทุธ์จากปีก่อนและนาํไปเชื+อมโยงกบัแนวทางการพฒันาความยั+งยืนของ
บริษทั โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมใหน้าํระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาพฒันานวตักรรมใหม่ และปรับปรุงกระบวนการปฏิบติัการ
หลกัขององคก์รที+จะส่งเสริมการบริการลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนระบบปฏิบติัการให้มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผล เพื+อการเติบโตอยา่งย ั+งยนื และให้กาํหนดเป็นตวัชี'วดัองคก์รในปี 2562 รวมถึงการส่งเสริม ผลกัดนัให้
ฝ่ายบริหารดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์ในการเสริมสร้าง “PHOL-D” ให้เป็นส่วนหนึ+งของวฒันธรรมองคก์ร อยา่งต่อเนื+อง
จากปีที+ผา่นมา ทั'งนี'  บริษทัไดท้าํการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ และประกาศแก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทราบถือ
ปฏิบติัตั'งแต่วนัที+ 27 กนัยายน 2561  
 

5.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั' งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จํานวน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง เพื+อทาํหน้าที+ในการศึกษารายละเอียด 
ติดตามและควบคุมการปฏิบติังาน และกลั+นกรองงานที+ไดรั้บมอบหมาย เป็นการเฉพาะเรื+อง เสนอให้คณะกรรมการบริษทั
พิจารณาหรือรับทราบ โดยมีการกาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที+ และความรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน ตามที+ไดร้ะบุไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการชุดยอ่ย และเปิดเผยไวที้+เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย ทั'งนี'  ไดมี้การประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผล
การปฏิบติัหนา้ที+ของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั' ง นอกจากนี'คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั'ง
คณะกรรมการเฉพาะเรื+องชุดอื+นๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที+เปลี+ยนแปลง (รายละเอียดบทบาทหนา้ที+และความ
รับผิดชอบ แสดงในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 
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1. คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน ~ คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้

ความเขา้ใจ และประสบการณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบังานตรวจสอบ โดยมีนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที+มี
ความรู้และจบการศึกษาดา้นบญัชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที+จะทาํหนา้ที+ในการสอบทานรายงานทางการเงิน
ของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี+ยง สอบทานการทาํธุรกรรมทางการเงิน 
โดยทาํหน้าที+สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบขอ้บังคบัที+เกี+ยวขอ้ง ตลอดจนกฎหมายและขอ้กาํหนดของ
หน่วยงานกาํกบัดูแลส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั'งสอบทานให้
มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี+ยงที+เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2561 บริษทั ใชบ้ริการจัดจา้งผูต้รวจสอบภายในที+เป็นอิสระต่อเนื+องจากปีที+ผ่านมา โดยมี บริษทั 
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั ทาํหน้าที+ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัเกี+ยวกบัการควบคุม
ภายในขององค์กรเพื+อให้มั+นใจไดว้่ามีการควบคุมเพียงพอที+จะบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นผูป้ระสานงานภายใน และติดตามผลการปฏิบติัและการรายงานที+เกี+ยวขอ้ง ซึ+ งรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั'งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี ที+ปรึกษา และผูเ้ชี+ยวชาญดา้นกฎหมายและการบญัชีเป็นประจาํ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาส เพื+อขอ
ความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื+องต่างๆ นอกจากนี'  คณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถหาที+ปรึกษาภายนอกที+เป็นอิสระ 
(เป็นกรณี) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั'งหมด 

ในปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั' ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทุกครั' ง 

2. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เพื+อทาํหนา้ที+พิจารณา 
ทบทวนโครงสร้าง องคป์ระกอบ คุณสมบติัที+หลากหลายของกรรมการ พิจารณาทกัษะกรรมการ Board Matrix เพื+อใชเ้ป็น
แนวทางพฒันากรรมการอยา่งต่อเนื+อง และการสรรหาบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการที+ครบวาระ 
หรือแทนกรรมการที+ลาออก ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ที+สอดคลอ้งกบัตลาดใน
อุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั โดยใชผ้ลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการจากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
เป็นแนวทางในการพิจารณา 

 ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั' ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบ
ทุกครั' ง 

 3. คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบริหารความสี+ ยง ประกอบด้วย  กรรมการบริษัท ผู ้บริหาร และ/หรือผู ้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ซึ+งไดรั้บการแต่งตั'งโดยคณะกรรมการบริษทั จาํนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบดว้ย กรรมการที+เป็นผูบ้ริหาร 2 
คน และ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน โดยมีนายธีรเดช จารุตั'งตรง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง และในระหวา่งปี 
2561 นายพรศกัดิ}  ชุนหจินดา กรรมการบริหารความเสี+ยง ที+ไดล้าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ จึงมีผลให้พน้จากการ
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ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี+ยงไปในคราวเดียวกนั และมีความเห็นวา่ยงัไม่จาํเป็นตอ้งทาํการแต่งตั'งกรรมการมา
ทดแทน 

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี+ยงตามที+ไดรั้บมอบหมาย และ
สรุปผลการดาํเนินงานและกิจกรรมสนับสนุนแผนดาํเนินงานบริหารความเสี+ยงนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส ทบทวนปัจจยัเสี+ยงที+อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กร
รวมถึงจดัหามาตรการป้องกนัความเสี+ยงใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที+เปลี+ยนแปลง และปรับปรุงแผนดาํเนินงานบริหาร
ความเสี+ยงใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที+กาํหนด ตลอดจน ทบทวนและนาํเสนอนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื+องการป้องกนั
และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น และทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงให้เหมาะสม และมีความเห็นว่า
ครบถว้นเพียงพอยงัไม่มีการเปลี+ยนแปลงแต่อยา่งใด  

ในปี 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงมีการประชุม 6 ครั' ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทุกครั' ง 

5.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 
บริษทั กาํหนดโครงสร้างการจดัการและแบ่งแยก อาํนาจหน้าที+ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ

บริษทั และประธานเจา้หนา้ที+บริหาร ไวอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงการกาํหนดให้บุคคลผูด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ ไม่เป็น
บุคคลคนเดียวกบัผูด้าํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ที+บริหาร ไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 
ไม่มีความสมัพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร เพื+อป้องกนัไม่ใหผู้บ้ริหารคนใดคนหนึ+งมีอาํนาจโดยไม่จาํกดั สามารถที+จะสอบทาน
ถ่วงดุลการบริหารงานได ้และไม่เขา้แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ที+ของฝ่ายบริหาร เวน้แต่การมีส่วนร่วมในการพิจารณาแกไ้ข
ปัญหาที+กระทบต่อแผนธุรกิจบริษทัที+มีนยัสาํคญั   
  ประธานเจา้หน้าที+บริหาร ตอ้งไดรั้บการพิจารณาแต่งตั'งจากคณะกรรมการบริษทั ซึ+ งอาจเป็นบุคคลภายนอกที+
ไม่ใช่ผูบ้ริหารก็ได ้ทั'งนี'  เพื+อใหไ้ดบุ้คคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมที+สุดเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่ง
มั+นคงและยั+งยนื 

คณะกรรมการบริษัท เป็นผูก้ ําหนดนโยบายและเป้าหมายในภาพรวม และกํากับดูแลและติดตามผลการ
ดาํเนินงานฝ่ายบริหารระดบัสูงในระดบัองคก์รที+มีประธานเจา้หน้าที+บริหารเป็นผูน้าํ ในขณะที+ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร 
รับผิดชอบการบริหารจัดการภายใตก้รอบอาํนาจที+ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และดาํเนินการที+ได้รับ
มอบหมายใหบ้รรลุผลตามเป้าหมาย ซึ+งคณะกรรมการบริษทัมีการติดตามผลการดาํเนินงานเป็นรายไตรมาส โดยฝ่ายบริหาร
รายงานผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัแผนงานและเป้าหมายประจาํปี พร้อมคาํชี'แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที+ไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและแนวทางแกไ้ข  

5.5 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 
  คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้กระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัอยา่ง
โปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ
เพื+อนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น และผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์ร นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั มีขั'นตอน
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการโดยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมาย มีคุณสมบติัที+
หลากหลายจากการทาํ Board Matrix ของกรรมการทั'งคณะเพื+อประกอบการพิจารณา รวมถึงความรู้ที+เกี+ยวขอ้งกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทัเพื+อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร ทั'งนี'   ไดพิ้จารณาแต่งตั'งกรรมการอิสระที+เป็นเพศหญิง คือ ดร.
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พลัลภา เรืองรอง เขา้มาดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 
(รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการ แสดงในหัวขอ้โครงสร้างการจดัการ เรื+องการสรรหากรรมการและ
ผูบ้ริหาร) 

  5.6 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสมํ+าเสมอโดยมีการกาํหนดตาราง
ประชุมล่วงหน้าเป็นประจาํทุกปี เพื+อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาในการเขา้ร่วมประชุมเพื+อรับทราบและพิจารณา
ตดัสินใจในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และอาจมีการประชุมครั' งพิเศษเพิ+มเติมเพื+อพิจารณาเรื+องที+มีความสาํคญัเร่งด่วนที+
อาจกระทบต่อโอกาสดาํเนินธุรกิจ และตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษทั เป็นกรณีไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบับริษทั 

   โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที+บริหาร ร่วมกนัพิจารณาเรื+องเพื+อนาํเขา้เป็นระเบียบวาระการ
ประชุม เรื+องแจง้เพื+อทราบ เรื+องติดตาม หรือเรื+องเพื+อพิจารณา และเปิดโอกาสให้กรรมการสามารถเสนอเรื+องต่างๆ (ถา้มี) 
เพื+อเขา้รับการพิจารณาเป็นวาระประชุม ซึ+ งเลขานุการคณะกรรมการบริษทัจดัส่งหนงัสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระ
ประชุมและขอ้มูลประกอบที+ครบถว้นส่งแก่กรรมการล่วงหนา้ไม่นอ้ย 7 วนั เพื+อให้กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูลก่อน
การประชุม เวน้แต่ในกรณีมีเหตุจาํเป็นที+ขอ้มูลยงัไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมด่วน สามารถขอขอ้มูลเพิ+มเติมจากฝ่ายจดัการ  

 บทบาทหน้าที�ประธานกรรมการ 
 ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหนา้ที+ประธานในที+ประชุมคณะกรรมมการบริษทั  ในกรณีที+ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที+ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ที+เป็นประธานใน
ที+ประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้ใหก้รรมการซึ+งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ+งเป็นประธานในที+ประชุม มีหนา้ที+ดงันี'  

1. กาํหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ (ประจาํปี) 
2. กาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที+บริหาร และกลั+นกรองวาระประชุม

ในแต่ละครั' ง 
3. ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายที+เกี+ยวขอ้ง 
4. ดาํเนินการประชุมให้เป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระประชุมที+กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมให้สาํเร็จลุล่วง

เป็นไปอยา่งราบรื+น 
5. เป็นผูริ้เริ+ม ใหข้อ้เสนอแนะ คาํชี'แจง หรือขอ้มูลนบัสนุน ใหแ้ก่ที+ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6. ใหค้าํปรึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุน ฝ่ายจดัการใหท้าํงานที+ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จลุล่วง 
7. วิเคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแก้ไขปัญหา พิจารณาตัดสินใจเรื+ องต่างๆ ที+ มี

สาระสาํคญั 
8. การออกเสียงลงมติใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานที+ประชุมออกเสียง

เพิ+มอีกหนึ+งเสียงเป็นเสียงชี'ขาด 
9. กาํกับ ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื+อง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการ

บริษทัเป็นผูรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื+อง 
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10. อื+นๆ (ถา้มี) 
 ในปี 2561 ไดมี้การประชุมคณะกรรมการ 13 ครั' ง (รวมครั' งพิเศษ 3 ครั' ง) และการประชุมกรรมการที+ไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 1 ครั' ง โดยกรรมการทุกคนเขา้ร่วมประชุมโดยเฉลี+ยร้อยละ 92.31 ของจาํนวนครั' งการประชุม สอดคลอ้งกับ
นโยบายการส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัแต่ละคนเขา้ประชุมมากกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนครั' งทั'งหมด โดยกาํหนดให้การ
ประชุมแต่ละครั' งมีกรรมการเขา้ร่วมในที+ประชุมไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั'งหมดจึงครบองคป์ระชุม  

   ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2561 มีดงันี'  

ลาํดบั รายชื�อกรรมการ 

ปี 2561 

จํานวนการเข้าร่วมประชุม/จํานวนการประชุมทัHงหมด การประชุม 
โดยไม่ม ี
กรรมการ 

ที�เป็นผู้บริหาร 

การเข้าร่วม 
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
ปี 2561 

กรรมการบริษัท กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 
การเข้าร่วม

ประชุม 
สัดส่วน 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 13/13 100% - 2/2 - 1/1 1/1 

2 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 13/13 100% - - 6/6 - 1/1 

3 นายธีรเดช  จารุตั'งตรง  13/13 100% - - 6/6 - 1/1 

4 นายธนัยา หวงัธาํรง 13/13 100% - - - - 1/1 

5 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี  12/13 92.31% - 2/2 - 1/1 1/1 

6 นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล 13/13 100% 6/6 2/2 - 1/1 1/1 

7 นายสนัติ เนียมนิล 13/13 100% 6/6 - - 1/1 1/1 

8 ดร.พลัลภา เรืองรอง 13/13 100% 6/6 - - 1/1 - 

9 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ -   - - 6/6 - - 

กรรมการที�ลาออกระหว่างปี 2561               

1 นายพรศกัดิ}  ชุนหจินดา  11/11 100% - - 4/4 - 1/1 

หมายเหตุ: นายพรศกัดิ}  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่วนัที+ 1 พฤศจิกายน 2561 

 ในการพิจารณาเรื+องต่างๆ ประธานกรรมการซึ+งทาํหนา้ที+ประธานที+ประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้าํและควบคุม
การประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื+น จดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ สนบัสนุนให้กรรมการทุกคน
มีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ ในการประชุม อาจเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูเ้กี+ยวขอ้ง เช่น ผูบ้ริหารระดบัสูง
หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ยให้เขา้ร่วมประชุม เพื+ออธิบาย ชี'แจงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นการเฉพาะเรื+อง 
(ถา้มี)   

 การประชุมคณะกรรมการบริษทั ใชม้ติของเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ+งมีเสียงหนึ+งเสียงและกรรมการที+มี
ส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื+ องนั'น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที+
ประชุมจะออกเสียงเพิ+มอีกหนึ+งเสียงเป็นเสียงชี'ขาด และกาํหนดองคป์ระชุมขั'นตํ+า ณ ขณะลงมติตอ้งมีกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 
3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที+เขา้ประชุม 

 เมื+อเสร็จสิ'นการประชุม เลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นผูมี้หน้าที+จัดทําบันทึกรายงานการประชุมที+
ครอบคลุมสาระสาํคญัอยา่งครบถว้น มติที+ประชุม บนัทึกรายชื+อกรรมการที+เขา้ประชุม ลาประชุม ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ชื+อผูใ้ห้
ขอ้คิดเห็น คาํตอบ และคาํชี' แจงที+เกี+ยวขอ้ง เสนอที+ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมครั' ง
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ต่อไป และประธานกรรมการบริษทัลงลายมือชื+อรับรองความถูกตอ้ง และจดัเก็บรายงานการประชุมที+รับรองลงนามแลว้ถือ
เป็นเอกสารสาํคญัของบริษทั จดัให้มีระบบการจดัเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Site เพื+อความปลอดภยั
และสะดวกในการสืบคน้อา้งอิง และจดัให้มีขอ้มูลตน้ฉบบัรูปแบบแฟ้มเอกสารและจดัเก็บอย่างน้อย 5 ปี ที+ส่วนงาน
เลขานุการบริษทั สงักดัสาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร 

  คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบติัและรายงานผลการดาํเนินงาน
เทียบกับเป้าหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส และให้ขอ้เสนอแนะที+เป็นประโยชน์ในการปรับแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
สาํหรับเดือนที+ไม่มีการประชุมกรรมการจะไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) อยา่งต่อเนื+อง 
โดยจดัส่งเอกสารสรุปผลการดาํเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสาํคญัของบริษทัรวมถึงการปรับปรุงหลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดที+
เกี+ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่กรรมการบริษทั สื+อสารผ่านทางอีเมลโ์ดยเลขานุการบริษทัเป็น
ผูด้าํเนินการครบถว้น 

บริษทัมีเลขานุการบริษทัทาํหนา้ที+เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึ+ งทาํหน้าที+ในการดาํเนินการเกี+ยวกบัการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัที+เกี+ยวขอ้งกบั
ขอ้กาํหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้ง 

   5.7 การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
   คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีโดยไดก้าํหนดใหก้รรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหาร
มีการประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที+เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 ครั' ง เมื+อวนัที+ 18 
ธนัวาคม 2561 โดยมีกรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหารมีการประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั จาํนวน 5 คน เพื+อเปิดโอกาสให้อภิปราย
ปัญหาต่างๆ ที+เกี+ยวกบัการจดัการหรือการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการ ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
การกาํกบัดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะเพื+อการปรับปรุงพฒันาดา้นต่างๆ และ
แจง้ผลแก่ประธานเจา้หนา้ที+บริหารทราบและดาํเนินการเกี+ยวกบัประเด็นดงักล่าว  
 
 5.8 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั'งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีอาํนาจหน้าที+ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 และตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื+อสัตยสุ์จริต รวมทั' งเพื+อทาํหน้าที+ เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที+ได้รับ
มอบหมาย และอื+นๆ ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ดงันี'    

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี'  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
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2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วน
ไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบั
แต่วนัที+บริษทัไดรั้บรายงานนั'น 

3. ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด นอกจากนี'  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที+
อื+นตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี'  
• ดาํเนินการจดัการเรื+องการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื+องอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที+ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที+ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติที+ประชุม  ผู ้

ถือหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที+กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผย

ขอ้มูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที+กํากับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตาม
กฎหมาย 

• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ (ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย 
และขอ้บงัคบัอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งรวมทั'งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
โดยเลขานุการบริษัทที+คณะกรรมการแต่งตั' งขึ' นเป็นผูที้+คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร ซึ+ งเป็นหน่วยงานที+สนบัสนุนงาน
เลขานุการบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
 

ประวตัโิดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 
นางสาวเสาวภา ชูรุจพิร 
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม  
 - หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น us/�tt� สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
   หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ก.ย. 2561) 
 - หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น u�/�tu� 
 - หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น �/�tuu 
 - หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น �/�tuu 
 - หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น us/�tuu 
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 ในปี 2561 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี' แจง และการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที+
เกี+ยวขอ้งซึ+งจดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน เพื+อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงงานเลขานุการบริษทัและการกาํกบั
ดูแลกิจการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ+มขึ'น (รายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ 5.9 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษทั) 

 5.9 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 

  1. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานทั'งคณะ (Self Assessment) เป็นประจาํทุกปี เพื+อให้
กรรมการแต่ละท่านร่วมกนัพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรคที+เกิดขึ'นในรอบปีที+ผ่านมา เพื+อ
เพิ+มประสิทธิผลการกาํกบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั  

โดยในปี 2561 คณะกรรมการใช้แบบประเมินตนเองทั' งคณะของคณะกรรมการตามแนวทางปฏิบัติตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเช่นปีที+ผ่านมาสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที+ของคณะกรรมการทุกดา้น ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้
หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ 
คุณสมบติัคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (2) บทบาท หนา้ที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้ความสาํคญัต่อ
การพิจาณากาํหนด นโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการ
กาํกบัดูกิจการและการนาํไปปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ 
การกาํหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทาํหนา้ที+ของกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม
สมํ+าเสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพฒันา
ตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตาํแหน่งระดับบริหาร ทั' งนี'  เพื+อมุ่งเน้นนําผลประเมินมา
ปรับปรุงการปฏิบติัหนา้ที+ของคณะกรรมการตามกระบวนการที+เคยปฏิบติัมา โดยคณะกรรมการเห็นชอบแบบประเมิน จดัทาํ
แบบประเมินตนเอง และเลขานุการบริษทัทาํหนา้ที+รวบรวมแบบประเมินและสรุปภาพจากค่าเฉลี+ยของกรรมการทุกคนไดรั้บ
ผลคะแนนระดบัดีเยี+ยม หรือ 98.33 คะแนนเทียบเท่าปีที+ผ่านา ซึ+ งคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการมีคุณสมบติัและ
ปฏิบัติหน้าที+รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบัติที+ดีของกรรมการ และยงัคงติดตามความคืบหน้าจากประธาน
เจา้หนา้ที+บริหารในการจดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและวางแผนพฒันาอบรมเพื+อการรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 
โดยมีเกณฑใ์นการใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงันี'  

1. ระดบัดีเยี+ยม   คะแนนร้อยละ 90-100 
2. ระดบัดีมาก  คะแนนร้อยละ 80-89  
3. ระดบัดี  คะแนนร้อยละ 70-79 
4. ระดบัพอใช ้  คะแนนร้อยละ 69 

ทั'งนี'  คณะกรรมการมีความเห็นวา่การประเมินตนเองคณะกรรมการบริษทัเป็นรูปแบบประเมินทั'งคณะ จึงยงัไม่มี
การประเมินผลกรรมการเป็นรายบุคคลตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 
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2. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทั'งคณะ 
ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ+ งแบ่งเป็น 2 
ส่วน  

ส่วนที+ 1. การทาํหนา้ที+โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทั+วไป
ที+สนับสนุนการทํางาน และได้มีการปฏิบัติหน้าที+ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที+ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนที+กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่
เกิน 5 บริษทั แต่ยงัไม่มีการกาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนปีในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  
 ส่วนที+ 2. การปฏิบติัหนา้ที+เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพออยา่งเหมาะสม และไม่มีประเด็นเกี+ยวกบัคดีความและภาระผกูพนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2561 แก่
คณะกรรมการบริษทัเพื+อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 2/2562 เมื+อวนัที+ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ซึ+ งผล
ประเมินสรุปว่า โดยทั+วไปสามารถปฏิบติัหน้าที+ตามขอบเขตหน้าที+รับผิดชอบที+สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และใหน้าํสิ+งที+ยงัไม่ไดป้ฏิบติัไปพฒันาแผนงานตรวจสอบในปีถดัไป    

 โดยได้จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีเพื+อเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2561 ในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบ

ประเมินตนเองตามที+เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบ
ประเมินแบ่งเป็น 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหนา้ที+และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ว่ามี
โครงสร้างและคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที+ไดรั้บมอบหมายตามที+กาํหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี+ย 97.37 คะแนน ซึ+ งถือวา่อยู่ในระดบัดีเยี+ยม โดยไดจ้ดัทาํ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2561 ในหวัขอ้  “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน” 

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเอง

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงตามที+ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ การประชุม การปฏิบติัหนา้ที+ของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
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ที+สามารถปฏิบติังานตามหนา้ที+รับผิดชอบที+ไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสมตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง มี
คะแนนเฉลี+ยเต็ม 100 คะแนน  ซึ+ งไดส้รุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ประจาํปี  2561 ในหัวขอ้ “รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง” 

3. การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจา้หน้าที+บริหาร และผูบ้ริหาร

ระดบัสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจา้หน้าที+บริหาร และ
ผูบ้ริหารระดบัสูง ตามแบบประเมินผลการปฏิบติังานที+กาํหนด โดยกาํหนด หลกัเกณฑที์+ใชใ้นการประเมินที+กาํหนดตวัชี'วดั
ผลงานหลกัตั'งแต่ตน้ปี โดยแบ่งเป็น การประเมินผลจากตวัชี' วดัผลงานหลกัสัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะ
สดัส่วนร้อยละ 20  ที+สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยคาํนึงถึงภาระหนา้ที+รับผิดชอบรายบคุคลและผลการดาํเนินงาน
ของบริษทัฯ ภายใตห้ลกัเกณฑที์+ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ+ งไดผ้่านการพิจารณา กลั+นกรองจากคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทนและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื+อพิจารณาอนุมติัและกาํหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการ
เป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการใหป้ระธานเจา้หนา้ที+บริหารรับทราบเพื+อการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังานใหดี้ยิ+งขึ'นต่อไป 

(สาํหรับค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ เรื+องค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูง)   

5.10 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
บริษทั กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั' งที+มีการแต่งตั'งกรรมการใหม่ โดยจดัทาํคู่มือกรรมการ 

ประกอบดว้ย 1) เอกสารขอ้มูลสาํคญั ไดแ้ก่ หนงัสือรับรองบริษทั หนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบับริษทั คู่มือกรรมการบริษทั
จดทะเบียน คู่มือปฏิบติัตามเกณฑ์ ตลท.และ ก.ล.ต. คู่มือการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ตลอดจนนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัของบริษทั และกฏระเบียบที+เกี+ยวขอ้ง 2) ความรู้ทั+วไปที+เกี+ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และขอ้มูลอื+นที+เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที+ของกรรมการใหม่ เพื+อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหนา้ที+ของกรรมการก่อนเริ+มประชุมครั' ง
แรก หรือภายในเวลา 1 เดือนนบัจากที+ไดรั้บการแต่งตั'งเป็นกรรมการบริษทั ตลอดจนการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั หรือประธานเจา้หน้าที+บริหาร และสอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี+ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมี
เลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื+องต่าง ๆ   

สาํหรับกรรมการใหม่ที+ยงัไม่ผ่านการอบรมหลกัสูตรกรรมการ บริษทั จะจดัให้มีการอบรมหลกัสูตรกรรมการที+
จดัโดยสถาบนั IOD หรือสถาบนัอื+นที+เหมาะสม สาํหรับกรรมการที+เคยไดรั้บการอบรมหลกัสูตรกรรมการ DAP หรือ DCP 
อยา่งใดอยา่งหนึ+งแลว้ บริษทัจะจดัหาหลกัสูตรการอบรมอื+นที+เกี+ยวขอ้งเพื+อการพฒันาในการปฏิบติัหนา้ที+ของกรรมการอยา่ง
ต่อเนื+องและสลบัเปลี+ยนหมุนเวยีนกนัไปแลว้นาํมาถ่ายทอดประสบการณ์ในการประชุม  

   ในปี 2561 ไม่มีการจดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่เนื+องจากกรรมการที+ไดรั้บการแต่งตั'งใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีก
วาระหนึ+งเป็นกรรมการรายเดิมที+เคยไดรั้บการปฐมนิเทศกรรมการแลว้ แต่อยา่งไรก็ตามในการประชุมคณะกรรมการบริษทั
มีวาระแจง้เพื+อทราบที+เกี+ยวขอ้งกบัการปรับปรุงหลกัเกณฑที์+เกี+ยวขอ้งจากหน่วยงานกาํกบัดูแล หรือขอ้กาํหนดที+เกี+ยวกบัการ
ปฏิบติัหนา้ที+กรรมการที+ควรทราบ แจง้แก่กรรมการรับทราบในการประชุมทุกครั' ง โดยการสนบัสนุนขอ้มูลจากเลขานุการ
บริษทั 
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5.11 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ให้แก่กรรมการทุกคนไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรที+

เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที+ของคณะกรรมการมากกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนกรรมการทั'งคณะ ที+จดัโดย สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังาน ก.ล.ต. หรือสถาบนัอื+น  เพื+อเพิ+มพูนความรู้
ความเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที+ของกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลกิจการ นวตักรรมการบริหารจดัการแนวทางใหม่มา
ปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเนื+อง นาํความรู้มาปรับใชใ้หเ้หมาะสม เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูกิจการที+ดี โดยมีการสมคัรสมาชิก
สมาคม IOD ใหแ้ก่กรรมการเพื+อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ+มพนูความรู้แก่กรรมการ ปัจจุบนัมีกรรมการบริษทัที+เขา้
รับการอบรมเกี+ยวกบับทบาทหน้าที+ของกรรมการในหลกัสูตรกรรมการครบทุกคน Director Certification Program (DCP) 
จาํนวน 5 คน และหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จาํนวน 4 คน และในปี 2561 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
ประธานกรรมการบริษทั ก็ไดเ้ขา้รับการอบรมหลกัสูตรที+เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที+ประธานกรรมการ “Role of the 
Chairman Program” (RCP) สรุปดงันี'  

 
 

เพื+อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจตามแนวทาง CG Code ฉบับใหม่ ให้แก่กรรมการอย่างต่อเนื+อง 
คณะกรรมการบริษทั จึงไดจ้ดัให้มีการอบรมหลกัสูตร “การกาํกบัดูแลกิจการที+ดี เพื+อเป็นรากฐานของการพฒันาธุรกิจเพื+อ
ความยั+งยนื” เพื+อปฏิบติัทางดา้นบรรษทัภิบาล สงัคม และสิ+งแวดลอ้ม ที+นาํไปบูรณาการในกระบวนการดาํเนินธุรกิจเพื+อความ

ตารางแสดงการอบรมหลกัสูตรจาก IOD ของกรรมการบริษัทและเลขานกุารบริษัท
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1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 68/2008 23/2008 42/2018* 18/2014

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 68/2008 23/2008 3/2012

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

3. นายสันต ิเนียมนิล 80/2009

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง 17/2002

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

5 พล.อ.ชยัวัฒน์ สท้อนดี 216/2016

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

6. นายธีรเดช จารุตั'งตรง 68/2008 14/2015 10/2016

กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง

7. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวัฒน์ 155/2012 21/2015 26/2016 3/2016 CMA20/2015

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี+ยง

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร

8. นายธันยา หวังธาํรง 180/2013

กรรมการ

9. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 17/2015 2/2011 5/2011 19/2011 FPCS19/2008 

เลขานุการบริษัท

กรรมการที+ลาออกระหว่างปี

1. นายพรศักดิ}  ชุนหจินดา 227/2016

กรรมการ

หมายเหต:ุ  * หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 อบรมในปี 2561 (มีนาคม 2561)

Thai Institute of Director
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ยั+งยนืของกิจการ โดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุ ฝ่ายพฒันาบรรษทัภิบาล ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการและ
ผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมอบรมครบทุกคน 

คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมหลกัสูตรที+เกี+ยวขอ้งกบัการปฏิบติั
หนา้ที+อยา่งต่อเนื+อง ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาที+จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และสถาบนัที+เกี+ยวขอ้ง รายละเอียดประวติัการอบรมกรรมการปรากฎในหวัขอ้ “รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการและผูบ้ริหาร”  

การเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรที+จดัโดย IOD หรือสถาบนัอื+น ปี 2561 ดงันี'   

 

สรุปการเข้าร่วมสัมมนา และอบรมในหลักสูตรอื�นๆ ที�จัดโดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ประจําปี 2561

ส่วนที� 1. กรรมการที�เข้าอบรมหลักสูตรของ IOD และที�เก ี�ยวข้อง ประจําปี 2561 มดีังน ีH

ที� หลักสูตรการอบรมและสัมนา

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระ Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 (IOD)

Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation (SET)

2. นายนพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ กรรมการอิสระ ProTalk@SET: “แนวโน้มเศรษฐกจิครึ+งหลงัปี 2561” (SET)

3. นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ กรรมการ หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้ําเมือง รุ่น 3)

ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ IOD Briefing /2018: Burning Issues Directors Need o Hear in the Year of the Dog" (IOD)

5. ดร.พลัลภา เรืองรอง             กรรมการอิสระ เสวนา: Roundtable Discussion 2018

6. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ เรื+อง “Driving business value & sustainability through active investors” (SEC)

7. คณะกรรมการบริษทั ตดิตามผา่น FacebookLive SEC งานเสวนา: Inaugural Corporate Governance Conference 2018 "Building

 Trust in a Transforming Economy - สรา้งความเชื+อม ั+นไปกบัโลกที+แปรเปลี+ยน" (SEC)

รายชื� อ
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ส่วนที� 2. หลักสูตรการสัมนาของผู้บริหาร เลขานุการบริษทัและที�เก ี�ยวข้องประจําปี 2561 มดีังน ีH

ที� หลักสูตรการอบรมและสัมนา

1. นางสาวเสาวภา ชรุูจิพร เลขานุการบริษทั
CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop 

(Deloitte Audit)

สมัมนา: การซกัซอ้มความเขา้ใจมาตรการเตอืนผูล้งทนุ (SET)

Sharing session: แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตามหลกั comply or explain (TLCA)

Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (IOD)

สมัมนา: C-Certify Seminar- Road to Certify รุ่น C-Certify Seminar 4/2018 (IOD)

สมัมนา How to protech your organization and yourself against cyber and IT Risk (RIC-TLCA)

เขา้ร่วมประชมุชี'แจงบริษทัจดทะเบยีน เรื+อง การส่งรายงานประจําปีในรูปแบบ QR Code และ Listed 

Company Solution, รูปแบบขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์ที+เป็น URL และ QR Code (TSD)

2. นางสาวศิริพร อ่อนดี นักลงทนุสมัพนัธ์ IR Talk 1: IR Challenge and Opportunity in era of rising interest rates (SET)

IR Talk series #3 “Cracking the Secrets of IR Success for Mid-small Cap” (SET)

โครงการการประเมินคณุภาพการจัดประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจําปี 2561 (TIA)

3. นายพรศกัดิ}  ชนุหจินดา ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชแีละการเงิน การบญัชตีน้ทนุทางการเกษตร (สมาคมวชิาชพีบญัชฯี)

หลกัสูตร "ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี+ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที+ทาํกบัลูกคา้ (TFRS 

15) และสญัญาเชา่ (TFRS 16) ที+มีตอ่การจัดทาํรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบยีน" (SET)

4. นางสาวกมลภพรรณ พวัพนัธ์สกลุ ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน หลกัสูตร "การทจุริตในองคก์รที+พบบอ่ย และการตรวจสอบทจุริตทางการบญัช"ี (สมาคมบญัชแีห่ง

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์)

หลกัสูตร "การจัดทาํกระดาษทาํการเพื+อมาตรการตอ่ตา้นการคอร์รปัช ั+นในองคก์ร”  รุ่นที+ 2/2561                   

(จัดโดย สภาวชิาชพีบญัชฯี)

5. บคุลากรในหน่วยงาน ผูบ้ริหารระดบัสูง Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance (SET)

Workshop: “Process Innovation Management and Industry Transformation” (SET)

หัวหน้าหน่วยงานบญัชี Strategic CFO in Capital Market Program, รุ่นที+ 7/2561 (SET)

ประเด็นสาํคญัในการปฏบิตังิานตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน (สถาบนัธรรมนิต)ิ

เจ้าหน้าที+บริหารความเสี+ยง Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance

รายชื� อ

ส่วนที� 3. หลักสูตรภายในองค์กรได้แก่

1. หลกัสูตรภายในองคก์ร

คณะกรรมการบริษทัและ

เลขานุการบริษทั              

ผูบ้ริหารระดบัสูง

 หลกัสูตร: "พฒันาการกาํกบัดูแลกจิการเพื+อความย ั+งยืนของธุรกจิ" โดย ฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาลเพื+อตลาดทนุ

 ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ผูบ้ริหารระดบัสูง ระบบบริหารผลงาน (PMS)

การบริหารความเสี+ยง และการเปลี+ยนแปลงของ COSO ERM 2017

Team Buulding, NY Training Center

ผูบ้ริหารระดบัสูงและหัวหน้า

งานทกุคน

 การอบรมหลกัสูตรท ั+วไป ไดแ้ก ่ กจิกรรมไคเซน็เพื+อการปรบัปรุงงาน, การวางแผนความเสี+ยง และการ

กาํหนดบริบทองคก์ร (ISO 9001 : 2015), การดบัเพลิงข ั'นตน้และอพยพหนีไฟ ประจําปี 2561 และ Web 

Application IT Request เป็นตน้
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  5.12 แผนสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดบัสูง 
  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัทาํแผนการสืบทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้ริหารเพื+อสืบทอด
ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร เพื+อเตรียมความพร้อมบุคลากรที+มีศกัยภาพสามารถดาํรงตาํแหน่งงานที+สาํคญัไดอ้ยา่ง
ต่อเนื+อง โดยในปี 2561 ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ไดด้าํเนินการตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งต่อเนื+องจากปีที+ผ่านมา 
จดัทาํการประเมินค่างานแลว้เสร็จ และนาํระบบการประเมินผลการปฏิบติังานภายใตร้ะบบ PMS มาใชใ้นการประเมินผล
และกาํหนดค่าตอบแทนแก่พนกังานประจาํปี 

1) บริษทั มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานที+จะเขา้มารับหนา้ที+และความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งงานบริหารที+สาํคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม ไดแ้ก่ การปรับเลื+อนตาํแหน่งพนกังานที+มีศกัยภาพ 
ขึ'นมาเป็นระดบัผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย จาํนวน 2 คน เพื+อรองรับการเติบโตของธุรกิจ 

2) บริษทั มีผูบ้ริหารระดบัอาวุโสลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ที+บริหารที+จะปฏิบติัหน้าที+แทนไดห้าก
ประธานเจา้หนา้ที+บริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที+ได ้
 

 5.13 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที+ของกรรมการ เพื+อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาในการ
ในการกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ที+ จึงไดป้รับนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ดงันี'  
   1. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื+นของกรรมการ
แต่ละท่านให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษทั เพื+อเพิ+มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที+ในฐานะกรรมการบริษทั 
และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพื+อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  
 2. นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ได้กําหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของ
ผูบ้ริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที+บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที+
คณะกรรมการแต่งตั'งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ หรือตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  
 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื+นของกรรมการแต่ละคน แสดงในหัวขอ้รายละเอียดเกี+ยวกบักรรมการและ 
ผูบ้ริหาร ปัจจุบัน กรรมการทั' งหมด 8 คน ไม่มีกรรมการที+ดํารงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื+นเกินกว่า
หลกัเกณฑที์+กาํหนดไว ้

  5.14 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษทั ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการตามสดัส่วนการถือหุน้ คณะกรรมการบริษทัได้
มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื+อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงันี'  

1. แต่งตั' งผูบ้ริหารระดับสูง เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตาม
สดัส่วนของการถือหุน้ของบริษทั 

2. ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที+ดีตามแนวปฏิบติัของบริษทัผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้ริหารที+ไดรั้บ 
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  มอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที+สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั 
3. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยเป็นประจาํสมํ+าเสมอ และรายงานสถานะ/เหตุการณ์สําคญัให้แก่

คณะกรรมการบริษทัรับทราบ หรือใหข้อ้เสนอแนะหรือแนวทางแกไ้ขในกรณีที+เกิดเหตุการณ์ (ถา้มี)  
4. พิจารณาเรื+องสาํคญัที+ตอ้งขอความเห็นชอบก่อนดาํเนินการ หรือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแม่ตาม

อาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัฯ เช่น การแต่งตั'งและถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ผูจ้ ัดการ การเพิ+มทุนหรือลดทุน แผนการลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ หรือการขยาย
ขอบเขตการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

5. จดัให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัใหญ่ เพื+อให้มั+นใจวา่มีระบบการควบคุม
ภายในที+เหมาะสมเพียงพอ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที+เกี+ยวขอ้ง 

 
 5.15 หน่วยงานกาํกบัดูแลกจิการ 

 คณะกรรมการบริษัท มีการแต่งตั' งคณะกรรมการชุดย่อยในการกาํกับดูแลด้านต่างๆ โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กาํกบัดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานที+เกี+ยวขอ้ง 
รวมถึงการกํากับดูแลกิจการที+สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติที+ ดีตามหลักการกํากับดูแลกิจการที+  โดยมี 
เลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหน้าที+สนับสนุนขอ้มูลและประสานงานกับฝ่ายจัดการ หรือขอ้เสนอแนะ และการปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาล ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยฯ์ หรือองค์กรอื+นที+เกี+ยวขอ้ง และเสนอปรับปรุงแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนิน
ธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการบริหารงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัที+กาํหนดเพื+อการเติบโตอยา่ง
ย ั+งยนืขององคก์รและเกิดความน่าเชื+อถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภายนอก 

   5.16 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัยึดถือจริยธรรม ความซื+อสัตย ์และความมีคุณธรรม เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจที+ถูกตอ้ง

และเป็นธรรม จึงไดส่้งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด โดยกาํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถือเป็นภาระหนา้ที+ตอ้งร่วมกนัในการยึดถือเป็นหลกัปฏิบติั
ตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษัทและผูมี้ส่วนได้เสียทุกคน ด้วยความซื+อสัตย์สุจริตภายใต้กรอบกฎหมายและ
กฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ดาํเนินธุรกิจที+โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื+อการพฒันาองคก์รสู่ระดบัมาตรฐานสากล 
ตลอดจนการปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย การกระทาํนั'นไม่ขดัต่อกฎหมาย นโยบายและวฒันธรรมองคก์ร เป็นที+ยอมรับ
แก่สังคม ไม่เป็นการกระทาํให้เกิดความเสื+อมเสียชื+อเสียงภาพลกัษณ์บริษทั และไม่ส่งผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอย่าง
ร้ายแรง ตามที+ระบุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจบริษทั ซึ+ งไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.pdgth.com/ir_index.php/การ
กาํกบัดูแลกิจการที+ดี/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ) 

 
 5.17 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร 

 บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื+อสาร ที+เป็นปัจจยัสาํคญัช่วยส่งเสริม
การดาํเนินธุรกิจและเพิ+มประสิทธิภาพการทาํงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามภายใต้
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย และประกาศนโยบายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศที+ไดก้าํหนดการเขา้ถึงหรือการควบคุมใชง้าน
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สารสนเทศที+ มีเนื' อหาควบคุมเรื+ องต่างๆ ได้แก่ การเข้าถึงระบบสารสนเทศ การเข้าถึงระบบเครือข่าย การเข้าถึง
ระบบปฏิบติัการ และการเขา้ถึงโปรแกรมประยกุตห์รือแอพพลิเคชั+นต่างๆ ที+ใชใ้นการปฏิบติังาน 

 

พนกังานทุกคนมีหนา้ที+รับผดิชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื+อสารที+อยู่
ในความครอบครอง ใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมิด ไม่ใหถู้กบุคคลที+ไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลที+
มีความสาํคญัทางธุรกิจต่อผูไ้ม่เกี+ยวขอ้ง ซึ+งอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัทั'งโดยทางตรงและทางออ้ม  

โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัที+แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
   
  5.18 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏบิัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทั ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมุนษยชน ซึ+ งเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากร
บุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ+มคุณค่า และถือเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ+มแก่
องคก์ร จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัที+พนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอ้บังคบับริษทั และติดตามดูแล มิให้กลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ เขา้ไปมีส่วนเกี+ยวข้องกับธุรกิจที+ มีการล่วงละเมิดสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติัที+เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมตามหลกั
สิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 
  บริษทั มุ่งเน้นให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัต่อกนัดว้ย
ความเคารพใหเ้กียรติซึ+งกนัและกนัในการปกป้องสิทธมนุษยชน ให้ความสาํคญักบัการเคารพศกัดิ} ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ 
เสรีภาพ ความเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อาย ุเพศ เชื'อชาติ สัญชาติ  ศาสนา ความเชื+อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความ
พิการ ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก จดัให้มีระบบการทาํงานที+มุ่งเน้นความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในที+ทาํงานอยา่เหมาะสม เพื+อความปลอดภยัจากอนัตรายที+อาจเกิดขึ'นทั'งจากอุบติัเหตุและโรคภยั การจา้งงานที+
เป็นธรรม ค่าตอบแทนและสวสัดิการที+เหมาะสม  ส่งเสริมให้พนกังานมีดุลยภาพในการใชชี้วิตการทาํงานและส่วนตวัโดย
ใชห้ลกัปรัชาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสบาํเพ็ญประโยชน์เพื+อสังคมส่วนรวม จดัให้มีกระบวนการ
ร้องเรียนอย่างเหมาะสม และ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที+เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อ
สิทธิมนุษยชน ไม่วา่จะเป็นทางกาย วาจา หรือการกระทาํต่อผูอื้+นบนพื'นฐานของสิทธิมนุษยชน 
 
 5.19 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิt 
  บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี+ยวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ}  โดยกาํหนดไวใ้น
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ยการไม่ล่วงละเมิดและให้การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ} ผูอื้+น 
ขอ้มูลเชิงพาณิชยอ์นัถือวา่เป็น “ความลบัทางการคา้” อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียหายต่อบริษทั ส่งเสริมใหพ้นกังานของบริษทัให้
ความเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ผลงานที+เกิดจากการปฏิบติัหนา้ที+ในสถานะพนกังานถือเป็น
ทรัพยสิ์นทางปัญญาของบริษทั เมื+อพน้สภาพการเป็นพนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญานั'นใหแ้ก่บริษทัฯ ไม่วา่จะ
เป็นขอ้มูลรูปแบบใดๆ ก็ตาม รวมถึงคอมพิวเตอร์ที+ใชง้านของบริษทั ตอ้งใชซ้อฟแวร์ที+ไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ}  
และเฉพาะที+ไดรั้บอนุญาตใหใ้ชใ้นงานของบริษทัเท่านั'น ทั'งนี'  เพื+อป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 
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 5.20 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 

  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอย่างสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ไดจ้ดัทาํนโยบาย
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั+น หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั+นทุกรูปแบบทั' งทางตรงและทางออ้ม และได้มีการทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ+าเสมอให้สอดคลอ้งกับ
สภาพแวดลอ้ม และความเสี+ยงดา้นคอร์รัปชั+น เพื+อสามารถกาํหนดมาตรการป้องกนัและตอบสนองต่อความเสี+ยงดงักล่าวให้
อยูใ่นระดบัที+ไดย้อมรับได ้รวมถึงให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ ซึ+ งไดป้ระกาศนโยบาย ขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้
ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ตามที+ได้
เปิดเผยไวใ้นหมวดที+ 2 การเปิดเผยขอ้มูลฯ เรื+อง “การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 

นโยบาย: 

“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดําเนินการสนับสนุนการทุจริต    คอร์รัปชั#น หรือยอมรับการ

คอร์รัปชั#นในทุกรูปแบบทั'งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถงึธุรกจิของบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบริษทัอื#นที#บริษทัมี

อํานาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั#นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มี

โครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี#ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื#อป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั#นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัต ิและข้อกาํหนดในการดาํเนินการเพื#อให้

สอดคล้องกบัการเปลี#ยนแปลงของธุรกจิ ระเบียบ ข้อบังคบั และข้อกาํหนดของกฎหมาย” 

 ในปี 2561 คณะกรรมการบริษทัได้ทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื+อป้องกันและต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั+นของบริษทัและบริษทัย่อย ฉบับแก้ไข ครั' งที+ 3 ลงวนัที+ 18 ธันวาคม 2561 ซึ+ งผ่านการกลั+นกรองจากคณะ
กรรมการบริหารความเสี+ยงโดยมีการปรับปรุงใหมี้ความสอดคลอ้งกบัรูปแบบธุรกิจ คาํนึงถึงปัจจยัดา้นต่างๆ ทั'งภายในและ
ภายนอก และสื+อสารต่อพนักงานในองค์กรทุกระดับ  เน้นย ํ'าในการสร้างความตระหนักต่อบุคลากรในองค์กรเรื+ องการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นทุกรูปแบบ รวมทั'งสื+อสารนโยบายดงักล่าว ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และบุคคลภายนอกให้รับทราบ
ผา่นช่องทางต่างๆ โดยสรุปสาระสาํคญัของมาตรการและแนวทางปฏิบติั ดงันี'  

 1. มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั�น ไดแ้ก่ 
 1.1  การบริหารจดัการความเสี+ยง ถือเป็นรากฐานของการมาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปชั+น ซึ+ งกรรมการ 
ผูบ้ริหารและพนักงานตอ้งทาํความเขา้ใจถึงกระบวนการทางธุรกิจ และประเมินความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ'น พร้อมทั'งกาํหนด
มาตรการเพื+อลดความเสี+ยง หากมาตรการควบคุมภายในที+มีอยูไ่ม่เพียงพอ 
 1.2  การจดัทาํนโยบาย ระเบียบปฏิบติัที+เกี+ยวขอ้ง รวมถึงกาํหนดมาตรการควบคุมภายในที+เหมาะสมสําหรับ
กิจกรรมหลกัที+อาจก่อให้เกิดการคอร์รัปชั+น ไดแ้ก่ การช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื+อการกุศลและการให้เงิน
สนบัสนุน การให้และรับของขวญั การเลี'ยงรับรอง และค่าใชจ่้ายอื+นๆ โดยกิจกรรมดงักล่าวตอ้งปฏิบติัดว้ยความโปร่งใส 
ไม่เป็นเส้นทางสําหรับการทุจริตคอร์รัปชั+น มีหลกัฐานการดาํเนินงาน เป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบติัที+บริษทักาํหนด 
นอกจากนี'  ยงัรวมถึงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ตลอดจนกระบวนการดาํเนินงานหลกัขององคก์รที+ตอ้งสอดคลอ้ง 
สนบัสนุนต่อนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  บริษทักาํหนดใหมี้การอบรม สื+อสารต่อกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังานทุก
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ระดบั เพื+อเสริมสร้างความรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนักถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ 
ระเบียบงานต่างๆที+เกี+ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 
 
 2. มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปชั�น เพื+อช่วยตรวจพบและรายงานการกระทาํที+อาจเป็นการทุจริต
คอร์รัปชั+นอยา่งทนัท่วงที ไดแ้ก่ 
 2.1 กลไกการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน โดยบริษทักาํหนดช่องทางที+น่าเชื+อถือและเป็นอิสระสาํหรับการ
ร้องเรียน หรือการแจง้เบาะแส รวมถึงมีการกาํหนดมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ โดยมีกลไกในการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส 
เพื+อสร้างความมั+นใจใหก้บัผูร้้องเรียน โดยสื+อสารต่อพนกังาน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูที้+เกี+ยวขอ้ง และบุคคลภายนอกให้รับทราบ
ถึงช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน และมาตรการการคุม้ครองผูแ้จง้เหตุดงักล่าว 
 2.2 การรายงานการทุจริต บริษทักาํหนดให้มีการรายงานสรุปขอ้ร้องเรียนแบ่งตามประเภทของขอ้ร้องเรียน
สาํหรับการทุจริตคอร์รัปชั+น กาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
เป็นรายไตรมาส 
 (ช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนตามที+แสดงไวใ้นหมวดที+ 4.การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส) 
  
 3. มาตรการตอบสนองกรณีเกดิการทุจริตคอร์รัปชั�น  
 เพื+อแก้ไขผลกระทบ รวมทั' งหาวิธีการป้องกันไม่ให้การทุจริตคอร์รัปชั+น ประเภทเดียวกันเกิดขึ' นอีก โดย
มาตรการตอบสนองต่อการทุจริตที+เกิดประกอบดว้ย การสอบสวน การลงโทษ และมาตรการแกไ้ขและการเปิดเผยขอ้มูล 
 ทั'งนี'  นโยบายและแนวทางปฏิบติัฯ ซึ+ งประธานกรรมการบริษทัเป็นผูล้งนาม ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั 
หมวดนักลงทุนสัมพนัธ์ หัวข้อ “การกาํกับดูแลกิจการที+ดี” และฝ่ายบริหารจะนํานโยบายดังกล่าวถ่ายทอดไปยงัทุก
หน่วยงาน พนกังานทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพื+อทราบถึงแนวทางการปฏิบติัต่อไป 

 การดาํเนินการเพื+อป้องกนัการมีส่วนเกี+ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั+น มีดงันี'  

1. คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น
ประจาํทุกปี  

2.  การประเมิน ทบทวนความเสี+ยงดา้นคอร์รัปชั+นอยา่งสมํ+าเสมอ กาํหนดมาตรการเพื+อลดความเสี+ยงหากการ
ควบคุมภายในที+มีอยูไ่ม่เพียงพอ รวมถึงจดัทาํคู่มือบริหารความเสี+ยงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั+น ถือเป็น
ส่วนหนึ+งของแนวทางปฏิบติัที+สอดคลอ้งกบั “นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชั+น 

3. บริษทั มีการสื+อสารเกี+ยวกบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+นทั'งภายในและภายนอก โดยมี 
� การสื+อสารภายใน ให้แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง

เคร่งครัด ผ่านช่องทางการสื+อสารภายในองคก์รทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จดัทาํวารสาร Risk News 
ประจาํไตรมาสและติดบอร์ดประชาสมัพนัธ์  

� กาํหนดให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกระดบัลงนามยอมรับนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น  
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� การสื+อสารภายนอก มีการสื+อสารนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น หนงัสือแจง้แก่ลูกคา้ คู่คา้ เรื+อง 
งดรับและใหข้องขวญั ของกาํนลัในรูปแบบใดๆ และไดเ้ผยแพร่ผ่านช่องทางเวบ็ไซตบ์ริษทัให้แก่ผูที้+
ทาํธุรกิจกบับริษทัและบริษทัยอ่ย ไดแ้ก่ ลูกคา้ คู่คา้ ผูจ้าํหน่ายโดยตรงและทางออ้ม ตลอดจน คู่คา้ทั'ง
ในประเทศและต่างประเทศ ไดรั้บทราบนโยบายดงักล่าว รวมถึง การขอความร่วมมือจากคู่คา้เพื+อ
ป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นโดยการลงนามในเอกสารขอ้ตกลงจริยธรรม 

4. บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางต่างๆ มีกลไกการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส
หรือข้อร้องเรียนที+ เหมาะสม และหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืนหรือการกระทําทุจริตคอร์รัปชั+นใดๆ 
กาํหนดใหฝ่้ายตรวจสอบภายในดาํเนินการตามกระบวนการจดัการขอ้ร้องเรียน และจดัทาํสรุปขอ้ร้องเรียนที+
เกิดขึ'นเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

 
ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี�ยง   

 ระบบการควบคุมภายใน  
 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยงอนัเป็นกลไกสาํคญัที+
จะสร้างความมั+นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขอ้กาํหนดที+สอดคลอ้ง
กบัแนวทางของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลท. โดยนาํกรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ที+ไดป้รับปรุงในปี 2556 (COSO 2013)  
มาประยกุตใ์ช ้โดยกาํหนดหนา้ที+รับผิดชอบและอาํนาจการดาํเนินการของผูป้ฏิบติั ผูบ้ริหาร เพื+อให้มั+นใจอยา่งสมเหตุผลวา่ 
การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชท้รัพยากรอย่างมีคุณค่า ทรัพยสิ์นไม่ให้รั+วไหล สูญหาย หรือจากการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ มีการแบ่งแยกหนา้ที+ ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุม/ผูอ้นุมติั เพื+อใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหวา่ง
กนั การรายงานทั'งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีความเชื+อถือไดแ้ละทนัเวลา มีคุณภาพเพียงพอสาํหรับการนาํไปใชท้ั'ง
ภายในและภายนอกองค์กร และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติัที+องคก์ร
กาํหนด 
 คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ+ งได้รับการแต่งตั' งโดยมติที+ประชุม
คณะกรรมการบริษทั ตามแนวทางที+ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยกาํหนด ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน 3 ท่าน  
มีขอบเขตหนา้ที+และความรับผิดชอบในการสอบทานงบการเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน รายการที+มีความ
เกี+ยวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระหวา่งกนัของบริษทักบับริษทัยอ่ย ใหมี้ความถูกตอ้ง ครบถว้น เชื+อถือได ้ 
โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในซึ+งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูป้ระสานงานกบัผูส้อบบญัชี และ
ฝ่ายบริหารของบริษทั ในการสอบทานระบบการควบคุมภายในที+เพียงพอ การบริหารความเสี+ยงที+เหมาะสม และดูแลการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้ง รวมทั'งการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแผนงาน การประเมินผล
การปฏิบติังานและผลตอบแทนของหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน คดัเลือกและเสนอแต่งตั'งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่า
สอบบญัชีประจาํปี รวมถึงการปฏิบติัหนา้ที+อื+นที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และมีการประเมินผลการปฏิบติังานตนเอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื+อใหม้ั+นใจวา่คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามขอบเขตที+ไดรั้บมอบหมายอยา่ง
ครบถว้นและมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการปฏิบติังานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส และรายงาน
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แก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั' ง โดยมีการเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี
ของบริษทั (แบบ 56-2) 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั' งที+ 2/2562 เมื+อวนัที+ 21 กุมภาพนัธ์ 2562 ไดมี้การประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในปี 2561 โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที+สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดเป็นแนวทางในการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั โดย
คณะกรรมการตรวจสอบและฝ่ายบริหาร ได้ร่วมประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในด้านต่างๆ  ทั' ง  5 
องค์ประกอบ ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รสภาพแวดลอ้มและการควบคุม การบริหารความเสี+ยง การควบคุมการปฏิบติังาน  ระบบ
สารสนเทศและการสื+อสาร ตลอดจนระบบการติดตามผล ซึ+ งได้ผ่านการกลั+นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที+เพียงพอ 
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ ดงันี'  

1. ด้านองค์กร สภาพแวดล้อมและการควบคุม 
 กาํหนดใหมี้การจดัการบุคลากรอยา่งเพียงพอที+จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั'งระบบการ
ควบคุมภายในเรื+องการติดตาม ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจากกรรมการ ตวัแทน หรือผูบ้ริหาร มิให้มีการนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ เช่น การกาํหนดอาํนาจ
อนุมติัสั+งการ การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที+ของกรรมการและฝ่ายบริหารที+ชดัเจน รวมถึง การประกาศนโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื+อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม 
ครอบคลุมถึงการกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมกบับุคคลที+เกี+ยวขอ้งหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการ
ตรวจสอบการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 

2. การบริหารประเมนิความเสี�ยง 
 กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี+ยง ที+มุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเสี+ยงตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที+ดี และให้มีการบริหารความเสี+ยงให้ครอบคลุมความเสี+ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที+จะเกิดการทุจริต และการ
เปลี+ยนแปลงที+มีนยัสาํคญัที+อาจกระทบกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื+อใหบ้ริหารความเสี+ยงไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์ และอยูใ่นระดบัที+
องคก์รยอมรับได ้ มีโครงสร้างบริหารความเสี+ยง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทาํงาน พนกังานทุก
คนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจยัเสี+ยงของหน่วยงานที+เชื+อมโยงกบัเป้าหมายองคก์ร  
 กาํหนดวตัถุประสงค์ในการประเมินความเสี+ยง เพื+อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงาน
ความเสี+ยงที+อาจจะเกิดขึ'น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
 สาํหรับรายละเอียดการประเมินและการจดัการความเสี+ยงองคก์ร ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี+ยง” 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
 กาํหนดมาตรการควบคุมที+เพียงพอกบัให้อยู่ในระดบัความเสี+ยงที+ยอมรับได ้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานนั'นๆ โดยมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอย่างเหมาะสม เช่น กาํหนด
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการและทบทวนอยา่งสมํ+าเสมอ การแบ่งแยกหน้าที+ความรับผิดชอบที+ชดัเจนเพื+อเกิดการถ่วงดุล การ
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เปิดเผยขอ้มูลและการทาํธุรกรรมที+เขา้เงื+อนไขรายการที+เกี+ยวโยงกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัหลกัทรัพย ์
โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติั ส่งเสริมให้พนักงานตระหนึกถึงความสําคญัของการปฏิบติัตามมาตรการ
ควบคุม ขอ้กาํหนด กฎระเบียบที+เกี+ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพื+อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที+ไดก้าํหนดไว ้
โดยติดตามผลการดาํเนินงานผา่นประธานเจา้หนา้ที+บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย หรือกรรมการตวัแทนที+
ไดรั้บมอบหมาย 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร 
คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบสารสนเทศและการสื+อสารขอ้มูลทั'งภายในและภายนอกโดยจดัให้มีระบบ

ประมวลผลขอ้มูลที+มีคุณภาพเหมาะสม เพียงพอต่อการดาํเนินงานและตดัสินใจ มีความถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นปัจจุบนั เขา้ถึง
ไดง่้าย ปลอดภยั และตรวจสอบได ้เช่น การกาํหนดสิทธิ} ในการเขา้ถึงขอ้มูลไม่ให้ผูที้+ไม่มีส่วนเกี+ยวขอ้งเขา้ถึงขอ้มูลที+เป็น
ความลบั ระบบป้องกนัการเผยแพร่ขอ้มูล ระบบการรายงานและการปฏิบติัการดา้นต่างๆ รวมถึง การประชุมคณะกรรมการ
บริษทั การประชุมกรรมการที+ไม่เป็นผูบ้ริหาร การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้
ร่วม และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผยสารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ แก่นักลงทุน/
บุคคลภายนอก รวมถึงการกาํหนดช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครอง    ผูร้้องเรียนและแนวทาง
ปฏิบติัอื+นๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวขอ้ “ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น” หมวดการกาํกับดูแลกิจการ และเผยแพร่ที+เว็บไซต์บริษทั 
www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 
5. ระบบการตดิตามและประเมนิผล 

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอยา่งสมํ+าเสมอ ทั'งในรูปแบบการติดตามผล
การปฏิบติังาน เป้าหมายกลยทุธ์ แผนงานและโครงการที+ดาํเนินอยู ่เทียบกบัเป้าหมาย และรายงานแก่ผูมี้อาํนาจตามสายงาน
ตามลาํดับ ผลการตรวจสอบภายในรายไตรมาส เพื+อให้มั+นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมที+ เปลี+ยนแปลงไป และหากพบข้อบกพร่อง บริษัทได้กําหนดแผนการปรับปรุงและผูรั้บผิดชอบเพื+อ
ดาํเนินการแกไ้ขอยา่งทนัเหตุการณ์ และมีการสอบทานและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงโดยฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ+ งทาํ
การตรวจสอบการปฏิบติังานและติดตามผล พร้อมรายงานผลการตรวจต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื+อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 

ในปีที+ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที+ เป็น
สาระสาํคญัจากผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั'งนี' รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2561 ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

การตรวจสอบภายใน   

เพื+อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที+
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื+อมโยงไปยงัประธานเจา้หนา้ที+บริหาร โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
และทาํหนา้ที+เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ที+ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทัและ/หรือ
บริษทัยอ่ย ที+ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ใหก้ารดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที+กาํหนด ทั'งนี'  กาํหนดให้ฝ่าย
ตรวจสอบภายในรายงานผลการดาํเนินงานพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องที+ เป็นสาระสําคัญต่อคณะกรรมการ
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ตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาํไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบ และ
ติดตามกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัขั'นตอน 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

ที+ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั' งที+  2/2557  เมื+อวนัที+ 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้แต่งตั' ง นางสาวกมลภพ
พรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ+ งได้ปฏิบัติหน้าที+ตั'งแต่เมษายน 2551 เป็นผูที้+มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานดา้นบญัชีและการเงินและที+เกี+ยวขอ้งเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี และ
ไดรั้บการพฒันาอบรมในหลกัสูตรที+เกี+ยวขอ้งกบัหน้าที+ความรับผิดชอบดา้นการตรวจสอบภายใน ไดแ้ก่ หลกัสูตร "การ
ทุจริตในองค์กรที+พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบัญชี" (สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์) และ
หลกัสูตร “การจดัทาํกระดาษทาํการเพื+อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั+นในองคก์ร” รุ่นที+ 2/2561 จดัโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
เพื+อนาํมาพฒันาแนวทางดาํเนินงานตรวจสอบอยา่งเหมาะสม    

โดย คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั'ง ถอดถอน โยกยา้ย 
และพิจารณาประเมินผลปฏิบติังานและผลตอบแทน ของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดย
ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหวัขอ้ “รายละเอียดเกี+ยวกบั
กรรมการและผูบ้ริหาร”  

ในปี 2561 บริษทัใชบ้ริการผูต้รวจสอบภายในที+เป็นอิสระต่อเนื+อง บริษทั ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั เขา้
มาปฏิบติังานตรวจสอบภายในภายใตข้อบเขตงานตรวจสอบที+ครอบคลุมทุกมิติของบริษทัและบริษทัยอ่ยต่อเนื+องเป็นปีที+ 2 
โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูป้ระสานงานกบับริษทั 
ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จาํกดั นาํผลสรุปการตรวจสอบประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และนาํเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื+อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ทั'งนี'  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูต้รวจสอบภายในไดป้ฏิบติังานครบถว้นตามที+ไดรั้บมอบหมาย 

 

 การบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี+ยงอยา่งเป็นระบบ ถือเป็นส่วนหนึ+งของการกาํกบั

ดูแลกิจการที+ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ+ งของการจัดทาํแผนธุรกิจประจาํปีที+จะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์กร ตาม
เป้าหมายที+กาํหนดใหมี้การเจริญเติบโตอยา่งย ั+งยนื โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงกาํกบัดูแลและบริหารความเสี+ยง ที+
ครอบคลุมความเสี+ยงทุกดา้น รวมถึงความเสี+ยงที+อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ให้อยู่ในระดับที+
ยอมรับได ้ตามที+ระบุไวใ้นคู่มือบริหารความเสี+ยง มีการรายงานต่อผลต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํไตรมาสละ 1  ครั' ง 
รวมถึงกาํหนดให้มีคณะทาํงานบริหารความเสี+ยง ประกอบดว้ย ประธานเจา้หนา้ที+บริหารเป็นประธานคณะทาํงานฯ และ
ผูบ้ริหารทุกฝ่ายที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อดาํเนินกิจกรรมสนบัสนุนตามแผนบริหารความเสี+ยงและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหาร
ความเสี+ยงเป็นรายไตรมาส 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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โดยมีการดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี+ยงประจาํปี 2561 สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี'  

1.  การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงใหส้อดคลอ้งเหมาะสมและปัจจุบนั โดยมุ่งเนน้การบริหาร
จดัการความเสี+ยงที+ครอบคลุมความเสี+ยงที+อาจเกิดขึ'นในทุกดา้น และเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี+ยง
ใหเ้กิดขึ'นในทุกระดบั 

2.  การปลูกฝังให้การบริหารความเสี+ยงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยการส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนกังานในทุกระดบั 
ให้ มีความรู้ ความเขา้ใจเรื+องการบริหารความเสี+ยง ตระหนักวา่การบริหารความเสี+ยงนั'นถือเป็นส่วนหนึ+งของ
งานที+ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในฐานะเจา้ของความเสี+ยง รวมถึงจดัใหมี้การปฐมนิเทศน์พนกังานใหม่ และจดัให้มี
การ ฝึกอบรมต่อพนกังานในองคก์รโดยวทิยากรผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก รวมถึง การสื+อสารภายในองคก์รผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นตน้ 

3.  จดัใหมี้การบริหารความเสี+ยงอยูใ่นความรับผิดชอบของแผนงานประจาํปีและกระจายไปยงัแผนงานระดบัฝ่าย/
แผนก เพื+อใหเ้กิดการบริหารความเสี+ยงที+เชื+อมโยงกนัทั+วทั'งองคก์ร  

4.  จัดให้มีการติดตามผลการบริหารความเสี+ยงโดยนําระบบสารสนเทศมาเป็นเครื+ องมือสนับสนุนในการ
ประเมินผลและรายงานผล ซึ+ งมีการติดตามผล และรายงานผลการบริหารความเสี+ ยงเป็นรายเดือนโดย
คณะทาํงานบริหารความเสี+ยง  มีการรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงและคณะกรรมการบริษทัเป็น
รายไตรมาส  

5.  จัดให้มีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื+อป้องกันและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น ที+สอดคลอ้ง
เหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั เป็นประจาํทุกปีอยา่นอ้ยปีละ 1 ครั' ง โดยนโยบายฉบบัปรับปรุงไดป้ระกาศใช้
เมื+อวนัที+ 18 มกราคม 2562 และเผยแพร่ที+เวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึงกาํหนดใหมี้การทบทวน และประเมินความ
เสี+ยงดา้นคอร์รัปชั+นอยา่งสมํ+าเสมอ 

 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง” ที+เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  หมวดนกั
ลงทุนสมัพนัธ์) 

 
การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที�ดเีรื�องอื�น 
 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและ
ติดตามผลการปฏิบติัตามแผนการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัดและสมํ+าเสมอ โดยในปี 2561 ไม่มีสถานการณ์ใดที+การปฏิบติัไม่
เป็นไปตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

 การแต่งตัHงผู้สอบบัญชี 

 ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหที้+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั'งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
เป็นประจาํทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื+อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นควรและใหน้าํเสนอต่อที+ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาแต่งตั'งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย โดยผูส้อบบญัชีที+ไดรั้บการคดัเลือกตอ้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้+ เกี+ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบัญชีให้สอดคลอ้งกับ
หลกัเกณฑ์ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที+สอบ
ทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีราย
อื+นมาทาํหนา้ที+ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 

 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

สาํหรับงบการเงินปี 2561 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นโดย นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที+ 3495 จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ซึ+งเป็นผูส้อบบญัชีที+ลงนามและลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษทัเป็นปีแรกจากปีที+ผ่านมา และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยในงวดบญัชีปี 2561 
และปี 2560  เป็นจาํนวนเงินรวมปีละ 1,422,500 บาท และ 1,490,000 บาท ตามลาํดบั ซึ+งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 
จาํนวน 515,000 บาท และ 497,500 บาท ตามลาํดบั   

ค่าบริการอื�นๆ (Non Audit Fee) 

ในปี 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื+นๆ ที+มิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบญัชี ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 
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ค่าบริการอื+นๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 1,490,000 1,422,500 1,270,000 

 


