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ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทัศน์ 

“เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืน 

ในธุรกจิสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม” 

พนัธกจิ 
 มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั'งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  

 ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ที+มีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่ง

ผูเ้ชี+ยวชาญ  

 สร้างระบบการทาํงานที+มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที์+มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รที+ดี 

 สร้างมูลค่าเพิ+มใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื+อง 

 

นโยบาย 

 สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั+นคงดว้ยอตัราการขยายตวัอตัรากาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ >? ต่อปี 
 ขยายธุรกิจทางดา้นความปลอดภยัและสิ+งแวดลอ้มและธุรกิจที+เกี+ยวขอ้ง โดยวธีิการลงทุนโดยตรงและการควบ

รวมกิจการ (M &A)   
 รักษาระบบการทาํงานที+เป็นมาตรฐานสากลและพฒันาอยา่งต่อเนื+อง 
 รักษาระบบการบริหารงานที+มีธรรมาภิบาล โดยยดึมั+นในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที+เกี+ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 ส่งเสริมบุคลากรที+เก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 
 ดูแลรักษา ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คูค่า้ และผูเ้กี+ยวขอ้งโดยดีและสมํ+าเสมอ 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 2 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ

  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั'งเมื+อวนัที+ 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์
เริ+มแรกเพื+อจาํหน่ายเมลด็ธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร โดยบริษทัไดมี้การหยดุดาํเนินกิจการไประยะหนึ+ง กระทั+งในปี 
2521 บริษทัไดเ้ปลี+ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน กวา่ 40 ปี บริษทัถือเป็นหนึ+งในผูน้าํที+มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อยา่งครบวงจร  

 ในปี 2552 บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภค
บริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั'งระบบบาํบดันํ' า และการให้บริการจาํหน่ายนํ' าจากระบบ
บาํบดัในรูปแบบของสมัปทาน ทั'งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  

 ปัจจุบนั บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้บริษทัแบ่งสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Occupational Safety, Health and 
Environment Products) หรือ SAFETY  

เ ป็นกลุ่มสินค้าห รือบริการที+ ใช้ เ พื+อสร้างความปลอดภัยต่อ
ผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดยบริษทั
ถือเป็นหนึ+ งในผูน้ําที+มีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที+หลากหลายมากกว่า 
3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ที+มีชื+อเสียง โดยบริษทัได้รับการ
แต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตรา
สินคา้ที+บริษทัไดรั้บการแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 
ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินคา้ Ansell และตรา

สินคา้ Chemtex นอกจากนี'  บริษทัไดพ้ฒันาตราสินคา้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ 
ENVO เป็นตน้   
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 สินคา้ที+บริษทัจดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี'   

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ที+บุคคลหรือ
ผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ+งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื+อป้องกนัอนัตรายที+
อาจเกิดขึ'นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ใน
หมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี'  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที+ใชป้กป้องร่างกายตั'งแต่ศรีษะจรดเทา้ เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตา
นิรภยั ที+อุดหู หนา้กากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอื+นๆ เป็นตน้ 
 1.2 อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environment Products) เป็น
อุปกรณ์ที+ใชเ้พื+อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื+องตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊ส
ไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชาํระลา้งตาและลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื+อความปลอดภยั เป็นตน้ 

 2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
(Control Environment Products) หรือ CE เป็นอุปกรณ์ที+ใชค้วบคุม
สภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที+ปฏิบัติงานที+
ต้องการการควบคุม เ ช่น ห้องปลอดเชื' อในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื'อ (Clean room) ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตชิ'นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ'นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
เครื+องมือแพทย ์ที+จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ+งปนเปื' อน อนุภาคขนาด
เลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที+มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื+องจกัร กระบวนการ
ผลิตรวมทั'งอากาศภายนอก ซึ+ งสิ+งเหล่านี' สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์

หรือชิ'นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี'  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สําหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สําหรับห้องคลี
นรูม เช่น ผา้เช็ดชิ'นงาน เครื+องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ%าเพื�อ
อุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 
โดยบริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลกัดงันี'  
 3.1 การจดัจาํหน่ายเครื+องจกัร และอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้ง
กบัระบบบาํบดันํ' าสาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที+เกี+ยวขอ้งกบั
ระบบบําบัดนํ' าประเภทต่างๆ ที+ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และ
ระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื+องสูบนํ' า 
ถงัเก็บนํ' า ระบบบาํบดันํ' าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) เครื+องกรอง
นํ' าสําเร็จรูปเพื+อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันาสินคา้
เครื+องกรองนํ' าสําเร็จรูป ใชต้ราสินคา้ของตนเองไดแ้ก่ ตราสินคา้ 
Aquamex 
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 3.2 การให้บริการจาํหน่ายนํ' าจากระบบบาํบดัให้แก่ลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบของสัมปทาน (Build-
Own-Operate) โดยดาํเนินการตั'งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั'งระบบ และนําระบบไปติดตั'งในสถานที+ของลูกคา้ใน
ลกัษณะพร้อมใชง้าน โดยบริษทัไดรั้บรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ' าที+บาํบดัได ้ให้กบัลูกคา้ตามระยะเวลาที+ระบุในสัญญา โดย
ที+บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธิq ระบบดงักล่าว  

 3.3 การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั'งระบบบาํบดันํ' า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ' าเพื+อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชน้ํ' า โดยการบาํบดันํ' าดีให้ไดคุ้ณภาพเหมาะสมหรือทาํการบาํบดันํ' าเสียเพื+อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ+ ง
รวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั'งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ การซ่อม
บาํรุงและงานบริการหลงัการขาย 

 3.4 การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื+องจกัรและอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ' า  

 โดยระบบบาํบดันํ' าดีหรือนํ' าเสียที+บริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น ? ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และ
คุณภาพของนํ' าที+ตอ้งการ ดงันี'  

 - ระบบผลตินํ%าประปาและนํ%าดื�ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ' าดิบ เช่น นํ' า
ผิวดินตามธรรมชาติ (นํ' าคลอง แม่นํ' า นํ' าบาดาล) และนํ' าที+ปนเปื' อนสิ+งสกปรกต่างๆเพื+อให้สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค 
และใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ' าประปาเคลื+อนที+  

 - ระบบบําบัดนํ%าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ' าเสียที+เกิดจากการประกอบกิจการของ
โรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ+งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัก่อนที+จะปล่อยลงสู่สิ+งแวดลอ้ม  

 - ระบบบําบัดนํ%าเสียเพื�อนํากลบัมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ' าเสียเพื+อนาํกลบัมา
ใชใ้หม่ในการดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบาํบดัที+หลากหลาย เพื+อให้ไดคุ้ณภาพที+เหมาะสมตามวตัถุประสงคที์+นาํ
นํ' าที+ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่  

 - ระบบผลตินํ%าบริสุทธิ[ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตนํ' าบริสุทธิq  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที+มี
ขอ้กาํหนดสูง  

 - ระบบผลิตนํ%าจืดจากนํ%าทะเล (Desalination System) เป็นระบบที+นาํนํ' าทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นนํ' า
บริสุทธิq และลดความเคม็ เพื+อใหเ้ป็นนํ' าจืดที+สามารถนาํมาใชง้านทั+วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ 

 ตราสินคา้ที+สาํคญัที+บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ 
GE, PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  หนา้ที+ 5 
 

เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  

 บริษทั มีเป้าหมายระยาวในการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์ร อยา่งต่อเนื+องจากปีที+
ผา่นมา กล่าวคือ เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการดําเนินงานตามวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ใช้หลัก BSC ทั' ง 4 ด้าน 
ประกอบดว้ย กลยุทธ์การเติบโต: เป้าหมายรายไดแ้ละกาํไร ดว้ยการควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ลูกคา้
เป็นศูนย์กลาง: เพิ+มระดับความพึงพอใจลูกค้า เพิ+มลูกค้าในประเทศ และขยายตลาดไปต่างประเทศ กลยุทธ์ความ
รวดเร็ว: ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีประสิทธิภาพ ดว้ยการนาํนวตักรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศมาพฒันาระบบ
ต่างๆ ใหเ้กิดความรวดเร็วในการใหบ้ริการลูกคา้ทาํใหเ้กิดความพึงพอใจสูงสุด กลยทุธ์ Expert: ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพ
ของบุคลากรใหมี้ความเป็นผูเ้ชี+ยวชาญทั'งในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และธุรกิจนํ' า มีศกัยภาพในการแข่งขนั
กบัตลาด จึงเชื+อมั+นไดว้า่กลยทุธ์ดงักล่าว เป็นปัจจยัสาํคญัในการผลกัดนัใหบ้ริษทัเกิดการเติบโตอยา่งมั+นคง และยั+งยนื 
 ธุรกิจหลกัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ 
SAFETY บริษทัมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรด้วยความเป็นมืออาชีพ โดยการพฒันาดา้นบุคลากรอย่างต่อเนื+อง 
สามารถใหบ้ริการไดอ้ยา่งผูเ้ชี+ยวชาญในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการเพิ+มส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่ม
ลูกคา้อุตสาหกรรมและภาครัฐ โดยการเพิ+มสินคา้ การพฒันาสินคา้และบริการใหม่ ที+ตอ้งใชเ้ทคนิค และความเชี+ยวชาญ เพื+อ
เพิ+มมูลค่าสินคา้ สามารถตอบสนองความตอ้งการทั'งในกลุ่มลูกคา้ปัจจุบนั และการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที+
บริษทัยงัมีส่วนแบ่งการตลาดไม่มาก นอกจากนี'  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการเพิ+มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้รา
สินคา้ของบริษทัคือ ตราสินคา้ Synos ทั'งตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV 
รวมถึงการพฒันาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุกความตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการบริการให้เช่าเครื+องมือ 
อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั บริการให้คาํปรึกษา บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี+ยวกบัสินคา้ นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และศูนยบ์ริการหลงัการขาย  

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE บริษทัมีเป้าหมายในการเพิ+มสัดส่วนรายได้
โดยการพฒันาปรับปรุงสินคา้ การเพิ+มสินคา้ใหม่ การให้บริการพิเศษในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของลูกคา้แต่ละ
ราย โดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคา้ เพื+อเพิ+มรายไดท้ั'งจากฐานลูกคา้ปัจจุบนัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยาย
ฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที+บริษทัยงัมีส่วนแบ่งตลาดสินคา้ CE นอ้ย ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยาและโรงพยาบาล 
กลุ่มโรงงานประกอบรถยนต์ และกลุ่มโรงงานผลิตและประกอบแผงโซล่าเซลล์ เป็นตน้ นอกจากนี'  ยงัมุ่งเน้นดา้นการ
บริหารต้นทุนสินค้า การสํารองสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื+อง ซึ+ งถือเป็นเรื+ องสําคัญต่อ
กระบวนการผลิตของลูกคา้ รวมถึงการเพิ+มความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกคา้ตระหนกัถึงความสาํคญั
และยากต่อการเปลี+ยนแปลง เนื+องจากมีผลต่อคุณภาพของผลผลิตของลูกคา้ 
 ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความ
เติบโตจากธุรกิจ ทั' งจากภาคเอกชนหรือภาคอุตสาหกรรมที+ระบบบําบัดนํ' ายงัมีความสําคัญและมีความจําเป็นต่อ
กระบวนการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงงบประมาณภาครัฐที+ยงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ' าอยา่งต่อเนื+อง บริษทัมุ่งเนน้ดา้น
การพฒันาบุคลากร การสร้างทีมงานให้มีความรู้ความเชี+ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ' า การปรับปรุงกระบวนการบริหารงาน
โครงการใหส้ามารถดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สนบัสนุนใหธุ้รกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าสามารถสร้างการเติบโต
ใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต 
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 สาํหรับปี 2562 บริษทัยงัมุ่งเนน้ดาํเนินงานตามกลยทุธ์หลกัและพนัธกิจขององคก์ร โดยวางเป้าหมายการเติบโต
ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการไม่ตํ+ากวา่ 15% เมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยคาดวา่จะมีสัดส่วนรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้
และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY ที+ 72%  กลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม หรือ CE ที+ 18% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+อการอุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที+ 
>�% โดยการติดตามการดาํเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์ดา้นการขายที+มีกาํหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมายไวอ้ยา่งชดัเจนในแต่
ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการดาํเนินงานภายในโดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื+อเพิ+มประ
สิทธิในกระบวนการทาํงาน การให้บริการที+สะดวกและรวดรวดเร็ว การบริหารจดัการตน้ทุนและค่าใชจ่้ายที+ทาํให้เกิด
ประโยชน์ต่อบริษทัมากที+สุด นอกจากนี'  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการพฒันาระบบบริหารบุคลากรอยา่งต่อเนื+อง ไดแ้ก่ การ
สร้างวฒันธรรมองค์กร การพฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากร การจัดทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่ง ให้สามารถ
ตอบสนองต่อกลยทุธ์และรองรับการเติบโตของบริษทัไดใ้นอนาคต    
 

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

การเปลี+ยนแปลงและพฒันาการที+สาํคญัของบริษทั สรุปไดด้งันี'  

� ปี 2521  บริษทัเริ+มดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 
ในการทาํงาน โดยคุณชวลิต หวงัธาํรง 

� ปี 2550 บริษทัยา้ยที+ทาํการแห่งใหม่มา ณ ที+ทาํการปัจจุบนั อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ยอาคาร 
สาํนกังานใหญ่และอาคารคลงัสินคา้ 

� ปี 2551 บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน >�? ลา้นบาท และ 
บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO ���>: ���� จาก UKAS & GLOBAL 

� ปี 2552 บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ+งแวดลอ้มดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค 

� ปี 2553 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมื+อวนัที+ � ธันวาคม �??� ใชชื้+อย่อหลกัทรัพย ์PHOL 
และบริษทัยา้ยที+ทาํการสาขาระยองมา ณ ที+ทาํการสาขาระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ย
อาคารสาํนกังานสาขาและคลงัสินคา้ 

 และ บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL 
� ปี 2555 บริษทัจดัตั'งสาขาเพิ+ม 1 แห่ง ที+อาํเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบนับริษทัมีสาํนกังานสาขา 3 แห่งคือ  

ภาคตะวนัออกที+จงัหวดัระยอง ภาคเหนือที+จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคใตที้+จงัหวดัภูเก็ต และ 
บริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั'งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของ
บริษทัในประเทศเมียนมาร์ 

 แ ล ะ บ ริ ษัท ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง ม า ต ร ฐ า น ร ะ บ บ ก า ร จัด ก า ร อ า ชีวอ น า มัย แ ล ะ ค วา ม ป ล อ ด ภัย 
OHSAS18001:2007 

� ปี 2556 บริษทัจดัตั'งบริษทัยอ่ย � แห่ง คือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงค์เพื+อจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้น
ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กับลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 
��.�� ของทุนจดทะเบียน > ลา้นบาท และ 
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 จดัตั'ง บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศ
กัมพูชา เพื+อดําเนินธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายอุปกรณ์และระบบบําบัดนํ' า เพื+ออุปโภคบริโภค และ
สมัปทานนํ' าประปาเพื+อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ+มแรก คิดเป็นร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียนทั'งหมด 
>,��� ลา้นเรียล (เทียบเท่า ���,��� เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ �.? ลา้นบาท 
ต่อมาในปี �??� บริษทัขอซื'อหุ้นส่วนในบริษทัย่อยที+เหลืออีกร้อยละ �� จากผูร่้วมทุน ในราคา > บาท 
เนื+องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทั ผลธญัญะ
(แคมโบเดีย) จาํกดั ในสดัส่วนร้อยละ >�� อยา่งไรก็ตาม ปัจจุบนั บริษทัหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย 
เนื+องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที+เหมาะสมรองรับ และเพื+อลดภาระค่าใชจ่้ายทั'งหมดของบริษทัยอ่ย 

� ปี 2557 บริษทัจดัตั'งบริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงค์เพื+อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+อ
อุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั' งแต่การจัดจําหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง 
บาํรุงรักษาระบบ ใหลู้กคา้ทั'งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และต่อมาในปี 2560 บริษทัย่อยไดเ้พิ+มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท 
บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัเพิ+มทุนในบริษทัย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน 50 ลา้นบาท 

 ที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี �??� มีมติให้บริษทัเพิ+มทุนจดทะเบียนเป็น >�� ลา้นบาท โดยออกหุ้น
สามญัใหม่จาํนวน �� ลา้นหุน้ มูลค่าที+ตราไว ้หุน้ละ > บาท เพื+อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

� ปี 2559 บริษทัเพิ+มทุนจดทะเบียนเป็น �?> ลา้นบาท โดยจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุน ��.?� ลา้นหุน้ เสนอขายแก่ผูถื้อ
หุน้เดิม (RO) ในอตัรา � หุน้เดิมต่อ > หุน้ใหม่ และจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุนอีก ��.?� ลา้นหุ้น เพื+อรองรับ
การออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+> (PHOL-W>) ให้แก่ผูถื้อหุ้น
เดิมที+จองซื'อหุน้สามญัเพิ+มทุน และจดัสรรหุน้สามญัเพิ+มทุนอีก � ลา้นหุน้ เพื+อรองรับการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั' งที+ > (PHOL 
ESOP WARRANT) 

 โดยในปี 2561 ครบกาํหนดการใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ยสําหรับใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของ
บริษทั ครั' งที+1 (PHOL-W1) มีผูแ้จง้ความจาํนงใชสิ้ทธิซื'อหุ้นสามญัจาํนวน 250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท 
คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+1 (PHOL-W1) ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 
40.50 หน่วย โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิฯดงักล่าวหมดอายแุลว้เมื+อวนัที+ 31 ตุลาคม 2561 สาํหรับใบสาํคญั
แสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของบริษทัที+จดัสรรให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั' งที+ 1 (PHOL 
ESOP WARRANT) จาํนวน 8 ลา้นหน่วย ยงัไม่มีกรรมการและพนกังานแจง้ความจาํนงในการใชสิ้ทธิฯ 
คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจาํนวน 8 ลา้นหน่วย 

� ปี 2560 บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL 
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 โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) 

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน)

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั

99.99%                                                       99.99%                                                                100% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น 2 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (Occupational Safety, Health 
and Environment Products) (SAFETY) 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Control Environment Products) (CE) 
3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวมในปี 2559 ถึงปี 2561 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดงันี, 

กลุ่มสินค้าและบริการ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน จาํนวน สัดส่วน 

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 
(SAFETY) 

    715.73  76.65% 715.18 
 

71.90% 687.37 
 
 

62.33% 

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม (CE) 

    172.57  18.48% 163.84 
 

16.47% 130.29 
 

11.81% 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,าเพื=อ
อุปโภคและบริโภค (WATER) 

      36.16  3.87% 106.83 10.74% 280.34 25.42% 

4. รายได้อื=น 9.35 1.00% 8.83 0.89% 4.87 0.44% 

รวมรายได้ 933.80 100% 994.68 100% 1,102.87 100% 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Occupational 
Safety, Health and Environment Products: SAFETY) แบ่งลกัษณะสินคา้ในกลุ่มนี'ออกเป็น ` ประเภทหลกัคือ 

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑอุ์ปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที+บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ+ง
ของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื+อป้องกนัอนัตรายที+อาจเกิดขึ'นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น 
อนัตรายจากความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ รวมทั'งเพื+อการป้องกนัชิ'นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดย
สินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี'  สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี'  
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ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

e) อุปกรณ์ป้องกนัศรีษะและใบหนา้ หมวกนิรภยั อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบ
ศรีษะสาํหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพื+อใชป้้องกนัการกระแทก การ
เจาะทะลุของวตัถุ กระแสไฟฟ้า และอคัคีภยั 

 

 
 

 

`) อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา แว่นตานิรภยั และแว่นครอบตา เพื+อใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขา้ที+
ดวงตา ป้องกนัรังสี แสงจา้ และประกายไฟ 

2) อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ ที+ครอบหู และปลัhกอุดหู เพื+อใช้ป้องกนัอนัตรายที+ไดรั้บจากระดบั
เสียงที+ดงัเกินไป 

i) อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจ 

กลุ่มที+  e  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่ง
อากาศที+ มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที+
ปฏิบติังานให้เหมาะสําหรับการหายใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดถังบรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใช้สายส่งอากาศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชท้่อส่งอากาศ 
กลุ่มที+ `  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ 
โดยทาํให้อากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซบัก๊าซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

n) อุปกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มที+ e   ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ ที+เกิดจากเชื'อ
โรคชนิดต่างๆ   
กลุ่มที+ `  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางเคมีที+เกิดจากสารเคมี
ประเภทกรด ด่าง รวมทั'งสารทาํละลาย  
กลุ่มที+ 2  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางกายภาพที+เกิดจากความ
ร้อน ความเยน็ ความคม และกระแสไฟฟ้า 

p) อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ รองเทา้นิรภยัและรองเทา้บูท๊นิรภยัซึ+ งใชส้วมใส่เพื+อป้องกนันํ'า 
แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเยน็ และกระแสไฟฟ้า  
 

q) ชุดป้องกนัร่างกาย ชุดป้องกนัความร้อน ชุดป้องกนัสารเคมี ชุดป้องกนัอากาศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้าสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

r) อุปกรณ์ป้องกนัการตก อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากที+สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื+อนยา้ยใน
แนวดิ+ง 
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 1.2 อุปกรณ์เพื=อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Safety and Environmental Products) เป็น
อุปกรณ์ที+ใชเ้พื+อเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สินคา้ต่อไปนี'  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

1) อุปกรณ์ที+ใชเ้พื+อความปลอดภยั
เกี+ยวกบัอากาศ 

เครื+องวดัแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศ  

 

`) อุปกรณ์ที+ใชเ้พื+อป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมี 

อุปกรณ์ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย 
และถ่ายเทสารเคมีอนัตราย อุปกรณ์และวสัดุดูดซบัสารเคมี 

2) อุปกรณ์ที+ใชเ้พื+อความปลอดภยั
ประเภทอื+น 

อุปกรณ์ล็อคนิรภยั สําหรับล็อคเครื+องจกัร เครื+องมือ อุปกรณ์  
แหล่งกาํเนิดหรือจ่ายพลงังาน สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลกัษณ์
เพื+อความปลอดภัย และเครื+ องพิมพ์สติกเกอร์ ฉลาก ป้าย  
สญัลกัษณ์เพื+อความปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products: CE) 

 สินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ที+ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัใน
สถานที+ปฏิบติังานที+ตอ้งการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื'อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room)  
หรือห้องปลอดเชื'อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ'นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ'นส่วนรถยนต์ กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื+องมือแพทย ์ที+จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ+งปนเปื' อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่ น
ละอองต่างๆ ที+มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื+ องจักร กระบวนการผลิตรวมทั' งอากาศภายนอก ซึ+ งสิ+งเหล่านี' สามารถส่งผลให้
ผลิตภณัฑห์รือชิ'นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี'  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับ
หอ้งคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ'นงาน เครื+องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ สินคา้ในหมวดนี'  
ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

e)อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นและเชื'อโรค อุปกรณ์ที+ใช้เพื+อป้องกนัฝุ่ นและเชื'อโรค หรือสิ+งแปลกปลอม 
ในสถานที+ควบคุม เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือในงานสภาพ
ควบคุม แผน่กาวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณ์ทาํความสะอาด ผ้าเ ช็ดชิ' นงาน ลูกกลิ' งทําความสะอาด สําหรับชิ'นงาน
อิเล็คทรอนิกส์ 

3)อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์ สายรัดขอ้มือ ขอ้เท้า หรืออุปกรณ์ที+สวมใส่เพื+อป้องกันการ
เกิดไฟฟ้าสถิตยใ์นสถานที+ควบคุม  

4)อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม อุปกรณ์ที+มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผา้คลีนรูม เครื+ องเขียนสาํหรับ
ห้องคลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั,นสุดท้าย (End User) 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน และกลุ่มสินคา้และบริการด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุก
อุตสาหกรรมในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที+ตอ้งการสร้างความปลอดภยัให้กบัพนกังานและ
สภาพแวดลอ้มทั+วไปในสถานที+ทาํงาน หรือตอ้งการใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตอ้งการที+
จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที+ดีขององคก์ร ทั'งดว้ยความสมคัรใจของลูกคา้เองหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที+กฎหมาย บริษทั
มีการขายสินคา้ให้กลุ่มลูกคา้นี' คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ปี 2561 บริษทัมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี'
ประมาณ 3,000 ราย  

 สําหรับกลุ่มสินคา้และบริการด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมที+มี
กระบวนการทาํงานหรือกระบวนการผลิตภายในหอ้งสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทาํงานตั'งแต่ตน้ทางจนถึง
ปลายทาง ที+ให้ความสําคญักบัความสะอาดของชิ'นงาน ความตอ้งการควบคุมสภาวะความตา้นทานของผิวสัมผสั ที+อาจ
นาํไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย ์ซึ+งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคขั'นสุดทา้ยแยกตามอุตสาหกรรมไดด้งันี'  
 e) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี+ยวกบัการผลิตชิ'นส่วน 
 อิเลค็ทรอนิกส์ เครื+องใชไ้ฟฟ้าและชิ'นส่วนคอมพิวเตอร์  
 `) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี+ยวกบัการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป 
 อาหารแช่แขง็-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื+องดื+มทั'งที+มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี โรงงานผลิต
 สารเคมี  
 i) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ'นส่วนยานยนต์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี+ยวกบัรถยนต ์
 จกัรยานยนต ์และส่วนประกอบของยานยนตด์งักล่าว 
 n) กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี+ยวกบัการผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั+วไป 
 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื+องมือแพทย ์ 
 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกคา้ที+เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ    
 8) กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมอื+นๆ เช่น ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื+อกระดาษและบรรจุภณัฑ ์     
 เป็นตน้  

 2. กลุ่มลูกค้าที=เป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 

 กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้านคา้ซึ+ งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทั'งในระดบัที+ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ ร้านคา้ขายส่ง และร้านคา้ขายปลีก บริษทัมีการขายสินคา้ให้กบักลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วม ซึ+งทาํใหก้ารกระจายสินคา้เขา้ไปถึงลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งขึ'น สาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจซึ+ งดาํเนินธุรกิจ
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เป็นตวัแทนจาํหน่ายเหมือนกบับริษทันั'น จะเป็นการซื'อสินคา้จากบริษทัเพื+อนาํไปจาํหน่ายร่วมกบัสินคา้ของตนเองเพื+อเพิ+ม
ความหลากหลายของสินคา้และทาํใหข้ายสินคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร  

 ในช่วง 3 ปีที+ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ+งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ+งทั'ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษทัมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที+มีความหลากหลาย ครบวงจร ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์
มากกว่า i,yyy รายการ คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัทั'งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตต้ราสินคา้ที+มี
ชื+อเสียง เป็นที+ยอมรับ ทาํให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัมีการจดัหา
ผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมาเพื+อนาํเสนอลูกคา้อยา่งต่อเนื+อง รวมถึงการเพิ+มประเภทสินคา้ใหม่ และการพฒันาสินคา้ที+เป็นตรา
สินคา้ของบริษทัเอง  นอกจากนี'  บริษทัยงัสามารถจดัหาผลิตภณัฑ์ตามที+ลูกคา้ตอ้งการ ในกรณีที+ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ที+มี
คุณสมบติัแตกต่างจากที+สินคา้ที+บริษทัจดัจาํหน่ายอยู ่ทาํใหส้ามารถรองรับความตอ้งการของลูกคา้ที+หลากหลายได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลการสั+งซื'อของลูกคา้ เพื+อมาใช้ในการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการและประมาณการสั+งซื'อ เพื+อให้สามารถสต็อกสินคา้ไดเ้พียงพอ นอกจากนี'  บริษทัมีการปรับปรุงการแบ่งพื'นที+การ
ขาย เพื+อใหพ้นกังานขายไดบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทั+วถึง จดัใหมี้การฝึกอบรมพนกังานขายใหมี้ความรู้ในตวัสินคา้และบริการ
เป็นอยา่งดีอยา่งสมํ+าเสมอ เพื+อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และบริการลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสมทั'งก่อนและหลงั
การขาย นอกจากนี'  บริษทัมีการส่งพนกังานเพื+ออบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อยา่งสมํ+าเสมอ รวมถึงการให้
ความร่วมมือเขา้ร่วมงานจดันิทรรศการดา้นความปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคา้ ในกรณีที+ลูกคา้ตอ้งการ 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบายการตั'งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ+มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซึ+ง
ขึ'นอยูก่บัประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการสั+งซื'อ เงื+อนไขการชาํระเงิน และความสมัพนัธ์ที+มีกบัลูกคา้ ราคาเป็นไปอยา่ง
ยติุธรรมและเหมาะสม ในกรณีที+สินคา้ของบริษทัไม่สามารถแขง่ขนัดา้นราคาได ้ บริษทัจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินคา้ 
หรือผูข้ายสินคา้รายใหม่ เพื+อใหล้ดตน้ทุนสินคา้ สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง  

 - การจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย (Place) ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บริษทั ดาํเนินการโดยทีมงานขายของ
บริษทัเป็นหลกั ประจาํอยูท่ั'งที+สาํนกังานใหญ่ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที+จงัหวดัเชียงใหม่ 
ภาคตะวนัออกในจังหวดัระยอง และภาคใตที้+จงัหวดัภูเก็ต และจดัให้มีพนักงานขายดูแลพื'นที+ขายในส่วนที+สาขายงัไม่
ครอบคลุมไดแ้ก่ พื'นที+ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ดูแลพื'นที+ขายไดค้ลอบคลุม โดยบริษทัจดัให้มีการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนักงานขาย การฝึกอบรมความรู้ดา้นสินคา้และการใชง้านอย่างต่อเนื+อง นอกจากพนักงานขายจะทาํ
หนา้ที+แนะนาํสินคา้แลว้ ยงัสามารถใหค้าํปรึกษาและความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อยา่งผูเ้ชี+ยวชาญ นอกจากนี'  บริษทัมี
การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื+อง สร้างความสัมพนัธ์ที+ดีกบัลูกคา้และคู่คา้ เพื+อเพิ+ม
ยอดขายลูกคา้เก่า และขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
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 ในปี 2561 บริษทัมีการปรับปรุงโครงสร้างงานขาย โดยกลุ่มพนกังานประสานงานขาย ซึ+ งแต่เดิมรับผิดชอบ
เฉพาะดา้นเอกสารงานขาย และสนบัสนุนงานขายให้กบัพนกังานขาย ปรับเปลี+ยนโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มสนบัสนุน
งานขาย รับผิดชอบงานดา้นเอกสารงานขายให้กบัพนกังานขาย และกลุ่มพนักงานขายทางโทรศพัท์ที+สามารถขายสินคา้ 
หรือให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้ทางโทรศพัท์ได ้โดยไม่ผ่านพนักงานขาย โดยจะมุ่งเน้นในกลุ่มลูกคา้รายย่อย หรือลูกคา้ที+มี
ความถี+ในการสั+งซื'อไม่มาก และใหพ้นกังานขายมุ่งเนน้การใหบ้ริการในกลุ่มลูกคา้รายใหญ่ กลุ่มลูกคา้ที+มีการสั+งซื'อต่อเนื+อง 
เป็นตน้ 

 ในเขตพื'นที+ ที+พนักงานขายของบริษทัไม่สามารถให้บริการไดค้รอบคลุม บริษทัเพิ+มช่องทางการจาํหน่ายโดย
พิจารณาหาคู่คา้ทางธุรกิจเพื+อใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในเขตพื'นที+นั'น ซึ+ งบริษทัจะให้การสนบัสนุนในดา้น
ต่างๆ เพื+อใหเ้กิดประโยชน์ร่วมกนัทั'งสองฝ่าย เช่น การใหค้วามรู้เรื+องสินคา้ สนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้  

 ช่องทางการจัดจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัพิจารณาหาคู่คา้เพื+อเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัใน
ต่างประเทศ นอกจากนี'  บริษทัยงัขายสินคา้ผา่นทางลูกคา้ในประเทศ ที+เป็นลกัษณะตวัแทนจาํหน่ายนาํสินคา้ไปจาํหน่ายใน
ประเทศนั'นๆ 

 สําหรับช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ+ งคือ ทางออนไลน์  บริษัทใช้เว็บไซต ์
www.pholonline.com  เป็นช่องทางจาํหน่ายสําหรับลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ประเภทผูบ้ริโภคขั'นสุดทา้ย เพื+อให้สินคา้ของ
บริษทัเป็นที+รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ+มขึ'นทั'งในประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้จาํหน่ายสินคา้ดา้นความ
ปลอดภัยที+สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมทั+วไป และสินค้าประเภทเครื+ องกรองนํ' าดื+มที+ใช้ในระดับครัวเรือน 
นอกจากนี'  ยงัมีช่องทางการการจดัจาํหน่ายผ่าน เวบ็ไซตซื์'อขายสินคา้ออนไลน์ที+มีชื+อเสียงอยา่ง LAZADA และ SHOPEE 
เพื+อใหสิ้นคา้ของบริษทัเป็นที+รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพิ+มขึ'น   

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีการจดัทาํ โปรโมชั+นส่งเสริมการขายสินคา้ หมุนเวียนสับเปลี+ยน
อยา่งต่อเนื+อง เพื+อกระตุน้ยอดขาย และมีกิจกรรมทางการตลาดเพื+อให้เขา้ถึงลูกคา้มากขึ'น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลง
โฆษณาผ่านสื+อต่างๆที+เกี+ยวขอ้งเช่น นิตยสารเพื+อความปลอดภยัต่างๆ  เวป็ไซต์ความรู้ความปลอดภยัและอุตสาหกรรม
ต่างๆ รวมถึงมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินค้าภายในประเทศเป็นประจาํทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ 
 นอกจากนี'  บริษทัไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่าน
ช่องทางสื+อออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com  Facebook Fan Page ชื+อ “PHOL” และ Line @ Application เพื+อ
เป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นที+รู้จกัมากขึ'น  

 - การส่งมอบผลิตภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบการบริหารคลงัสินคา้และระบบการจดัส่งที+มีประสิทธิภาพ
เพื+อใหก้ารส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลา เป็นที+พอใจของลูกคา้ 

 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 การจดัหาผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้ SAFETY และ กลุ่มสินคา้ CE ของบริษทั มีทั'งจากการสั+งซื'อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2561 ยอดการสั+งซื'อสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 69 และยอดการสั+งซื'อ
สินคา้จากในประเทศประมาณร้อยละ 31 ของยอดการสั+งซื'อทั'งหมด สาํหรับการซื'อสินคา้ในประเทศเป็นการซื'อจากทั'งผูจ้ดั
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จาํหน่ายสินคา้ในประเทศและผูผ้ลิตเจา้ของตราสินคา้รวมประมาณ 200 ราย สาํหรับการซื'อสินคา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่
จะเป็นการซื'อสินคา้จากเจา้ของตราสินคา้โดยตรงรวมประมาณ 80 ราย  เป็นลกัษณะแต่งตั'งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียวในประเทศ(Sole/Exclusive Distributor) และตวัแทนจาํหน่ายทั+วไป (Non-exclusive Distributor)  

 สาํหรับสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั คือ ตราสินคา้ SYNOS บริษทัไดว้า่จา้งผูผ้ลิตทั'งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ+ งบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2561 มีรายการสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทักวา่ 300 รายการ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 
18% จากรายไดจ้ากการขาย      

 บริษทัไดรั้บการแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ โดยมีตราสินคา้ที+บริษทัไดรั้บการ
แต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงื=อนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตราสินคา้ : KING’S 

ปีที+เริ+มเป็นตวัแทนจาํหน่าย: ปี 2551 

รองเทา้นิรภยัที+ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

e ปี 

 

 

 

 

� King’s ยกเลิกสัญญานี' ได้โดยแจ้ง
ล่วงหนา้ตามระยะเวลาที+กาํหนด 

� King’s สามารถยกเลิกสัญญาถา้บริษทัทาํ
ผิดสญัญาโดยแจง้ล่วงหน้าตามระยะเวลา
ที+กาํหนด 

� King’s สามารถทบทวนแกไ้ขสัญญาได้
ถ้าบริษัทมีการเปลี+ ยนแปลงในระดับ
ผูบ้ริหาร 

� ยอดขายขั'นตํ+า 

Ansell International 

ตราสินคา้ : ANSELL 
ปีที+เริ+มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2546 

ตราสินคา้ : MICROGARD 
ปีที+เริ+มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

 

ถุงมือและชุดป้องกนัที+ใชใ้น
กระบวนการผลิต 

ชุดป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น และ
เชื'อโรค 

e ปี � Ansell สามารถบอกเลิกสญัญาไดใ้นกรณี
ต่อไปนี'  

1) หากบริษทัผิดเงื+อนไขในสญัญา 
2) ไม่สามารถซื'อครบจาํนวนยอดสั+งซื'อขั'นตํ+า 
3) มีการเปลี+ยนแปลงอาํนาจควบคุมบริษทั 
 

Chemtex, Inc. 

ตราสินคา้ : CHEMTEX 

ปีที+เริ+มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

วสัดุดูดซบัสารเคมี 1 ปี ไม่ระบุ 

 สาํหรับขั'นตอนการจดัหาผลิตภณัฑน์ั'น บริษทัมีแนวทางในการจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้2  แนวทาง คือ  

 e) บริษทัหาขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จากแหล่งต่างๆ   
 `) บริษทัติดต่อสอบถามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่ป็นระยะวา่มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
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 2) เจ้าของตราสินคา้และ/หรือตวัแทนจาํหน่าย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑ์ให้บริษทัทาํการตลาดให ้
หลงัจากนั'นจึงนาํผลิตภณัฑต์วัอยา่ง (Prototype) มาศึกษา แลว้ส่งไปให้ลูกคา้ทดลองใช ้ถา้ผลการทดสอบผ่านจึงวางแผน
การตลาดและทาํการติดต่อสั+งซื'อต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีที+ผา่นมา บริษทัไม่มีการพึ+งพิงผูจ้ดัหน่ายและผูผ้ลิตรายใดรายหนึ+งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื'อ และไม่
มีผลกระทบต่อสิ+งแวดลอ้มจากกระบวนการจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี+ยวกบัสิ+งแวดลอ้ม 

 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศใน
ปี 2561 ขยายตวั 4.1% ปรับตวัดีขึ'นต่อเนื+องจากปีก่อนที+มีการขยายตวั 4% และเป็นการขยายตวัสูงสุดในรอบ 6 ปี โดยมี
ปัจจยัสนบัสนุนจากการบริโภคและการลงทุนในภาคเอกชนที+มีการขยายตวัในอตัราเร่งขึ'น และการลงทุนของภาครัฐยงัมี
โครงการลงทุนต่อเนื+อง ถึงแมว้า่จะขยายตวัในอตัราลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อน ทางดา้นการขยายตวัในภาคอุตสาหกรรม ซึ+ ง
เป็นกลุ่มลูกคา้หลกัของบริษทั โดยรวมยงัมีทิศทางขยายตวัอย่างต่อเนื+องจากปีก่อน ตามความตอ้งการของการบริโภค
ภายในประเทศและการส่งออก จากขอ้มูลสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รายงานตวัเลขดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมปี 2561 
ขยายตวัเพิ+มขึ'น 2.8% โดยอุตสาหกรรมที+ส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ+มขึ'น ไดแ้ก่ การผลิตยานยนต์ การผลิต
อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ การผลิตผลิตภณัฑที์+ไดจ้ากการกลั+นปิโตรเลียม  เป็นตน้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 

 ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ SAFETY มี
ความเกี+ยวขอ้งกบัภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื+องจากสินคา้ที+จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ที+ใชใ้นสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรม หรือใชก้บัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั'นๆ ซึ+ งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการ
เติบโตสูง จะทาํให้มีความตอ้งการใชสิ้นคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสูงเช่นกนั 
ปัจจุบนัอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ถือเป็นสิ+งจาํเป็นมากขึ'น จากเหตุผลหลายประการ ไม่วา่จะเป็น การบงัคบั
ดว้ยกฎหมาย หรือความตอ้งการไดรั้บการรับรองตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆที+เป็นสากล เพื+อยกระดบัมาตรฐานใน
การผลิตหรือการประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการเอง รวมถึงประเด็นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน ยงัเป็นประเด็นที+แต่ละธุรกิจหรือผูป้ระกอบการทั'งในอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการทั+วไปให้ความสาํคญั
เพิ+มขึ'น เนื+องจากเป็นประเด็นที+เกี+ยวขอ้งกบัการสร้างความยั+งยืนของธุรกิจ การตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และสิ+งแวดลอ้มวา่เป็นสิ+งจาํเป็นต่อการพฒันาทางธุรกิจ โดยความรับผิดชอบต่อพนกังาน ผูป้ฏิบติังาน และ
สิ+งแวดลอ้ม จึงทาํให้ธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY ยงัมี
แนวโนม้ขยายตวัเพิ+มขึ'น 

 สาํหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการในกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้ม หรือ SAFETY 715.73 ลา้นบาท รายไดมี้จาํนวนใกลเ้คียงกนัเมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยมีรายไดเ้ติบโตขึ'นใน
กลุ่มลูกคา้เดิมที+มีการสั+งซื'อต่อเนื+อง ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกัต่างๆ อยา่งเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตร
เคมีคอล นอกจากนี'  ในปี 2561 บริษทัมีการพฒันาบุคลากรดา้นงานขาย โดยเฉพาะพนกังานประสานงานขายใหส้ามารถขาย
สินคา้หรือใหค้าํแนะนาํกบัลูกคา้ทางโทรศพัทไ์ด ้โดยมุ่งเนน้ในกลุ่มลูกคา้รายยอ่ย ลูกคา้ที+เคยซื'อสินคา้กบับริษทั หรือลูกคา้
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ที+มีความถี+ในการสั+งซื'อไม่มาก รวมถึงการพฒันาปรับปรุงช่องทางการขายสินคา้ทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั 
www.pholonline.com และผ่านเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริการซื'อขายสินคา้ออนไลน์ อยา่งเช่น LAZADA และ SHOPEE เป็นตน้ ซึ+ ง
ทาํใหใ้นปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้รายยอ่ยเพิ+มขึ'น เมื+อเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ในกลุ่มลูกคา้ที+มีการสั+งซื'อ
แบบครั' งเดียวในลกัษณะงานโครงการ และงานประมูลงานขายในกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการมีจาํนวนลดลงเมื+อเทียบกบัปี
ก่อน จึงทาํใหภ้าพรวมการเติบโตในกลุ่มสินคา้ SAFETY ไม่เป็นไปตามที+คาดการณ์ 

 ภาวะการแข่งขนัสาํหรับสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเริ+มมีเพิ+มขึ'น เมื+อ
เทียบกบัในอดีตที+ผา่นมา คู่แข่งรายยอ่ยเริ+มพฒันาสินคา้ที+จดัจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากขึ'น โดยสินคา้ที+มีการแข่งขนั
เพิ+มขึ'นอยูใ่นกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยัทั+วไป เป็นการแข่งขนัทางดา้นราคา ซึ+งบริษทัยงัคงไดเ้ปรียบเรื+องบริหารตน้ทุน 
การบริหารจัดการสินคา้สํารองคลงั สามารถรองรับการสั+งซื'อในปริมาณมากได ้และสินคา้ที+จัดจาํหน่ายมีคุณภาพและ
มาตรฐานรองรับ โดยบริษทัไม่ไดมุ่้งเนน้ตลาดที+แข่งขนัทางดา้นราคา แต่มุ่งเนน้การขายสินคา้ที+มีคุณภาพมาตรฐาน แข่งขนั
ไดใ้นราคาที+เหมาะสม นอกจากนี'  การที+บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นนี'มาเป็นระยะเวลานาน ผลการดาํเนินงานเป็นที+ยอมรับ
ทั'งดา้นคู่คา้และลูกคา้ โดยบริษทัมีการพฒันา จดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มเทคนิค ที+ตอ้งใชค้วามเชี+ยวชาญ
เฉพาะ  รวมถึงพฒันาดา้นการใหบ้ริการใหส้ามารถบริการลูกคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความรู้ความ
ชาํนาญ สามารถให้บริการไดอ้ยา่งผูเ้ชี+ยวชาญในธุรกิจดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม อีกทั'งบริษทั
ยงัให้ความสําคญัในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั' งเรื+ องสินคา้และบริการ ทาํให้บริษัทยงัคงรักษาตลาดและ
ความสมัพนัธ์ที+ดีกบัลูกคา้ได ้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 

 ธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE ลูกคา้หลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิกส์ ซึ+งในกระบวนการผลิตชิ'นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์ มีความจาํเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 
เพื+อป้องกันไม่ให้ปัจจัยภายนอกหรือสภาพแวดล้อมต่างๆส่งผลกระทบต่อชิ'นงานและกระบวนการผลิต จากข้อมูล
สาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ปี 2561 ภาคการผลิตสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ปรับตวัเพิ+มขึ'นจากปีก่อน 
4.5% จากการขยายตวัของสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ของตลาดโลกที+มีความตอ้งการใช้เพิ+มมากขึ'น สอดคลอ้งกบัขอ้มูลการ
ส่งออกสินคา้อิเลก็ทรอนิกส์ที+ปรับตวัเพิ+มขึ'น 6.4% เมื+อเทียบกบัปีก่อน   

 สาํหรับปี 2561 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE ที+ 172.57 ลา้น
บาท เพิ+มขึ'น 5.33% เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีรายไดจ้ากการขาย 163.84 ลา้นบาท โดยนอกจากมีปัจจยัสนบัสนุนจากภาพรวม
อุตสาหกรรมที+ขยายตวัแลว้ บริษทัมุ่งเนน้การให้บริการในกลุ่มลูกคา้เดิมเป็นสาํคญั การนาํเสนอสินคา้ การบริหารตน้ทุน
สินคา้ และการบริหารจดัการสินคา้ใหส้ามารถส่งมอบไดต้รงเวลา เนื+องจากมีผลต่อกระบวนการผลิตของลูกคา้ รวมถึงการ
ผลกัดนัสินคา้ใหม่ของบริษทัใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดเ้พิ+มเติม จึงทาํให้กลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม หรือ CE เติบโตขึ'น  
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 ด้านการแข่งขัน มีแนวโน้มสูงขึ'น การแข่งขันส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันทางด้านราคา แต่อย่างไรก็ตาม 
พฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี' จะไม่ค่อยมีการเปลี+ยนแปลงสินคา้ เนื+องจากอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต แต่ก็ให้
ความสาํคญัในเรื+องตน้ทุนเป็นสาํคญั บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้างแบรนด์
ให้ลูกคา้ตระหนักถึงความสาํคญัและยากต่อการเปลี+ยนแปลง การนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการพิเศษให้กบัลูกคา้ตาม
ลกัษณะการใชง้านที+แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื+อเพิ+มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนัที+มีศกัยภาพ  

      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,าเพื=ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 

   บริษทัแบ่งลกัษณะสินคา้และบริการออกเป็น i ประเภทดงันี'  

 e) การจัดจําหน่ายเครื+องจักร และอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้งกับระบบบาํบัดนํ' าสําเร็จรูป จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที+
เกี+ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ' าประเภทต่างๆ ที+ใช้ในระดบัอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรอง
ตะกอน, เครื+องสูบนํ' า ถงัเก็บนํ' า, ระบบบาํบดันํ' าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) เครื+องกรองนํ' าสาํเร็จรูปเพื+อบริโภคในครัวเรือน 
เป็นตน้ โดยระบบและอุปกรณ์ซึ+งบริษทัจดัจาํหน่าย สามารถบาํบดันํ' าดีจากแหล่งนํ' าหรือนํ' าเสียจากการดาํเนินงานเพื+อทาํให้
มีคุณภาพที+เหมาะสมตามความตอ้งการใชง้าน นอกจากนี'  ตะกอนเหลือทิ'งจากระบบบาํบดั หลงัจากไดรั้บการแยกนํ' าออก
แลว้ ยงัสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์อื+นได ้เช่น ใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ เป็นตน้ ซึ+งนอกจากจะสามารถลดมลพิษในนํ' าที+จะ
ถูกปล่อยออกไปในสิ+งแวดลอ้มแลว้ ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ' าของผูป้ระกอบการไดอี้กดว้ย 

 2) การใหบ้ริการจาํหน่ายนํ' าจากระบบบาํบดัใหแ้ก่ลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบของสมัปทาน (Build-Own -
Operate) โดยดาํเนินการตั'งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั'งระบบ และนาํระบบไปติดตั'งในสถานที+ของลูกคา้ในลกัษณะ
พร้อมใชง้าน และเก็บเกี+ยวรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ' าที+บาํบดัไดใ้ห้กบัลูกคา้ตามระยะเวลาที+ระบุในสัญญา ทั'งนี' บริษทัจะ
เป็นเจา้ของกรรมสิทธิ� ระบบดงักล่าว   

 2) การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั'งระบบบาํบดันํ' า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ' าเพื+อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชน้ํ' า โดยการบาํบดันํ' าดีให้ไดคุ้ณภาพเหมาะสมหรือทาํการบาํบดันํ' าเสียเพื+อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ+ ง
รวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั'งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ การซ่อม
บาํรุงและงานบริการหลงัการขาย 

 i) การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื+องจกัรและอุปกรณ์ที+เกี+ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ' า เป็น
การให้บริการดูแลบาํรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดาํเนินงานไดต้่อเนื+องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานที+กาํหนดไว ้ 
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 ทั'งนี'  ระบบบาํบดันํ' าสามารถบาํบดัไดท้ั'งนํ' าดีและนํ' าเสีย โดยมีกระบวนการในการบาํบดัโดยรวมดงันี'  

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบบาํบดันํ' าดีหรือนํ' าเสียที+ใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น n ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของ

นํ' าที+ตอ้งการ ดงันี'  

- ระบบผลตินํ,าประปาและนํ,าดื=ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ' าดิบ เช่น นํ' า

ผิวดินตามธรรมชาติ (นํ' าคลอง แม่นํ' า นํ' าบาดาล) และนํ' าที+ปนเปื' อนสิ+งสกปรกต่างๆเพื+อให้สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค 

และใชง้านในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ' าประปาเคลื+อนที+ โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยีเมม

เบรน(Membrane Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั+น (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั+น 

(Membrane Ultra Filtration) ซึ+งสามารถประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 

- ระบบบําบัดนํ,าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ' าเสียที+เกิดจากการประกอบกิจการของ

โรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ+งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัก่อนที+จะปล่อยลงสู่สิ+งแวดลอ้ม ซึ+ งสามารถออกแบบและ

ใหบ้ริการสาํหรับคุณภาพนํ' าเสียที+แตกต่างกนัใหเ้หมาะสมได ้

- ระบบบําบัดนํ,าเสียเพื=อนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ' าเสียเพื+อนาํกลบัมา

ใชใ้หม่ในการดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบาํบดัที+หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชั+น เมมเบรนอลัตรา

ฟิลเตรชั+น หรือเมมเบรนในถงัปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสาํหรับนํ' าเสียเพื+อให้ไดคุ้ณภาพ

ที+เหมาะสมตามวตัถุประสงคที์+นาํนํ' าที+ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น สาํหรับหอหล่อเยน็ (Cooling tower) หรือหมอ้ไอนํ' า 

(Boiler) 

แหล่งนํ,า ระบบบําบัดนํ,า  

นํ' าดี 

นํ'าจากแหล่งนํ'าต่างๆ เช่น แม่นํ'า คลอง 

อ่างเกบ็นํ'า เป็นตน้ 

นํ'าเสีย 

นํ'าเสียจากแหล่งต่างๆ 

- นํ'าเสียจากชุมชน (ที+พกัอาศยั 

โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

สาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้) 

- การกรองหยาบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชั+น 

(Micro Filtration) 

- อุลตราฟิลเตรชั+น 

(Ultra Filtration) 

- นาโนฟิลเตรชั+น 

การนาํไปใชง้าน 

- ใชใ้นกระบวนการผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น นํ'าที+ใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขา้สู่ระบบ 
นํ'าสะอาด 

นาํนํ'ากลบัมาใชใ้หม่ 
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- ระบบผลิตนํ,าบริสุทธิe (Purified water system)เป็นระบบการผลิตนํ' าบริสุทธิ�  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที+มี

ขอ้กาํหนดสูง ซึ+ งประกอบดว้ยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองดว้ยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมม

เบรนอลัตราฟิลเตรชั+น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั+น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื'อดว้ยแสงอลัตราไวโอเล็ต 

เป็นตน้ 

- ระบบผลิตนํ,าจืดจากนํ,าทะเล (Desalination System)เป็นระบบที+นํานํ' าทะเลมาผ่านกระบวนการให้เป็นนํ' า

บริสุทธิ� และลดความเค็ม เพื+อให้เป็นนํ' าจืดที+สามารถนาํมาใชง้านทั+วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ซึ+ งเหมาะสมสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที+มีพื'นที+ติดชายฝั+ง โรงแรมหรือ    รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตราสินคา้ที+สาํคญัที+บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ 

GE, PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค มีดงันี'  

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมที+มีค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ' าเป็นจาํนวนมาก ซึ+ งอาจจะเกิดจากลกัษณะของการ
ดาํเนินงาน ตั'งอยูใ่นพื'นที+ที+ขาดแคลนนํ' า หรือมีค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ' าที+สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อย
นํ' าเสียลงสู่แหล่งนํ' า ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ' าได ้โดยการผลิตนํ' าจากแหล่งนํ' าตามธรรมชาติหรือจากการบาํบดันํ' า
เสีย ซึ+งสามารถเลือกใชร้ะบบที+เหมาะสมกบัแหล่งนํ' าและคุณภาพของนํ' าที+ตอ้งการสาํหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั'ง
ยงัสามารถควบคุมคุณภาพนํ' าสาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้น เช่น โรงพยาบาล หรือห้องวิจยั เป็นตน้ ซึ+ งบริษทัมีฐานลูกคา้
กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการ
นาํเสนอสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าไดดี้ยิ+งขึ'น 

 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที=พกัอาศัย 

 ประกอบดว้ยกิจการโรงแรม ที+พกัอาศยัหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บา้นพกัอาศยัขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรือ
อาคารสาํนกังาน ซึ+งมีปริมาณและค่าใชจ่้ายในการใชน้ํ' าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบาํบดันํ' าเพื+อให้ไดน้ํ' า
ในระดบัคุณภาพที+ตอ้งการ เช่น นํ' าประปา นํ' าดื+ม หรือนํ' ารดนํ' าตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 

 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบาล ซึ+งในบางพื'นที+มีปริมาณการผลิตนํ' ายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ' า ทาํให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ' า 
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 ลูกค้ารายย่อย 

 กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทั+วไปที+ตอ้งการบริโภคนํ' าสะอาด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 

 ลูกคา้ในกลุ่มนี'ประกอบดว้ยผูรั้บเหมาโครงการ ซึ+งตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับในส่วนของระบบจดัการ
นํ' า หรือตอ้งการซื'อชิ'นส่วนอุปกรณ์ไปเพื+อก่อสร้างระบบ  

 กลุ่มลูกค้าที=เป็นผู้จดัจาํหน่ายผลติภัณฑ์ที=เกี=ยวกบัระบบนํ,า 

 ลูกคา้กลุ่มที+เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ ัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที+ เกี+ยวกับระบบนํ' าโดยมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
ประสงคที์+จะจดัจาํหน่ายระบบบาํบดันํ' าชุดประกอบสาํเร็จภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง จึงวา่จา้งบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษทัมีความสามารถที+จะให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ' าอยา่งครบวงจร ตั'งแต่การ
ออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบาํรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนาํเทคโนโลยทีี+หลากหลายมาใชร่้วมกนัเพื+อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั'งเรื+องคุณภาพนํ' าดีและนํ' าเสีย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการนาํนํ' ากลบัไปใชที้+
ต่างกนั และมีการพฒันาสินคา้ใหมี้ระบบจดัการแบบอตัโนมติั มีระบบติดตามคุณภาพเพื+อเพิ+มมูลค่าใหก้บัสินคา้ สร้างความ
เอกลกัษณ์ เพื+อใหลู้กคา้จดจาํสินคา้ของบริษทัได ้รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบสาํเร็จ (Module) 
พร้อมใชง้าน เพื+อความสะดวกในการติดตั'ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษทัให้ความสาํคญักบัมาตรฐานและคุณภาพ
ของระบบ โดยการออกแบบระบบที+ไดม้าตรฐานทางวศิวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ที+มีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ พร้อมการ
บริการหลงัการขาย   

สาํหรับการจดัจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ ดา้นระบบบาํบดันํ' า บริษทัไดรั้บการแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสาํหรับ
แบรนดสิ์นคา้ที+มีชื+อเสียง สินคา้มีคุณภาพ เป็นที+ยอมรับ นอกจากนี'บริษทัมีการจดัหมวดหมู่สินคา้ตามการใชง้านที+แตกต่าง
กนัของกลุ่มลูกคา้ เพื+อใหเ้สนอขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ  

- กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษทัมีนโยบายการตั'งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ+มกาํไรส่วนเพิ+มจากตน้ทุน สําหรับสินคา้โครงการ 
บริษทัมีการวเิคราะห์โครงสร้างตน้ทุนสินคา้ของทั'งโครงการอยา่งครอบคลุม เพื+อให้การเสนอราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสม 
การหาพนัธมิตรทางการคา้เพื+อลดตน้ทุนสินคา้ การให้ระยะเวลาการชาํระเงินกบัลูกคา้ เพื+อเพิ+มโอกาสทางการแข่งขนัดา้น
ราคามากขึ'น นอกจากนี'บริษทัมีรูปแบบของการใหบ้ริการในลกัษณะ Build-Own -Operate ทาํใหลู้กคา้ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งิน
ลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับความเสี+ยงจากการลงทุนและภาระการดูแลบาํรุงรักษาระบบ   
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- กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษทัมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที+มีความเชี+ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ' า โดยบริษทัมุ่งเนน้การเสนอขาย

สินคา้ในลกัษณะงานโครงการเป็นหลกั ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื'นที+หลกั ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้นอกจากนี'  บริษทัพยายามหาพนัธมิตรเพื+อเพิ+มช่องทางในการจาํหน่าย เช่นในกลุ่ม

ผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นระบบบาํบดันํ' า เป็นตน้  

สาํหรับกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงานขายดูแลติดตามอยา่งต่อเนื+อง เพื+อสร้างโอกาสในการสั+งซื'อสินคา้

หรือบริการที+จาํเป็นหลงัการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการดา้นระบบบาํบดันํ' าสาํหรับโครงการต่อๆไปของลูกคา้ดว้ย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที+ใช้ไดแ้ก่ การเสนอขายสินคา้เป็น Package และเสนอรายในราคาพิเศษ มีการจดัทาํ

โปรโมชั+นการขายอยา่งต่อเนื+อง โดยบริษทัไดท้าํการโฆษณาผา่นสื+อต่างๆ โดยไดค้ดัเลือกสื+อที+ตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

ดา้น เช่น วารสารทางวิศวกรรมสิ+งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเวบ็ไซต์ เพื+อให้ผลการคน้หา

ขอ้มูลดา้นระบบบาํบดันํ' าปรากฏขอ้มูลของบริษทัในลาํดบัตน้ นอกจากนี'บริษทัยงัร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทาง

วชิาการที+เกี+ยวขอ้งกบัการบาํบดันํ' า เพื+อใหบ้ริษทัเป็นที+รู้จกัเพิ+มขึ'น 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั,นและตรงต่อเวลา 

บริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั'นและตรงต่อเวลา โดยไดมี้การสั+งอุปกรณ์ที+

สาํคญัและมีช่วงเวลาการสั+งที+นานมาไวเ้พื+อรอการประกอบ ทาํให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถ

ตอบสนองต่อคาํสั+งซื'อที+คาดวา่จะมีมาในอนาคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 จากผลกระทบดา้นการส่งมอบงานโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชนภาครัฐล่าชา้ในช่วง 2 ปีที+ผ่านมา 
ต่อเนื+องถึงปี 2561 บริษทัจึงชะลอการรับงานโครงการในธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' า เพื+อเร่งรัดงานโครงการที+มีทั'งหมดให้
แลว้เสร็จ โดยสถานะงานก่อสร้างโครงการทั'งหมด บริษทัดาํเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้ทั'งหมดในปี 2561 โดยในปี 2561 
บริษทัมีรายได้จากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' า 36.16 ลา้นบาท ลดลงเมื+อเทียบกับปีก่อน รายไดที้+ลดลง
เนื+องจากการชะลอการรับงานเพิ+มเติมดงักล่าวขา้งตน้  อย่างไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการให้บริการ
ติดตั'งโครงการระบบนํ' าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ+มขึ'น เมื+อเทียบกับปีก่อน ตัวอย่างงานโครงการในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรมที+บริษทัดาํเนินการในปี 2561 ไดแ้ก่ งานติดตั'งถงัเก็บนํ' าขนาด 50,000 ลิตรใหก้บัลูกคา้ บจก. เนเชอรัล เบฟเวอ
เรจ งานเปลี+ยนวสัดุอุปกรณ์ในระบบบาํบดันํ' าเสียให้กบัลูกคา้ บมจ.ซีเฟรช เป็นตน้ โดยบริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการ
สร้างความเติบโตในธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' า เนื+องจากนํ' าเป็นสาธารณูปโภคพื'นฐานที+มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตและ
ระบบเศรษฐกิจ การใชน้ํ' าเพื+อการอุปโภคและบริโภค การใชน้ํ' าเพื+อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจอยา่งเช่น 
ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การผลิตพลงังาน ความตอ้งการใชน้ํ' ามีแนวโนม้เพิ+มขึ'นตามจาํนวนประชากรและการ
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ขยายตวัทางเศรษฐกิจ นอกจากนี'  ในภาคธุรกิจมีแนวโนม้ให้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิ+งแวดลอ้มเพิ+มมากขึ'น เรื+องการบริหารจดัการทรัพยากรนํ' า การใชท้รัพยากรนํ' าอยา่งรู้คุณค่าจึงเป็นเรื+องที+ผูป้ระกอบการทั'ง
ในอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการทั+วไปใหค้วามสาํคญัเพิ+มขึ'น ซึ+งการดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' าของบริษทั สามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวได ้

 สภาพการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ' า มีทั' งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เลก็ โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเนน้การใหบ้ริการที+แตกต่างกนั  และกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย ตลาดดา้นการบริหารจดัการนํ' า
มีแนวโน้มขยายตวัไดอี้กมาก การแข่งขนัจึงยงัถือว่าอยู่ในระดบัปานกลาง บริษทัมุ่งเน้นในการให้บริการสําหรับระบบ
ขนาดกลางและเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ+ งบริษัทมีความได้เปรียบเรื+ อง 
ความสามารถในดา้นการลงทุน การมีเทคโนโลยีโดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบการบริหารจดัการ และมีความน่าเชื+อถือ 
ทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัได ้ 

 ช่องทางในการจาํหน่าย 

 ช่องทางการให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ' า ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทั โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็น
วศิวกรที+มีความเชี+ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถใหค้าํแนะนาํและนาํเสนอสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 การจดัหาผลติภัณฑ์  

 ในส่วนของเครื+องจกัรและอุปกรณ์ที+เกี+ยวกบัระบบบาํบดันํ' าไดรั้บการจดัหาจากทั'งในและต่างประเทศ ปัจจุบนั
บริษทัไดรั้บการแต่งตั'งเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัตราสินคา้ GE , PENTAIR และ ADRITZ สําหรับวสัดุ อุปกรณ์
สาํหรับงานก่อสร้างทั+วไป บริษทัจดัหาในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซื'อจากผูป้ระกอบการในพื'นที+ใกลเ้คียงงาน
โครงการ เพื+อลดค่าใชจ่้ายในการขนส่ง 

2.2 งานที=ยงัไม่ได้ส่งมอบ  

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนที+ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้รวมมูลค่า
ประมาณ 13.37 ลา้นบาท  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 24 
 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี+ ยง การควบคุมความเสี+ ยงอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี+ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื+อวตัถุประสงคห์ลกั

ในการป้องกนัและบริหารความเสี+ยง รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบติัที+สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  บริษทัไดมี้

การวเิคราะห์ถึงปัจจยัภายในและภายนอก รวมถึงแนวโนม้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี อุตสาหกรรม คู่แข่ง และ

อื+นๆที+เกี+ยวขอ้ง เพื+อกาํหนดปัจจยัความเสี+ยงที+สาํคญัระดบัองคก์ร รวมทั'งไดติ้ดตามแผนงานการบริหารความเสี+ยง เพื+อให้มี

การบริหารจัดการความเสี+ยงอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยู่ในระดับที+ยอมรับได้ บริษัทมุ่งเน้นที+จะ

เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี+ยงให้เกิดขึ'นทั+วทั' งองค์กร ตามนโยบายบริหารความเสี+ยงของบริษทั และมีการ

ทบทวนนโยบายอยา่งสมํ+าเสมอ ให้ครอบคลุมความเสี+ยงในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี+ยงที+เป็น

สาระสาํคญั ดงันี'  

1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

  สินคา้ที+บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที+นาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั+งซื'อสินคา้จาก

ต่างประเทศในปี 2559 ถึง ปี 2561 คิดเป็นประมาณร้อยละ 69 ร้อยละ 68 และร้อยละ 69 ของยอดการสั+งซื'อทั' งหมด 

ตามลาํดบั ซึ+ งการเสนอราคาและการชาํระเงินจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั ในขณะที+สินคา้

เกือบทั'งหมดจดัจาํหน่ายในประเทศ ดงันั'นบริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนอยา่งไรก็ดี

บริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบดงักล่าวและมีการบริหารความเสี+ยงโดยใชก้ลยุทธ์การซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

(Forward Contract)เป็นวงเงินที+สามารถครอบคลุมยอดเจา้หนี' การคา้ต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ+ ง ทั' งนี'  ณ วนัที+ 31 

ธนัวาคม 2561  บริษทัมีวงเงินซื'อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน ซึ+ งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 220 

ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั 1.15 ลา้นเหรียญ  โดยบริษทัจะซื'อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอยา่งสมํ+าเสมอและมี

การติดตามความเคลื+อนไหวของอตัราแลกเปลี+ยนอยา่งต่อเนื+อง  ทาํให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเสี+ยงดงักล่าวอยา่ง

จาํกดั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการบริหารความเสี+ยงจากอตัราแลกเปลี+ยนในรอบ P ปียอ้นหลงั ตั'งแต่ปี 2559 ถึง ปี 2561 ที+มียอด 

กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี+ยน เท่ากบั 3.48 ลา้นบาท 5.06 ลา้นบาท และ 2.22 ลา้นบาท ตามลาํดบั นอกจากนี' เมื+ออตัรา

แลกเปลี+ยนมีการเปลี+ยนแปลงจนมีผลทาํใหต้น้ทุนสินคา้ของบริษทัเพิ+มขึ'นหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะทาํการปรับ

ราคาสินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้ใหลู้กคา้ทราบล่วงหนา้ ดงันั'นความผนัผวนของอตัราแลกเปลี+ยนจึงไม่ส่งผลกระทบ

ต่อตน้ทุนของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ความเสี�ยงจากการสูญเสียในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินค้า (Brand) ที�สําคญั 

 บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ+งแวดลอ้ม ที+ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้

ที+เป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายที+มีตราสินคา้ของตนเองมาเป็นระยะเวลากวา่ 40 ปี สาํหรับตราสินคา้ที+มียอดขาย

สูงสุด 3 อนัดบัแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2561 ดงันั'นหากบริษทัมีการสูญเสียตราสินคา้

3. ปัจจัยความเสี�ยง 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 25 
 

ดงักล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัได ้อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที+ผ่านมาบริษทัมียอดขายที+

เติบโตขึ'นเป็นลาํดบั นอกจากนี'  บริษทัไดด้าํเนินการปรับปรุง พฒันาระบบบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่ม

ลูกคา้เป้าหมาย มากขึ'น รวมทั'งการมีภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์นิรภยัและสิ+งแวดลอ้มครบวงจรอยา่งมือ

อาชีพ เพื+อให้บริษทัเจา้ของตราสินคา้มีความมั+นใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้

ต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื+อง และบริษทัยงัมีนโยบายการลดความเสี+ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทน 

โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของบริษทัเองบางส่วน ในปี 2561 บริษทัมีรายการสินคา้ที+เป็นตราสินคา้ของตนเองกว่า 200 

รายการ คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 18 ของรายไดจ้ากการขาย  

3. ความเสี�ยงจากลูกหนี/การค้า  

 การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัตั'งแต่ปี 2559 ถึงปี 2561 มียอดขายเครดิตคิดเฉลี+ยประมาณ ร้อยละ 93 ของ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจาํหน่ายแบบให้เครดิตในการชาํระเงิน ดงันั'นกรณีที+ลูกคา้ของบริษทัมี

ลกัษณะเป็นหนี' สูญหรือหนี'สงสยัจะสูญเป็นจาํนวนที+มีนยัสาํคญัอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ทั'งนี'บริษทัมีนโยบายเนน้การควบคุมคุณภาพของลูกหนี'การคา้ ซึ+งในส่วนของลูกคา้รายใหม่ (ยกเวน้ลูกคา้รายใหญ่ที+เป็นนิติ

บุคคลที+มีชื+อเสียงเป็นที+ยอมรับทั+วไป) จะตอ้งมีการสั+งซื'อสินคา้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ+งก่อนที+จะมีการพิจารณาเปิด

วงเงินใหเ้ครดิตในการสั+งซื'อ  นอกจากนี'บริษทัยงัมีนโยบายการใหเ้ครดิตที+รัดกมุกบัลูกคา้โดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิต

ลูกคา้สมํ+าเสมอ โดยในปี 2559 และ ปี 2560 บริษทัเกิดหนี' สูญคิดเป็นร้อยละ 0.37 และร้อยละ0.67 ของลูกหนี'การคา้รวม 

(ไม่รวมถึงการตั'งหนี' สูญโครงการนํ' า) ตามลาํดบั และในปี 2561 บริษทัไม่มีหนี' สูญเกิดขึ'น  บริษทัมีนโยบายการตั'งค่าเผื+อ

หนี'สงสยัจะสูญโดยบนัทึกค่าเผื+อหนี'สงสัยจะสูญ ประมาณจากจาํนวนหนี'อาจเกิดขึ'นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี' ไม่ได้

ตามเงื+อนไขการชาํระเงิน โดยอาศยัประวติัการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี'คงคา้ง ณ วนัที+งบ

แสดงฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากลูกหนี' ที+มีอายกุารชาํระหนี' เกิน TUV วนั และไม่มีการเคลื+อนไหว ซึ+ งอาจพิจารณา ตั'งค่า

เผื+อหนี'สงสยัจะสูญร้อยละ TVV จากยอดหนี'คงคา้งทั'งสิ'นเป็นราย ๆ ไป 

4. ความเสี�ยงจากระบบการจดัซื/อและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

 บริษทัมีรายการสินคา้ที+จาํหน่ายอยูม่ากกวา่ P,VVV รายการ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ที+หมุนเวียน

เร็ว ซึ+ งบางครั' งสินคา้ที+เป็นที+นิยมของลูกคา้จะมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการที+คงคา้งอยู่ใน

คลงัสินคา้อนัเนื+องมาจาการเปลี+ยนแปลงในดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซึ+ ง

ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั และ อาจนําไปสู่สินคา้คา้งสต๊อค อย่างไรก็ดีบริษทัได้จดัทาํแผนการ

ส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจัดจาํหน่าย ทั' งในแง่ของการขยายสาขาของบริษทั และตลาดต่างประเทศ 

นอกจากนี'  บริษทัมีนโยบายที+จะพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั'งระบบ และได้

นาํเอาระบบการบริหารจดัการสินคา้ ในรูปแบบของการพฒันาโปรแกรม ต่าง ๆ ที+บริษทัมีอยู ่เช่น คลงัสินคา้ (WMS) ระบบ 

ERP มาจดัการ รวมถึงการพฒันาระบบ MRP เพื+อให ้สามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และทาํใหลู้กคา้มั+นใจในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี  บริษทัเชื+อวา่โปรแกรมต่าง ๆ ที+ไดรั้บการปรับปรุง
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และพฒันาอยา่งต่อเนื+องนี'สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัจะเพิ+มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั  เพิ+มอตัราการหมุนของสินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

5. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา  

 5.1 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนด 

 ในสญัญาวา่จา้งงานที+บริษทัรับจา้งดาํเนินการใหก้บัหน่วยงานราชการ(ผูว้า่จา้ง) ในแต่ละรายจะระบุระยะเวลาการ

ให้บริการที+แน่นอนที+บริษทัในฐานะผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบให้กบัผูว้่าจา้ง ซึ+ งบางโครงการเกิดปัญหาความล่าชา้ในการ

ดาํเนินการ ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาที+กาํหนด หรือมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที+

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ+งหากความล่าชา้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากบริษทัในฐานะผูรั้บจา้ง บริษทัจะ

มีภาระค่าใชจ่้ายเพิ+มขึ'นจากเงินค่าปรับที+ผูว้า่จา้งสามารถเรียกร้องไดต้ามเงื+อนไขที+ระบุในสัญญา อนัจะส่งผลกระทบต่อ

กาํไรของโครงการ 

 จากการรับงานในปี _``a-_`b1 บริษทัมีโครงการที+ไม่สามารถดาํเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ซึ+ งคาด

วา่จะทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเกินกวา่ระยะเวลา อาทิ ค่าปรับ ตน้ทุนที+เกินกวา่งบประมาณ บริษทัตระหนกัถึง

ปัญหาดังกล่าว จึงกาํหนดวิธีการป้องกันความเสี+ยงเพิ+มขึ'น โดยการวางแผนงานและการกาํหนดเวลาทาํงานตามหลกั 

Critical Path Method (CPM)  

 อยา่งไรก็ตามสาํหรับโครงการที+เกิดค่าปรับเกินกวา่ร้อยละ 10 ของสัญญา บริษทัไดมี้การดาํเนินการฟ้องร้องต่อ

ศาลปกครอง เพื+อขอคืนค่าปรับส่วนที+เกินร้อยละ 10 ดงักล่าว โดยทยอยยื+นฟ้องร้อง และอยูใ่นขั'นตอนการพิจารณาของศาล 

บริษทัคาดหวงัวา่จะไดรั้บคืนค่าปรับส่วนที+เกินร้อยละ 10 ตามที+ฟ้องร้องกลบัคืนมาบางส่วน  

 5.2 ความเสี�ยงจากภาระผูกพนัในโครงการภายหลงัการส่งมอบงาน 

 โครงการก่อสร้างที+ส่งมอบแลว้ ซึ+ งในสัญญาจะระบุวา่บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชาํรุดและ

ความบกพร่องที+อาจเกิดขึ'นภายหลงัการส่งมอบงานใหก้บัผูว้า่จา้งโดยมีระยะเวลาประมาณ _ ปี ดงันั'นบริษทัอาจไดรั้บความ

เสี+ยงจากภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดมาตรฐานในการดาํเนินการก่อสร้าง ดว้ยการควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดต้รงตาม

มาตรฐานการก่อสร้าง และใชว้สัดุอุปกรณ์ที+มีมาตรฐาน มีการรับประกนัสินคา้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกนัผลงาน

ของบริษทั เพื+อใหค้วามเสี+ยงจากการรับประกนัผลงานเกิดขึ'นนอ้ยที+สุด นอกจากนี'บริษทัไดต้ั'งประมาณการค่าใชจ่้ายในการ

ซ่อมแซมไวเ้รียบร้อยแลว้ โดยประเมินจากค่าใชจ่้ายที+เกิดขึ'นจริงจากการซ่อมแซมในช่วงเวลาที+ผา่นมา 
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 4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปนี'  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2561 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ, 

ภาระผูกพนั 

1. ที+ดินและส่วนปรับปรุง 

-ที+ต ั'งสาํนกังานใหญ่และคลงัสินคา้ 
โฉนดเลขที+ :;<;=-:;<<>ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
จ.ปทุมธานี ขนาด ?->-@ไร่  

28,324,286 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

-ที+ต ั'งสาํนกังานเชียงใหม่ 
โฉนดเลขที+ @:E:-@:E< ตั'งอยูที่+ <E/??-?E อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนาด >->-GG ไร่ 

3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-ที+ต ั'งสาํนกังานระยอง 
โฉนดเลขที+ E=:;; ตั'งอยูที่+  ;>J/;-< อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด >->-<= ไร่ 

493,000 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

-โฉนดเลขที+ @<=;G: ตั'งอยูที่+  @??/:@; อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด >->-JJ.G ไร่ 

620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-โฉนดเลขที+ :>GJG ตั'งอยูที่+  :E/<<-<? อ.อุทยั จ.อยธุยา 
ขนาด >->-;: ไร่ 

128,000 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

- ที+ดินคอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที+ 
<E/;=> แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

รวมที/ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   
 

2. อาคาร สิ+งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

-อาคารสาํนกังานใหญ่และคลงัสินคา้ เลขที+ 1/11 
อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

54,207,915 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที+ <E/;=>  
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

711,850 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานสาขาเชียงใหม่ เลขที+ 47/55-57 368,322 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- อาคารสาํนกังานเลขที+ 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 2,095,576 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานเลขที+ 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 1,945,673 เจา้ของ ค ํ'าประกนัวงเงินสินเชื+อธนาคาร  
 

- อาคารสาํนกังานสาขาระยอง เลขที+ 155/213 4,679,861 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานอื+นๆ  311,136 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมอาคาร สิ/งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 64,320,333   

4. ทรัพย์สินที/ใช้ในการประกอบธุรกจิ 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 28 

 

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2561 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ, 

ภาระผูกพนั 

3. ระบบสาธารณูปโภคอาคารสาํนกังาน 1,605,841 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สินคา้สาธิตและเครื+องมือโรงงาน 3,490,231 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เครื+องตกแต่งและเครื+องใชส้าํนกังาน 5,136,355 
73,894 

เจา้ของ 
เช่าซื'อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

6. ยานพาหนะ 813,531 
1,984,560 

เจา้ของ 
เช่าซื'อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

7. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที+มีไวเ้พื+อเช่า 733 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

8. เครื+องจกัรสาํหรับขดุเจาะบาดาล 2,437,278 เช่าซื'อ ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

9. สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ'า 5,926,326 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมสินทรัพย์ถาวร 119,543,728   

 สิทธิการเช่า    

บริษทัมีการทาํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ : ฉบบั มีรายละเอียดดงันี'  

 สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที+ @ สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที+ : 

คู่สญัญา ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชั+นแนล จาํกดั   

ผูเ้ช่า      :  บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชั+น จาํกดั 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน ; ชั'น เลขที+ 
;;;/GE หมู่ที+ ; ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพฒันา  อ.
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สญัญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน ; ชั'น เลขที+ ;;;/GJ  หมู่ที+ ; 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัที+ทาํสญัญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ;> ปี เริ+ม @ สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เริ+ม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อตัราค่าเช่า ค่าเซง้ :,J>>,>>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีแรก      เดือนละ @,>>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีที+สอง   เดือนละ @,?>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีที+สาม   เดือนละ :,>>> บาท 

ค่าเซง้ :,J>>,>>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีแรก      เดือนละ @,>>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีที+สอง   เดือนละ @,?>> บาท 
ค่าเช่า @> ปีที+สาม   เดือนละ :,>>> บาท 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสิทธิการเช่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากบั 1.47 ลา้นบาท 
 สัญญาเช่า   

- สญัญาใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานอ.อุทยั จ.อยธุยา ของบริษทั โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี'  
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั บีบี เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที+ 27/44-45 หมู่ 2 ถนนสายเอเชีย ต.ธนู อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยธุยา 

วนัที+ทาํสญัญาเช่า 1 ธนัวาคม 2561 (ต่อสญัญา) 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ+ม 1 มกราคม 2562 – 31 ธนัวาคม 2562 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 40,000 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 70,000 บาท 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 29 

 

และ บริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาเช่าอาคาร เพื+อใชเ้ป็นสาํนกังาน 2 แห่ง โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี'  
- สาํนกังานลาํพนู 

คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ผูใ้ห้เช่า : นายถาวร สุขสวสัดิU  

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที+ :@@/@ หมู่ที+ = ต.อุโมงค ์อ.เมืองลาํพนู จ.ลาํพนู 

วนัที+ทาํสญัญาเช่า 21 พฤศจิกายน 2561 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ+ม 1 สิงหาคม 2561 – 31 กรกฎาคม 2562 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 13,000 บาท 
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 26,000 บาท 

- สาํนกังานภูเก็ต 
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : นายวินยั บุนนาค 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที+ 1/127 หมู่ ; ถ.เทพกระษตัรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

วนัที+ทาํสญัญาเช่า 1 มีนาคม 2562 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ+ม 1 มีนาคม 2562 – 28 กุมภาพนัธ์ 2563 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 12,500 บาท 
สิทธิการเช่าจ่ายเดือนละ @4,500 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 25,000 บาท 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึ+งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

งบการเงินรวมเท่ากบั 1.50 ลา้นบาท 
- เครื+องหมายการคา้ 
บริษทัมีเครื+องหมายการคา้เป็นของตนเองสาํหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เครื/องหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั

สารพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเครื+องหมายการคา้แลว้ตั'งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายุ
ตั'งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  

 สาํหรับกรณีที+มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตาม
สดัส่วนการถือหุน้  และหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจที+กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะกาํหนดวธีิการ
ควบคุมดูแล เช่น การกาํหนดเรื+องที+จะตอ้งขออนุมติัจากที+ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 30 
 

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที+อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที+อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที+มีจาํนวนสูงกวา่

ร้อยละ 6 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

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

ข้อมูลทั	วไป 

ชื+อบริษทั 
ชื+อบริษทั (ภาษาองักฤษ) 
ชื+อยอ่ 

: 
: 
: 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
PHOL 

ทุนจดทะเบียน : 250,999,978.00  บาท (หุน้สามญั 250,999,978 หุน้) มูลค่าหุน้ละ I บาท 

ทุนชาํระแลว้ : 202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุน้) มูลค่าหุน้ละ I บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื+อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ+งแวดลอ้ม  
และจดัจาํหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และใหบ้ริการเกี+ยวกบัระบบบาํบดันํ' าเพื+อ
อุปโภค และบริโภค 

ที+ตั'งสาํนกังานใหญ่ : เลขที+ 1/11 หมู่ที+ 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150 
โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3    

ที+ตั'งสาํนกังานสาขา : I) เลขที+ 155/213 หมู่ที+ 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 

 : T) เลขที+ 47/55-57 หมู่ที+ 2 ถนนโชตนา ตาํบลชา้งเผือก อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์0-5322-6811, โทรสาร 0-5322-6898                 

 : U) เลขที+ 1/127 หมู่ที+ 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  

เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000088 

เวบ็ไซตบ์ริษทั : www.pdgth.com 

เลขานุการบริษทั : 
 

คุณเสาวภา  ชูรุจิพร                                                                                                            
โทรศพัท ์ 0-2791-0151, E-mail:  cs@pdgth.com 

นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

: คุณศิริพร  อ่อนดี                                                                                                         
โทรศพัท ์0-2791-0206, E-mail:  ir@pdgth.com 

ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 

: 1) บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 
ที+ตั'งสาํนกังาน : เลขที+ 1/11 หมู่ที+ 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา  
จงัหวดัปทุมธานี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
 
 

6. ข้อมูลทั	วไปและข้อมูลสําคัญอื	น 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 32 
 

ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 
 
 
 
 
 

2) บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ที+ตั'งสาํนกังานใหญ่ : เลขที+ 1/11 หมู่ที+ 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา 
จงัหวดัปทุมธานี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
ที+ตั'งสาํนกังานสาขาภูเก็ต : เลขที+ 1/127 หมู่ที+ 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมือง
ภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
 
3) บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั 
ที+ตั'งสาํนกังาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
สดัส่วนการถือหุน้ 100% 

ชื	อ สถานที	ตั�งของบุคคลอ้างองิอื	น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9000, โทรสาร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
เลขที+ 100/72, ชั'น 22 100/2 อาคารวอ่งวานิชคอมแพลก็ซ์ บี พระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110 
เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ที	ปรึกษากฏหมาย : บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต์ จาํกดั 
546 อาคารยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั'น 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512, 0-2513-1976, โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957 
เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 33 
 

ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแล 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  
1) ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 250,999,978 หุน้    

มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 202,500,232 บาท 
2) บริษทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอื+นนอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
1) รายชื�อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงันี'   

ลาํดบั รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวหวังธํารง 77,242,378 38.14% 
 - นางเนาวรัตน์ หวงัธาํรง 19,626,661 9.69% 

 - นายชวลิต หวงัธาํรง 18,744,555 9.26% 
 - น.ส.ธญัธิดา หวงัธาํรง 18,015,979 8.90% 
 - นายธนัยา หวงัธาํรง 15,147,433 7.48% 

 - น.ส.ธนฐัสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธนัยา หวงัธาํรง) 5,280,000 2.61% 
 - นางวรรณี หวงัธาํรง 427,750 0.21% 

2 ครอบครัวจารุตั5งตรง 32,661,250 16.13% 

 - นายอภิชาติ จารุตั'งตรง 22,860,000 11.29% 
 - นางอนญัญา จารุตั'งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธีรเดช จารุตั'งตรง) 8,551,250 4.22% 
 - นายธีรเดช จารุตั'งตรง 1,250,000 0.62% 

3 นายอุเทน พฒันานิผล 4,200,000 2.07% 
4 นายชัยภทัร วจิิตรแสงรัตน์ 3,553,500 1.75% 
5 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จํากดั 3,404,966 1.68% 

6 ครอบครัวชุนหจินดา 3,209,457 1.58% 
 - นายพรชยั ชุนหจินดา 1,648,129 0.81% 
 - นางเสาวนีย ์ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา) 875,646 0.43% 

 - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26% 
 - นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 168,582 0.08% 

7 นายคณติ ปึงเจริญกลุ 2,026,900 1.00% 
8 นายสุรชัย ฟองอมรกลุ 1,960,000 0.97% 
9 นายพนัเลศิ สุนทรัช 1,749,800 0.86% 
10 น.ส.ธนพร อิ�มใจ 1,648,055 0.81% 

11 อื�นๆ 70,843,926 34.98% 
 รวม 202,500,232 100.00% 
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 2) สรุปรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 

ลาํดบั รายชื�อ 
ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2561 เปลี�ยนแปลง 

 จํานวนหุ้น  ร้อยละ  จํานวนหุ้น  ร้อยละ  จํานวนหุ้น  ร้อยละ 

กรรมการบริษทั             

1 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ           30,000  0.01%           30,000  0.01%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

2 นายธีรเดช จารุตั5งตรง      1,250,000  0.62%      1,250,000  0.62%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ      8,551,250  4.22%      8,551,250  4.22%                 -   - 

3 นายธันยา หวงัธํารง     15,097,433  7.46%     15,147,433  7.48%           50,000  0.33% 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ      5,280,000  2.61%      5,280,000  2.61%                 -   - 

4 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล           30,000  0.01%           30,000  0.01%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

5 นายสันติ เนียมนิล                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

6 ดร.พลัลภา เรืองรอง                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

7 พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนดี         248,250  0.12%         248,250  0.12%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

ผู้บริหาร               

9 นายพรศักดิD ชุนหจินดา/1         168,582  0.08%         168,582  0.08%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ         875,646  0.43%         875,646  0.43%                 -   - 

10 นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา         750,000  0.37%         750,000  0.37%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

12 นายภราดร แพร่ภทัร                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

13 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

  คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ                 -   0.00%                 -   0.00%                 -   - 

หมายเหตุ:  
/1นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่ F พ.ย. GHIF 
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 3) การกระจายการถือหุ้น 

 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที+ 28 ธนัวาคม 2561 ดงันี'  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั5งสิ5น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว - - - - - - - - - 

รวม 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

  การกระจายการถือหุน้ตามอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที+ 28 ธนัวาคม 2561 ดงันี'  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั5งสิ5น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 28 143,738,558 70.98 1 3,404,966 1.68 27 140,333,592 69.30 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตํ+ากว่า
หนึ+งหน่วยการซื'อขาย 

1,282 58,757,683 29.02 2 50,120 0.03 1,280 58,707,563 28.99 

ผูถื้อหุ้นที+ถือหุ้นตํ+ากวา่หนึ+งหน่วยการซื'อขาย 170 3,991 0.00 0 0 0.00 170 3,991 0.00 

รวม 1,480 202,500,232 100 3 3,455,086 1.71 1,477 199,045,146 98.29 

หมายเหตุ:  1) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีที+ผูถื้อหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีที+อยูไ่ม่ซํ' ากนัจะนบัเป็นคนละราย 

 2) ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที+ออกและจาํหน่ายแลว้ทั'งหมด 

 4) ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื�องที�มผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และ
การบริหารงานของบริษัท 

  - ไม่มี – 
  5) รายชื�อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

 บริษัท ผล พาลาเดยีม จาํกดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าที+ตรา

ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื+อผูถื้อหุน้ ดงันี'  
ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 

  บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุน้ มูลค่าที+
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื+อผูถื้อหุน้ ดงันี'  

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 4,999,997 99.99% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง 1 0.00% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 1 0.00% 

4 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 1 0.00% 

 รวม 5,000,000 100% 
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   บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จาํกดั 

  บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที+ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 
หรือ ประมาณ 9.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 40,000 เรียล โดย บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั 
(มหาชน) ถือหุน้ในสดัส่วน 100% และเนื+องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที+เหมาะสมรองรับการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ย ปัจจุบนั
บริษทัจึงหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยเพื+อลดภาระค่าใชจ่้าย 

  7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

   1) ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามญัของบริษัท ครั5งที� 1 ที�จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิ (PHOL-W1) 

มติที+ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั' งที+ 1/255Q วนัที+  GQ สิงหาคม GHHQ ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ+มทุนจาํนวนไม่เกิน RS,RQQ,QQI หุ้น โดยมีมูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ F.SS บาท  เพื+อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน R หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาที+เสนอขายหุ้นละ G.SS บาท 
และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัท ครั' งที+  F(PHOL-WF) ในจํานวนไม่เกิน 
RS,RQQ,QQI หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทัที+จองซื'อหุ้นสามญัเพิ+มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราส่วน F หุน้สามญัใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ F หน่วย โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี'  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ครั' งที+ 1  ที+
จดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นสามญัเดิมของบริษทัที+ใชสิ้ทธิจองซื'อหุ้นสามญัเพิ+มทุนของบริษทั
ตามสดัส่วน  

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื+อผูถื้อและโอนเปลี+ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัตั'งแต่วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ออก: 40,499,996 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 40,499,996 หุ้น 

วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 31 ตุลาคม 2561 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั' ง 

 โดยกําหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด 
(มหาชน) ครั' งที+ F (PHOL-W1) คือ การใชสิ้ทธิครั' งที+ 3 ในวนัที+ 30 เมษายน 2561 และการใชสิ้ทธิครั' งสุดทา้ยในวนัที+ 31 
ตุลาคม 2561 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯจาํนวน 250 หน่วย คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที+
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอายใุนวนัดงักล่าวจาํนวน 40,499,746 หน่วย  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 37 
 

 ทั'งนี'  คงเหลือหุ้นสามญัเพิ+มทุนเพื+อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 จาํนวน 40,499,746 
หุน้ มูลค่าที+ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรใหเ้สนอที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2562 ในวนัที+ 
24 เมษายน 2562 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 40,499,746.00 บาท โดยการตดัหุน้สามญัที+ยงัมิได้
ออกจาํหน่ายออกจาํนวน 40,499,746 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ F.SS บาท ซึ+ งจะทาํให้ทุนจดทะเบียนของบริษทัลดลง จาก
เดิมทุนจดทะเบียน 250,999,978.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 210,500,232.00 บาท  

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื5อหุ้นสามัญของบริษัท ครั5งที� 1 ที�จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 
(PHOL ESOP-Warrant) 

  บริษทัจดัใหมี้โครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของบริษทั ครั' งที+ F จดัสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวตัถุประสงค์เพื+อเป็นสิ+งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ที+มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลาที+ผา่นมา เพื+อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของบริษทั  เป็นการตอบแทนใหแ้ก่พนกังานที+มีความตั'งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทาํงานให้แก่บริษทั 
และเพื+อเป็นสิ+งจูงใจบุคลากรที+มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยที+
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั' งที+ 1/2559 วนัที+  29 สิงหาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี'  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามญัของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ที+จดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั' งที+ F (ESOP-
Warrant) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื+อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปลี+ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: g ปี นบัตั'งแต่วนัที+ออกและเสนอขาย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ออก: 8,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 8,000,000 หุ้น 

วนัที+ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 ธนัวาคม 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 30 พฤศจิกายน 2562 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ครั' งที+ F : gS พฤศจิกายน GHIS ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ gS  
ครั' งที+ G : gS พฤศจิกายน GHIF ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ gS  
ครั' งที+ g : GQ พฤศจิกายน GHIG ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ RS 

 กาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที+จะซื'อหุน้สามญัของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ที+
จดัสรรให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั' งที+ F (ESOP-Warrant) การใชสิ้ทธิครั' งที+ 2 ใน
วนัที+ 30 พฤศจิกายน 2561 ไม่มีกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ไดรั้บจดัสรรแจง้ความจาํนงใน
การใชสิ้ทธิ คงเหลือใบสาํคญัแสดงสิทธิที+ยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจาํนวน 8,000,000 หน่วย โดยมีกาํหนดระยะเวลาการใชสิ้ทธิครั' ง
สุดทา้ยในวนัที+ 29 พฤศจิกายน 2562 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 38 
 

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ+ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารอง
ต่างๆ ตามกฎหมายและที+บริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั  อยา่งไรก็
ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั'งนี'  ขึ'นอยูก่บัแผนการลงทุน 
ความจาํเป็นและความเหมาะสมอื+นๆ ในอนาคต เมื+อคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจาํปีแลว้
จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อที+ประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ
อนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ายงานแก่ที+ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล (บาท) - - 0.10 0.08 0.08 0.13 

เงินปันผลประจาํปี (บาท) - - - 0.12 0.12 0.10 

หุน้ปันผล 

- - - - - 5 หุน้เดิม: 

1หุน้ใหม่ 

หรือ 0.20 บาท 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.18 (0.58) (0.08) 0.21 0.24 0.38 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไร
สุทธิ 

- - - 94.42% 83.39% 114.39% 

 ปี 2561 บริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผล เนื+องจากยงัมีขาดทุนสะสมจากการดาํเนินงาน จึงไม่สามารถจ่ายเงินปัน
ผลไดต้ามมาตรา HF แห่งพรบ.มหาชน และขอ้บงัคบัของบริษทั และไม่มีการจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นควรใหเ้สนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 สาํหรับบริษทัยอ่ย กาํหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติที+บริษทัไม่มี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื+อการลงทุนเพิ+มหรือขยายธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัยอ่ยเสนอให้ที+ประชุมผู ้
ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยไม่ตํ+ากว่าร้อยละ RS ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตาม
กฎหมายแลว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของบริษทัยอ่ย 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 39 
 

8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบัน  

 

มีผลตั'งแต่วนัที+ 28 กมุภาพนัธ์ 2561  

ประธานเจ้าหน้าที#บริหาร

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ

บริหารความเสี#ยง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายขายสินคา้ CE ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาํนักสนับสนุนสาขา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
สาํนักพฒันาธุรกิจ

สาํนักบริหารและพฒันาองคก์ร

รองประธานเจ้าหน้าที#บริหาร

สายงานการตลาดและขาย

รองประธานเจ้าหน้าท ี#บริหาร

สายงานสนับสนนุองค์กร

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 1

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 2
ฝ่ายบัญชแีละการเงนิ ฝ่ายจัดซ ื'อและคลังสินคา้
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 40 
 

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

 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 

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

กรรมการครั1งแรก 

L 
M 
N 
O 
5 
6 
7 
8 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล 

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

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 

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

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 

10 พฤษภาคม 2559 
19 กนัยายน 2560 
12 ตุลาคม 2558 

12 กนัยายน 2550 
30 เมษายน 2556 
30 เมษายน 2556 

กรรมการที#ลาออกระหว่างปี 2561 

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

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

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที+ เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

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

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

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

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

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

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

3.2 การติดตามและดูแลใหฝ่้ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที+กาํหนดไวอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค 
และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

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

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

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

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

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

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

9. คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึง
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยง และเปิดเผยไวใ้นรายงาน
ประจาํปี 

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

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

12.  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยเป็น
ประจาํทุกปี 

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

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

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

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

L 
M 
N 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล 

ดร.พลัลภา เรืองรอง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

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

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ ทาํหนา้ที+ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

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

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

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

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

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที+เกี+ยวโยงกนัหรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

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

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

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

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ+ ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

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

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

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

L 
M 
N 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที+เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

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

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

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

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

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และ

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

กรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงตั'งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ'นไป เพื+อนาํเสนอต่อที+ประชุมผูถื้อหุ้น 
หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ที+เป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ   



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 46 
 

1.4 กาํหนดแผนพฒันากรรมการใหมี้ความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัหนา้ที+กรรมการ อยา่งต่อเนื+อง และจดัให้
มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที+เกี+ยวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ และกฎหมายที+
เกี+ยวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการ
ชุดยอ่ย นาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื+อขออนุมติัจากที+ประชุมผูถื้อหุน้  

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

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

3. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั' ง เพื+อนาํเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

4. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทนปีละ 1 ครั' ง หรือตามความจาํเป็นและ

ความเหมาะสม 

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

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

ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ซึ+งไดรั้บการแต่งตั'งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน 5 คน  

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

L 
M 
N 

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

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
กรรมการบริหารความเสี+ยง 
กรรมการบริหารความเสี+ยง  

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

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

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี#ยง 

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

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

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

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

8.5 ผู้บริหาร 

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

ยกเลิกโครงสร้างคณะกรรมการบริหารและตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ และแต่งตั'งผูบ้ริหารตามโครงสร้างใหม่ ไดแ้ก่ นาย

พรศกัดิS  ชุนหจินดา ใหด้าํรงตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร นายธนัยา หวงัธาํรง ให้ดาํรง

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

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

ลาํดบั ชื#อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 
7 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา 

 
นายธนัยา หวงัธาํรง 

นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ 

นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา 
นายภราดร แพร่ภทัร 

นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

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

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

ขอบเขตอาํนาจหน้าที#และความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าที#บริหาร 

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

2. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที+กําหนด เพื+อให้ผู ้บริหารนําไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

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

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

ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการความเสี+ยง 
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สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี'  
เรื#อง คณะกรรมการ

บริษทั 

กรรมการผู้มี

อาํนาจลงนาม 

ประธานเจ้าหน้าที#

บริหาร 

L. การอนุมติัแผนการดาํเนินงานและแผนงบประมาณประจาํปี/แผน
อตัรากาํลงัคน 

� - - 

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

� � - 

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

 
�  

� เกิน 4 ลบ. 
� เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 4 ลบ. 
�ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 2 ลบ. 
�ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.การอนุมติัทาํรายการระหว่างบริษทัและบริษทัยอ่ยที+ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

� เกิน 4 ลบ. �ไม่เกิน 4 ลบ. - 

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

� เกิน 40 ลบ. 
 

� ไม่เกิน 40 ลบ. 
 

� ไม่เกิน 4 ลบ. 

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

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

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

8.6.1 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั1งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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

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

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

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

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

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

� มีหนา้ที+ในลกัษณะเดียวกบัที+กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

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

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

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

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

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

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั'งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

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

พิจารณา  
4. ดําเนินการเพื+อให้มีการติดต่อสัมภาษณ์ผู ้ที+ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

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

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

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

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

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

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

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื+อและประวติักรรมการที+จะพิจารณาแต่งตั'งให้ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

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

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

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

 กรรมการบริษัท 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการอสิระ 

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

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

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 การนําเสนอแต่งตั1งกรรมการโดยที#ประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

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

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

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

 >. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

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

2) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัหรือเงินปันผลที+จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้    
     

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

 ภาระหนา้ที+รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนที#เป็นตวัเงนิ สําหรับปีสิ1นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 2561 

   บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคาํนึงถึงความเหมาะสมตามแนวทางปฏิบติัที+ดีอา้งอิง
ตามผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) และคาํนึงถึงหนา้ที+
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ความรับผิดชอบที+สอดคลอ้งกบัผลการปฏิบติังานของกรรมการ ผลประกอบการของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบแนว
ปฏิบติัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ในปี 2561 ที+ประชุมผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการที+เป็นตวัเงิน ดงันี'  

ก) ค่าตอบแทนรวมที+เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูปของคา่เบี'ยประชุมและเงินโบนสั มีรายละเอียด
ดงันี'  

1. ค่าเบี1ยประชุม 
 ค่าเบี1ยประชุม/ครั1ง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

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

ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  

ประธานกรรมการ 18,000 บาท 

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

2. โบนัสกรรมการ 

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

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

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

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

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



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

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

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

 

ค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สาํหรับปี 2561 ดงันี'   

ลําดับ รายชื#อกรรมการ 

ปี 2561 

ค่าเบี1ยประชุม (บาท) โบนัสกรรมการ ค่าตอบแทนรวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (บาท) (บาท) 

บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร 

ความเสี#ยง 
    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

กรรมการที#ลาออกระหว่างปี 2561         
 

  

1 นายพรศกัดิS   ชุนหจินดา                      45,000  - -                 12,000  
 

                     57,000  

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

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

 
 รายละเอียดจาํนวนครั' งการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดการ
กาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ “การประชุมของคณะกรรมการบริษทั” 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

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

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

                      หน่วย : ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2561 ปี 2560 

จํานวนราย จํานวนเงนิ จํานวนราย จํานวนเงนิ 

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

รวม 8 12.66 6 10.30 

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

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

ลาํดบั รายชื#อ จํานวน ร้อยละของจํานวน 

    ที#ได้รับจัดสรร ที#ออกและเสนอขาย 

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

2 นายธีรเดช จารุตั'งตรง                        135,445  1.69% 

3 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล                        135,445  1.69% 

4 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี                        135,445  1.69% 

5 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์                        400,000  5.00% 

6 นายธนัยา หวงัธาํรง                        259,832  3.25% 

7 นายพรศกัดิS  ชุนหจินดา                        400,000  5.00% 

8 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา                        344,206  4.30% 

9 นายปโยธร มุง้ทอง                        323,172  4.04% 

10 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล                        320,659  4.01% 

11 พนกังานระดบัหวัหนา้งานขึ'นไป                     5,008,907  62.61% 

12 กรรมการที+ลาออกครบตามวาระ                        228,570  2.86% 

13 พนกังานเกษียนอาย ุ                        172,874  2.16% 

  จํานวนรวม                     8,000,000  100% 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

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

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

ลาํดบั รายชื#อ 

ปี 2561 

บริษทัย่อย 

ค่าตอบแทนรวม  

(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดยีม บจก. ผล วอเตอร์ 

จํานวนครั1ง 

ที#ประชุม 

ค่าตอบแทน จํานวนครั1ง 

ที#ประชุม 

ค่าตอบแทน 

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

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

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

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

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

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

รวม             282,000            306,000                         588,000  

 

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

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร 

ปี 2561 ปี 2560 

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

รวม 207 216 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

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

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที+

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

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

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

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

ข้อพพิาทด้านแรงงานที#สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที#ผ่านมา 
ไม่มี 
 

   การพฒันาบุคลากร 

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

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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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) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 71 

 

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 
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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



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 75 

 

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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 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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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 80 

 

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 
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 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 
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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 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 85 

 

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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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 88 

 

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 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 109 

 

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 
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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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925,000 
  20,000 
205,000 
240,000 
  32,500 

 
800,000  
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ค่าบริการอื+นๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 1,490,000 1,422,500 1,270,000 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั+นที+จะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีและพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบติัที+มี
ความรับผิดชอบต่อสงัคมตามแนวทางพฒันาองคก์รสู่ความยั+งยืนในระยะยาว สนบัสนุนให้บริษทัพฒันาศกัยภาพดา้นการ
บริหารจดัการอยา่งย ั+งยืนให้มีความสมดุลทั'งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ+งแวดลอ้ม รวมถึงการพฒันาการจดัทาํรายงานแห่ง
ความยั+งยืนตามกรอบรายงานสากลบริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานความยั+งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกจากรายงาน
ประจาํปี เพื+อให้ผูมี้ส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างย ั+งยืน และผลการดาํเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสงัคม สิ+งแวดลอ้มของบริษทั โดยใชก้รอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที+ Q เป็น
แนวทางการจดัทาํรายงานความยั+งยนืสามารถดูรายละเอียดเพิ+มเติมไดใ้น รายงานความยั+งยนื ปี 2561 ซึ+งแสดงไวใ้นเวบ็ไซต์
ของบริษทั www.pdgth.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง   

 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี+ยงอนัเป็นกลไกสาํคญัที+
จะสร้างความมั+นใจแก่ฝ่ายบริหารให้การดาํเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามขอ้กาํหนดที+สอดคลอ้ง
กบัแนวทางของสํานกังาน 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+นใจอยา่งสม
เหตุผลวา่ การดาํเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชท้รัพยากรอยา่งมีคุณค่า ทรัพยสิ์นไม่ให้รั+วไหล สูญหาย หรือ
จากการทุจริตประพฤติมิชอบ มีการแบ่งแยกหนา้ที+ ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุม/ผูอ้นุมติั เพื+อใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุล
ระหว่างกนั การรายงานทั'งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีความเชื+อถือไดแ้ละทนัเวลา มีคุณภาพเพียงพอสําหรับการ
นาํไปใชท้ั'งภายในและภายนอกองคก์ร และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบายและแนวทางปฏิบติั
ที+องคก์รกาํหนด 
 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
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+นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ โดยรวมบริษทั มีระบบการควบคุมภายในที+เพียงพอ 
เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจในดา้นต่างๆ ดงันี'  
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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+อสัตย ์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+ยงไดอ้ยา่งทนัเหตกุารณ์ และอยูใ่นระดบัที+
องคก์รยอมรับได ้ มีโครงสร้างบริหารความเสี+ยง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทาํงาน พนกังานทุก
คนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจยัเสี+ยงของหน่วยงานที+เชื+อมโยงกบัเป้าหมายองคก์ร  
 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินความเสี+ยง เพื+อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงาน
ความเสี+ยงที+อาจจะเกิดขึ'น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
 สาํหรับรายละเอียดการประเมินและการจดัการความเสี+ยงองคก์ร ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี+ยง” 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
 กาํหนดมาตรการควบคุมที+เพียงพอกบัให้อยู่ในระดบัความเสี+ยงที+ยอมรับได ้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานนั'นๆ โดยมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอย่างเหมาะสม เช่น กาํหนด
อาํนาจอนุมติัดาํเนินการและทบทวนอยา่งสมํ+าเสมอ การแบ่งแยกหนา้ที+ความรับผิดชอบที+ชดัเจนเพื+อเกิดการถ่วงดุล การ
เปิดเผยข้อมูลและการทาํธุรกรรมที+ เข้าเงื+อนไขรายการที+ เกี+ยวโยงกันให้เป็นไปตามข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับ
หลกัทรัพย ์โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติั ส่งเสริมให้พนกังานตระหนึกถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตาม
มาตรการควบคุม ขอ้กาํหนด กฎระเบียบที+เกี+ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพื+อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที+ได้
กาํหนดไว ้โดยติดตามผลการดาํเนินงานผ่านประธานเจ้าหน้าที+บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ ัดการบริษทัย่อย หรือ
กรรมการตวัแทนที+ไดรั้บมอบหมาย 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร 
คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้ระบบสารสนเทศและการสื+อสารขอ้มูลทั'งภายในและภายนอกโดยจดัให้มีระบบ

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

 
5. ระบบการตดิตามและประเมนิผล 

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

ในปีที+ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที+ เป็น
สาระสําคญัจากผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั'งนี' รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2561 ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที�อาจมคีวามขดัแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

  สําหรับรอบปี 2560 สําหรับรอบปี 2561  

1.บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั  

(บริษัทย่อย) 
บริษทัถือหุน้ 
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
สดัส่วนร้อยละ 33.33 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจัดตั'งบริษทัย่อยวตัถุประสงค์หลัก
เพื+อจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กร
รัฐวิสาหกิจ เพื+อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี' เพิ+มขึ'น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี'ค่าสินคา้ 
 

 
21,055,042 
2,719,271 

 
16,582,529 
9,923,185 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ+งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มร้อย
ละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื'อสินคา้จากบริษทัยอ่ย 
ซื'อสินคา้ 
เจา้หนี'ค่าสินคา้ 

 
809,930 

34,974 

 
936,402 

150 

บริษัทซื'อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ+ งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายซื'อสินคา้จากบริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มร้อยละ 
5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'น 
ลูกหนี' เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'น 
ดอกเบี'ยรับ 

 
- 

70,822 

 
- 
- 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั'นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน เพื+อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัราดอกเบี'ยร้อยละ 
E.FG ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื+อทวงถาม โดยในไตรมาส 2/2560 
บริษทัไดร้ับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมแลว้ทง้จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื+องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื+อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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-รายไดอ้ื+นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี'ค่าบริหารงาน 

 
600,000 

53,500 

 
850,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัยอ่ย จากการใชบุ้คลากรในส่วนของ
ฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้าน
บัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื'นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใชจ้่ายรวม
เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื+องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที+บริษทัถือหุน้ 33.33% 

- รายการหนี'ระหวา่งกนัอื+น 253,640 - ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ที+บริษัทสํารองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และ
เรียกเกบ็ในภายหลงั ซึ+งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

2. บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัถือหุน้ 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 33.33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 
เพิ+มทุนระหวา่งงวด  

9,999,970 
 
 
 

40,000,000 

9,999,970 
 
 
 

40,000,000 
 
 

เนื+องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การดําเนินธุรกิจเกี+ยวกับการผลิตและ
สัมปทานนํ' าจะมีการดาํเนินงานที+แตกต่างจากการดาํเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั' งบริษัทย่อย 
วตัถุประสงค์เพื+อประกอบธุรกิจการผลิต และจาํหน่ายนํ' าประปาใน
รูปแบบสมัปทาน 
เนื+องจากบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสม นอกจากนี'ยงัมี
การลงทุนในรถขุดเจาะนํ'าบาดาลและโครงการจาํหน่ายนํ'าในรูปแบบ
สมัปทานเพิ+มเติม ทาํใหบ้ริษทัขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดงันั'น
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิเพิ+มทุนในบริษทัยอ่ย เพื+อขยาย
เงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย 

ค่าเผื+อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

35,800,000 
14,199,970 

41,566,624 
8,433,346 

เนื+องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื+อง 
เพื+อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี ปี NOPG บริษทัจึงพิจารณาตั'งค่า
เผื+อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อย เป็นจาํนวน QO.RG ลา้นบาท และปี 
NOPS พิจารณาตั'งค่าเผื+อดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย เพิ+มเป็นจาํนวน 
ES.OF ลา้นบาท 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวา่การตั'งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

- บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี'ค่าสินคา้ 
 

 
3,640,523 
2,435,583 

 
1,185,106 

343,328 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ+งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มร้อย
ละ O-SO 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื'อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื'อสินคา้และบริการ 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดั
นํ'า 
เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื+น 

 
92,431 

5,665,205 
2,808,023 

 
178,640 
971,003 
121,969 

บริษทัวา่จา้งบริษทัยอ่ยเพื+อดาํเนินงานดา้นบริการระบบบดันํ' า ซึ+ งเป็น
การดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทาํรายการซื'อขายระหว่างกนั 
ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มร้อยละ O-QG 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'น 
ลูกหนี' เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'น 
ดอกเบี'ยรับ 
 

 
4,000,000 
1,093,490 

 
3,000,000 

186,970 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั'นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน เพื+อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัราดอกเบี'ยร้อยละ 
4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื+อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื+องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื+อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื+นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี'ค่าบริหารงาน 

 
600,000 

53,500 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัยอ่ย จากการใชบุ้คลากรในส่วนของ
ฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้าน
บัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื'นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใชจ้่ายรวม
เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื+องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที+บริษทัถือหุน้ 33.33% 

รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ'า 
ลูกหนี'ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ'า 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทั คิดค่าเช่าเครื+องจกัรเดือนละ 60,000 บาท จากการที+บริษทัย่อย
นาํเครื+องจกัรของบริษทัใหญ่ไปดาํเนินการธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการที+มีความเหมาะสม เนื+องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุน
การดาํเนินงานที+แทจ้ริงของบริษทั 

- เงินทดรองจ่าย 206,437 - ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ที+บริษัทสํารองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และ
เรียกเกบ็ในภายหลงั ซึ+งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

3.บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง 

จํากดั (บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุน้ในบริษทั 
พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง 
จาํกดั สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื+อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
- บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั'นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั'นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบี'ยรับ 
หกั ค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ-ดอกเบี'ยคา้งรับ 
ดอกบี'ยรับ-สุทธิ 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

เนื+องจากบริษทัเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจดา้นสิ+งแวดลอ้มจึงขยาย
ธุรกิจไปในดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการเกี+ยวกบัระบบบาํบดั แต่
อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และไม่
ประสงคจ์ะดาํเนินกิจการต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหวา่งชาํระบญัชี เพื+อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั'ง
ค่าเผื+อการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวา่การตั'งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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4.บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 

จํากดั   (บริษัทย่อย) 

 บริษทัถือหุน้บริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื+อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

เนื+องจากบริษทัเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยงัประเทศเพื+อน
บ้า น  เพื+ อ รอ ง รับกา ร เ ปิด เส รี ทา ง กา รค้า ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เ ซีย น 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจัดตั'งบริษทัย่อย เพิ+มโอกาสทาง
ธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชา ซึ+ งมีแนวโนม้การ
เติบโตสูง มูลค่ารายการที+แสดง เป็นการเพิ+มทุนครบจาํนวนร้อยละ FG 
ตามสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
เดือนธันวาคม NOOR คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ซื'อหุ้นบริษทัย่อย
จากผูร้่วมทุนอีกร้อยละ QG ด้วยมูลค่า S บาท ทาํให้บริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วน SGG% 
และเนื+องจากบริษทัย่อยยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน เพื+อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั' งค่าเผื+อการด้อยค่าเงิน
ลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั'งค่าเผื+อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

-บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้(ลดหนี'ค่าสินคา้) 
ลูกหนี'ค่าสินคา้ 
หกั ค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี'ค่าสินคา้-สุทธิ 

 
(1,917,929) 

3,589,778 
3,589,778 

- 
 

 
- 

3,564,680 
3,564,680 

- 
 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยซึ+ งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มร้อย
ละ O-SO 
เนื+องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการ
ดาํเนินงานชั+วคราว เพื+อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั'งค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั'งค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและเป็นรายการทางการคา้ปกติ 
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- รายการหนี'ระหวา่งกนัอื+น 
หกั ค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี'ค่าสินคา้-สุทธิ 

3,630,997 
3,630,997 

- 

3,632,632 
3,632,632 

- 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ไดย้ืมเงินจากบริษทั เพื+อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั ซึ+งตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื+อ
ทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี'ยระหวา่งกนั 
 
เนื+องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการ
ดาํเนินงานชั+วคราว เพื+อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั'งค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั'งค่าเผื+อหนี'สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและเป็นรายการทางการคา้ปกติ 
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มาตรการขั7นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการเกี+ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้โดยทั+วไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัและ
บริษทัยอ่ย กรณีกบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กาํหนดมาตรการดงันี'  

 1. กรณีที+เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  

 เช่น รายการการซื'อสินคา้และบริการที+บริษทัหรือบริษทัยอ่ยจดัจาํหน่ายหรือให้บริการ เป็นตน้  บริษทัและบริษทัยอ่ย
สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวกบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวเหล่านั'นมีขอ้ตกลงทางการคา้ที+มีเงื+อนไขการคา้
โดยทั+วไปในลกัษณะเดียวกบัที+วิญUูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั+วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที+
ปราศจากอิทธิพลในการที+ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที+มีความเกี+ยวขอ้ง  โดยบริษทัจะจดัทาํสรุปรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 

 2.กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื+นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเกี+ยวกบัความจาํเป็นในการ
เขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั'น โดยพิจารณาเงื+อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้
ปกติในราคาตลาด ซึ+ งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที+ เกิดขึ' นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีที+กรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั
ที+อาจเกิดขึ'น บริษทัหรือบริษทัย่อยจะให้ผูเ้ชี+ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี+ยวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื+อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั'งนี'การเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ซึ+ งจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยในการออก
เสียงในที+ประชุมนั'นๆ กรรมการซึ+งมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั+ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี+ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายซึ+ งสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั'งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที+กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้เฉพาะในส่วนที+เกี+ยวขอ้ง
กบัธุรกิจหลกัของบริษทัและเป็นรายการที+เกิดขึ'นตามปกติ โดยจะมีการกาํหนดเงื+อนไขต่างๆใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการ
คา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ+งสามารถเปรียบเทียบราคาที+เกิดขึ'นกบับุคคลภายนอก หากธุรกรรมดงักล่าวเหล่านั'นมีขอ้ตกลงทาง
การคา้ที+มีเงื+อนไขการคา้โดยทั+วไปในลกัษณะเดียวกบัที+วญิUูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั+วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ที+ปราศจากอิทธิพลในการที+ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที+มีความเกี+ยวขอ้ง โดยบริษทัจะ
จดัทาํสรุปรายการระหวา่งกนัดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 
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นโยบายในการทาํรายการกบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ในส่วนที+ไม่เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั เช่น การซื'อสินทรัพยห์รือ
บริการ และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้ จะดาํเนินการไดต้อ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนดาํเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นเกี+ยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและ
ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั'น 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

 1. กรณีมีรายการระหวา่งกนับริษทักบับริษทัยอ่ยที+เป็นราคาปกติทางการคา้ ในกรณีรายการซื'อขายสินคา้และบริการซึ+ง
เป็นรายการที+เกิดขึ'นจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั'น บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเพื+อป้องกนัการถ่ายโอนผลประโยชน์ 
โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบถึงความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในที+เกี+ยวขอ้งเพื+อให้
รายการซื'อขายสินคา้และบริการเป็นไปตามราคาตลาดและตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอีกลาํดบัหนึ+ง 

 ส่วนกรณีที+มีการซื'อขายหุ้น หรือสินทรัพยถ์าวร ซึ+ งถือเป็นรายการที+เกิดขึ'นเป็นครั' งคราว บริษทัมีนโยบายที+จะใช้
ผูเ้ชี+ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ที+ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื+อนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอีกลาํดบัหนึ+ง 

 กาํหนดราคาซื'อขายระหวา่งกนั (บริษทักบับริษทัยอ่ย) เป็นราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ+มตามขอ้ตกลงเป็นเกณฑใ์น
การดาํเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที+มีการซื'อขายระหว่างกนัที+ไม่เป็นไปตามเกณฑที์+กาํหนดจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื+อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อพิจารณาอนุมติัก่อนการเขา้ทาํรายการในแต่ละ
ครั' ง 

 2. กรณีการใหกู้ย้มืและการคํ'าประกนักบับริษทัยอ่ยในอนาคต คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายชดัเจนวา่ การทาํรายการ
ระหวา่งกนัอาจจะเกิดขึ'นไดต้ามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจตามปกติ แต่ตอ้งอยูบ่นพื'นฐานของความจาํเป็น เป็นราคาที+ยติุธรรม
สามารถเทียบเคียงกบัราคาในตลาดได ้เพื+อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 ทั'งนี'   เนื+องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยซึ+งอยูใ่นธุรกิจซื'อมาขายไปตอ้งมีการซื'อขายสินคา้
และบริการจากบริษทัอื+น ๆ รวมถึงบริษทัที+เกี+ยวขอ้ง บริษทัคาดว่าแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในส่วนของการซื'อขาย
สินคา้และบริการจะยงัคงมีอยูต่ามการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนรายการอื+นๆ จะขึ'นอยูก่บัความจาํเป็นทาง
ธุรกิจ  ส่วนการใหกู้ย้มืเงินระยะสั'นแก่บริษทัที+เกี+ยวขอ้งกนัจะขึ'นอยูก่บัความตอ้งการเงินทุนระยะสั'นของบริษทัที+เกี+ยวขอ้ง และ
นโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายในการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย โดย
ยดึถือใหบ้ริษทัยอ่ยพึ+งพาตนเองโดยการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เวน้แต่หากมีความจาํเป็นที+จะขอกูเ้งินจากบริษทัเพื+อนาํมาใช้
ในการดาํเนินงานทางธุรกิจ จะตอ้งนาํเสนอผ่านการพิจารณากลั+นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพื+ออนุมติัการเขา้ทาํรายการในแต่ละครั' ง โดยการให้กูย้ืมและการคํ' าประกนัดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และคาํนึงถึงตน้ทุนทางการเงิน/อตัราดอกเบี'ยใหเ้ป็นไปตามอตัราตลาด 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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 3. กรณีที+มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย ให้หมายรวมถึงการใชท้รัพยสิ์น บุคลากร หรือ
ค่าใชจ่้ายระหว่างกัน เป็นตน้ จะตอ้งมีการจัดสรรตน้ทุนค่าใชจ่้ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกตอ้งโปร่งใสและ
ยติุธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั+ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี+ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที+เกี+ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายซึ+ งสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย  รวมทั'งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที+กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

 ทั'งนี'บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที+ไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(56-2) 

 ดงันั'นในอนาคตหากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหวา่งกบัตามรายละเอียดที+ระบุขา้งตน้  ทั'งนี'บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที+อาจมีความขดัแยง้เฉพาะในส่วนที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม  

 
 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560 2559 2561 2560 2559

สินทรัพย์
สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 57,212,946.19       92,269,829.03       48,852,418.95       48,328,800.86       81,485,751.17       39,112,329.32       
ลูกหนี' การคา้และลูกหนี' หมุนเวยีนอื+น - สุทธิ 164,864,302.37     170,800,851.43     250,061,529.47     153,904,270.85     159,035,754.79     237,508,087.48     
มูลคา่งานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียกเกบ็ 16,104,343.38       67,401,831.53       149,823,580.07     16,104,343.38       66,311,399.84       147,308,226.25     
เงินให้กูย้ืมระยะสั'นแกก่จิการที+เกี+ยวขอ้งกนั-สุทธิ -                         -                         -                         3,000,000.00         4,000,000.00         32,000,000.00       

เงินให้กูย้ืมแกพ่นักงานที+ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ+ งปี 1,287,359.12         1,099,086.02         1,493,835.59         1,250,319.08         1,025,886.02         1,162,982.45         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 218,117,489.31     235,383,232.88     235,085,665.00     208,067,155.49     222,934,389.47     214,679,744.54     
สินทรพัย์ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 287,160.73            4,339,729.25         1,144,340.80         -                         3,626,120.64         -                         
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง -                         5,339,386.99         83,611,097.23       -                         5,339,386.99         83,260,325.07       

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 457,873,601.10     576,633,947.13     770,072,467.11     430,654,889.66     543,758,688.92     755,031,695.11     
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที+ตดิภาระค ํ'าประกนั 30,251,126.66       30,086,968.33       -                         30,251,126.66       30,086,968.33       -                         
เงินลงทนุในบริษทัย่อย - สุทธิ -                         -                         -                         9,433,315.90         15,199,940.00       10,999,940.00       
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกพ่นักงาน - สุทธิ 623,017.77            373,784.58            370,699.76            569,317.82            354,084.58            347,499.66            
อสงัหาริมทรพัย์เพื+อการลงทนุ - สุทธิ 6,267,246.64         6,744,922.59         7,222,598.54         6,267,246.64         6,744,922.59         7,222,598.54         
ที+ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 113,276,481.59     131,978,382.76     159,124,760.56     104,389,928.63     115,544,669.91     130,848,159.94     
สิทธิการเชา่ - สุทธิ 1,473,546.02         1,723,946.02         2,099,338.84         1,473,546.02         1,698,946.02         1,924,338.84         
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 1,496,316.15         1,924,477.15         1,984,531.64         1,417,373.64         1,796,026.94         1,806,573.73         
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 40,281,154.53       36,998,045.26       18,468,742.89       37,203,243.18       34,636,425.77       18,027,923.29       
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื+น 574,115.00            1,020,073.00         1,610,373.71         574,115.00            541,523.00            22,100.00              

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 194,243,004.36     210,850,599.69     190,881,045.94     191,579,213.49     206,603,507.14     171,199,134.00     
รวมสินทรัพย์ 652,116,605.46     787,484,546.82     960,953,513.05     622,234,103.15     750,362,196.06     926,230,829.11     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560 2559 2561 2560 2559

หน ี3สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น
หนี' สินหมุนเวยีน

เงินกูย้ ืมระยะสั'นจากสถาบนัการเงิน 134,094,915.63     286,484,497.45     313,574,317.99     134,094,915.63     286,059,699.05     312,527,751.91     
เจ้าหนี' การคา้และเจ้าหนี' หมุนเวยีนอื+น 172,563,834.31     180,790,590.62     144,608,686.78     161,816,417.12     168,762,484.80     129,259,509.52     

ส่วนของหนี' สินระยะยาวตามสญัญาเชา่การเงินที+ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ+ งปี
4,987,902.68         5,260,447.15         5,971,585.52         806,703.77            1,228,798.94         1,958,342.37         

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที+ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ+ งปี
7,140,000.00         7,140,000.00         11,140,000.00       7,140,000.00         7,140,000.00         11,140,000.00       

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 4,515,770.69         370,276.68            2,423,412.09         4,515,770.69         -                         2,231,339.25         
ประมาณการหนี' สินที+อาจเกดิขึ'นจากโครงการกอ่สรา้ง 2,000,149.55         4,291,366.52         56,405,732.75       2,000,149.55         4,281,987.28         55,499,695.75       

รวมหน ี3สินหมนุเวียน 325,302,572.86     484,337,178.42     534,123,735.13     310,373,956.76     467,472,970.07     512,616,638.80     
หนี' สินไม่หมุนเวยีน

หนี' สินระยะยาวตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิ 7,994,140.19         12,990,853.10       18,735,562.76       283,798.01            1,099,312.01         2,568,869.75         
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 22,035,000.00       29,175,000.00       36,315,000.00       22,035,000.00       29,175,000.00       36,315,000.00       
ประมาณการหนี' สินไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน 22,359,699.00       22,099,522.00       19,642,067.00       20,819,163.00       20,465,437.00       18,344,006.00       
หนี' สินไม่หมุนเวยีนอื+น 1,445,185.50         4,755,405.20         1,131,769.59         1,437,185.50         3,567,788.72         70,000.00              

รวมหน ี3สินไม่หมนุเวียน 53,834,024.69       69,020,780.30       75,824,399.35       44,575,146.51       54,307,537.73       57,297,875.75       
รวมหน ี3สิน 379,136,597.55     553,357,958.72     609,948,134.48     354,949,103.27     521,780,507.80     569,914,514.55     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2561 2560 2559 2561 2560 2559

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
  ทนุจดทะเบยีน
     หุ้นสามญั 250,999,978 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 250,999,978.00     250,999,978.00     250,999,978.00     250,999,978.00     250,999,978.00     250,999,978.00     
  ทนุที+ออกและชาํระแลว้
    ปี 2561หุ้นสามญั 202,500,232  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00     202,499,982.00     202,499,982.00     202,500,232.00     202,499,982.00     202,499,982.00     
    ปี 2559 และ ปี 2560 หุ้นสามญั 202,499,982 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกนิทนุ
  ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 137,843,939.03     137,843,439.03     137,843,439.03     137,843,939.03     137,843,439.03     137,843,439.03     
ส่วนขาดทนุจากการเปลี+ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)        (2,187,236.26)        -                             -                             -                         -                         
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม
  จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       
  ยงัไม่ไดจ้ัดสรร (80,706,494.94)      (119,513,492.34)    (2,037,818.82)        (89,259,171.15)      (127,961,732.77)    (227,106.47)           
องคป์ระกอบอื+นของส่วนของผูถื้อหุ้น 632,210.85            586,538.44            (2,197,580.87)        -                         -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 274,282,650.68     235,429,230.87     352,308,021.34     267,284,999.88     228,581,688.26     356,316,314.56     
ส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอํานาจควบคมุ (1,302,642.77)        (1,302,642.77)        (1,302,642.77)        -                         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ ถือหุ้น 272,980,007.91     234,126,588.10     351,005,378.57     267,284,999.88     228,581,688.26     356,316,314.56     
รวมหน ี3สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 652,116,605.46     787,484,546.82     960,953,513.05     622,234,103.15     750,362,196.06     926,230,829.11     

หมายเหตุ : 

- ปี 2559 บริษัทเพิ+มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ+มทุนจํานวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น

 (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 202,499,982 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 202,500,232 บาท เนื+องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทครั' งสุดท้าย(31 ต.ค. 2561) จํานวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้

สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน 750 บาท ทําให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 127 
 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 

 

หน่วย: บาท

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

2561 2560 2559 2561 2560 2559

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 882,210,799.06     863,372,965.14     816,529,160.52     834,978,538.39     817,048,567.51     785,880,566.50     
รายไดจ้ากการให้บริการ 25,354,792.82       44,699,350.85       21,111,804.64       14,513,150.80       19,727,467.14       15,805,464.46       
รายไดจ้ากสญัญากอ่สรา้งและสญัญาบริการ 16,888,668.40       77,770,000.85       260,352,959.28     16,841,044.15       75,344,023.48       254,710,882.18     

รวมรายได้ 924,454,260.28     985,842,316.84     1,097,993,924.44  866,332,733.34     912,120,058.13     1,056,396,913.14  
ตน้ทนุ

ตน้ทนุขาย (651,683,357.05)    (631,443,718.39)    (606,721,556.73)    (620,146,105.09)    (601,879,416.25)    (590,299,934.54)    
ตน้ทนุบริการ (21,740,536.20)      (43,158,725.42)      (21,876,128.72)      (8,575,968.53)        (14,609,624.15)      (10,777,631.79)      
ตน้ทนุการกอ่สรา้งและให้บริการ (23,415,243.32)      (171,960,824.45)    (232,742,880.99)    (25,007,181.30)      (170,451,465.30)    (240,870,040.49)    

รวมต้นทุน (696,839,136.57)    (846,563,268.26)    (861,340,566.44)    (653,729,254.92)    (786,940,505.70)    (841,947,606.82)    
กาํไรขั3นต้น 227,615,123.71     139,279,048.58     236,653,358.00     212,603,478.42     125,179,552.43     214,449,306.32     
รายไดอื้+น

กาํไรจากอตัราแลกเปลี+ยน - สุทธิ 2,218,726.22         5,061,931.22         3,477,539.85         2,387,179.60         5,061,931.22         4,197,109.72         
อื+นๆ 7,127,791.75         3,772,872.60         1,394,219.32         9,076,022.37         6,677,779.19         3,096,748.23         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 236,961,641.68     148,113,852.40     241,525,117.17     224,066,680.39     136,919,262.84     221,743,164.27     
คา่ใชจ่้าย

คา่ใชจ่้ายในการขาย (85,375,428.49)      (91,619,118.13)      (92,295,481.82)      (78,530,416.55)      (79,816,142.49)      (77,759,381.51)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (104,848,848.46)    (163,534,316.40)    (97,982,302.70)      (95,030,023.61)      (148,115,457.05)    (91,777,022.65)      
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                             -                             -                             (5,766,624.10)        (35,800,000.00)      -                             
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัย์ (2,513,266.70)        (10,000,000.00)      -                             -                             -                             -                             
กลบัรายการ(คา่ปรบังานล่าชา้) 2,672,740.07         (4,670,695.50)        (56,511,506.75)      2,672,740.07         (4,281,987.28)        (55,499,695.75)      
ตน้ทนุทางการเงิน (8,168,922.21)        (13,265,727.64)      (11,007,199.81)      (8,092,640.46)        (13,248,804.80)      (10,964,850.24)      

รวมค่าใช้จ่าย (198,233,725.79)    (283,089,857.67)    (257,796,491.08)    (184,746,964.65)    (281,262,391.62)    (236,000,950.15)    
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ 38,727,915.89       (134,976,005.27)    (16,271,373.91)      39,319,715.74       (144,343,128.78)    (14,257,785.88)      
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (2,216,086.49)        17,500,331.75       1,017,888.57         (2,677,667.72)        16,608,502.48       1,588,663.32         
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี 36,511,829.40       (117,475,673.52)    (15,253,485.34)      36,642,048.02       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื+น 2,340,840.41         596,883.05            (47,403.09)             2,060,513.60         -                             -                             
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี 38,852,669.81       (116,878,790.47)    (15,300,888.43)      38,702,561.62       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนที+เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 36,511,829.40       (117,475,673.52)    (15,246,171.63)      36,642,048.02       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอํานาจควบคมุ -                             -                             (7,313.71)               -                             -                             -                             

36,511,829.40       (117,475,673.52)    (15,253,485.34)      36,642,048.02       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที+เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 38,852,669.81       (116,878,790.47)    (15,293,574.72)      38,702,561.62       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
ส่วนที+เป็นของส่วนไดเ้สียที+ไม่มีอํานาจควบคมุ -                             -                             (7,313.71)               -                             -                             -                             

38,852,669.81       (116,878,790.47)    (15,300,888.43)      38,702,561.62       (127,734,626.30)    (12,669,122.56)      
กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นข ั'นพื'นฐาน(บาท) 0.18                       (0.58)                      (0.08)                      0.18                       (0.63)                      (0.07)                      
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ' าหนัก (หุ้น) 202,500,024.00     202,499,982.00     189,797,244.00     202,500,024.00     202,499,982.00     189,797,244.00     
หมายเหตุ : 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- ปี 2559 บริษัทเพิ+มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ+มทุนจํานวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที+ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 

- ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 202,500,232 บาท เนื+องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทครั'งสุดท้าย(31 ต.ค. 2561) จํานวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย

ต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน 750 บาท ทําให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 128 
 

 
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 

 

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนนิงาน:
กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 38,727,915.89       (134,976,005.27)    (16,271,373.91)      39,319,715.74       (144,343,128.78)    (14,257,785.88)      

หนี' สูญ -                         1,013,825.02         564,649.53            -                         1,013,825.02         564,649.53            
หนี' สงสยัจะสูญ 4,445,003.65         133,235,065.90     68,998.95              4,003,848.48         129,398,750.16     7,751,169.01         
หนี' สงสยัจะสูญลูกหนี' การคา้และลูกหนี' อื+นโอนกลบั (1,401,674.13)        (3,638,625.78)        (1,456,555.58)        (832,173.52)           (3,638,625.78)        (1,206,393.32)        
ลูกหนี' อื+นและเงินประกนัตดัจําหน่าย -                         4,159.85                2,273,932.38         -                         -                         2,273,932.38         
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที+จ่ายตดัจําหน่าย (153,760.48)           -                         -                         -                         -                         -                         
ขาดทนุจากการลดมูลคา่สินคา้ 12,345,824.60       6,919,692.07         4,719,373.84         12,115,419.49       4,337,429.32         4,719,373.84         
โอนกลบัคา่เผื+อการลดมูลคา่สินคา้ (1,807,034.63)        (3,842,886.52)        (2,636,803.51)        (1,320,871.73)        (2,534,002.36)        (2,636,803.51)        
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินคา้คงเหลือ -                         816,961.80            -                         -                         816,961.80            -                         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                         -                         5,766,624.10         35,800,000.00       -                         
คา่เสื+อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 18,712,731.53       20,475,132.78       19,990,836.12       13,530,655.37       16,328,891.91       18,375,472.49       
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรพัย์ 2,513,266.70         10,000,000.00       -                         -                         -                         -                         
ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรพัย์ 95,633.33              504,943.50            956,346.79            95,633.33              64,780.71              311,975.71            
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 3,129,137.00         3,164,855.00         2,697,887.01         2,929,368.00         2,828,831.00         2,519,196.88         
กาํไร(ขาดทนุ)ที+ยงัไม่เกดิขึ'นจริงจากอตัราแลกเปลี+ยน (746,574.05)           618,717.45            (347,603.28)           (752,074.58)           614,570.35            (343,095.84)           
ประมาณการหนี' สินจากคา่ปรบังานล่าชา้ 360,055.56            4,291,366.52         56,405,732.75       360,055.56            4,281,987.28         55,499,695.75       
โอนกลบัประมาณการหนี' สินจากคา่ปรบังานล่าชา้ (4,638,157.91)        (56,405,732.75)      -                         (4,628,778.67)        (55,499,695.75)      -                         
โอนกลบัเจ้าหนี' เงินประกนัผลงาน (1,398,087.20)        -                         -                         (1,192,922.20)        -                         -                         
โอนกลบัประมาณการผลขาดทนุที+อาจจะเกดิขึ'น 26,885.38              (242,612.60)           -                         26,885.38              -                         -                         
ประมาณการหนี' สินจากการรบัประกนังานโครงการ 1,960,000.00         -                         69,444.59              1,960,000.00         -                         -                         
ดอกเบี'ยรบั (785,694.34)           (519,054.03)           (737,764.52)           (956,309.57)           (1,631,797.61)        (1,190,705.25)        
ดอกเบี'ยจ่าย 8,168,922.21         13,265,727.64       11,007,199.81       8,092,640.46         13,248,804.80       10,964,850.24       

79,554,393.11       (5,314,469.42)        77,304,300.97       78,517,715.64       1,087,582.07         83,345,532.03       

สินทรพัย์ดําเนินงาน(เพิ+มขึ'น)ลดลง
ลูกหนี' การคา้และลูกหนี' หมุนเวยีนอื+น 6,016,369.25         (50,724,769.30)      (73,129,986.19)      5,389,995.93         (48,821,139.71)      (60,930,208.53)      
มูลคา่งานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียกเกบ็ 51,297,488.15       82,421,748.54       (127,741,472.07)    50,207,056.46       80,996,826.41       (127,502,339.25)    
สินคา้คงเหลือ 6,726,953.60         (4,191,335.23)        (13,944,333.18)      4,072,686.22         (10,875,033.69)      (1,051,939.26)        
เ งินจ่ายล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง 5,339,386.99         78,271,710.24       (61,078,439.72)      5,339,386.99         77,920,938.08       63,576,181.35       
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื+น 445,958.00            (190,550.00)           (1,021,750.60)        (32,592.00)             100.00                   -                         
หนี' สินจากการดําเนินงานเพิ+มขึ'น(ลดลง)
เจ้าหนี' การคา้และเจ้าหนี' หมุนเวยีนอื+น (7,866,752.41)        39,164,121.65       (26,085,287.16)      (6,169,108.25)        42,489,340.19       (41,481,668.10)      
หนี' สินไม่หมุนเวยีนอื+น (854,914.20)           125,846.89            (89,600.00)             (763,417.72)           -                         (89,600.00)             
เ งินสดรบัจากการดําเนินงาน 140,658,882.49     139,562,303.37     (225,786,567.95)    136,561,723.27     142,798,613.35     (84,134,041.76)      
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -                         (707,400.00)           -                         -                         (707,400.00)           -                         
เ งินสดรบัจากการขอคนืภาษีเงินได้ 982,596.16            1,296,213.86         -                         -                         -                         -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (2,494,344.31)        (7,421,835.28)        (12,348,856.33)      (1,243,842.84)        (5,857,459.89)        (11,585,122.10)      
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมดําเนนิงาน 139,147,134.34     132,729,281.95     (238,135,424.28)    135,317,880.43     136,233,753.46     (95,719,163.86)      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 รายการปรบักระทบกาํไร(ขาดทนุ)สุทธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย) 

จากกจิกรรมการดําเนินงาน

กาํไร (ขาดทนุ) จากการดําเนินงานกอ่นการเปลี+ยนแปลงใน

สินทรพัย์และหนี' สินดําเนินงาน



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด

2561 2560 2559 2561 2560 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ:

เงินฝากที+ตดิภาระค ํ'าประกนัเพิ+มขึ'น (164,158.33)           (30,086,968.33)      -                         (164,158.33)           (30,086,968.33)      -                         

รบัชาํระคนืเงินให้กูย้ืมระยะสั'นแกก่จิการที+เกี+ยวขอ้งกนั

-                         -                         
1,000,000.00         45,000,000.00       10,000,000.00       

เ งินให้กูย้ืมระยะสั'นแกก่จิการที+เกี+ยวขอ้งกนัเพิ+มขึ'น -                         -                         (17,000,000.00)      (32,000,000.00)      

เ งินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                         (40,000,000.00)      -                         

เ งินให้กูย้ืมระยะยาวแกพ่นักงานเพิ+มขึ'น (437,506.29)           391,664.75            113,898.71            (439,666.30)           130,511.51            226,190.17            

เ งินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 40,000.00              2,784,596.47         1,557,009.36         40,000.00              2,552,803.74         1,557,009.36         

เ งินสดจ่ายเพื+อซื'อสินทรพัย์ถาวร (1,271,485.47)        (4,170,320.19)        (15,896,042.53)      (1,197,674.17)        (1,373,376.42)        (7,800,075.38)        

เ งินสดจ่ายเพื+อซื'อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (232,144.00)           (665,062.35)           (1,054,000.00)        (232,144.00)           (665,062.35)           (1,054,000.00)        

รบัดอกเบี'ย 785,694.34            519,054.03            737,764.52            956,309.57            1,631,797.61         1,190,705.25         

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,279,599.75)        (31,227,035.62)      (14,541,369.94)      (37,333.23)             (39,810,294.24)      (27,880,170.60)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:

เงินกูย้ืมระยะสั'นจากสถาบนัการเงินเพิ+มขึ'น(ลดลง) (152,389,581.82)    (28,351,218.38)      169,096,274.83     (151,964,783.42)    (27,729,450.70)      168,049,708.75     

รบัเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                         -                         50,000,000.00       -                         -                         50,000,000.00       

จ่ายคนืเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      (12,545,000.00)      (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      (12,545,000.00)      

จ่ายชาํระหนี' สินตามสญัญาเชา่ระยะยาว (5,269,257.38)        (8,012,704.29)        (3,929,322.06)        (1,237,609.17)        (3,408,550.97)        (2,792,684.10)        

รบัเงินกูย้ ืมระยะสั'นจากบคุคลที+เกี+ยวขอ้งกนั -                         -                         -                         -                         -                         -                         

จ่ายดอกเบี'ย (8,172,136.67)        (11,124,303.33)      (5,162,502.74)        (8,095,854.92)        (11,772,035.70)      (5,261,068.97)        

เ งินสดรบัจากการเพิ+มทนุ 750.00                   -                         80,649,992.00       750.00                   -                         80,649,992.00       

จ่ายเงินปันผล -                         -                         (35,639,996.92)      -                         -                         (35,639,996.92)      

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน (172,970,225.87)    (58,628,226.00)      242,469,445.11     (168,437,497.51)    (54,050,037.37)      242,460,950.76     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ+มขึ'น(ลดลง)สุทธิ (35,102,691.28)      42,874,020.33       (10,207,349.11)      (33,156,950.31)      42,373,421.85       (8,290,746.40)        

ผลตา่งอตัราแลกเปลี+ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน 45,808.44              543,389.75            (77,220.77)             -                         -                         -                         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้งวด 92,269,829.03       48,852,418.95       59,136,988.83       81,485,751.17       39,112,329.32       47,403,075.72       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57,212,946.19       92,269,829.03       48,852,418.95       48,328,800.86       81,485,751.17       39,112,329.32       

หมายเหต ุ: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- ปี 2559 บริษัทเพิ+มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ+มทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที+ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อ

หุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใชสิ้ทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว

 202,499,982 บาท

- ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 202,500,232 บาท เนื+องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทครั' งสุดท้าย(31 ต.ค. 2561) จํานวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้น

สามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน 750 บาท ทําให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท
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อัตราส่วนทางการเงิน

2561 2560 2559 2561 2560 2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.41 1.19 1.44 1.39 1.16 1.47

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเร็ว (เทา่) 0.63 0.49 0.37 0.60 0.47 0.35

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.34                        0.26                        (0.56)                  0.35                   0.28                   (0.23)                  

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี' การคา้ (เทา่) 6.30 6.72 7.41 6.24 6.56 7.18

ระยะเวลาเกบ็หนี' เฉลี+ย (วนั) 57.95 54.34 49.23 58.52 55.61 50.86

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 3.07                        3.60                        3.76                   3.03                   3.60                   3.91                   

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี+ย (วนั) 118.77                    101.42                    97.11                 120.32               101.49               93.29                 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี' (เทา่) 4.92 6.81 7.72 4.85 6.73 7.60

ระยะเวลาชาํระหนี' (วนั) 74.24 53.59 47.30 75.19 54.24 48.01

วงจรเงินสด (วนั) 102.48                    102.18                    99.04                 103.65               102.86               96.13                 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร

อตัราส่วนกาํไรข ั'นตน้ % 24.62% 14.13% 21.55% 24.54% 13.72% 20.30%

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน % 5.02% -12.24% -0.48% 5.40% -14.19% -0.31%

อตัรากาํไรอื+น % 1.00% 0.89% 0.44% 1.31% 1.27% 0.69%

อตัราส่วนกาํไรสุทธิกอ่นรายไดอื้+น % 2.94% -12.81% -1.83% 2.91% -15.29% -1.89%

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % 3.91% -11.81% -1.38% 4.17% -13.83% -1.19%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 14.33% -39.98% -4.50% 14.78% -43.68% -3.72%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ % 6.52% -13.92% -0.65% 6.91% -15.64% -0.41%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์ถาวร % 23.15% -60.59% -3.01% 23.81% -69.40% -1.94%

อตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์ (เทา่) 1.30 1.14 1.35 1.28 1.10 1.33

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อตัราส่วนหนี' สินตอ่ส่วนผูถื้อหุ้น (เทา่) 1.38                        2.35                        1.73                   1.33                   2.28                   1.60                   

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี'ย (เทา่) 5.74                        (9.17)                      (0.48)                  5.86                   (9.89)                  (0.30)                  

อตัราการจ่ายเงินปันผล % - - - - - -

ข้อมลูต่อหุ้น

กรณีคาํนวณตามจํานวนหุ้นสามญัถ่วงนํ' าหนัก

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น-ส่วนที+เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น 1.35                        1.16                        1.73                   1.32                   1.13                   1.76                   

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิตอ่หุ้น-ส่วนที+เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น 0.18                        (0.58)                      (0.08)                  0.18                   (0.63)                  (0.07)                  

เงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น -                         -                         0.10                   -                     -                     0.10                   
หมายเหต ุ: 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

- ปี 2559 บริษัทเพิ+มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ+มทุนจาํนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที+ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม

ตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และรองรับการใชส้ิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใชส้ิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 202,499,982 บาท

- ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 202,500,232 บาท เนื+องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที+จะซื'อหุ้นสามัญของบริษัทครั'งสุดท้าย(31 ต.ค. 2561) จํานวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้

สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจํานวนเงิน 750 บาท ทําให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท
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14. คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวมสาํหรับปี สิ'นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก
การขายและการให้บริการรวม 924.45 ลา้นบาท ลดลง 61.39 ลา้นบาท หรือ 6.23% เมื+อเทียบกบัปีก่อน ที+มีรายไดจ้ากการ
ขายและการใหบ้ริการรวม 985.84 ลา้นบาท รายไดที้+ลดลง สาเหตุหลกัมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ' าประปา
ชุมชน เนื+องจาก ในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ+ม รายไดที้+เกิดขึ'นเป็นรายไดรั้บรู้ตาม
สัดส่วนที+แลว้เสร็จจากโครงการที+อยูร่ะหวา่งการดาํเนินงาน โดยมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสิ+งแวดลอ้มและกลุ่มสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเพิ+มขึ'น ในส่วนตน้ทุนรวมลดลงเนื+องจากตน้ทุนส่วนเกินจาก
งานก่อสร้างโครงการระบบนํ' าประปาชุมชนลดลงจาํนวน 87.66 ลา้นบาท เมื+อเทียบกบัปีก่อน ทาํให้ ปี 2561 บริษทัมีกาํไร
ขั'นตน้จาํนวน 227.62 ลา้นบาท เพิ+มขึ'น 88.34 ลา้นบาท หรือ 63.42% เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีกาํไรขั'นตน้จาํนวน 139.28 ลา้น
บาท ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อน สรุปผลการดาํเนินงานปี 2561 บริษทัมีกาํไร
สุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีผล
ขาดทุนสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท 

สรุปผลการดาํเนินงาน 

     หน่วย : ลา้นบาท 
 ปี 2561 ปี 2560 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 882.21 863.37 2.18% 
รายไดจ้ากการให้บริการ 25.35 44.70 -43.28% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 16.89 77.77 -78.28% 
รายไดอื้+น 9.35 8.83 5.79% 
รวมรายได้ 933.80 994.68 -6.12% 
ตน้ทุนขาย 651.68 631.44 3.21% 
ตน้ทุนบริการ 21.74 43.16 -49.63% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและให้บริการ 23.42 171.96 -86.38% 
รวมต้นทุน 696.84 846.56 -17.69% 

กาํไรขั6นต้น 227.62 139.28 63.42% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 24.62% 14.13%  
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 192.74 269.82 -28.57% 
กลบัรายการค่าปรับล่าชา้ 2.67 -  
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 46.90 (121.71) 138.53% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 5.02% -12.24%  
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 (117.48) 131.08% 
อัตรากาํไรสุทธิ (%) 3.91% -11.81%  
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั'นพื'นฐาน (บาท) 0.18 (0.58) 131.08% 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี+ยถ่วงนํ'าหนกั (ลา้นหุ้น) 202.50 202.50  
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รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2561 % ปี 2560 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การทาํงาน (SAFETY) 

      715.73  77.42%       715.18  72.54% 0.08% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE)       172.57  18.67%       163.84  16.62% 5.33% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ'าเพื+ออุปโภค บริโภค (WATER)         36.16  3.91%       106.83  10.84% -66.15% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ       924.45  100%       985.84  100% -6.23% 

ปี 2561 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 

882.21 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 25.35 ลา้นบาท และรายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง 16.89 ลา้นบาท  

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือ 

SAFETY มีจาํนวน 715.73 ลา้นบาท ใกลเ้คียงกนัเมื+อเทียบกบัปีก่อน โดยในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม บริษทัมีรายไดจ้ากการ

ขายสินคา้ในกลุ่มลูกคา้เดิมเพิ+มขึ'น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกคา้ใหม่ยงัเติบโตได้เพียงเล็กน้อย ด้านลูกคา้กลุ่ม

หน่วยงานราชการมีจาํนวนลดลง เนื+องจากในช่วงครึ+ งปีแรกหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการ

ดาํเนินการจดัซื'อตาม พรบ. ฉบบัใหม่ โครงการจดัซื'อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงเมื+อเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดจ้ากการ

ให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY มาจากการให้บริการติดตั'งระบบดา้นความปลอดภยัต่างๆ โดยปี 2561 มีงานลกัษณะ

ดงักล่าวลดลงเมื+อเทียบปีก่อน 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื+อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม หรือ CE มีจาํนวน 172.57 ลา้นบาท เพิ+มขึ'น 8.73 

ลา้นบาท หรือ 5.33% เมื+อเทียบกบัปีก่อน เนื+องจากการเพิ+มสินคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้เดิมไดเ้พิ+มขึ'น นอกจากนี'  ลูกคา้หลกัใน

กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีทิศทางการเติบโตอยา่งต่อเนื+อง 

 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ' าเพื+ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 36.16 ลา้น

บาท ลดลง 70.67 ลา้นบาท หรือ 66.15% เมื+อเทียบกบัปีก่อน เนื+องจากรายไดจ้ากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปา

ชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษทัยงัไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ+ม รายไดที้+เกิดขึ'นเป็นรายไดรั้บรู้ตาม

สัดส่วนที+แลว้เสร็จจากโครงการที+อยูร่ะหว่างการดาํเนินงาน นอกจากนี'  รายไดจ้ากงานขุดเจาะบ่อบาดาลมีจาํนวนลดลง 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้และการใหบ้ริการติดตั'งโครงการระบบนํ' าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ+มขึ'น 

เมื+อเทียบกบัปีก่อน 
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ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนรวม 696.84 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 651.68 ลา้นบาท ตน้ทุนบริการจาํนวน 

21.74 ลา้นบาท และตน้ทุนการก่อสร้างจาํนวน 23.42 ลา้นบาท ตน้ทุนรวมลดลง 149.42 ลา้นบาท หรือ 17.69% โดยตน้ทุน

ขายเพิ+มขึ'นตามรายไดจ้ากการขายที+เพิ+มขึ'น ดา้นตน้ทุนบริการลดลงตามรายไดง้านบริการ และตน้ทุนการก่อสร้างลดลงตาม

ตามรายไดง้านรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีตน้ทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ' าประปาชุมชนลดลง ทาํให้ปี 

2561 สดัส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 75.38% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ บริษทัมีกาํไรขั'นตน้ 227.62 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั'นตน้จากการขายและการใหบ้ริการ 24.62% เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีกาํไรขั'นตน้ 139.28 

ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั'นตน้จากการขายและการใหบ้ริการที+ 14.13%  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารใน ปี 2561 มีจาํนวน 192.74 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 85.38 

ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 104.85 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวนลดลง 77.09 ลา้นบาท หรือคิด

เป็น 28.57% สาเหตุหลกัเนื+องจากการบนัทึกตั'งสาํรองหนี'สงสัยจะสูญสาํหรับลูกหนี'ค่าปรับจาํนวน 60.50 ลา้นบาท และ

การบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยจ์าํนวน 10 ลา้นบาทในปีก่อน และมีค่าปรับงานล่าชา้ลดลง โดยในปี 2561 มีการ

บนัทึกกลบัรายการค่าปรับงานล่าชา้ 2.67 ลา้นบาท นอกจากนี'  บริษทัมีนโยบายบริหารจดัการค่าใชจ่้ายให้มีประสิทธิภาพ

เพิ+มขึ'น ทาํใหค้่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายในขายและบริหารบางรายการที+เพิ+มขึ'น เช่น ค่า

คอมมิชชั+นพนกังานขาย ที+เพิ+มขึ'นตามการขายที+เพิ+มขึ'น ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการตามกฎหมายกบักลุ่มผูรั้บจา้งที+ละทิ'งงาน 

และการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ' ารีไซเคิลของลูกคา้อุตสาหกรรมรายหนึ+ งจาํนวน 2.51 

ลา้นบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพยด์งักล่าว  

ปี 2561 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 8.17 ลา้นบาท ลดลง 5.10 ลา้นบาท หรือ 38.42% เมื+อเทียบกบัปีก่อนที+

มีตน้ทุนทางการเงิน 13.27 ลา้นบาท เนื+องจากบริษทัใชเ้งินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

 

กาํไรสุทธิ 

 ปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 36.51 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.91% 

เพิ+มขึ'นเมื+อเทียบกบัปีก่อนที+มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที+เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 117.48 ลา้นบาท  
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ฐานะการเงนิ 

หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี<ยนแปลง 

  จํานวน % จํานวน % 
 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 457.87 70.21%         576.63  73.22% -20.60% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 194.24 29.79%         210.85  26.78% -7.88% 

รวมสินทรัพย์ 652.12 100%         787.48  100% -17.19% 

หนี' สินหมุนเวียน 325.30 49.78%         484.34  61.40% -32.84% 

หนี' สินไม่หมุนเวยีน 53.83 8.24%           69.02  8.75% -22.00% 

รวมหนี6สิน 379.14 58.02%         553.36  70.15% -31.48% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่)          274.28 41.98%         235.43  29.85% 16.50% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั'งสิ'น 652.12 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 

135.37 ลา้นบาท หรือ 17.19% สินทรัพยที์+ลดลงหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียน โดยมีมูลค่างานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียกเก็บและ

เงินจ่ายล่วงหนา้สาํหรับงานก่อสร้างระบบบาํบดันํ' าลดลงจาํนวน 56.64 ลา้นบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 

35.06 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือ-สุทธิลดลง 17.27 ลา้นบาท ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื+น-สุทธิลดลง 5.94 ลา้นบาท และ

สินทรัพยภ์าษีเงินไดล้ดลง 4.05 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัมาจากค่าเสื+อมราคาสินทรัพยส์าํหรับงวด 

18.71 ลา้นบาท และค่าเผื+อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์2.51 ลา้นบาท โดยมีสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีเพิ+มขึ'น 3.28 ลา้นบาท  

หนี6สิน 

 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีหนี' สินรวม 379.14 ลา้นบาท ลดลงจาก ณ 31 ธนัวาคม 2560 จาํนวน 174.22 

ลา้นบาท หรือ 31.48% โดยมีหนี' สินหมุนเวยีนที+ลดลงหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั'นจากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 152.39 

ลา้นบาท เจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื+นลดลง 8.23 ลา้นบาท และมีประมาณการหนี' สินที+อาจเกิดขึ'นจากโครงการก่อสร้าง

ลดลง 2.29 ลา้นบาท โดยมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพิ+มขึ'น 4.15 ลา้นบาท   

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 274.28 ลา้นบาท เพิ+มขึ'นจาก

กาํไรสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 36.51 ลา้นบาท  
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กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน 139.15 132.73 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (1.28) (31.23) 

เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (172.97) (58.63) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ+มขึ'น(ลดลง) (35.10) 42.87 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  57.12 92.27 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 139.15 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อน

การเปลี+ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี' สินดาํเนินงานจาํนวน 79.55 ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสาํเร็จที+ยงัไม่เรียก

เก็บและเงินจ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 56.64 ลา้นบาท ลูกหนี'การคา้และลูกหนี' อื+นลดลง 6.02 ลา้น

บาท สินคา้คงเหลือลดลง 6.73 ลา้นบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจา้หนี'การคา้และเจา้หนี' อื+น 7.87 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 1.28 ลา้นบาท จากเงินสดจ่ายเพื+อซื'อสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพย์

ไม่มีตวัตน 1.50 ลา้นบาท โดยมีงินสดรับจากรับคืนเงืนใหกู้ย้มืแก่พนกังาน 0.44 ลา้นบาท และรับดอกเบี'ย 0.79 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 172.97 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน

จาํนวน 159.53 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี' สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5.27 ลา้นบาท และจ่ายดอกเบี'ยจาํนวน 8.17 ลา้นบาท 

  

  

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 136 
 

ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบบันี'แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้+นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที+ควรตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี'  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที+สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ในสาระสาํคญัเกี+ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

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

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที+ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที+ 20 กุมภาพนัธ์ 2562 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซึ+งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี+ยนแปลงที+สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั'งการกระทาํที+มิ
ชอบที+อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี'  เพื+อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั'งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที+บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื+อกาํกบัเอกสารนี'ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื+อ
ของ นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที+บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายธีรเดช จารุตั'งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

2. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ นายธันยา หวงัธาํรง 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา 
รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงาน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบบันี'แลว้ ดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้+น
สาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที+ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี'  เพื+อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั'งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที+ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้+นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที+ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื+อกาํกบัเอกสารนี'ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื+อของ นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที+ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 

3. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ นายสันติ เนียมนิล 

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ ดร.พัลลภา เรืองรอง 

5. นายธีรเดช จารุตั'งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

6. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนด ี

7. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ นายบุญชัย สุวรรณวฒิุวฒัน์ 

8. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ นายธันยา หวงัธาํรง 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิ@  ชุนหจินดา 
รองประธานเจา้หนา้ที+บริหารสายงาน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ 

ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ/  
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 

- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- สมัมนา “Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation” จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที+ 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที+ h8/ijh4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ ik/ijjl 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอตี'  

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550  - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2561 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 140 
 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 56 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้าํเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที+ ij/ijhv 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที+ 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที+ 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที+ 26/2016  
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที+ 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 155/2012 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 141 
 

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 

กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที+ 4570 

ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “กฎหมายหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนสาํหรับผูบ้ริหารและนกับญัชี” จดัโดย บจก. ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ 
(ธ.ค. 2561) 
- สมัมนา ProTalk@SET: “แนวโนม้เศรษฐกิจครึ+ งหลงัปี 2561” จดัโดย SET (มิ.ย. 2561) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที+ 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 2 แห่ง 

2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  
บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชั+นแนล 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั+น 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 142 
 

นายสันติ เนียมนิล 
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 10 พฤษภาคม 2559 

อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที+ 995/2537 

ประวตัิการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum:  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ต.ค. 2560) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 80/2552 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ'ง (ประเทศไทย) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี  
2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 143 
 

ดร. พลัลภา เรืองรอง  
กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 19 กนัยายน 2560 

อายุ 65 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

ประวตัิการฝึกอบรม  

- Leadership Development Program  Hay Group (Malaysia) (ปี ivvj) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที+ � สถาบนัพระปกเกลา้ (ปี ivvj) 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  (Mini MBA)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี iv��)   
- Improving Governance of  Public Sector Enterprise  Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี iv��)   
- หลกัสูตรโครงการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพสาํหรับขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงการคลงั  
(MOF Executive Program ijjv) (ปี iv�l) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจและซพัพลายเชนรุ่นที+  k  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปี iv�l) 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise’s  CEO  Development  Program)   
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (ปี iv�l) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum:  The Audit Committee’s Role in Compliance and Ethical Culture Oversight (ต.ค. 2560) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ h�/iv�v 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะทาํงานจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที+7) 
2560 – ปัจจุบนั คณะทาํงานกาํกบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

ประสบการณ์ทาํงานในอดตี  

2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการกาํกบักิจการพลงังานดา้นเศรษฐศาสตร์ 
2549 - 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั � สาํนกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและนํ'าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ'าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 144 
 

พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี 

กรรมการ/กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 ตุลาคม 2558 

อายุ 65 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที+ 65 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 2550 

ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการรักษาสนัติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline"  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 216/2016  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์  
บริษทั/กิจการอื+น : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2558 – ปัจจุบนั ที+ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั+นคงและกิจการทหาร  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

 และพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั+นคงแห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ที+หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ 

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

ณ กรุงปักกิ+ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561 :   

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 145 
 

นายธีรเดช จารุตั=งตรง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 66 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที+ 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ �l/ijjl 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 4 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 

บริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย 
2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี'  
2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั+นแนล (ประเทศไทย) 
2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 146 
 

นายธันยา หวงัธํารง 

กรรมการ/รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการตลาดและขาย 
(กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั) 
วนัที+ไดรั้บแต่งตั'งเป็นกรรมการครั' งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 39 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประวตัิการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 180/2013  

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื+อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 147 
 

นายพรศักดิB ชุนหจินดา/1 

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร/ 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน  

อายุ 52 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั'นสูง รุ่นที+ 22 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี+ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที+ทาํกบัลูกคา้ (TFRS hv) และสญัญาเช่า (TFRS h�) 
 ที+มีต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัจดทะเบียน” จดัโดย SET (กนัยายน 2561) 
- หลกัสูตร “การบญัชีตน้ทุนทางการเกษตร” จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี (กนัยายน 2561) 
- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทั/กิจการอื+น : 3 แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก.บีเอม็เอส ออดิท 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น ) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ 
/1 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย มีผลตั'งแต่ 1 พ.ย. 2561 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 148 
 

นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
อายุ 50 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"   
จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2556 - 2561 กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหวัหนา้ฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 149 
 

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “การทุจริตในองคก์รที+พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบญัชี” จดัโดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2561) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํกระดาษทาํการเพื+อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั+นในองคก์ร” รุ่นที+ i/�h จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (ก.ย. 2561) 

- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที+ 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 150 
 

นายภราดร แพร่ภทัร 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม( SAFETY) กลุ่ม 1 
อายุ 41 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- โครงการ Workshop "Process Innovation Management and Industry Transformation"   
จดัโดย SET (ส.ค. 2561) 
- “Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance” จดัโดย SET (ม.ค. 2561) 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม( SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2557 - 2560 ผูจ้ดัการสาขาระยอง บมจ.ผลธญัญะ 
2551 - 2557 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 หวัหนา้ส่วนขาย บจก.ผลธญัญะ 
2544 - 2547 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 151 
 

นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม( SAFETY) กลุ่ม 2 
 

อายุ 38 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ประวตัิการฝึกอบรม  

ไม่มี 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม( SAFETY) กลุ่ม i บมจ.ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2555 - 2560 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 หวัหนา้ส่วนขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2549 พนกังานขาย ขาย บจก.ผลธญัญะ 
2546  พนกังานการตลาด บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 152 
 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop by Deloitte Audit (มิ.ย.2561) 

- Sharing session: แนวทางการเปิดเผยขอ้มูล CG Code ตามหลกั comply or explain, TLCA (มิ.ย.2561) 

- สมัมนา: การซกัซอ้มความเขา้ใจมาตรการเตือนผูล้งทุน จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (มี.ค. 2561) 

- การบรรยายพิเศษเรื+อง "The New COSO 217 ERM Framework" จดัโดย คณะพาณิชศาสตร์และการบญัชี ม.ธรรมศาสตร์ (พ.ย. 2560) 

- วิทยากรกิจกรรม "เทคนิคการเขียนรายงาน CG ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ" จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยฯ์ (ก.พ. 2560) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard (ก.ย. 2561) 

- สมัมนา C-Certify Seminar- Road to Certify รุ่น C-Certify รุ่นที+ 4/2018 (พ.ย. 2561) 

- IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีให้กบัองคก์ร (ก.พ. 2560) 

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 
- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 
- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสญัญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั+น 
2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื'อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั+วไป บมจ. บีจีอีเอส เอน็จิเนียริ+ง ซิสเทม็ 
2541 - 2543 หวัหนา้ส่วนจดัซื'อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั'งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการ
บริษทั เพื+อปฏิบติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 เมื+อวนัที+ 19 
กนัยายน 2551 โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ตามที+กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 ซึ+งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที+ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความ
ซื+อสัตยสุ์จริต รวมทั'งตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค์ ขอ้บังคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที+
ประชุมผูถื้อหุน้  

 ทั'งนี'  หนา้ที+ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี'  

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สีย
ตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัที+บริษทั
ไดรั้บรายงานนั'น 

3. ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี'  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที+อื+นตามที+คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี'  

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

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

      ขอ้บงัคบัอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งรวมทั'งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษัทที+คณะกรรมการแต่งตั' งขึ' นเป็นผู ้ที+คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนักงานเลขานุการ ซึ+ งเป็นหน่วยงานที+สนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

รายชื�อ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ID - - - 

3 นายสนัติ เนียมนิล ID - - - 

4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - X,S - 

6 นายธีรเดช จารุตั'งตรง D,S X,S - - 

7 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ D,M D,S D,S D,S 

8 นายธนัยา  หวงัธาํรง D,S,M - - - 

9 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา M - - - 

10 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา M - D,S,M - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ M - - - 

12 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 

13 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 

14 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

15 นายชวลิต หวงัธาํรง - - - D,S 

 

สัญลกัษณ์         

X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม M = ผูบ้ริหาร 

PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 
 

PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั   

PDG=บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง จาํกดั       
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1.4 ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 

 บริษทัไดแ้ต่งตั'ง นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบญัชี ตั'งแต่ วนัที+ 1 มิถุนายน 2550 

ซึ+ งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที+สํานกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ปัจจุบนั นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ดาํรงตาํแหน่งรองประธาน

เจา้หนา้ที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์รและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดงัมีรายละเอียดประวติัตามที+ระบุในขอ้ 1. 

ขอ้มูลของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

  และบริษทัไดแ้ต่งตั'ง นางสาวจินตนาสุวรรณพะโยม ตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชี

ของบริษทั (สมุห์บญัชี) ตั'งแต่วนัที+ 1 เมษายน 2551 ซึ+งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที+สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

ชื�อ – สกลุ : นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม 
ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วุฒิการศึกษา : • บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวตักิารฝึกอบรม 
 

: • หลกัสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที+ 7/2561  
จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• Corporate Venture Capital (CVC) กลยทุธิ� การลงทุนแบบใหม่ จุดประกาย 
Innovation กา้วทนัโลกธุรกิจ จดัโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ประสบการณ์การทาํงาน  • 2551 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ. ผลธญัญะ 

• i548 – 2550  หวัหนา้แผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื.อบริษทัยอ่ย 

รายชื.อกรรมการ 

บริษทั ผล  

พาลาเดียม จาํกดั 

บริษทั ผล วอเตอร์ 
จาํกดั 

บริษทั ผลธญัญะ 

(แคมโบเดีย) จาํกดั 

1. นายธีรเดช จารุตั*งตรง X   

2. นายปโยธร มุง้ทอง M   

3. นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา  M  

4. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  X  

5. นายชวลิต หวงัธาํรง   X 

6. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ / / / 

 

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผูจ้ดัการ / = กรรมการ 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 57 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “การทุจริตในองคก์รที+พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบญัชี” จดัโดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2561) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํกระดาษทาํการเพื+อมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชั+นในองคก์ร” รุ่นที+ </>? จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (ก.ย. 2561) 

- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที+ 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2561  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
ซึ+ งไดจ้ดัทาํขึ'นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีที+เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัอย่างสมํ+าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที+สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน 
ตลอดจนใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื+อ
ประโยชนต่์อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั+วไป 
 

 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีและดาํรงรักษาไวซึ้+ งระบบการบริหารความ
เสี+ยงและการควบคุมภายในที+มีประสิทธิภาพ เพื+อให้มั+นใจไดอ้ย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความ
ถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอที+จะดาํรงรักษาไวซึ้+ งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือ
การดาํเนินการในรายการที+ผิดปกติอย่างมีนยัสาํคญั และแต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบซึ+ งประกอบดว้ยกรรมการ
อิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เกี+ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เกี+ยวกบัเรื+องนี'ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทั
สามารถใหค้วามเชื+อมั+นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื+อถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย  สาํหรับงบการเงินสิ'นสุดวนัที+ 31 ธนัวาคม 2561  ซึ+ งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดง
ความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที+ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี'แลว้ 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ        นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  
                     ประธานกรรมการ             ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษัท ผลธัญญะ จาํกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี+ยง ดาํเนินธุรกิจอย่างมี
คุณธรรม ภายใตห้ลกัธรรมภิบาล โปร่งใส และเสมอภาค ตามแนวทางจรรยาบรรณธุรกิจ กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร
ความเสี+ยง ภายใตก้รอบการบริหารความเสี+ยงทั+วทั'งองคก์รที+สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารความเสี+ยงตามหลกั COSO 
ERM Framework เพื+อใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารความเสี+ยงสาํหรับผูบ้ริหารและพนกังานให้มีการนาํไปปฏิบติัจนเป็น
ส่วนหนึ+ งของวฒันธรรมองค์กร  และมุ่งมั+นที+จะพฒันาระบบบริหารจดัการความเสี+ยงขององค์กรเพื+อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายที+ตั'งไว ้สร้างความมั+นใจและความน่าเชื+อถือใหแ้ก่นกัลงทุนและผูมี้ส่วนไดเ้สียในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ   

 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ประกอบดว้ยสมาชิก จาํนวน 3 ท่าน ดงันี'  
1. นายธีรเดช จารุตั'งตรง    ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง  
2. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ  กรรมการบริหารความเสี+ยง 
3. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์   กรรมการบริหารความเสี+ยง 

 

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ไดท้บทวนบทบาทหนา้ที+ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง กาํหนด
กรอบการบริหารความเสี+ยงให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยุทธ์การดาํเนินงานของบริษทั 
รวมทั'งสนับสนุนและพฒันาการบริหารความเสี+ยงในทุกระดบัทั+วทั'งองคก์รอยา่งต่อเนื+อง สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการ
บริหารความเสี+ยงไดมี้การประชุมจาํนวน 6 ครั' ง สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี'  
 

1. แผนบริหารความเสียง การประเมนิความเสียง และการบริหารจดัการความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ไดมี้การพิจารณา กลั+นกรองให้มีการประเมินความเสี+ยงที+ครอบคลุมปัจจยัเสี+ยง

ในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกลยทุธ์ ดา้นการเงิน ดา้นการดาํเนินงาน และดา้นกฏระเบียบขอ้บงัคบั 
ตลอดจนพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแกไ้ขและเพิ+มเติมกรอบการบริหารความเสี+ยงที+อาจมีผลกระทบการบรรลุ
เป้าหมายองคก์รอยา่งต่อเนื+องและสอดคลอ้งกบัสภาวะการณ์ที+เปลี+ยนแปลงไป เพื+อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  
 

-. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ไดมี้การติดตามความกา้วหนา้ของการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเสี+ยงอยา่ง

ต่อเนื+อง รวมถึง ใหข้อ้เสนอแนะเพื+อปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีการนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และ
รายงานผลการบริหารความเสี+ยงต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 

 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ3นในองค์กร  
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง ไดมี้การส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสนบัสนุนเพื+อใหพ้นกังานทุกคนตระหนกัและเห็น

ความสาํคญัของการบริหารความเสี+ยง พนกังานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื+องการบริหารจดัการความเสี+ยง ประเมินความเสี+ยง
ที+อยูใ่นกระบวนการทาํงานของแต่ะละหน่วยงาน ไดแ้ก่ การปฐมนิเทศน์พนกังาน อบรมความรู้เรื+องการบริหารความเสี+ยง
ใหแ้ก่พนกังานในองคก์ร การสื+อสารและข่าวสารที+เกี+ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี+ยงอยา่งต่อเนื+อง  
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5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัตระหนักถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที+ดี ดาํเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 

ตรวจสอบได ้บริษทัไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื+อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด เพื+อ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั+นที+อาจเกิดขึ'นกบัธุรกิจของบริษทั มีกระบวนการควบคุมภายในที+เพียงพอเหมาะสม มีการ
ทบทวนปรับปรุงแนวปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+นให้เหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัอย่างสมํ+าเสมอ 
ตลอดจนการสื+อสารถึงลูกคา้ คู่คา้ และผูข้าย ไดรั้บทราบถึงความมุ่งมั+น การแสดงเจตนารมยก์ารต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั+น
ของบริษทั รวมถึงมีการลงนามปฏิบติัใหค้วามร่วมมือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชั+นกบัคู่คา้เป็นลายลกัษณ์อกัษร  

คณะกรรมการบริหารความเสี+ยงไดด้าํเนินการและปฏิบติัหนา้ที+ตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี+ยงที+
ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึงพฒันาระบบการบริหารความเสี+ยงใหค้รอบคลุมปัจจยัเสี+ยงในทุกมิติ อยา่ง
พอเพียงและเหมาะสมต่อเนื+อง เพื+อการควบคุมความเสี+ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที+ยอมรับได ้ 
     

 
 
 
 

                นายธีรเดช   จารุตั'งตรง  
     ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน S ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อย T ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรง
ตาํแหน่งคราวละ S ปี   

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิก S ท่าน ดงันี'   
 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนา้ที+ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
ภายใตห้น้าที+และความรับผิดชอบที+กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ในการกาํหนด
หลกัเกณฑ ์กระบวนการในการสรรหาบุคคลที+มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื+อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
คาํนึงถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี+ยวชาญที+หลากหลาย และภาวะผูน้าํ ตลอดจนวิสัยทศัน์และ
ทศันคติที+ดีต่อองคก์ร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการใหก้ารบริหารจดัการเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที+ ดี  และการพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงแนวทางประเมินผลงาน และกาํหนดค่าตอบแทนของประธาน
เจา้หนา้ที+บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง เพื+อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั  

 ในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 2 ครั' ง คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษทัทราบอย่าง
สมํ+าเสมอ โดยสรุปสาระสาํคญั ดงัต่อไปนี'   

 1. การสรรหากรรมการที+ครบกาํหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที+มี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื+อคดัเลือกแต่งตั'งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เมื+อครบกาํหนด ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้น
รายใดนาํเสนอชื+อบุคคลเพื+อรับการพิจารณาเลือกตั'งเป็นกรรมการ ดงันั'น คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจึง
เสนอใหพิ้จารณาแต่งตั'งกรรมการที+ออกตามวาระในการประชุมผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ+ง โดยในปี 2561 มีกรรมการที+ครบกาํหนดออกตามวาระ จาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายธีรเดช จารุตั'งตรง ดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการ รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และดร. พลัลภา เรืองรอง ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 
โดยที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัแต่งตั'งกรรมการทั'ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ+งตามที+
เสนอ 

2. พิจารณาค่าตอบแทนและค่าเบี' ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื+นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ
คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง เพื+อนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัเพื+อขออนุมติัต่อที+ประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจําปี และพิจารณาค่าตอบแทนสําหรับผู ้บริหารระดับสูง นําเสนออนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท ซึ+ ง
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คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัหนา้ที+ความรับผิดชอบ และเป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารระดบัสูงไวใ้น
รายงานประจาํปี 2561 ฉบบันี'แลว้  

3. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นประจาํทุกปี ในปี 2561 มีการ
ปรับแกไ้ขเพิ+มเติม เรื+องหนา้ที+และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมีการแบ่งแยก
หนา้ที+ความรับผิดชอบดา้นการสรรหาและดา้นการกาํหนดค่าตอบแทนอยา่งชดัเจน และเพิ+มเติมหนา้ที+ความรับผิดชอบเรื+อง
การกาํหนดแผนพฒันากรรมการ และแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง สอดคลอ้งกบัแนว
ปฏิบติัที+ดีของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี 

4. พิจารณาแต่งตั'งผูบ้ริหารระดบัสูง เพื+อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างองคก์รที+มีการปรับเปลี+ยน ทาํให้การบริหาร
จดัการภายในองคก์รมีประสิทธิภาพเพิ+มขึ'นและรองรับการขยายตวัทางธุรกิจ  

 5. การจดัทาํตาราง Board Matrix ซึ+ งไดจ้ดัทาํแบบประเมินขอ้มูลกรรมการรายบุคคลโดยใชข้อ้มูลจาก ทกัษะ 
ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการรายบุคคล เพื+อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาอบรมกรรมการในส่วนที+
ยงัไม่ครบถว้นอยา่งต่อเนื+อง 

 

        

      รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

                                                         ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ+ งได้รับการแต่งตั' งจากคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ          
จาํนวน S ท่านดงันี'  

 1. นายนพดล    ธีระบุตรวงศก์ลุ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสนัติ       เนียมนิล   กรรมการตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภา    เรืองรอง   กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที+และรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที+เกี+ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี+ยงทางธุรกิจ มี
การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที+เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้+มีส่วนเกี+ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั'งผูส้อบบญัชีของ
บริษทั พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 ในระหวา่งปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม _ ครั' ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการ
อาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงินและผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที+เกี+ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญั
ดงันี'  

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี Ta61 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ
การเงินรายไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี'แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื+องความถูกตอ้ง ครบถว้น การ
ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที+รับรองทั+วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที+เพียงพอ พร้อมทั' งรับทราบ
ขอ้สงัเกตและแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ+ งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที+ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการที+เกี+ยวโยงกนัหรือรายการที+อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที+สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั'งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที+ไดด้าํเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั ที+มีความ
เป็นอิสระ ตามแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี Ta61 เพื+อให้การควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

 4. กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของ 
ฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี Ta61 รวมทั'งติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบ
ประจาํปีเป็นรายไตรมาส 
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 5. สอบทานกระบวนการปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที+เกี+ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัที+
บริษทั มีไวก้ับบุคคลภายนอก ซึ+ งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที+เป็นสาระสําคญัในเรื+องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที+เกี+ยวขอ้ง 

 6. พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั'งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี Ta61  เพื+อนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัทให้ขออนุมัติจากที+ประชุมผูถื้อหุ้นประจําปี Ta61  ซึ+ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน         
ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั'ง นายเสถียร  วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขที+ Scda หรือนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที+ Saee หรือนายวิชยั  รุจิตานนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียน
เลขที+ ceac หรือนางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที+ adc_ หรือนายยทุธพงษ์  เชื'อเมืองพาน ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที+ dcca แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี Ta61 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี Ta61 บริษทัมีระบบการกาํกับดูแลกิจการและการควบคุม
ภายในที+เหมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที+เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที+เกี+ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี+ยงที+เพียงพอ 
และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที+เกี+ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการ
ปฏิบติังานที+สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการที+ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที+มีสาระสาํคญัที+จะกระทบ
ฐานะการเงินของบริษทั รวมทั'งมีการพฒันาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
อยา่งต่อเนื+อง 

 

       

         นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ 

         ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ 

เฉพาะของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ+ งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ

การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นรวมและงบกาํไรขาดทุน

และ    กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื+นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี+ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบแสดงการเปลี+ยนแปลง

ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับปีสิ'นสุดวนัเดียวกนั

และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที+สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี'  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที+            

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ'นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที+ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นวรรคความ

รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ 

ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีที+กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที+เกี+ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ

งบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื+น ๆ ซึ+งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี'  ขา้พเจา้เชื+อวา่

หลกัฐานการสอบบญัชีที+ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื+อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื+ องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื+ องต่าง ๆ ที+มีนัยสําคญัที+สุด ตามดุลยพินิจเยี+ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ

ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื+องเหล่านี'มาพิจารณาในบริบทของ

การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั'งนี'  ขา้พเจา้ไม่ได้

แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื+องเหล่านี'  
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ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเสี�ยง 

ตามที+ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มบริษทัมีสินคา้สาํเร็จรูปเป็นจาํนวน

เงิน 210.46 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที+คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ+า

กวา่ ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื+อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเนื+องจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากใน

การพิจารณาจาํนวนค่าเผื+อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือที+เหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที+คา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกี+ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที+ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื+อการลดมูลค่าสินคา้โดย 

- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพื+อระบุสินคา้ที+เคลื+อนไหวชา้และลา้สมยั 

- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 

- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ที+คงเหลือและการเคลื+อนไหวของสินคา้ เพื+อระบุสินคา้ที+คา้งนานหรือสินคา้ที+ไม่มีการ

เคลื+อนไหว 

- พิจารณาความเหมาะสมของการตั'งค่าเผื+อการลดมูลค่าของสินคา้ 

เรืองอืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับปีสิ'นสุดวนัที+           

3h ธันวาคม พ.ศ. 2560 ที+แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื+นที+อยูใ่นสาํนกังานเดียวกนั ซึ+ งแสดง

ความเห็นอยา่งไม่มีเงื+อนไขตามรายงานลงวนัที+ 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื+น ขอ้มูลอื+นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ+ งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที+อยูใ่นรายงานประจาํปีนั'น ซึ+ งคาดวา่รายงานประจาํปีจะถูก

จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที+ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี'  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื+นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื+อมั+นต่อขอ้มูลอื+น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที+เกี+ยวเนื+องกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอื+นมีความขดัแยง้ที+มี

สาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที+ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏ

วา่ ขอ้มูลอื+นมีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เมื+อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ

สื+อสารเรื+ องดังกล่าวกับผูมี้หน้าที+ในการกํากับดูแลเพื+อให้ผูมี้หน้าที+กํากับดูแลดําเนินการแก้ไขข้อมูลที+แสดงขัดต่อ

ขอ้เท็จจริง 

 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที+รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี' โดยถูกตอ้งตามที+ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน และรับผิดชอบเกี+ยวกบัการควบคุมภายในที+ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื+อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที+ปราศจาก

การแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการดาํเนินงานต่อเนื+อง เปิดเผย

เรื+องที+เกี+ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื+อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องเวน้

แต่ผูบ้ริหารมีความตั'งใจที+จะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื+องต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที+ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื+อให้ไดค้วามเชื+อมั+นอยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ

กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ+งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื+อมั+นอยา่งสมเหตุสมผลคือ ความ

เชื+อมั+นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ

ข้อมูลที+ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญที+มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที+ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื+อคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก

รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี'   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี+ยงผูป้ระกอบ

วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี+ยงจากการแสดงขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ

การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื+อ

ตอบสนองต่อความเสี+ยงเหล่านั'น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที+เพียงพอและเหมาะสมเพื+อเป็นเกณฑ์ในการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี+ยงที+ไม่พบขอ้มูลที+ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ+ งเป็นผลมาจากการ

ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี+ยงที+เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื+องจากการทุจริตอาจเกี+ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
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เอกสารหลกัฐาน การตั'งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที+ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ

ควบคุมภายใน 

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที+เกี+ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื+อออกแบบวธีิการตรวจสอบที+เหมาะสม

กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื+อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน

ของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที+ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ

การเปิดเผยขอ้มูลที+เกี+ยวขอ้งซึ+งจดัทาํขึ'นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี+ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื+องของผูบ้ริหารและจาก

หลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสาํคญัที+เกี+ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที+

อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื+องหรือไม่ ถา้

ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที+มีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้

โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที+เกี+ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น

ของขา้พเจา้จะเปลี+ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ'นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที+ไดรั้บจนถึงวนัที+ในรายงาน

ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัตอ้ง

หยดุการดาํเนินงานต่อเนื+อง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื'อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที+ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที+ควร

หรือไม่ 

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที+เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี+ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ

กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื+อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด

แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ

ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลในเรื+องต่าง ๆ ที+สาํคญั ซึ+ งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ

ตามที+ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที+มีนัยสําคญัที+พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที+มีนัยสําคญัในระบบการควบคุม

ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที+เกี+ยวขอ้งกบัความเป็น

อิสระและไดสื้+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแลเกี+ยวกบัความสมัพนัธ์ทั'งหมดตลอดจนเรื+องอื+นซึ+ งขา้พเจา้เชื+อวา่มีเหตุผล

ที+บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที+ขา้พเจา้ใชเ้พื+อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้

ขาดความเป็นอิสระ 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2561 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2561 หนา้ที+ 171 
 

จากเรื+องที+สื+อสารกบัผูมี้หนา้ที+ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื+องต่าง ๆ ที+มีนยัสาํคญัมากที+สุดในการตรวจสอบงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื+องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื+อง

เหล่านี' ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี+ยวกบัเรื+องดงักล่าว หรือใน

สถานการณ์ที+ยากที+จะเกิดขึ'น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื+อสารเรื+องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว

สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ

สื+อสารดงักล่าว 

 

 

(นายเสถียร วงศส์นนัท)์ 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3495 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

กรุงเทพฯ วนัที+ 21 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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