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9. การก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท  ยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรมตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี และ จรรยำบรรณ
ธุรกิจของบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง ก ำหนดนโยบำย หลกัเกณฑแ์ละแนวทำงปฏิบติัภำยในองคก์รแก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน ให้
มีกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย มุ่งเน้นกำรสร้ำง
คุณค่ำของธุรกิจในระยะยำว เพ่ือใหเ้กิดกำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื  

การตดิตามการปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี
บริษทั ไดจ้ดัให้มีกำรส่งเสริมและส่ือสำรขอ้มูลให้แก่พนักงำนทุกระดบัทัว่ทั้ งองค์กรรับทรำบผ่ำนระบบกำรส่ือสำร

ขอ้มูลภำยในทำงอิเลก็ทรอนิกส์ และบอร์ดประชำสมัพนัธ์ กำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ โดยมุ่งเนน้เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเขำ้ใจเพื่อ
น ำไปสู่กำรปฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและติดตำมผลกำรปฏิบติั
อยำ่งสม ่ำเสมอ ส ำหรับในปี 2562 ไม่มีประเด็นหรือสถำนกำรณ์ใดท่ีกำรปฏิบติัไม่เป็นไปตำมนโยบำยขำ้งตน้ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริษทั มุ่งมัน่พฒันำยกระดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรและปฏิบติัตำมหลกักำรท่ีดีของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(CG Code) และสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย และหลกัเกณฑ์
ในระดบัสำกล เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นตน้ บริษทัไดพ้ฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ดงัน้ี  

 บริษทั ไดรั้บกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น (AGM Checklist) ประจ ำปี 2562 จำกสมำคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย (TIA) ดว้ยคะแนน 99 โดยมีผลคะแนนเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด 672 บริษทั เท่ำกบั 93.70 คะแนน 

 บริษทั ไดรั้บกำรประเมินตำมโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษทัจดทะเบียนไทยประจ ำปี 2562 เป็น 1 ใน 193 
บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ฯ ท่ีมีคะแนนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยู่ในระดบั “ดีเลิศ” (ช่วงคะแนน 90-100 
คะแนน) หรือ “สญัลกัษณ์ 5 ดำว” จำกผลส ำรวจกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัจดทะเบียน 677 บริษทั  

 บริษทัปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี มุ่งมัน่พฒันำองคก์รให้เติบโตอยำ่งย ัง่ยืน ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บเลือกเป็น
หน่ึงในรำยช่ือหุน้ย ัง่ยนื หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2562 กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ  

 บริษทั ไดรั้บกำรรับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต ในไตรมำส 
2/2562 มีอำย ุ3 ปีนบัจำกวนัท่ีมีมติใหก้ำรรับรองเม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 

การน าหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้  
คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงบทบำทหน้ำท่ีในฐำนะผูน้ ำองค์กรท่ีสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำร ไดน้ ำหลกัปฏิบติัตำม

แนวทำง CG Code 2560 ทั้ง 8 ขอ้ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์มำปรับใชใ้ห้เหมำะสม และมี
กำรติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมหลกักำรอย่ำงเคร่งครัด โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 7/2562 เม่ือวนัท่ี 20 
กนัยำยน 2562 ไดพิ้จำรณำทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (ฉบบัปรับปรุง คร้ังท่ี 2) ให้เป็นไปตำมแนวทำง CG Code 2560 
แนวทำงปฏิบติัดงักล่ำวครอบคลุมถึง กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำรและพนกังำน หน่วยงำนก ำกบัดูแล และหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน 
ซ่ึงไดอ้นุมติัและประกำศใชต้ั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยำยน 2562 และอยูร่ะหวำ่งปรับปรุงคู่มือกำรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยขำ้งตน้ 
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 ในปี 2562 บริษทัได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติต่ำงๆ ให้สอดคลอ้งเหมำะสม ได้แก่ ทบทวน
โครงสร้ำงกลุ่มบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยให้สอดคลอ้งบทบำทหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร (CG Code) นโยบำยกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน นโยบำยกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรซ้ือขำย
หลกัทรัพยข์องบริษทั นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้สอดคลอ้งโครงสร้ำงต ำแหน่งงำนองคก์ร 
และหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำร และผูบ้ริหำรให้สอดคลอ้งตำมมำตรำ 59 แห่งพ.ร.บ.
หลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 และประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต.ท่ีมีกำรปรับเปล่ียนวิธีกำรรำยงำนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นตน้ ตลอดจน
ก ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศของบริษทั เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บุคคลทุกกลุ่มเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั  

นอกจำกน้ี บริษทัยงัไดก้ ำหนดนโยบำยวฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” เป็นแนวทำงในกำรพฒันำบุคลำกรของบริษทัซ่ึง
ถือเป็นทรัพยำกรท่ีมีควำมส ำคญัในกำรขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้ำหมำย เพ่ือใหอ้งคก์รสำมำรถเติบโตไดอ้ยำ่ง
ย ัง่ยนื 

โดยในปี 2562 มีเร่ืองท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมำตรกำรทดแทนท่ีเหมำะสม ดงัต่อไปน้ี 
ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1. คณะกรรมกำรควรประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระมำกกว่ำ
ก่ึงหน่ึง ถำ้ประธำนกรรมกำรบริษทัไม่เป็นกรรมกำรอิสระ 
และมีกรรมกำรท่ีมิใช่ผูบ้ริหำรมำกกวำ่ร้อยละ 66 

ประธำนกรรมกำรเป็นบุคคลคนละคนกบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร มีกำรแบ่งแยกหน้ำท่ี
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดับสูงอย่ำงชัดเจน ไม่มีส่วนร่วม
บริหำรงำนประจ ำ สำมำรถถ่วงดุลอ ำนำจระหวำ่งกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรบริหำร 

2. คณะกรรมกำรควรก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นับจำกวนัท่ีแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระคร้ังแรก 

3. คณะกรรมกำรควรก ำหนดจ ำนวนวำระท่ีด ำรงต ำแหน่ง
ติดต่อกนัไดน้ำนท่ีสุดของกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ย 

คณะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยอ่ยมีวำระด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี ยงัไม่มีกำรก ำหนด
วำระต่อเน่ืองของกรรมกำรอิสระ 9ปี  เน่ืองจำกคณะกรรมกำรเช่ือมัน่ว่ำกรรมกำรทุกท่ำน
เป็นผู ้ท่ี มีควำมรู้  ประสบกำรณ์ เป็นกรรมกำรท่ี เ ป็นอิสระจำกฝ่ำยจัดกำร ไม่ มี
ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัท่ีจะท ำให้มีขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็น
อิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกับผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือมีอ ำนำจควบคุม ไม่ถูก   
โนม้นำ้วหรือครอบง ำจำกฝ่ำยจดักำร มีคุณสมบติัตำมนิยำมกรรมกำรอิสระตำมขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลท. และของบริษทั 

4. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็น
กรรมกำรอิสระทั้งคณะ 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน ตอ้งมีกรรมกำร
อิสระอยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึง องคป์ระชุมเกินก่ึงหน่ึง โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ 

5. ก ำหนดให้กรรมกำรหรือผู ้บ ริหำรระดับสูงแจ้งต่อ
คณะกรรมกำรหรือผูท่ี้กรรมกำรมอบหมำยเก่ียวกบักำรซ้ือ 
ขำยหุ้นของบริษทัตนเองอยำ่งน้อย 1 วนัล่วงหน้ำ ก่อนท ำ
กำรซ้ือขำย 

คณะกรรมกำรได้ก  ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูลและสำรสนเทศของบริษทั โดยมี
แนวทำงและกระบวนกำรเปิดเผยขอ้มูล และBlackout Period (30วนั) ตลอดจนมำตรกำร
ป้องกำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบของกรรมกำร ผูบ้ริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภำวะ ตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูล ห้ำมน ำข้อมูลท่ียงัไม่เปิดเผยต่อ
สำธำรณชนไปใช้กระท ำรำยกำรหรือเพ่ือประโยชน์ส่วนตนท่ีอำจเกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ ถือเป็นควำมผิดอยำ่งร้ำยแรง ตำมท่ีระบุไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยกำรใช้
ขอ้มูลภำยในและแนวทำงปฏิบติัในกรณีท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทั้งฉบบัภำษำไทยและองักฤษ ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.pdgth.com ภำยใตห้ัวขอ้ “การก ากับดูแลกิจการ” เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทรำบ อีกทั้งมีกำร
เผยแพร่ใหแ้ก่พนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทรำบผำ่นระบบกำรส่ือสำรขอ้มูลภำยใน 

 

http://www.pdgth.com/
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กำรติดตำมกำรปฏิบติัและรำยงำนภำพรวมของกำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีของบริษทัในปี 2562 มี
สำระส ำคญัดงัน้ี 

หลกัปฏิบัต ิ1:  ตระหนักถึงบทบาทความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยัง่ยืน 
  คณะกรรมกำรบริษทั ในฐำนะผูน้ ำสูงสุดขององค์กร ตระหนกัถึงบทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบในฐำนะผูก้  ำกบั
ดูแลใหอ้งคก์รมีกำรบริหำรจดักำรท่ีดี ประกอบธุรกิจอยำ่งมีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้ำงมูลค่ำแก่กิจกำร
ในระยะยำว มีแนวทำงในกำรปฏิบติั ดงัน้ี 

1.1 ก ำหนดวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกัองค์กรร่วมกับฝ่ำยบริหำร มีควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับ
วสิยัทศัน์และพนัธกิจองคก์ร “เป็นบริษัทช้ันน ำของประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียนที่มีควำมยั่งยืนในธุรกิจสินค้ำและ
บริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ส่ิงแวดล้อม” ก ำหนดเป็นแผนกลยุทธ์กำรเติบโตอย่ำงย ัง่ยืนด้วย Growth 
(Corporate Strategy) Speed (Business Strategy) และ Expert/Cost (Functional Strategy) เพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ี
ก ำหนด โดยท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เม่ือวนัท่ี 13 ธันวำคม 2562 ได้มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์องค์กร และ
งบประมำณประจ ำปี 2563 ตำมกรอบแนวทำงกลยทุธ์ต่อเน่ืองจำกปีก่อนและน ำไปเช่ือมโยงกบัแนวทำงกำรพฒันำควำม
ยัง่ยืนของบริษทั และมุ่งเน้นส่งเสริมให้น ำนวตักรรมและเทคโนโลยีมำใชใ้ห้ในกำรประมวลผลเพ่ือกำรวิเครำะห์ท่ี
รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  ำ และปรับปรุงกระบวนกำรปฏิบติังำนหลกัขององคก์รท่ีจะส่งเสริมกำรบริกำรลูกคำ้ คู่คำ้ และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนระบบปฏิบัติกำรให้มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผล และส่งเสริม ผลกัดันในกำร
เสริมสร้ำง “PHOL-D” ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์รอยำ่งต่อเน่ือง 

1.2 กำรก ำกบัดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเปรียบเทียบกบัเป้ำหมำย มีกำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็น  
รำยไตรมำส เพื่อประเมินและปรับปรุงกำรปฏิบติังำนใหเ้หมำะสมตำมสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

1.3 จดัท ำกฎบตัรคณะกรรมกำรบริษทั ท่ีระบุหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบติัหน้ำท่ีของกรรมกำรทุกคน โดยก ำหนดให้กรรมกำรก ำกบัดูแลให้กำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภำยใตก้รอบจริยธรรมท่ีดี รวมถึงกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ
ขอ้บงัคบั มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนแนวทำงท่ีไดก้ ำหนดไว ้ทั้งน้ี รวมถึงอ ำนำจอนุมติัของคณะกรรมกำรบริษทัใน
เร่ืองต่ำงๆตำมท่ีก ำหนด 

หลกัปฏิบัต ิ2:  ก าหนดวตัถุประสงค์และนโยบายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
คณะกรรมกำรบริษทั ไดพิ้จำรณำทบทวนและอนุมติัวิสัยทศัน์และพนัธกิจในปีท่ีผ่ำนมำ พิจำรณำอนุมติักลยุทธ์และ

แผนงำนประจ ำปีท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจและเป้ำหมำยขององคก์ร โดยค ำนึงถึงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจและปัจจยั
เส่ียงดำ้นต่ำงๆ และก ำหนดนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนื ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อ
สงัคม ค ำนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย พฒันำและสร้ำงรำกฐำนของธุรกิจใหน้ ำไปสู่กำรเติบโตอยำ่งย ัง่ยนื โดยใชห้ลกักำรสร้ำงคุณค่ำ
ร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในกำรสร้ำงคุณค่ำร่วมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยตำมแนวคิด “ร่วมสร้ำงส่ิงท่ีดีกวำ่” 
(Better Together) ใหค้รอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ผำ่นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั  

โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 ได้พิจำรณำทบทวนนโยบำยกำร
พฒันำอยำ่งย ัง่ยืน ให้ครอบคลุมมิติ เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยอนุมติัเพ่ิมเติมนโยบำยดำ้นภำษี นโยบำยกำรปฏิบติัและ
กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน ตำมขอ้เสนอแนะจำกกำรเขำ้ร่วมโครงกำร THSI Coaching เพ่ือพฒันำกระบวนกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นควำม
ยัง่ยนื จดัโดยฝ่ำยพฒันำบรรษทัภิบำล ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 (สำมำรถดูขอ้มูลรำยงำนควำมยัง่ยนื ประจ ำปี 2562 ไดท่ี้หนำ้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com) 
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หลกัปฏิบัต ิ3:  เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทัท่ีไดรั้บแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมกำรชุดยอ่ยต่ำงๆ ประกอบดว้ยบุคคลซ่ึงมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ทกัษะประสบกำรณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ใหแ้ก่บริษทั ดูแลรับผิดชอบงำนในแต่ละดำ้น เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมัน่ใจไดว้ำ่บริษทัมี
กำรกลั่นกรองและด ำเนินงำนอย่ำงรอบคอบ ปฏิบัติงำนด้วยควำมระมดัระวงั ซ่ือสัตย์ และมีควำมรับผิดชอบ ประกอบด้วย 
คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจด ำเนินกำร และหนำ้ท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละชุดไวอ้ยำ่ง
ชัดเจน ในกฎบัตรคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยมีประธำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกคณะ ท ำหน้ำท่ีดูแลกำรปฏิบัติงำนให้
สอดคลอ้งกบันโยบำยของคณะกรรมกำรบริษทั และมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งต่อเน่ือง 

 องค์ประกอบ  
ตำมขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดใหมี้คณะกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่ 5 คน เลือกตั้งโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และกรรมกำรไม่นอ้ยกวำ่

ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้ งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยู่ในรำชอำณำจกัร มีจ ำนวนกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร กรรมกำรอิสระ และ
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร ในสัดส่วนท่ีถ่วงดุลอ ำนำจอยำ่งเหมำะสม และตอ้งมีสัดส่วนกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงในสำมของ
กรรมกำรทั้งหมด 

 ทั้งน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำ
เลือกตั้งเป็นกรรมกำรในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีไดต้ำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมกำรท่ีพน้
วำระใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง จะมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม รวมถึงผลงำนของกรรมกำรในรอบปีท่ี
ผ่ำนมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุ้น เม่ือผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัต่อไป   

(องคป์ระกอบคุณสมบติัคณะกรรมกำร ขอบเขตอ ำนำจหนำ้ท่ีคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแสดงรำยละเอียดในหัวขอ้ 
“โครงสร้ำงกำรจดักำร”) 

คณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถท่ีหลำกหลำย มีจ ำนวนท่ีเหมำะสมกบัขนำดของ
กิจกำร ในปัจจุบนัมีกรรมกำรทั้งหมด 9 คน ประกอบดว้ย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2  คน กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 7  คน ใน
จ ำนวนน้ีมีกรรมกำรอิสระจ ำนวน 4  คน คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของกรรมกำรทั้งคณะ โดยกรรมกำรแต่ละคนมีวำระด ำรงต ำแหน่ง
ครำวละ 3 ปี 
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 รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัที่ด ารงต าแหน่ง 
คร้ังแรก 

ปีที่ได้รับแต่งตั้ง 
ล่าสุด 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล/1 
3. นำยสนัติ เนียมนิล/1 

4. ดร.พลัลภำ เรืองรอง 
5. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง/1 

6. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 
7. นำยชวลิต หวงัธ ำรง /2 
8. นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
9. นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 

ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 
กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

12 กนัยำยน 2550 
12 กนัยำยน 2550 

10 พฤษภำคม 2559 
19 กนัยำยน 2560 
12 กนัยำยน 2550 
12 ตุลำคม 2558 

12 กนัยำยน 2550 
20 เมษำยน 2556 
30 เมษำยน 2556 

2561 
2560 
2560 
2561 
2561 
2562 
2562 
2562 
2562 

หมำยเหตุ: 
 /1 เป็นกรรมกำรท่ีจะพน้ต ำแหน่งตำมก ำหนดวำระ และได้รับกำรเสนอแต่งตั้ งให้กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุ้น         
ประจ ำปี 2563 วนัท่ี 28 เมษำยน 2563 
/2 นำยชวลิต หวงัธ ำรง เคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตั้งแต่วนัท่ี 12 กนัยำยน 2550 ซ่ึงครบวำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2560 และไดแ้ต่งตั้งกลบั
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 
 
 วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดรั้บเลือกตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตำมขอ้บงัคบับริษทัในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีทุก
คร้ัง ให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม สอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.บริษทัมหำชนจ ำกดั และเม่ือครบวำระแลว้อำจไดรั้บเลือกตั้ง
กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงก็ได ้กรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทนคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑ ์เสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง
ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเท่ำวำระท่ีเหลืออยู ่
 การพ้นจากต าแหน่ง 

นอกจำกกำรพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรจะพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ ตำย หรือลำออก หรือขำดคุณสมบติั หรือมี
ลกัษณะตอ้งห้ำมตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.2 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั โดยมีหนำ้ท่ีสรรหำบุคคลท่ีมี

ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์หลำกหลำย มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก ำหนด เป็น
ประโยชน์สอดคลอ้งกบักลยทุธ์กำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ตำม Skill Matrix ของคณะกรรมกำร ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยของ
กรรมกำร ควำมเป็นอิสระและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดีหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำร เม่ือถึงครำวท่ี
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัวำ่งลงหรือกรรมกำรถึงก ำหนดออกตำมวำระ โดยมีแนวทำงในกำรพิจำรณำ ดงัน้ี 
 การสรรหากรรมการ 
 บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในกำรเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม นอกเหนือจำกฐำนขอ้มูล
กรรมกำรจำกสถำบนัท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั ส ำหรับกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรรำยเดิม จะพิจำรณำ
จำกผลกำรปฏิบติังำนในปีท่ีผำ่นมำ กำรอุทิศเวลำ และกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมต่ำงๆ ของกรรมกำรแต่ละคน และตอ้งไม่มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำย มำประกอบกำรพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่หรือทดแทนต ำแหน่งท่ีวำ่งลงดงักล่ำว 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 59 
 

 การสรรหากรรมการอสิระ 
 พิจำรณำจ ำนวนกรรมกำรอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษทั อย่ำงน้อยตอ้งมีหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดและมีคุณสมบติัตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ ให้มีควำมสอดคลอ้งและเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. 
และขอ้บงัคบับริษทั ทั้งน้ี คณะกรรมกำรเช่ือมัน่วำ่กรรมกำรทุกท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ประสบกำรณ์ เป็นกรรมกำรท่ีเป็นอิสระจำกฝ่ำย
จดักำร ไม่มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทัท่ีจะท ำให้มีขอ้จ ำกดัในกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือมีอ ำนำจควบคุม ไม่ถูกโนม้นำ้วหรือครอบง ำจำกฝ่ำยจดักำร มีคุณสมบติัตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ
ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. ตลท. และตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำกรรมกำรท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 โดยกำรเสนอแต่งตั้งกรรมกำรหรือกรรมกำรอิสระ เป็นอ ำนำจของท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งในกำรประชุมสำมญั
ผูถื้อหุน้ประจ ำปี โดยกำรพิจำรณำกลัน่กรองและเสนอจำกคณะกรรมกำรบริษทั 
 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน จะพิจำรณำผูบ้ริหำรระดบัสูงจำกภำยในองคก์รเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งผูน้ ำ
องคก์ร เป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ทกัษะประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจทั้งทำงตรงและทำงออ้ม หรืออำจเป็นบุคคลภำยนอก
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหำรก็ได ้ทั้งน้ี เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมท่ีสุดเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งผูน้ ำองคก์รสู่กำรเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คง
และยัง่ยนื โดยเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัฯ เพ่ือพิจำรณำเห็นชอบและอนุมติัแต่งตั้ง 
 (รำยละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรและผูบ้ริหำร แสดงในหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรจดักำร”)   

3.3 คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ จ ำนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรร
หำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ควำมช ำนำญท่ีเหมำะสมในกำรท ำหนำ้ท่ีเป็น
กรรมกำรเฉพำะเร่ือง ตำมขอ้บงัคบับริษทัก ำหนด เพ่ือช่วยกลัน่กรองงำนดำ้นต่ำงๆท่ีไดรั้บมอบหมำย โดยไดก้ ำหนดคุณสมบติั วำระ
ด ำรงต ำแหน่ง และขอบเขตหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ รำยละเอียดแสดงในหวัขอ้ “โครงสร้ำงกำรจดักำร”   

โดยคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะจะรำยงำนผลกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบเป็นรำย
ไตรมำส และรำยงำนกำรท ำหนำ้ท่ีในรอบปีท่ีผำ่นมำต่อผูถื้อหุน้แสดงไวใ้นแบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 คน โดยกรรมกำรตรวจสอบทุกคนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจ 

และประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับงำนตรวจสอบ โดยมีนำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และจบ
กำรศึกษำดำ้นบญัชีและกำรเงิน และมีประสบกำรณ์เพียงพอท่ีจะท ำหน้ำท่ีในกำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทั สอบทำน
ควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในและบริหำรควำมเส่ียง สอบทำนกำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน โดยท ำหนำ้ท่ีสอบทำนกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยและระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลส่งเสริมให้พฒันำ
ระบบรำยงำนทำงกำรเงินและบญัชีให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมทั้งสอบทำนให้มีระบบกำรควบคุมภำยใน กำรตรวจสอบ
ภำยใน และกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภำพ 

 
 
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 60 
 

โดยในปี 2562 บริษทั ใชบ้ริกำรจดัจำ้งผูต้รวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 โดยมี บริษทั ตรวจสอบภำยใน
ธรรมนิติ จ ำกดั ท ำหนำ้ท่ีตรวจสอบกำรปฏิบติัตำมนโยบำย และแนวทำงปฏิบติัเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในขององคก์รเพ่ือให้
มัน่ใจไดว้่ำมีกำรควบคุมเพียงพอเหมำะสม โดยมีผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูป้ระสำนงำนภำยใน และติดตำมผลกำร
ปฏิบติัและกำรรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ รวมทั้งมีกำรปรึกษำหำรือกบัผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำ 
และผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกฎหมำยและกำรบญัชีเป็นประจ ำ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมีกำรประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ำย
จดักำรเขำ้ประชุมเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อขอควำมเห็นจำกผูส้อบบญัชีในเร่ืองต่ำงๆ นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรตรวจสอบยงั
สำมำรถหำท่ีปรึกษำภำยนอกท่ีเป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่ำใชจ่้ำยทั้งหมด 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีกำรประชุม 6 คร้ัง กรรมกำรทุกคนเขำ้ประชุมครบทุกคร้ัง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน และตอ้งมีกรรมกำรอิสระอยำ่ง

น้อย 2 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนต้องเป็นกรรมกำรอิสระ เพื่อท ำหน้ำท่ีพิจำรณำ ทบทวน
โครงสร้ำง องคป์ระกอบ คุณสมบติัท่ีหลำกหลำยของกรรมกำร พิจำรณำทกัษะกรรมกำร Board Matrix เพื่อใชเ้ป็นแนวทำงพฒันำ
กรรมกำรอยำ่งต่อเน่ือง และกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีครบวำระ หรือแทนกรรมกำรท่ี
ลำออก ตลอดจนกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง ท่ีสอดคลอ้งกบัตลำดในอุตสำหกรรมลกัษณะเดียวกนั โดย
ใชผ้ลส ำรวจค่ำตอบแทนกรรมกำรจำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนมีกำรประชุม 3 คร้ัง กรรมกำรทุกคนเขำ้ประชุมครบทุกคร้ัง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมส่ียง ประกอบดว้ย  กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือผูท้รงคุณวฒิุจำกบุคคลภำยนอก ซ่ึง

ได้รับกำรแต่งตั้ งโดยคณะกรรมกำรบริษทั จ ำนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 2 คน และกรรมกำร
ผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน ปัจจุบนัมีจ ำนวน 3 คน โดยมีนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง เป็นประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
บริหำร และกรรมกำรผูท้รงคุณวฒิุจำกภำยนอก มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบตำมท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ก ำหนด
กรอบกำรบริหำรควำมเส่ียงให้เหมำะสมและเช่ือมโยงกลยทุธ์กำรด ำเนินงำนของบริษทั ทบทวนปัจจยัเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กรและจดัหำมำตรกำรป้องกนัควำมเส่ียงให้เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนทบทวน
นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเร่ืองกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เหมำะเหมำะสม และรำยงำนผลกำรบริหำรควำม
เส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นรำยไตรมำส  

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงมีกำรประชุม 5 คร้ัง กรรมกำรทุกคนเขำ้ประชุมครบทุกคร้ัง 

3.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 
 บริษทั ก ำหนดโครงสร้ำงกำรจดักำรท่ีแบ่งแยกอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำรในระดบัต่ำงๆไวอ้ย่ำง
ชดัเจน โดยกำรพิจำรณำและตดัสินใจเร่ืองท่ีส ำคญัๆ จะตอ้งผ่ำนกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
เพ่ือถ่วงดุลและสอบทำนใหเ้กิดควำมโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 การรวมหรือแยกต าแหน่ง 
 บริษทัมีนโยบำยในกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบของประธำนกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเหมำะสม และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือใหมี้กำรถ่วงดุลอ ำนำจ โดยแยก
หนำ้ท่ีกำรก ำกบัดูแลและบริหำรงำนออกจำกกนั มีบทบำทหนำ้ท่ี ดงัน้ี 
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 ประธานกรรมการ ไม่มีอ ำนำจลงนำมผูกพนับริษทั ไม่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน และไม่มีควำมสัมพนัธ์ใดๆกบัฝ่ำย
บริหำร มีบทบำทในกำรก ำกบัดูแลใหก้ำรท ำหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำรบริษทัใหมี้ประสิทธิภำพ ปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำร
ท่ีดีและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดแผนกำรประชุมล่วงหน้ำ 
(ประจ ำปี) ก ำหนดระเบียบวำระประชุมตำมหนำ้ท่ีรับผิดชอบร่วมกบัประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร แต่ไม่ไดเ้ขำ้ไปมีส่วนร่วมในกำร
บริหำรงำนประจ ำของบริษทั ด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นตำมขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผูบ้ริหำรสูงสุดขององคก์รท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทั ท ำหนำ้ท่ีบริหำร
จดักำรบริษทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยและทิศทำงท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดไว ้ภำยใตก้รอบอ ำนำจหนำ้ท่ีไดรั้บและผงัโครงสร้ำง
องค์กรของบริษทั เป็นผูถ่้ำยทอดวิสัยทศัน์ ทิศทำงและกลยุทธ์ เพ่ือให้ผูบ้ริหำรน ำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงกำรควบคุม ดูแล 
ติดตำมใหมี้กำรด ำเนินกำรตำมแผนกลยทุธ์และงบประมำณท่ีก ำหนด และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเทียบกบัแผนงำนและเป้ำหมำย 
พร้อมค ำช้ีแจงอธิบำยเหตุผลในกรณีท่ีไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยและแนวทำงแกไ้ข น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็น   
รำยไตรมำส 
 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ เป็นผูบ้ริหำรสูงสุดท่ีดูแลรับผิดชอบดำ้นบญัชีและกำรเงิน ท ำหนำ้ท่ีบริหำรจดักำรดำ้น
บญัชีและกำรเงิน โดยก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรกำรเงิน ทรัพยสิ์นองคก์ร ก ำหนดกลยุทธ์กำรเงิน บญัชี และภำษีอำกร เพ่ือสร้ำง
สภำพคล่องทำงกำรเงินใหก้บัองคก์ร 

3.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษทั สนบัสนุนให้กรรมกำรทุกคนตอ้งเขำ้ร่วมประชุมอยำ่งสม ่ำเสมอโดยมีกำรก ำหนดตำรำงประชุม
ล่วงหนำ้ทั้งปี (พฤหัสบดีท่ี 2 หรือ 3) เพ่ือให้กรรมกำรสำมำรถจดัสรรเวลำเขำ้ร่วมประชุมเพ่ือรับทรำบและพิจำรณำตดัสินใจเร่ือง
ส ำคญัต่ำงๆ ของบริษทั และอำจมีกำรประชุมคร้ังพิเศษท่ีมีควำมส ำคญัเร่งด่วน ตอ้งไดรั้บควำมเห็นชอบจำกประธำนกรรมกำร
บริษทั เป็นกรณีไปตำมระเบียบขอ้บงัคบับริษทั 
  โดยประธำนกรรมกำร และประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ร่วมกนัพิจำรณำเร่ืองระเบียบวำระกำรประชุมและเปิดโอกำสให้
กรรมกำรสำมำรถเสนอเร่ืองต่ำงๆ (ถำ้มี) เพ่ือพิจำรณำเป็นวำระประชุม เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วและลดปริมำณกำรใชก้ระดำษ 
เลขำนุกำรบริษทัจดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสำรกำรประชุมแก่กรรมกำรผ่ำนทำงอีเมล และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำน 
Google Site เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 7 วนั เพื่อใหก้รรมกำรไดมี้เวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ และใชแ้อปพลิเคชนั Line กลุ่มใน
กำรติดต่อส่ือสำรระหวำ่งกนัของคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั 
  ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำร 10 คร้ัง และกำรประชุมกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คร้ัง โดยกรรมกำรเขำ้ร่วม
ประชุมโดยเฉล่ียร้อยละ 98.89 ของจ ำนวนคร้ังกำรประชุม สอดคล้องกับนโยบำยกำรส่งเสริมให้กรรมกำรบริษัทแต่ละคน             
เขำ้ประชุมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของกำรประชุมทั้งหมด โดยก ำหนดให้กำรประชุมแต่ละคร้ังมีกรรมกำรเขำ้ร่วมในท่ีประชุม       
ไม่นอ้ยกวำ่ 2 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงครบองคป์ระชุม  
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  ตำรำงแสดงกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประจ ำปี 2562 มีดงัน้ี 
 

ล าดบั 
 

รายช่ือกรรมการ 
ปี 2562 

จ านวนการเข้าร่วมประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด การประชุม 
โดยไม่ม ี
กรรมการ 

ที่เป็นผู้บริหาร 

การเข้าร่วม 
ประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้น 
ปี 2562 

กรรมการ 
บริษทั 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 10/10 

(100%) 
- 3/3 

(100%) 
- 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 10/10 

(100%) 
6/6 

(100%) 
3/3 

(100%) 
- 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
3 นำยสนัติ เนียมนิล 10/10 

(100%) 
6/6 

(100%) 
- - 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
4 ดร.พลัลภำ  เรืองรอง 10/10 

(100%) 
6/6 

(100%) 
- - 1/1 

(100%) 
- 

5 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง 10/10 
(100%) 

- - 5/5 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

6 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 10/10 
(100%) 

- 3/3 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

7 นำยชวลิต หวงัธ ำรง /3 6/6 
(100%) 

- - - 1/1 
(100%) 

- 

8 นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 10/10 
(100%) 

- - 5/5 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

9 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 9/10 
(90%) 

- - - - 1/1 
(100%) 

10 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ/4 - - - 5/5 
(100%) 

- - 

หมำยเหตุ:  
/3 ล ำดบัท่ี 7 นำยชวลิต หวงัธ ำรง นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 เขำ้ร่วมประชุมคร้ังแรก
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 
/4 ล ำดบัท่ี 10. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภำยนอก ท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และท่ีปรึกษำดำ้นบริหำรควำมเส่ียง
ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภำพนัธ์ 2557 

  ประธำนกรรมกำร ท ำหนำ้ท่ีประธำนในท่ีประชุมมีบทบำทในกำรเป็นผูน้ ำและควบคุมกำรประชุมใหเ้ป็นไปอยำ่งรำบร่ืน 
จดัสรรเวลำใหก้รรมกำรอภิปรำยสำระส ำคญัอยำ่งเพียงพอ สนบัสนุนให้กรรมกำรทุกคนมีโอกำสแสดงควำมคิดเห็นไดอ้ยำ่งอิสระ 
ในกำรประชุมอำจเชิญผูบ้ริหำรระดบัสูงหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทัยอ่ย ให้เขำ้ร่วมประชุม เพ่ืออธิบำยช้ีแจง
ขอ้มูลประกอบกำรตดัสินใจเป็นกำรเฉพำะเร่ือง (ถำ้มี)   

 กำรลงมติในท่ีประชุมใชม้ติเสียงขำ้งมำกโดยกรรมกำรคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขำ้
ร่วมประชุม หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น หำกคะแนนเสียงเท่ำกนัประธำนในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเสียงช้ีขำด 

 เม่ือเสร็จส้ินกำรประชุม เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูมี้หนำ้ท่ีจดัท ำรำยงำนกำรประชุมท่ีครอบคลุมสำระส ำคญัอยำ่งครบถว้น 
เสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัรับรองในวำระแรกของกำรประชุมคร้ังต่อไป และประธำนกรรมกำรบริษทัลงลำยมือช่ือ
รับรองควำมถูกตอ้ง และจดัเก็บรำยงำนกำรประชุมท่ีรับรองลงนำมแลว้ถือเป็นเอกสำรส ำคญัของบริษทั จดัจดัเก็บเอกสำรผ่ำน 
Google Site เพื่อควำมปลอดภยัขอ้มูลและกำรสืบคน้อำ้งอิง และขอ้มูลตน้ฉบบัรูปแบบแฟ้มเอกสำรจดัเก็บอยำ่งนอ้ย 5 ปี  
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 คณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์องคก์รไปปฏิบติัและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเทียบกบั
เป้ำหมำยเป็นประจ ำทุกไตรมำส และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในกำรปรับแผนกลยทุธ์อยำ่งเหมำะสม  ส ำหรับเดือนท่ีไม่มี
กำรประชุมกรรมกำรจะไดรั้บทรำบสรุปผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถำ้มี) อยำ่งต่อเน่ือง โดยจดัส่งเอกสำรสรุปผล
กำรด ำเนินงำน ตลอดจนข่ำวสำรส ำคญัของบริษทัรวมถึงกำรปรับปรุงหลกัเกณฑห์รือขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลำดหลกัทรัพยฯ์ 
และส ำนกังำน ก.ล.ต. ใหแ้ก่กรรมกำรบริษทั ส่ือสำรผำ่นทำงอีเมลโดยเลขำนุกำรบริษทัเป็นผูด้  ำเนินกำรครบถว้น 

 บริษทัมีเลขำนุกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท ำหน้ำท่ีในกำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรประชุม
คณะกรรมกำรบริษทั และกำรประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงกำรสนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก ำหนดตำม
กฎหมำยและระเบียบปฏิบติัต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.6 การประชุมกรรมการทีไ่ม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 

   คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยไดก้ ำหนดใหมี้กำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่
เป็นผูบ้ริหำร เพ่ือกำรเสนอขอ้คิดเห็นและแนวทำงในกำรบริหำรจดักำร และกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงกำรพฒันำดำ้นต่ำงๆ 
ในปี 2562 มีกำรประชุมระหวำ่งกรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 1 คร้ัง เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562  ซ่ึงประธำนกรรมกำรไดส้รุปผลกำร
ประชุมและเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือทรำบและแจง้ให้แก่ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรทรำบและด ำเนินกำรเก่ียวกบั
ประเด็นดงักล่ำว 

3.7 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
   เลขานุการบริษัท 
   คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคัญของบทบำทหน้ำท่ีของเลขำนุกำรบริษทั  ซ่ึงมีส่วนช่วยสนับสนุนกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ปฏิบติัถูกตอ้งตำมหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
 คณะกรรมกำรบริษทัไดแ้ต่งตั้งนำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ด ำรงต ำแหน่ง เลขำนุกำรบริษทั โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีปฏิบติัตำม
ขอ้บงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ ควำมระมดัระวงั และ
ควำมซ่ือสตัยสุ์จริต ท ำหนำ้ท่ีประสำนงำนระหวำ่งกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยจดักำร ดูแลประสำนงำนดำ้นกฎหมำย กฎเกณฑต์่ำงๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง สนับสนุนให้ด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งกำรติดตำมผลกำรปฏิบติั ตำมมติของคณะกรรมกำร
บริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจดัท ำและจดัเก็บเอกสำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด และด ำเนินกำรอ่ืนๆ ตำมท่ี
คณะกรรมกำรมอบหมำย โดยไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริษทัไวใ้นแบบรำยงำน 56-1 และรำยงำน
ประจ ำปี 
 ประวตัโิดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 
 นางสาวเสาวภา ชูรุจพิร 
 เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 วุฒิการศึกษา : บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำกำรบญัชี มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
 ประวตัิการฝึกอบรม  

 - CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit) 
 - หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
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   หลกัสูตรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) 
 - Enhancing Good Corporate Governance base on CGR Scorecard (IOD) 
 - IOD-Open House: บทบำทเลขำนุกำรบริษทัในกำรส่งเสริมดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใหก้บัองคก์ร 
 - 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 
 

  ในปี 2562 เลขำนุกำรบริษทัไดเ้ขำ้รับกำรอบรมสมัมนำ รับฟังกำรช้ีแจง และกำรปรับปรุงหลกัเกณฑต์่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
จดัโดยหน่วยงำนก ำกับดูแลบริษทัจดทะเบียน เพ่ือน ำมำใชใ้นกำรปรับปรุงงำนเลขำนุกำรบริษทัและกำรก ำกบัดูแลกิจกำรให้มี
ประสิทธิภำพเพ่ิมข้ึน (รำยละเอียดแสดงในหวัขอ้ 3.8.4 กำรพฒันำควำมรู้กรรมกำรและเลขำนุกำรบริษทั) 

3.8 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 
  3.8.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 
  คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้น ำผลกำรประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรบริษัทและคณะกรรมกำรชุดย่อยในด้ำนต่ำงๆ  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลกำรก ำกบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมกำรบริษทั ส ำหรับปี 2562 คณะกรรมกำรก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำร
ปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรทั้ง 2 แบบ คือ ประเมินตนเองคณะกรรมกำรทั้งคณะ และประเมินตนเองรำยบุคคล โดยใชแ้บบประเมิน
ตนเองตำมแนวทำงตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีก่อน ประกอบดว้ย 

  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของคณะของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 
  หัวขอ้กำรประเมินประกอบดว้ย 6 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร ควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ ควำมเหมำะสมกรรมกำรอิสระ คุณสมบติัคณะกรรมกำรชุดยอ่ยแต่ละคณะ (2) บทบำท หนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร กำรใหค้วำมส ำคญัต่อกำรพิจำณำก ำหนด นโยบำย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจ ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
กำรทบทวนนโยบำยกำรก ำกบัดูกิจกำรและกำรน ำไปปฏิบติั รวมถึงจรรยำบรรณธุรกิจ กำรประเมินผลและค่ำตอบแทน (3) กำร
ประชุมคณะกรรมกำร กำรก ำหนดวำระประชุม และควำมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม (4) กำรท ำหนำ้ท่ีของกรรมกำร และกำร
มีส่วนร่วมของกรรมกำร (5) ควำมสัมพนัธ์กบัฝ่ำยจดักำร มีอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็น (6) กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและ
พฒันำผูบ้ริหำร รวมถึงแผนสืบทอดต ำแหน่งระดบับริหำร โดยสรุปผลประเมินคณะกรรมกำรไดรั้บคะแนนเฉล่ีย (ระดบัดีเยี่ยม) คิด
เป็นร้อยละ 98.33 เทียบเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ โดยคณะกรรมกำรมีควำมเห็นวำ่กรรมกำรมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนำ้ท่ีรับผิดชอบเหมำะสม
กำรเขำ้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรประชุมเป็นไปตำมแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีดีของกรรมกำร และยงัคง
ติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองกำรจดัท ำแผนสืบทอดต ำแหน่งกรรมกำรและผูบ้ริหำรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือจดัท ำโครงกำรพฒันำผูบ้ริหำร
ล ำดบัต่อไป โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินดงัน้ี 

1) กรรมกำรบริษทัท ำกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
2) เลขำนุกำรบริษัทท ำหน้ำท่ีรวบรวมและสรุปผลประเมินของคณะกรรมกำรบริษัทในภำพรวม เสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมกำรบริษทัเพื่อพิจำรณำผลประเมินและแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน 
3) คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำแนวทำงปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนต่อไป 
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 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) 
 หัวขอ้กำรประเมินประกอบดว้ย 3 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่  (1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำร (2) กำรประชุม

คณะกรรมกำร (3) บทบำทหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร สรุปผลกำรประเมินกรรมกำรรำยบุคคล (ตนเอง) ไดรั้บผล
คะแนนเฉล่ีย คิดเป็นร้อยละ 92.93 โดยสรุปมีควำมเห็นวำ่ในกำรประชุมคณะกรรมกำรควรไดศึ้กษำเอกสำรขอ้มูลก่อนกำรประชุม
เพียงพอ กำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำรอยำ่งเหมำะสม และพฒันำเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูเ่สมอ 

 3.8.2 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัท ำประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทั้งคณะ ตำมแบบ

ประเมินคู่มือคณะกรรมกำรตรวจสอบส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนท่ี 1. กำรท ำหน้ำท่ีโดยรวมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โครงสร้ำงและองค์ประกอบ สภำพแวดลอ้มทัว่ไปท่ี

สนับสนุนกำรท ำงำน และไดมี้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร
บริษทั ก ำหนดนโยบำยจ ำกดัจ ำนวนบริษทัจดทะเบียนท่ีกรรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั แต่ยงัไม่มี
กำรก ำหนดวำระของกรรมกำรอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  
 ส่วนท่ี 2. กำรปฏิบติัหน้ำท่ีเฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ มีกำรสอบทำนให้บริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
อย่ำงถูกตอ้งและเพียงพอเหมำะสม มีกำรสอบทำนกำรควบคุมภำยในและประเมินผลประสิทธิภำพกำรสอบทำนกรณีบริษทัใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลขอ้มูลโดยผูเ้ช่ียวชำญหน่วยงำนภำยนอกมำตรวจ แต่ยงัไม่มีกำรประเมินคุณภำพงำนตรวจสอบ
ภำยในจำกผูป้ระเมินอิสระภำยนอก และไม่มีเหตุกำรณ์ท่ีเกิดกำรไม่ปฏิบติัตำมเกณฑจ์รรยำบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดร้ำยงำนผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรตรวจสอบ ประจ ำปี 2562 แก่คณะกรรมกำร
บริษทัเพ่ือทรำบในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ซ่ึงผลประเมินสรุปวำ่ โดยทัว่ไป
สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีตำมขอบเขตหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงปฏิบติัของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และให้น ำส่ิงท่ียงัไม่ได้
ปฏิบติัไปพฒันำแผนงำนตรวจสอบในปีถดัไป โดยไดจ้ดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผูส้อบบญัชี
เพ่ือเสนอต่อผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 แสดงในหวัขอ้ “รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดจ้ดัท ำประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยใชแ้บบประเมิน
ตนเองตำมท่ีเสนอแนะโดยตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มำใชเ้ป็นแนวทำงประเมินให้เหมำะสม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 
ขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้ำงและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรฯ (2) กำรประชุมฯ (3) บทบำทหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
 คณะกรรมกำรบริษทั เห็นชอบตำมผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน วำ่มีโครงสร้ำง
และคุณสมบติัเหมำะสม สำมำรถปฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน มีคะแนนเฉล่ียระดบัดีเยี่ยม 97.37 คะแนน เทียบเท่ำปีท่ีผ่ำนมำ โดยไดจ้ดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน ประจ ำปี 2562 แสดงในหวัขอ้  “รำยงำนคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน” 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ได้จดัท ำประเมินผลกำรปฏิบติังำนเป็นประจ ำทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองคณะ
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมท่ีครอบคลุมถึง โครงสร้ำงและคุณสมบติักรรมกำร กำรประชุม กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของ  คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริษทั เห็นชอบตำมผลกำรประเมินตนเองคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีสำมำรถปฏิบติังำน
ตำมหน้ำท่ีรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมำยตำมกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีคะแนนเฉล่ียระดบัดีเยี่ยม 90 คะแนน       
ทั้งน้ียงัไม่ไดท้ ำกำรปรับปรุงคู่มือบริหำรควำมเส่ียงท่ีมีกำรปรับเปล่ียนแนวทำง COSO ERM2017 ท่ีมุ่งเน้นผลลพัธ์กำรบรรลุ
เป้ำหมำยท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร โดยอยูร่ะหวำ่งศึกษำขอ้มูลเพ่ือน ำมำประยกุตใ์ชใ้นกำรด ำเนินงำนขององคก์รให้เหมำะสม 
โดยไดจ้ดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประจ ำปี  2562 แสดงในหวัขอ้ “รำยงำนคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง” 

 3.8.3 การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประเมินผลงำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
ตำมแบบประเมินผลกำรปฏิบติังำนท่ีก ำหนดตวัช้ีวดัผลงำนหลกัตั้งแต่ตน้ปี โดยแบ่งเป็น กำรประเมินผลจำกตวัช้ีวดัผลงำนหลกั
สัดส่วนร้อยละ 80 และกำรประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยขององคก์ร โดยค ำนึงถึงภำระหนำ้ท่ี
รับผิดชอบรำยบุคคลและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัภำยใตห้ลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซ่ึงไดผ้่ำนกำรพิจำรณำ 
กลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนและน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติัและก ำหนด
ผลตอบแทน โดยประธำนกรรมกำรเป็นผูแ้จง้ผลกำรประเมินและควำมคิดเห็นของกรรมกำรให้ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรับทรำบ
เพื่อกำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบติังำนใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

  3.8.4 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมกำรพฒันำควำมรู้ให้แก่กรรมกำรบริษทัเขำ้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่ำงๆ ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของคณะกรรมกำร ใหไ้ดค้วำมรู้ท่ีทนัต่อเหตุกำรณ์ นวตักรรม กำรบริหำรจดักำรแนวใหม่ ของธุรกิจท่ีมี
กำรแข่งขนัตลอดเวลำสำมำรถน ำควำมรู้มำปรับใชใ้ห้เหมำะสม โดยก ำหนดให้มีสัดส่วนกำรอบรมของกรรมกำรมำกกวำ่ร้อยละ 75 
ของทั้งคณะ ปัจจุบนั มีกรรมกำรบริษทัท่ีเขำ้รับกำรอบรมเก่ียวกบับทบำทหนำ้ท่ีของกรรมกำรในหลกัสูตรกรรมกำรครบทุกคนไดแ้ก่ 
Director Certification Program (DCP) จ ำนวน 5 คน และหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จ ำนวน 4 คน โดยมี รศ.
ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ไดเ้ขำ้อบรมเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีประธำนกรรมกำร “Role of the Chairman Program” (RCP)  และ
กรรมกำรชุดยอ่ยไดเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ACCP, ACPG เป็นตน้ ทั้งน้ี คณะกรรมกำรและผูบ้ริหำรทุกคน ไดรั้บกำร
อบรมหลกัสูตร “พฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพ่ือควำมยัง่ยืนของธุรกิจ” โดยฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำลเพื่อตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย เพ่ือเสริมสร้ำงศกัยภำพควำมเป็นผูน้ ำท่ีมีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจในบทบำทหนำ้ท่ีน ำไปสู่กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  

นอกจำกน้ี เพื่อใหก้รรมกำรทุกคนไดรั้บขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบนั ตำมแนวปฏิบติัท่ีดีตำมหลกักำร CG Code 
ฉบับใหม่ โดยเลขำนุกำรบริษทั ท ำหน้ำท่ีให้กำรสนับสนุนแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวขอ้ง ตำมขอ้มูลท่ีไดรั้บจำกหน่วยงำนก ำกบั ตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และส ำนกังำน ก.ล.ต. ในวำระแจง้เพ่ือทรำบแก่คณะกรรมกำรในกำรประชุมทุกคร้ังเพ่ือให้กรรมกำรทุกคนไดรั้บขอ้มูล
ครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอ อยำ่งเท่ำเทียมกนั รวมถึงส่งเสริมใหเ้ลขำนุกำรบริษทัใหเ้ขำ้รับกำรอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีอยำ่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ FPCS, CRP, BRP, EMT และ ACPG ตลอดจนกำรเขำ้ร่วมกิจกรรมสัมมนำท่ีจดัโดย ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย หรือ ส ำนกังำน ก.ล.ต. และสถำบนัท่ีเก่ียวขอ้ง  

(รำยละเอียดประวติักำรอบรมกรรมกำรแสดงในหวัขอ้ “รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร”) 
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สรุปการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรทีจ่ดัโดย IOD หรือสถาบันอ่ืน  
ส่วนที่ 1 : กรรมการที่เข้าอบรมหลกัสูตรที่จัดโดย IOD และที่เกีย่วข้อง ประจ าปี 2562 มีดงันี ้
ล าดับ รายช่ือกรรมการ หลักสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอ่ืน 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธำนกรรมกำร 
กรรมกำรอิสระ 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

งำนสัมมนำเผยแพร่ผลกำรศึกษำขอ้มูลรำยกำรบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีเสนอให้บริษัทจด
ทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบกำรเงินส ำหรับกำรตรวจสอบงบกำรเงินงวดปี 2561 (“ขอ้มูล 
audit adjustments”) ธ.ค.2562 

     หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 18/2014 
     หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 
     หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ หลกัสูตร Role of the Nominating & Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012 
   กรรมกำรอิสระ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

3. นำยสันติ เนียมนิล กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

หลกัสูตร Audit Committee Forum:“Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance” (IOD) ก.ค. 2562 

     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009 
4. ดร.พลัลภำ เรืองรอง กรรมกำรอิสระ/กรรมกำรตรวจสอบ หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2002 

5. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร หลกัสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
  ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 
    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

6. พล.อ.ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมกำร 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หลกัสูตร Nomination Director Even 1/2017: Nomination Committee Best Practice 
Guideline (IOD) 

    หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016 
7. นำยชวลิต หวงัธ ำรง กรรมกำร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 
8. นำยบุญชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ กรรมกำร/กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/      

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
- หลกัสูตร “Service 4.0 ปฏิวติังำนบริกำรดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม” โดยสถำบนั
เพิ่มผลผลิตแห่งชำติ (ธ.ค. 2562)   

     - หลกัสูตร “พระรำชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนกำรและ
แนวทำงปฏิบติั” รุ่นท่ี 5 โดยสมำคมรัฐศำสตร์แห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (ต.ค. 
2562)   

     - สัมมนำ “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business 
Standards” โดย คณะนิติศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยัร่วมกบั SET (มิ.ย. 2562) 

     - หลกัสูตร "ผูบ้ริหำรระดบัสูงดำ้นกำรบริหำรเมือง" (ผูน้ ำเมือง รุ่น 3)  
มหำวทิยำลยันวมินทรำธิรำช 

     - หลกัสูตรพฒันำผูบ้ริหำรระดบัสูง วทิยำลยักำรตลำดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015 
     - กำรบริหำรเศรษฐกิจสำธำรณะส ำหรับนักบริหำรระดับสูง รุ่นท่ี 11 สถำบัน

พระปกเกลำ้ 
     - หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถำบนับณัฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 

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

9. นำยธนัยำ หวงัธ ำรง กรรมกำร 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 

- อบรมเชิงปฏิบติักำร “Process Innovation Management & Industry Transformation” 
โดย SET (มิ.ย. 2562) 

     - หลกัสูตร “เตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมินควำมย ัง่ยนื ประจ ำปี 2562 รุ่นท่ี 3” โดย 
SET (เม.ย. 2562) 

     - สัมมนำ “งำน SET Social Impact Roundtable 2019” โดย SET (ม.ค. 2562) 
     - โครงกำร THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) 
   - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 
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ส่วนที่ 2. การเข้าร่วมอบรมสัมนาของผู้บริหารและเลขานุการบริษทั ประจ าปี 2562 มีดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ หลักสูตรการอบรม 

1. นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

- ภำษีเงินไดแ้ละเร่ือง พ.ร.บ.ยกเวน้เบ้ียปรับเงินเพิ่มภำษีอำกรและควำมรับผิดทำงอำญำ พ.ศ.
2562” โดย สมำคมบญัชีแห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (ก.ย. 2562) 

    - มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 2019 โดย บริษทั ฝึกอบรมและสัมมนำธรรมนิติ จ  ำกัด 
(ต.ค. 2562) 

   - มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน โดย สมำคมบัญชีแห่ง
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (พ.ย. 2562) 

 
 

  - หลักสูตร “มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 16 สัญญำเช่ำ ” โดย สมำคมบญัชีแห่ง
มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (พ.ย. 2562) 

   - หลักสูตรประกำศนียบตัรชั้ นสูงกำรเมืองกำรปกครองในระบบประชำธิปไตยส ำหรับนัก
บริหำรชั้นสูง รุ่นท่ี 22 สถำบนัพระปกเกลำ้ 

   - หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 โดย สภำวชิำชีพบญัชี 
2. นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน - Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. 

โดย สมำคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ก.ค. 2562) 
   - หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นท่ี 1/2558 โดย SET 

3. นำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร เลขำนุกำรบริษทั หลกัสูตรอบรม “ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน ส ำหรับภำคธุรกิจในตลำดทุนไทย” โดย กลต. (พ.ย.
2562) 

     สัมมนำควำมเห็นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปีและรำยงำนประจ ำปี  (“ONE REPORT”) 
โดย กลต. (ต.ค. 2562) 

     อบรมกำรใชง้ำนระบบ SET Link โดย SET (ก.ย. 2562) 
     รับฟังควำมคืบหน้ำในกำรพฒันำระบบ SETLink และกำรบรรยำยในหัวขอ้ “คุณสมบติัของ

เลขำนุกำรบริษทัและควำมส ำคญัของ Contact Person” โดย SET (ส.ค. 2562) 
     วธีิกำรขอใชง้ำน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562) 
     โครงกำร THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) 

4. บุคลำกรในหน่วยงำน ผูบ้ริหำรระดบัสูง หลกัสูตร Supply Chain Management Training: Beginner Level รุ่นท่ี 4 โดย SET 
     อบรมเชิงปฏิบติักำร “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET 
   หัวหนำ้หน่วยงำนบญัชี หลักสูตร “ภำษีเงินได้และเร่ือง พ.ร.บ.ยกเวน้เบ้ียปรับเงินเพิ่มภำษีอำกร และควำมรับผิดทำง

อำญำ พ.ศ.2562” โดย สมำคมบญัชีแห่งมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ (ก.ย. 2562) 
     โครงกำรทุนอบรมหลกัสูตร “Insight Financial Management : เสริมศกัยภำพให้กิจกำร ผ่ำนกำร

บริหำรกำรเงินอยำ่งมืออำชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) 
     Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทำงกำรปฏิบติัและผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน โดย 

SET (เม.ย. 2562) 
    นกัลงทุนสัมพนัธ์ สัมมนำ “How to deal with fake news & bad news” โดย SET (ก.ย. 2562) 
   รับฟังควำมคืบหน้ำในกำรพฒันำระบบ SETLink และกำรบรรยำยในหัวขอ้ “คุณสมบติัของ

เลขำนุกำรบริษทัและควำมส ำคญัของ Contact Person” (ส.ค. 2562) 
     Pro Talk @ SET: TFRS 9 และ 16 แนวทำงกำรปฏิบติัและผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน 

(เม.ย. 2562) 
   วธีิกำรขอใชง้ำน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562) 
     โครงกำร THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) 
     ติวเขม้ให้เตม็ร้อย AGM2562 โดย TIA (ม.ค. 2562) 
   เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรควำมเส่ียง หลกัสูตร "Corruption Risk and Control Technical Update" รุ่น 2/2019 (มิ.ย.2562) 
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หลกัปฏิบัต ิ4:  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1 แผนสืบทอดต าแหน่งของผู้บริหารระดบัสูง 
  คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดงำน และแผนพฒันำผูบ้ริหำรเพ่ือสืบทอดต ำแหน่ง
ผูบ้ริหำรระดบัสูงขององคก์ร เพ่ือเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรท่ีมีศกัยภำพสำมำรถด ำรงต ำแหน่งงำนท่ีส ำคญั โดยก ำหนดเป็นตวัช้ีวดั
องคก์ร มอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรรับผดิชอบร่วมกบัฝ่ำยทรัพยำกรมนุษยใ์หจ้ดัท ำแผนสืบทอดงำนดงักล่ำวแลว้เสร็จในปี 
2562 ต่อเน่ืองจำกปีท่ีผ่ำนมำ และรำยงำนควำมคืบหนำ้แก่คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริษทั
ทรำบ ทั้งน้ี เพ่ือจดัท ำแผนพฒันำรำยบุคคลตำมระดบัต ำแหน่งงำนต่อไป 

1) บริษทั มีกระบวนกำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรหรือพนกังำนท่ีจะเขำ้มำรับหนำ้ท่ีและควำมรับผดิชอบในต ำแหน่งงำน
บริหำรท่ีส ำคญัในทุกระดับอย่ำงเหมำะสม โดยมีกำรพิจำรณำปรับเล่ือนขั้นต ำแหน่งหรือปรับเงินเดือนแก่พนักงำน
กลุ่มเป้ำหมำยตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด เพ่ือใหมี้โอกำสควำมกำ้วหนำ้ในสำยอำชีพ 

2) บริษทั มีผูบ้ริหำรระดับอำวุโสล ำดับรองลงมำจำกประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรท่ีจะปฏิบติัหน้ำท่ีแทนได้หำกประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำรไม่สำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีได ้

4.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  บริษทั ก ำหนดแนวปฏิบติัในกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรบริษทั กรณีท่ีมีกรรมกำรเขำ้ใหม่ภำยใน 
1 เดือนนับจำกท่ีได้รับกำรแต่งตั้ ง เพ่ือให้กรรมกำรท่ีเขำ้รับต ำแหน่งสำมำรถปฏิบัติหน้ำท่ีได้ทันที โดยมีเลขำนุกำรบริษทัเป็น             
ผูป้ระสำนงำนด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ ดงัน้ี 

1) กำรให้ขอ้มูลเก่ียวกบับริษทั และกฎหมำยหรือกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบับริษทั วตัถุประสงค์บริษทั โครงสร้ำง
องคก์ร นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั และคู่มือกรรมกำรบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

2) กำรพบปะหำรือกบัประธำนกรรมกำร คณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และ
สอบถำมขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั 

  ในปี 2562 ไดมี้กำรแต่งตั้งกรรมกำรใหม่เพ่ิม 1 คน ไดแ้ก่ นำยชวลิต หวงัธ ำรง ซ่ึงเคยด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษทั
และไดผ้ำ่นกำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรท่ีจดัโดยสถำบนั IOD (DAP รุ่น 67/2007) ทั้งน้ี ไดมี้กำรจดัปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรเดือนพฤษภำคม 2562 พร้อมทั้งใหข้อ้มูลส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบำยและแนวทำงปฏิบติัตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี และกฎเกณฑต์่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัปฏิบัต ิ5:  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

  บริษทั ให้ควำมส ำคญักบักำรดูแล ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคำ้ พนกังำน หุ้นส่วนทำงธุรกิจ ผูถื้อหุ้น 
เจำ้หน้ี คู่แข่ง ชุมชน หน่วยงำนภำครัฐ อยำ่งเท่ำเทียมกนัตำมนโยบำยกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน โดยค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดเก่ียวขอ้ง หรือตำมสัญญำขอ้ตกลงร่วมกนั บริษทัมุ่งมัน่พฒันำกระบวนกำรภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ
เพ่ือส่งมอบสินคำ้และบริกำรท่ีมีคุณภำพ และตอบสนองต่อควำมคำดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมโปร่งใส เป็น
ธรรม ตำมท่ีก ำหนดในจรรยำบรรณธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในระยะยำว 
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5.1 การปฏิบัตต่ิอผู้มส่ีวนได้เสีย มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 

 ผู้ถือหุ้น บริษทั เคำรพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุ้นตำมท่ีก ำหนดโดยกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบริษทั ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรำยอยำ่ง
เท่ำเทียมกนั กำรจดัให้มีช่องทำงในกำรส่ือสำรอย่ำงเหมำะสม มีกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกต้อง โปร่งใส และทนัเวลำ มุ่งสร้ำง
มูลค่ำเพ่ิมและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยำว  ก ำหนดให้กรรมกำรอิสระมีหน้ำท่ีผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ย เพ่ือดูแลและสอบทำนกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   
โดยรายละเอียดเก่ียวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท www.pdgth.com 

 พนักงาน บริษทั ตระหนกัวำ่พนกังำนเป็นทรัพยำกรท่ีมีคุณค่ำ มุ่งมัน่พฒันำพนกังำนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีศกัยภำพในกำรแข่งขนั 
มีควำมกำ้วหนำ้ในกำรท ำงำน มีคุณภำพชีวิตกำรท ำงำนทดัเทียมบริษทัชั้นน ำ มีควำมสุขในกำรท ำงำน ควำมภำคภูมิใจ และสร้ำง
ควำมผกูพนัต่อองคก์ร 
จดัให้มีกำรดูแลพนกังำนอยำ่งเท่ำเทียมกนั ค่ำตอบแทนในอตัรำท่ีเหมำะสมและเป็นธรรม ตำมผลกำรปฏิบติังำนรำยบุคคลและ
สอดคลอ้งกบักำรด ำเนินงำนของบริษทัและเทียบเคียงกบัตลำดในอุตสำหกรรมเดียวกนั 
จดัสวสัดิกำรและควำมปลอดภยัของพนกังำน โดยจดัสวสัดิกำรและสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐำนตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไดแ้ก่ วนั
เวลำท ำงำน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผอ่นประจ ำปี วนัลำหยดุต่ำงๆ รวมถึงกำรประกนัสังคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพ และมีกำรประชำสมัพนัธ์สิทธิประโยชน์ต่ำงๆให้กบัพนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง   
จดัสวสัดิกำรอ่ืนๆ นอกจำกท่ีกฎหมำยก ำหนด เช่น กำรตรวจสุขภำพประจ ำปี ประกนัภยัสุขภำพท่ีครอบคลุมกำรรักษำพยำบำล
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในและทนัตกรรม กำรประกนัชีวิตและประกนัภยัอุบติัเหตุ กำรรักษำพยำบำลเบ้ืองตน้ภำยในบริษทัใน
ช่วงเวลำปฏิบติังำน และเงินช่วยเหลือกต่ำงๆ เช่น เงินช่วยเหลือกำรเสียชีวิตของญำติใกลชิ้ด เงินกูย้ืมแก่พนกังำนท่ีมีควำมจ ำเป็น 
กำรสมรส กำรลำคลอด กำรอุปสมบท เป็นตน้ 
จดักิจกรรมพนกังำนสัมพนัธ์เพ่ือให้มีควำมผูกพนักบัองคก์ร กำรประเมินควำมพึงพอใจของพนกังำนประจ ำปี ปีละ 2 คร้ัง และ
น ำผลประเมินไปปรับปรุงพฒันำกิจกรรมอยำ่งต่อเน่ือง สนบัสนุนกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั้งจำกภำยนอก
องค์กร และภำยในองค์กร จดัให้มี Knowledge Sharing เพ่ือแบ่งปันควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในงำน มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนกำร
ปฏิบติังำนให้มีประสิทธิภำพ 
จดัให้มีช่องทำงกำรรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้งให้ค  ำปรึกษำ และรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังำน เป็นตน้ 
โดยบริษัทได้ก าหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท www.pdgth.com 

 ลูกค้า บริษทั มีควำมมุ่งมัน่ท่ีจะให้ผูใ้ชสิ้นคำ้และบริกำรไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั้งดำ้นคุณภำพและรำคำเป็นธรรม กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำร
ท่ีถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุกำรณ์ กำรปฏิบติัตำมเง่ือนไขต่ำงๆท่ีมีต่อลูกคำ้อยำ่งเคร่งครัด มุ่งพฒันำและรักษำสัมพนัธภำพท่ี
ย ัง่ยืน สร้ำงควำมพึงพอใจและควำมผูกพนัแก่ลูกคำ้ ตลอดจนกำรจดัให้มีระบบและกระบวนกำรท่ีให้ลูกคำ้ร้องเรียนเก่ียวกบั
คุณภำพ ปริมำณ ควำมปลอดภยัและกำรบริกำร รวมถึงจดัให้มีหน่วยงำนรับผิดชอบในกำรให้ค  ำแนะน ำ/ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั
วิธีกำรใชสิ้นคำ้และบริกำรของบริษทั ให้มีประสิทธิภำพและประโยชน์กบัลูกคำ้สูงสุด ให้ค  ำปรึกษำ ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ เพ่ือให้
ลูกคำ้พึงพอใจสูงสุดในสินคำ้และบริกำรระดบัมำตรฐำนสำกล ตลอดจนกำรรักษำควำมลบัหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคำ้ดว้ย
ควำมระมดัระวงัรอบคอบและไม่น ำมำใชเ้พ่ือประโยชน์โดยมิชอบ  
นอกจำกกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้ผ่ำนพนกังำนของบริษทัแลว้ บริษทัมีช่องทำงกำรติดต่อส่ือสำรกบัลูกคำ้หลำกหลำยช่องทำง 
เช่น กำรขำยสินคำ้ออนไลน์ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com กำรส่ือสำรประชำสัมพนัธ์น ำเสนอผลิตภณัฑ ์ควำมรู้
ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่ำนช่องทำงส่ือออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ thai-safetywiki.com  
Facebook Fan Page ช่ือ “PHOL” และ Line @ Application 
นอกจำกน้ี บริษทัจดัให้มีกำรสมัมนำให้ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และควำมรู้กำรใชง้ำนสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ี
ถูกตอ้งแก่ลูกคำ้ หน่วยงำนภำครัฐและเอกชน รวมถึงสถำบนักำรศึกษำ  
โดยบริษัทก าหนดนโยบายและการปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบต่อลกูค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท  

 คู่ค้า บริษทั มีจรรยำบรรณในกำรจดัซ้ือจดัจำ้งตำมกระบวนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งของบริษทั หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลือกคู่คำ้และกำรปฏิบติั
ต่อคู่คำ้อยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั ตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ท่ีสุจริต ค  ำมัน่ท่ีให้ไวก้บัคู่คำ้อยำ่งเคร่งครัด ยึดถือกำร
ปฏิบติัตำมสัญญำต่อคู่ค้ำอย่ำงยุติธรรม สร้ำงควำมไวว้ำงใจ ควำมสัมพนัธ์และควำมร่วมมือท่ีดี เพ่ือพฒันำศกัยภำพและ

http://www.pholonline.com/
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ประสิทธิภำพในกำรด ำเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยำว และมีนโยบำยในกำรส่งมอบสินคำ้ตำมคุณภำพและตรงตำมก ำหนดเวลำ 
กำรด ำเนินงำนของคู่คำ้ตำมหลกัปฏิบติัท่ีเป็นมำตรฐำนท่ีได้รับกำรยอมรับ ได้แก่ กำรเยี่ยมชมสถำนท่ีประกอบกำรของคู่ค้ำ     
กำรจดัท ำแบบสอบถำมประเมินคู่คำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนกำรประกอบธุรกิจ และสร้ำงควำมมัน่คงและย ัง่ยืน
ระหวำ่งบริษทักบัคู่คำ้  
นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีกำรส่ือสำรไปยงัคู่คำ้กลุ่มเป้ำหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้รับทรำบและแสดงถึงควำมมุ่งมัน่พฒันำ
องคก์รไปสู่ควำมมัน่คงและย ัง่ยนื ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ประกำศเจตนำรมณ์อยำ่ง
แน่วแน่ในกำรป้องกนัและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่สอดคล้องกบันโยบำยภำครัฐ บริษทัได้ก  ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั
ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ และไดผ้ำ่นกำรต่ออำยรัุบรองกระบวนกำร CAC แลว้นั้น  เพ่ือให้คู่คำ้ท่ีมีเจตจ ำนงเดียวกนักบับริษทัได้
ร่วมลงนำมปฏิบติัตำมขอ้ตกลงจริยธรรมในกำรให้ควำมร่วมมือป้องกนัและต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ระหวำ่งบริษทักบัคู่คำ้ 
โดยบริษัทก าหนดนโยบายและการปฏิบัติท่ีมีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท www.pdgth.com 

 คู่แข่งทางการค้า บริษทั ปฏิบติัตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรค้ำท่ีสุจริต โดยยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจด้วยควำมเป็นธรรมภำยใตก้รอบของ
กฎหมำยเก่ียวกบัหลกัปฏิบติักำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ ไม่ละเมิดควำมลบัหรือล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรคำ้ของคู่คำ้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดย
ปฏิบติัตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีก ำหนดไวใ้นจรรยำบรรณทำงธุรกิจอยำ่งเคร่งครัด โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษทัไม่มีขอ้พิพำทใดๆ ใน
เร่ืองท่ีเก่ียวกบัคู่แข่งทำงกำรคำ้  
โดยบริษัทก าหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อคู่แข่งทางการค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท  

 เจ้าหนี ้ บริษทั รักษำค ำมัน่สัญญำและปฏิบติัตำมเง่ือนไขขอ้ก ำหนดของสัญญำอยำ่งเคร่งครัดและหน้ำท่ีท่ีพึงมีต่อเจำ้หน้ีอยำ่งเสมอภำค
และเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้หมำยรวมถึง เจำ้หน้ีทำงธุรกิจ เจำ้หน้ีสถำบนักำรเงินรวมถึงเจำ้หน้ีค  ้ำประกนัของธนำคำร 
ทั้งในเร่ืองกำรช ำระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ีย และค่ำธรรมเนียม กำรด ำรงอตัรำส่วนทำงกำรเงิน และเร่ืองอ่ืนใดท่ีไดใ้ห้ขอ้ตกลงไวก้บั
เจำ้หน้ีและเจำ้หน้ีค  ้ำประกนัของธนำคำร และไม่ใช้วิธีกำรท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนัจะท ำให้เจำ้หน้ีเกิดควำม
เสียหำย นอกจำกน้ี บริษทัเขำ้ร่วมกิจกรรม/โครงกำรต่ำงๆของเจำ้หน้ี เพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจำ้หน้ี หลีกเล่ียงสถำนกำรณ์
ท่ีอำจก่อให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีเหตุผิดนดัช ำระหน้ีหรือไม่ปฏิบติัตำมขอ้ตกลงแต่
อยำ่งใด 
โดยบริษัทก าหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบท่ีมีต่อเจ้าหนีก้ารค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซต์บริษัท  

 สังคมและส่วนรวม บริษทั ด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ำยและถือมัน่ในอุดมกำรณ์กำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนับสนุน
กิจกรรมเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวิต และเสริมสร้ำงประโยชน์สุขแก่สงัคมส่วนรวมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในสถำนประกอบกำร ชุมชน
และบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยกำรสร้ำงสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสงัคมในดำ้นต่ำงๆ กำรให้ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั ดำ้นสินคำ้ และบริกำร
ฯ แก่ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนเอกชนและภำครัฐ  รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือกบัหน่วยงำนหรือชุมชนในกำรมีส่วนร่วมบรรเทำสำ
ธำรณภยัตำมควำมเหมำะสม 
นอกจำกน้ี ยงัส่งเสริมให้พนกังำนและผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในกำรปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีท่ีท  ำประโยชน์ให้กบัชุมชนและสังคม
ให้เติบโตเคียงคู่กนัไปอยำ่งย ัง่ยืน แมก้ระทัง่ในช่วงท่ีเกิดภำวะวิกฤตทำงเศรษฐกิจ บริษทั ก็ยงัคงด ำเนินกิจกรรมเพ่ือชุมชนและ
สังคมอย่ำงต่อเน่ือง โดยทุ่มเทควำมคิดสร้ำงสรรค ์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำรโครงกำรเพ่ือ
สงัคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมสูงสุด 

 ส่ิงแวดล้อม บริษทั ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนในองค์กรตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ และส่งเสริมและ
มุ่งเนน้พฒันำกำรเจริญเติบโตของบริษทัควบคู่ไปกบักำรพฒันำคุณภำพชีวิตของคนในสงัคม สภำวะแวดลอ้มท่ีสะอำดปลอดภยัมี
สุขอนำมยัท่ีดี โดยหมำยรวมถึงพนกังำนและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ำย 
บริษทั มุ่งมัน่ส่งเสริมให้เกิดควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม โดยไดก้  ำหนดนโยบำยดำ้นส่ิงแวดล้อมและรับมือกบักำร
เปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ กำรหำแนวทำงและวิธีกำรลดกำรใช้ทรัพยำกรและพลงังำน ตลอดจนลดกำรสร้ำงปริมำณขยะ เพ่ือ
ป้องกนัควบคุมกิจกรรมท่ีอำจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม เช่น กำรรณรงคก์ำรใช้พลงังำนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด กำรใชน้ ้ำ กำรใชไ้ฟฟ้ำ กำรลดกำรใชก้ระดำษ ส่งเสริมให้มีกำรใชร้ะบบสำรสนเทศ และเทคโนโลยใีนกำรส่ือสำรมำใช้ใน
กำรประชุมหรือกำรอบรมผำ่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดกำรใชก้ระดำษซ่ึงจะช่วยลดกำรปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออ๊กไซด ์เป็นตน้ 
   ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แสดงไว้ในการก ากับดูแลกิจการ และได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท  
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 ทั้งน้ี กำรด ำเนินงำนต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นรำยงำนควำมยัง่ยืน ประจ ำปี 2562 ซ่ึงจดัท ำข้ึน
เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงย ัน่ ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ภำยใตก้รอบกำร
รำยงำนมำตรฐำนสำกล GRI ถือเป็นส่วนหน่ึงของรำยงำนน้ี ซ่ึงแสดงไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
5.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ 

 คณะกรรมกำรบริษทัยดึถือจริยธรรม ควำมซ่ือสัตย ์และควำมมีคุณธรรม เป็นหลกัในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีถูกตอ้งและเป็น
ธรรม จึงไดส่้งเสริมใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัทุกคน ด ำเนินธุรกิจตำมหลกัจริยธรรมอยำ่งเคร่งครัด โดยก ำหนด
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลักษณ์อกัษร ถือเป็นภำระหน้ำท่ีต้องร่วมกันในกำรยึดถือเป็นหลกัปฏิบัติตำมขอบเขตควำม
รับผิดชอบต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน ดว้ยควำมซ่ือสัตยสุ์จริตภำยใตก้รอบกฎหมำยและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
ด ำเนินธุรกิจอย่ำงเปิดเผยและโปร่งใส ไม่สร้ำงควำมได้เปรียบทำงกำรแข่งขนั กำรกระท ำนั้นไม่ขดัต่อกฎหมำย นโยบำยและ
วฒันธรรมองคก์ร เป็นท่ียอมรับแก่สงัคม ไม่เป็นกำรกระท ำใหเ้กิดควำมเส่ือมเสียช่ือเสียงภำพลกัษณ์บริษทั และไม่ส่งผลกระทบต่อ
ผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งร้ำยแรงตำมท่ีระบุไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจบริษทั โดยบริษทัไดเ้ผยแพร่จรรยำบรรณธุรกิจท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 เพ่ือเป็นกำรส่งเสริม สนับสนุนให้มีสอบทำน ติดตำมกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั ใน
ปี 2562 ไดจ้ดัให้มีกำรอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกบัมำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงกำรประเมิน
ควำมรู้ควำมเขำ้ใจตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของพนกังำนบริษทัและบริษทัยอ่ย ผลประเมินในภำพรวมอยู่ในเกณฑท่ี์น่ำ
พอใจ แสดงให้เห็นวำ่พนักงำนมีควำมตระหนักในนโยบำยของบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ำยตรวจสอบภำยในไดมี้กำรติดตำมกำรปฏิบติัตำม
คู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ ไม่ปรำกฏวำ่มีกำรท ำผิดตำมคู่มือจรรยำบรรณของบริษทั 

5.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

บริษทั ใหก้ำรสนบัสนุนและเคำรพตำมหลกักำรดำ้นสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นรำกฐำนของกำรพฒันำทรัพยำกรบุคคล อนัมี
ส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะกำรเพ่ิมคุณค่ำ และถือเป็นปัจจยัส ำคญัของธุรกิจในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่องคก์ร จึงไดก้ ำหนด
แนวทำงปฏิบติัในจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทัท่ีพนกังำนทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั และติดตำม
ดูแล มิใหก้ลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ เขำ้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีกำรล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงำนอยำ่งไม่เป็น
ธรรม ดว้ยกำรยอมรับหลกัปฏิบติัท่ีเป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมตำมหลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ำรสหประชำชำติ 
  บริษทั มุ่งเน้นให้กำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคนตอ้งปฏิบัติต่อกันดว้ยควำม
เคำรพใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัในกำรปกป้องสิทธิมนุษยชน ใหค้วำมส ำคญักบักำรเคำรพศกัด์ิศรีควำมเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภำพ ควำม
เสมอภำค โดยไม่แบ่งแยก อำย ุเพศ เช้ือชำติ สญัชำติ  ศำสนำ ควำมเช่ือ ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง หรือควำมพิกำร ไม่สนบัสนุนกำร
บงัคบัใช้แรงงำน ต่อตำ้นกำรใช้แรงงำนเด็ก จัดให้มีระบบกำรท ำงำนท่ีมุ่งเน้นควำมปลอดภยัและสุขอนำมยัในท่ีท ำงำนอย่ำง
เหมำะสม เพ่ือควำมปลอดภยัจำกอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนทั้ งจำกอุบัติเหตุและโรคภัย กำรจ้ำงงำนท่ีเป็นธรรม ค่ำตอบแทนและ
สวสัดิกำรท่ีเหมำะสม  ส่งเสริมให้พนักงำนมีดุลยภำพในกำรใชชี้วิตกำรท ำงำนและส่วนตวัโดยใชห้ลกัปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมใหพ้นกังำนมีโอกำสบ ำเพญ็ประโยชน์เพ่ือสังคมส่วนรวม จดัให้มีกระบวนกำรร้องเรียนอยำ่งเหมำะสม และ ผูบ้ริหำรและ
พนักงำนของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆ ท่ีเป็นกำรละเมิดหรือคุกคำมต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่ำจะเป็นทำงกำย วำจำ หรือกำร
กระท ำต่อผูอ่ื้นบนพ้ืนฐำนของสิทธิมนุษยชน 

 

 

 

http://www.pdgth.com/
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5.4 การไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 
  บริษทั มีนโยบำยและแนวปฏิบัติเก่ียวกับกำรไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิ โดยก ำหนดไวใ้น
จรรยำบรรณธุรกิจ บริษทัจะด ำเนินธุรกิจดว้ยกำรไม่ล่วงละเมิดและให้กำรปกป้องทรัพยสิ์นทำงปัญญำหรือลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น ขอ้มูลเชิง
พำณิชยอ์นัถือวำ่เป็น “ควำมลบัทำงกำรคำ้” อนัจะก่อใหเ้กิดผลเสียหำยต่อบริษทั ส่งเสริมให้พนกังำนของบริษทัให้ควำมเคำรพและ
ไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทำงปัญญำ เช่น ผลงำนท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในสถำนะพนกังำนถือเป็นทรัพยสิ์นทำงปัญญำของ
บริษทั เม่ือพน้สภำพกำรเป็นพนกังำนจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทำงปัญญำนั้นให้แก่บริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลรูปแบบใดๆ ก็ตำม 
รวมถึงคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้ำนของบริษทั ตอ้งใชซ้อฟแวร์ท่ีไดรั้บอนุญำตจำกเจำ้ของลิขสิทธ์ิ และเฉพำะท่ีไดรั้บอนุญำตให้ใชใ้นงำน
ของบริษทัเท่ำนั้น ทั้งน้ี เพ่ือป้องกนักำรละเมิดทรัพยสิ์นทำงปัญญำ 

หลกัปฏิบัต ิ6:  ดูแลให้มรีะบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง  
   คณะกรรมกำรบริษทั ก ำกบัดูแลให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีมีประสิทธิภำพเหมำะสม โดยมีคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 3 ท่ำน ซ่ึงมีคุณสมบติัและหนำ้ท่ีตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีขอบเขตหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบในกำรสอบทำนงบ
กำรเงิน กำรเปิดเผยขอ้มูลในรำยงำนทำงกำรเงิน รำยกำรท่ีมีควำมเก่ียวโยงกนัหรือมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ระหวำ่งกนัของ
บริษทักบับริษทัยอ่ย ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้น มีกำรก ำกบัดูแลให้บริษทัมีระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม และมอบหมำย
ใหค้ณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงท ำหนำ้ท่ีในกำรพิจำรณำ ระบุควำมเส่ียง ประเมินควำมเส่ียง โอกำนท่ีจะเกิด เพ่ือจดัล ำดบัควำม
เส่ียงและวธีิจดักำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม 

(รำยละเอียดกำรดูแลใหมี้ระบบควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเหมำะสม แสดงในหวัขอ้ “กำรควบคุมภำยในและกำร
บริหำรควำมเส่ียง”) 

6.2 การจดัท ารายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้มีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั และ

รำยกำรระหว่ำงกันท่ีมีสำระส ำคัญ ตำมหลักเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนด แสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมกำรบริษทั รำยละเอียด
ปรำกฏในหวัขอ้ “รำยกำรระหวำ่งกนั” เปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) 
โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นส ำคญั เพ่ือใหเ้ป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัได้
ก ำหนดแนวทำงปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ ท่ีก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนจะตอ้งรำยงำนควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์แก่คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นประจ ำทุกปี ปีละ 1 คร้ัง มีสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 บริษทัมีโครงสร้ำงกำรถือหุน้ท่ีชดัเจน โปร่งใส ไม่มีกำรถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ จึงไม่ท ำให้เกิดควำมขดัแยง้ทำง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึง โดยได้เปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยไวใ้นแบบแสดง
รำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-2) อยำ่งละเอียด รวมถึงกำรเปิดเผยกำรถือหลกัทรัพย์
ของคณะกรรมกำรบริษทัอยำ่งครบถว้น 

 มีกำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบอยำ่งชดัเจนระหวำ่งคณะกรรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร ผูบ้ริหำรระดบัสูง/ฝ่ำย
จดักำร และผูถื้อหุน้ จึงท ำใหป้รำศจำกกำรกำ้วก่ำยหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ ในกรณีท่ีกรรมกำรบริษทั หรือผูบ้ริหำรคนใด
คนหน่ึงมีส่วนไดเ้สีย กบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก ำลงัพิจำรณำ ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็จะไม่เขำ้ร่วมประชุม  หรืองดออก
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เสียง เพื่อให้กำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั และผูบ้ริหำรเป็นไปอยำ่งยติุธรรมเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอยำ่ง
แทจ้ริง 

 ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกับดูแลและกำรใชข้อ้มูลภำยในไวใ้นอ ำนำจด ำเนินกำร และขอ้บงัคบัพนักงำนอย่ำงเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีบทก ำหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหำรหรือพนกังำนน ำขอ้มูลภำยในไปเปิดเผยต่อสำธำรณะ หรือ
น ำไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

 ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเร่ืองควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั/รำยกำรระหวำ่ง
กนั เพ่ือกำรพิจำรณำควำมเหมำะสม ในกำรท ำรำยกำรท่ีตอ้งผำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และดูแลให้
มีกำรปฏิบติัเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุน ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ก ำหนดใหก้รรมกำร  ผูบ้ริหำร หรือพนกังำนท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่ำว และใหก้ำรก ำหนดรำคำเป็นไปอยำ่งเหมำะสมยติุธรรมตำมเง่ือนไข
กำรคำ้ทัว่ไปเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทัว่ไป 

 ก ำหนดให้มีกำรน ำเสนอรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเพ่ือพิจำรณำให้ควำมเห็นก่อนน ำเสนอขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมกำรบริษัท ตำมหลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดีและหลกัเกณฑ์ท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยก์ ำหนด 

 จรรยำบรรณบริษทัไดก้ ำหนดแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมส ำหรับกำรหำ้มพนกังำนใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใชเ้วลำท ำงำนใน
กำรคน้หำขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขำยหลกัทรัพยอ์ยำ่งเป็นประจ ำ เพ่ือประโยชน์ส ำหรับตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุ
อนัควร และไม่เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของบริษทั 

 พนกังำน และครอบครัว ตอ้งไม่กระท ำกำรใดๆอนัเป็นกำรขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรติดต่อกบัผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งทำงกำรคำ้ของบริษทั เช่น คู่คำ้ ลูกคำ้ คู่แข่งขนั หรือจำกกำรใชโ้อกำส หรือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ำกกำรเป็นพนกังำน
ในกำรหำประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองกำรท ำธุรกิจท่ีแข่งขนักบับริษทัหรือกำรท ำงำนอ่ืนหรือนอกเหนือจำกงำนของ
บริษทัซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบติังำนของพนกังำน 

 ละเวน้หรือหลีกเล่ียง กำรแสดงควำมคิดเห็นต่อบุคคลภำยนอก หรือ ส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยตนเอง
ไม่มีอ ำนำจหนำ้ท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอำจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง และกำรด ำเนินงำนของบริษทั 

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบำยกำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
ในปี 2562 บริษทัไม่มีกำรปฏิบติัท่ีฝ่ำฝืนหรือไม่เป็นไปตำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัท่ีก ำหนดโดยส ำนกังำน

คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

6.3 การจดัท ารายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
  คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจดัท ำและเปิดเผยรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร
ของบริษทั ให้สอดคลอ้งตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 5) และประกำศส ำนกังำน 
ก.ล.ต. โดย ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหลกัทรัพย ์หรือสญัญำซ้ือขำยล่วงหนำ้ รวมถึง
จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งตำมมำตรำ 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ (คู่สมรสหรือผูท่ี้อยูกิ่นดว้ยกนัฉัน
สำมีภริยำ บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ และนิติบุคคลท่ีซ่ึงตนเองและคู่สมรสหรือบุตรฯ ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ ำนวนสิทธิ
ออกเสียงทั้งหมด) มีหนำ้ท่ีในกำรรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำยล่วงหน้ำในระบบงำนอิเล็กทรอนิกส์ ต่อส ำนกังำน
ก.ล.ต. ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยฯ์  
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  ทั้งน้ี ก ำหนดให้เลขำนุกำรบริษทัรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยต์่อประธำนกรรมกำรบริษทั และประธำน
กรรมกำรตรวจสอบทรำบภำยใน 3 วนัท ำกำรนับแต่วนัท่ีบริษทัได้รับรำยงำนนั้น นอกจำกน้ี จัดท ำรำยงำนสรุปกำรถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษทัทรำบเป็นรำยไตรมำส พร้อมทั้งเก็บรักษำรำยงำนกำรถือหลกัทรัพยด์งักล่ำวเพ่ือกำร
ตรวจสอบและอำ้งอิง  
  ในปี 2562 ไม่มีกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีมีนยัส ำคญั โดยรำยละเอียดขอ้มูลรำยงำน
กำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์องกรรมกำรและผูบ้ริหำร แสดงในหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” 
 

6.4 การจดัท ารายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร (ตำมค ำนิยมของส ำนกังำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรัพยฯ์) บุคคลท่ีมี
ควำมเก่ียวขอ้ง ด ำเนินกำรตำมมำตรำ 89/14 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยฯ์ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 และ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.2/2552 เร่ืองกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำร ตอ้งจดัท ำและส่ง
แบบรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง และใหป้ฏิบติัตำมนโยบำยกำรมีส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัก ำหนด  โดย
เลขำนุกำรบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บและส่งส ำเนำใหป้ระธำนกรรมกำรบริษทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบ และสรุปรำยงำน
กำรมีส่วนไดเ้สียท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงให้ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัทรำบ ถือเป็นกำรติดตำมให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรปฏิบติั
หนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรรำยงำน ดงัน้ี 

 รำยงำนเม่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผูบ้ริหำรคร้ังแรก 
 รำยงำนทุกคร้ังเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สีย หรือทุก 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีกรรมกำรพน้จำกต ำแหน่ง และไดก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมกำรท่ำนนั้นไม่ตอ้ง

ยืน่แบบรำยงำนใหม่หำกไม่มีกำรเปล่ียนแปลงขอ้มูลกำรมีส่วนไดเ้สีย 
 นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน รำยงำนควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์เป็นประจ ำทุก

ปีภำยในเดือนธนัวำคมของทุกปี หรือหำกมีในระหวำ่งปีใหร้ำยงำนเป็นกรณี (เพ่ิมเติม) 

6.5 มาตรการรายการระหว่างกนั 
   คณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมตัิมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพ่ือให้ปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย์  
   โดยรำยละเอียดมำตรกำรขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน และรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรระหว่ำงกันแสดง
ในหวัขอ้ “รำยกำรระหวำ่งกนั” 

6.6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  

 บริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรซ้ือขำยหลกัทรัพย ์ท่ีครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผู ้
เขำ้ถึงขอ้มูลภำยใน ทั้งน้ี สอดคลอ้งกบัพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2559 เก่ียวกบักำรซ้ือขำยหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มูลภำยใน และประกำศส ำนกังำน ก.ล.ต. เก่ียวกบักำรจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญำซ้ือขำย
ล่วงหนำ้ของกรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี ผูท้  ำแผน และผูบ้ริหำรแผนของบริษทัฯ บริษทัไดก้ ำหนดแนวปฏิบติั ดงัน้ี 
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1. ก ำหนดให ้กรรมกำร และผูบ้ริหำรตำมนิยำม ก.ล.ต. ท่ีมีหนำ้ท่ีตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือหลกัทรัพยข์อง
ตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัท่ีมีกำรซ้ือ ขำย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย ์ตำมพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ มำตรำ 59 ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ตำม
วธีิกำรท่ีส ำนกังำนก ำหนด และแจง้แก่เลขำนุกำรบริษทัทรำบ  

2. กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัท่ีรับทรำบขอ้มูลภำยในของบริษทัตอ้งรักษำควำมลบัและห้ำมน ำขอ้มูลนั้น
ไปเปิดเผย หรือแสวงหำประโยชน์ด้วยกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยแ์ก่ตนเอง หรือเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนใดทั้ งโดย
ทำงตรงหรือทำงออ้ม และไม่วำ่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตำม 

3. หำ้มมิให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยในท ำกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ช่วงเวลำ 30 วนั (Blackout Period) ก่อนท่ีงบกำรเงินประจ ำรำยไตรมำสและประจ ำปี หรือขอ้มูลภำยในนั้นจะเปิดเผยต่อ
สำธำรณชน และในช่วงเวลำ 24 ชัว่โมง ภำยหลงัจำกท่ีงบกำรเงินหรือขอ้มูลภำยในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสำธำรณชน 
และไดมี้กำรแจง้ขอ้มูลสำรสนเทศแก่ตลำดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลำอ่ืนท่ีบริษทัฯ จะก ำหนดเป็นคร้ังครำว 

4. หำ้มมิให ้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภำยใน และพนกังำนท่ีลำออกแลว้ 
เปิดเผยขอ้มูลภำยใน หรือควำมลบัของบริษทั ตลอดจนขอ้มูลควำมลบัของคู่คำ้ของบริษทัฯ ท่ีตนไดรั้บทรำบจำกกำร
ปฏิบติัหนำ้ท่ีไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บุคคลภำยนอก หรือบริษทัอ่ืนท่ีตนเองเป็นผูถื้อหุน้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
และลูกจำ้ง แมว้่ำกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวจะไม่ท ำให้เกิดผลเสียหำยแก่บริษทัและคู่คำ้ของบริษทัก็ตำม เวน้แต่เป็น
ขอ้มูลท่ีตอ้งเปิดเผยตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด 

5. กำรรักษำควำมปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสำรสนเทศ โดยบริษทัควบคุม และ/หรือ ป้องกนักำรเขำ้ถึงขอ้มูลของบริษทั
จำกบุคคลภำยนอก และก ำหนดสิทธิในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลให้กบัพนักงำนในระดับต่ำงๆ ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีและควำม
รับผิดชอบ 

  ทั้งน้ี เลขำนุกำรบริษทัฯ มีกำรส่ือสำรภำยในองคก์รแจง้เตือนใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคน รับทรำบช่วง
ก ำหนดเวลำหำ้มซ้ือขำยหลกัทรัพยล่์วงหนำ้ 30 วนั (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบกำรเงินประจ ำไตรมำสและประจ ำปีทุกคร้ัง 
  บริษทั ไดก้ ำหนดบทลงโทษทำงวนิยัไวใ้นขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบริษทัอยำ่งชดัเจน โดยจะพิจำรณำลงโทษทำงวินยัตำม
ควรแก่กรณี โดยไดเ้ผยแพร่นโยบำยกำรดูแลกำรใชข้อ้มูลภำยในและกำรซ้ือขำยหลกัทรัพยท่ี์เวบ็ไซตข์องบริษทั 

6.7 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  คณะกรรมกำรบริษทั ใหค้วำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยึดมัน่กำรด ำเนินธุรกิจโดย
ปรำศจำกกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ได้จดัท ำนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ โดยห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน
สนบัสนุนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ หรือยอมรับกำรคอร์รัปชัน่ทุกรูปแบบทั้งทำงตรงและทำงออ้ม และไดมี้กำรทบทวนนโยบำยดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอใหส้อดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้มและควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือสำมำรถก ำหนดมำตรกำรป้องกนัและตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงดงักล่ำวใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีไดย้อมรับได ้บริษทัไดป้ระกำศนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และส่ือสำรต่อคู่คำ้ ลูกคำ้ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งทำงธุรกิจ เพ่ือแสดงถึงควำมมุงมัน่ในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทั  พร้อมทั้ง ขอควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบติัตำมนโยบำยดงักล่ำว นอกจำกน้ี ไดจ้ดัท ำแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ซ่ึงไดผ้ำ่นกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทัและประกำศเป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพ่ือใหผู้บ้ริหำร พนกังำน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ ำไปปฏิบติัในทิศทำงเดียวกนั 
และก ำหนดช่องทำงขอบเขตกำรแจง้เบำะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้  “กำรแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 
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นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการสนับสนุนการทุจริต    คอร์รัปช่ัน หรือยอมรับการคอร์รัปช่ันใน
ทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลมุถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมอี านาจในการควบคุม
ไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มโีครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบ
การบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปช่ันภายใน
องค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อก าหนดในการด าเนินการเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย” 

  ตำมท่ีบริษทัไดรั้บกำรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต(Thailand's Private 
Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ในไตรมำส 3 ปี 2559 โดยใบรับรองดงักล่ำวมีอำย ุ3 ปีนบัจำก
วนัท่ีมีมติให้กำรรับรอง ซ่ึงส้ินสุดลงในปี 2562 ดงันั้น ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2562 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 
2562 ไดมี้มติอนุมติัแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอร์รัปชัน่ (Self-Evaluation Tool for Countering Bribery) เพื่อ
ยื่นขอต่ออำยกุำรเป็นสมำชิก CAC ผ่ำนกำรสอบทำนแบบประเมินตนเองท่ีมีขอ้มูลครบถว้นเพียงพอจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
และไดล้งนำมรับรองโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ และประธำนคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรแนวร่วม
ปฏิบติัภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC) ไดมี้มติให้กำรรับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นทุจริต คร้ังท่ี 1 ประจ ำไตรมำส 2/2562 ใบรับรองมีอำย ุ3 ปีนบัจำกวนัท่ีมีมติใหก้ำรรับรองเม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562  

  ทั้งน้ี บริษทัไดท้ ำกำรส่ือสำรนโยบำยดงักล่ำวแก่พนกังำนทุกคนของบริษทัและบริษทัยอ่ย และส่ือสำรต่อลูกคำ้ คู่คำ้ ผูมี้
ส่วนไดเ้สียของบริษทัรับทรำบถึงเจตนำรมณ์ของบริษทั ผ่ำนทำงส่ือสำรอิเลคทรอนิกส์ หนงัสือเวียน และเผยแพร่บนหนำ้เวบ็ไซต์
บริษทั โดยสรุปสำระส ำคญัแนวทำงปฏิบติั ดงัน้ี 
 1.  มาตรการป้องกนัการทุจริตคอร์รัปช่ัน ไดแ้ก่ 
 1.1  กำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง บริษทัก ำหนดให้มีกำรวิเครำะห์ ทบทวน ประเมินควำมเส่ียงดำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ให้
เหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลง ก ำหนดมำตรกำรจดักำรใหค้วำมเส่ียงดงักล่ำวอยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้และกำรดูแล 
ติดตำม รำยงำนผลต่อคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่สำมำรถ
จดักำรควำมเส่ียงดงักล่ำวไดอ้ยำ่งทนัท่วงที นอกจำกน้ี ยงัมีฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นผูส้อบทำนควำมมีประสิทธิผลของมำตรกำร
ควบคุมภำยในท่ีมีอยูใ่หเ้หมำะสม 
 1.2  กำรจดัท ำนโยบำยแนวทำงปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัมีกำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงปฏิบติัท่ีชดัเจนส ำหรับ
กิจกรรมท่ีมีควำมเส่ียงสูง ตำมแนวทำงกำรก ำหนดมำตรกำรควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมส ำหรับนิติบุคคล จำกส ำนกังำน ป.ป.ช. น ำมำ
ปรับใชใ้หเ้หมำะสมกบับริบทขององคก์ร กิจกรรมท่ีอำจมีควำมเส่ียงต่อกำรคอร์รัปชัน่ ไดแ้ก่ กำรช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำค
เพื่อกำรกศุลและกำรใหเ้งินสนบัสนุน กำรให้และรับของขวญั กำรเล้ียงรับรอง และค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ โดยกิจกรรมดงักล่ำวตอ้งปฏิบติั
ดว้ยควำมโปร่งใส ไม่เป็นเส้นทำงส ำหรับกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ มีหลกัฐำนกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกรอบแนวทำงปฏิบติัท่ีบริษทั
ก ำหนด นอกจำกน้ี ยงัรวมถึงระบบกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์ตลอดจนกระบวนกำรด ำเนินงำนหลกัขององคก์รท่ีตอ้งสอดคลอ้ง 
สนบัสนุนต่อนโยบำยแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  ตลอดจนกำรอบรม ส่ือสำรต่อกรรมกำร ผูบ้ริหำร 
พนกังำนทุกระดบั เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ และตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบติั
ต่ำงๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด 
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 2. มาตรการตรวจพบการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือช่วยตรวจพบและรำยงำนกำรกระท ำท่ีอำจเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่อยำ่ง
ทนัท่วงที ไดแ้ก่ 
 2.1 กลไกกำรแจง้เบำะแสและขอ้ร้องเรียน โดยบริษทัก ำหนดช่องทำงท่ีน่ำเช่ือถือและเป็นอิสระส ำหรับกำรร้องเรียน 
หรือกำรแจง้เบำะแส รวมถึงมีกำรก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เหตุ โดยมีกลไกในกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส เพ่ือสร้ำงควำมมัน่ใจ
ให้กบัผูร้้องเรียน พร้อมทั้งส่ือสำรต่อพนักงำน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และบุคคลภำยนอกให้รับทรำบถึงช่องทำงกำรแจง้
เบำะแสและขอ้ร้องเรียน และมำตรกำรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เหตุดงักล่ำว 
 2.2 กำรรำยงำนกำรทุจริต บริษทัก ำหนดให้มีกำรรำยงำนสรุปขอ้ร้องเรียนแบ่งตำมประเภทของขอ้ร้องเรียนส ำหรับกำร
ทุจริตคอร์รัปชัน่ ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำนต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยไตรมำส  

 3. มาตรการตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน เพ่ือแกไ้ขผลกระทบ รวมทั้งหำวิธีกำรป้องกนัไม่ให้กำรทุจริต
คอร์รัปชัน่ประเภทเดียวกนัเกิดข้ึนอีก โดยมำตรกำรตอบสนองต่อกำรทุจริตท่ีเกิด ประกอบดว้ย กำรสอบสวน กำรลงโทษ และ
มำตรกำรแกไ้ขและกำรเปิดเผยขอ้มูล 

 ทั้งน้ี นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัฯ ซ่ึงประธำนกรรมกำรบริษทัเป็นผูล้งนำม ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั หมวดนกั
ลงทุนสมัพนัธ์ หวัขอ้ “กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี” โดยฝ่ำยบริหำรไดน้ ำนโยบำยดงักล่ำวถ่ำยทอดไปยงัทุกหน่วยงำน พนกังำนทุกคน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยเพ่ือใหป้ฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด 
 โดยบริษทัมีกำรด ำเนินกำรท่ีสนบัสนุนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่โดยสรุป ดงัน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัมีกำรทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ประจ ำทุกปี  
2.  กำรประเมิน ทบทวนควำมเส่ียงดำ้นคอร์รัปชัน่อยำ่งสม ่ำเสมอ ก ำหนดมำตรกำรเพ่ือลดควำมเส่ียงหำกกำรควบคุมภำยใน

ท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอ รวมถึงจดัท ำคู่มือบริหำรควำมเส่ียงดำ้นกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ ถือเป็นส่วนหน่ึงของแนวทำงปฏิบติั
ท่ีสอดคลอ้งกบั “นโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ 

3. บริษทั มีกำรส่ือสำรเก่ียวกบันโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ทั้งภำยในและภำยนอก โดยมี 
 กำรส่ือสำรภำยใน ใหแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกคนให้รับทรำบและถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด ผ่ำนช่อง

ทำงกำรส่ือสำรภำยในองคก์รทำงอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จดัท ำวำรสำร Risk News ประจ ำไตรมำส และติดบอร์ด
ประชำสมัพนัธ์  

 ก ำหนดให้ กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนทุกระดบัลงนำมยอมรับนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและ
ต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่  

 กำรส่ือสำรภำยนอก มีกำรส่ือสำรนโยบำยกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ หนงัสือแจง้แก่ลูกคำ้ คู่คำ้ เร่ือง งดรับและให้
ของขวญั ของก ำนลัในรูปแบบใดๆ และไดเ้ผยแพร่ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตบ์ริษทัใหแ้ก่ผูท่ี้ท ำธุรกิจกบับริษทัและบริษทั
ยอ่ย ไดแ้ก่ ลูกคำ้ คู่คำ้ ผูจ้  ำหน่ำยโดยตรงและทำงออ้ม ตลอดจน คู่คำ้ทั้ งในประเทศและต่ำงประเทศ ไดรั้บทรำบ
นโยบำยดงักล่ำว รวมถึง กำรขอควำมร่วมมือจำกคู่คำ้เพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่โดยกำรลงนำมใน
เอกสำรขอ้ตกลงจริยธรรม 
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หลกัปฏิบัต ิ7:  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

คณะกรรมกำรบริษทั รับผิดชอบในกำรดูแลให้ระบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิดเผยขอ้มูลต่ำงๆ ถูกตอ้ง 
เพียงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน ติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงิน 
และกลไกอ่ืนท่ีสำมำรถแกไ้ขปัญหำได ้ภำยใตก้ำรค ำนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.1 การรายงานการปฏิบัตหิน้าทีค่ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรจดัท ำรำยงำนต่ำงๆ เพ่ือน ำส่งแก่หน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง
และเผยแพร่ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น ต่อสำธำรณชนอยำ่งเท่ำเทียมกนั โดยมีกำรจดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและเหตุกำรณ์
ส ำคญัในรอบปีใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดรั้บทรำบ รับผิดชอบต่อกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในท่ีประเมินโดยฝ่ำย
บริหำร โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูส้อบทำนและแสดงควำมเห็นก่อนท่ีจะน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั 
ส ำหรับกำรรับรองควำมถูกตอ้งของรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ให้มีกำรจดัท ำตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน 
นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม ใชดุ้ลยพินิจอยำ่งระมดัระวงัรอบคอบ รวมทั้งกำรรำยงำนขอ้มูลส ำคญัอยำ่งเพียงพอในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงิน ซ่ึงกำรเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีของบริษทัท่ีเป็นอิสระและแสดงควำมเห็นอยำ่งไม่มี
เง่ือนไขต่องบกำรเงินของบริษทั ผ่ำนกำรสอบทำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดท้ ำรำยงำนควำม
รับผิดชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงินเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี ควบคู่กับรำยงำนของผูส้อบบญัชีรับอนุญำต ทั้งน้ี ได้รวบรวม 
รำยงำนกำรปฏิบติังำนของของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยทุกคณะ เสนอต่อผูถื้อหุ้นแสดงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และ
รำยงำนประจ ำปี พร้อมทั้งรำยงำนควำมยัง่ยนืขององคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริษทั ให้ควำมส ำคญัในกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีส ำคญัแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนอยำ่งครบถว้น เพียงพอและ
ทนัเวลำ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดว้ำ่บุคคลทุกกลุ่มเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั ไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูลและสำรสนเทศของ
บริษทัท่ีมีขอบเขตและกระบวนกำรเปิดเผยและกำรส่ือสำรกบัผูล้งทุนท่ีชดัเจน โดยมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูบ้ริหำร
สูงสุดด้ำนกำรเงินหรือผูด้  ำรงต ำแหน่ง CFO หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร (หมำยถึง “นักลงทุน
สัมพนัธ์”) เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรให้ขอ้มูลแก่นักลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีมีสำระส ำคญัทั้งขอ้มูลทำงกำรเงินและไม่ใช่
ขอ้มูลทำงกำรเงิน ไดแ้ก่ กำรรำยงำนทำงกำรเงินรำยไตรมำส ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของฝ่ำย
จดักำร (MD&A) และเอกสำรข่ำวประชำสัมพนัธ์ (Press Release) หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีส ำคญัของบริษทั ท่ีอำจมีผลกระทบต่อรำคำ
หลกัทรัพยข์องบริษทั และมีผลต่อกำรตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

  ในปี 2562 บริษทัไดเ้ปิดเผยงบกำรเงินทุกรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี ทั้งภำษำไทยและองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลกัทรัพยฯ์ และสำมำรถดำวน์โหลดผ่ำนเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้โดยงบกำรเงินของบริษทัไดรั้บกำรรับรองแบบไม่มี
เง่ือนไข และน ำส่งงบกำรเงินต่อตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลำและไม่ถูกสั่งแกไ้ขงบกำรเงิน และไม่ไดรั้บแจง้กำรด ำเนินกำรอนัเน่ืองจำกกำรเปิดเผยขอ้มูลไม่
เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดแต่อยำ่งใด  
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 ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัจดัให้มีนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพ่ือเป็นตวัแทนเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั กำรจดัท ำขอ้มูลข่ำวแก่
ส่ือมวลชน กำรจดัแถลงข่ำว กำรช้ีแจงกรณีข่ำวลือ ข่ำวสำรท่ีไม่ถูกตอ้งตำมขอ้เท็จจริงแก่นกัลงทุนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ กำรนดัพบปะ
ผูบ้ริหำรและกำรเยี่ยมชมกิจกำร กำรตอบค ำถำมทำงโทรศพัท์ หรืออีเมล กำรเผยแพร่ผ่ำนส่ือ กำรจดัท ำ Press Release และกำร
เปิดเผยขอ้มูลสำรสนเทศต่ำงๆ ตำมเหตุกำรณ์ ตำมรอบระยะเวลำบัญชี รวมถึง น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน ค ำอธิบำยและกำร
วเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรประจ ำไตรมำส ผำ่นช่องทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื่อให้ผูถื้อหุ้น
และผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ ไดรั้บรู้ขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทียมกนั รวมถึงกำรจดักิจกรรมต่ำงๆ เพ่ือเผยแพร่และช้ีแจงขอ้มูลเพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพนัธ์อนัดีระหว่ำงบริษทักบัผูถื้อหุ้น นักลงทุน นกัวิเครำะห์หลกัทรัพย ์และผูท่ี้สนใจทัว่ไปให้ไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรของ
บริษทัอยำ่งเป็นธรรมและเท่ำเทียมกนั โดยมีกิจกรรมท่ีส ำคญัต่ำงๆในปี 2562 ไดแ้ก่  

กิจกรรม จ ำนวนคร้ัง 
 นิทรรศกำรงำน “mai Forum 2019” เพ่ือน ำเสนอสินคำ้และขอ้มูลของบริษทัให้กบันกัลงทุนและผูส้นใจท่ีเขำ้ร่วมงำน 

จดัโดยตลำดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ(mai) ร่วมกบัสมำคมบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ (maiA)  
1 คร้ัง  

(เดือนกรกฎำคม) 

 จดัท ำสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรำยไตรมำส ตำมโครงกำร  mai Company Snapshot โดยตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

4 คร้ัง 

 เผยแพร่ข่ำวประชำสมัพนัธ ์(Press Release) ควำมเคล่ือนไหวทำงธุรกิจ ผลกำรด ำเนินงำน และภำพข่ำวกิจกรรมต่ำงๆ
ของบริษทัผำ่นส่ือมวลชนต่ำงๆ 

อยำ่งสม ่ำเสมอ 

 ให้กำรตอ้นรับผูถื้อหุ้น และนกัลงทุนรำยยอ่ย ท่ีเขำ้มำประชุม (AGM ปี 2562) 1 คร้ัง 
  

 ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูส้นใจ สำมำรถติดต่อหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดท่ี้  
 ท่ีอยู:่  1/11 หมู่ 3 ถ.ล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 12150  โทรศพัท:์ 0-2791-0111 ต่อ 206   
 โทรสำร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: ir@pdgth.com หรือผำ่นทำงเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 โดย คณะกรรมกำรไดก้ ำหนดจรรยำบรรณนักลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงปฏิบติัในกำรก ำกบัดูแล เร่ือง “กำร
ปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยำ่งเท่ำเทียมกนั และกำรเปิดเผยขอ้มูลและควำมโปร่งใส” ซ่ึงไดร้ะบุไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวด
นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

 พนักงาน 
 พนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บขอ้มูลข่ำวสำรโดยเท่ำเทียมกนัผ่ำนช่องทำงกำรส่ือสำรรูปแบบต่ำงๆ ไดแ้ก่ 

อีเมล กำรติดประกำศบอร์ดประชำสมัพนัธ์ นอกจำกน้ี บริษทัไดเ้พ่ิมช่องทำงกำรส่ือสำรผ่ำนแอปพลิเคชนั Line กลุ่มโดยมีผูบ้ริหำร
ระดบัสูงและพนักงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทำงในกำรแจง้ข่ำวสำรต่ำงๆ ของบริษทัให้พนักงำนทรำบ 
ไดแ้ก่ ข่ำวกิจกรรมโครงกำรต่ำงๆบริษทั ขอ้มูลสวสัดิกำรต่ำงๆ ข่ำวสำรดำ้นควำมปลอดภยัอำชีวอนำมยั อพัเดตข่ำวสำรขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ข่ำวประกนัสงัคม ข่ำวดำ้นภำษี เป็นตน้  

 

 

 

 

http://www.pdgth.com/
mailto:ir@pdgth.com
http://www.pdgth.com/
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7.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 
   นอกจำกก ำหนดให้คณะกรรมกำรอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียแลว้ บริษทัยงัจดัให้มีช่องทำงกำรแจ้ง
เบำะแส รับเร่ืองร้องเรียน ขอ้เสนอแนะเร่ืองส ำคญัอ่ืนๆ หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผำ่นช่องทำงดงัน้ี 

 ช่องทาง อเีมล 

1. ทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมกำรบริษทั board@pdgth.com 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบ ind_dir@pdgth.com 
 เลขำนุกำรบริษทั cs@pdgth.com 
 หรือ ส่งผำ่นช่องทำงเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php 

2.ส่งทำงไปรษณียถึ์ง คณะกรรมกำรตรวจสอบ (ผำ่น ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน) 
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน)  1/11 หมู ่ 3 ถ.ล ำลูกกำ ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 

12150 โทร. 02-791 0111  Fax: 02-791 0100 

ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งกำรติดต่อคณะกรรมกำรบริษทัโดยตรง (ไม่ผำ่นฝ่ำยบริหำร) เพื่อแจง้เบำะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รำยงำนกำรทุจริต กำรท ำผิดกฎหมำยหรือจรรยำบรรณธุรกิจ ท่ีเก่ียวข้องกับผูบ้ริหำรระดับสูง รวมถึง
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ สำมำรถส่งจดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงท่ี คณะกรรมกำรบริษทั: board@pdgth.com 

 และกรณีหำกมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สำมำรถสอบถำม
เพ่ิมเติมไดท้ำงอีเมล ถึงเลขำนุกำรบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 151) หรือ ถึงผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน: 
ia@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 115) 
 กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษทัด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรดงัน้ี 

1) พนกังำนหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะควำมเห็นผ่ำนช่องทำงท่ีก ำหนด โดยขอ้มูลถือเป็น
ควำมลบั ซ่ึงบริษทัมีมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้เบำะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตำมท่ีระบุในนโยบำยและ
แนวทำงปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และ/หรือจรรยำบรรณธุรกิจของบริษทั 

2) ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน:  รับขอ้ร้องเรียน และด ำเนินกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียนตำม “คู่มือบริหำรจดักำรขอ้ร้องเรียน” โดยแบ่ง
ขอ้ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) เก่ียวกบักำรทุจริต 
2) เก่ียวกบักำรกระท ำท่ีฝ่ำฝืนไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำย/ขอ้บงัคบั/ระเบียบของบริษทั 
3) เก่ียวกับกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม/จรรยำบรรณ ฝ่ำฝืนนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริต

คอร์รัปชัน่ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
3) ขั้นตอน ด ำเนินกำร: ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเบ้ืองตน้ แสวงหำขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีน่ำเช่ือถือในเร่ืองร้องเรียนดงักล่ำว ในกรณี

พบว่ำมีควำมผิดเกิดข้ึนจริงให้น ำเสนอพิจำรณำตำมระดับควำมผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงำน-โดยฝ่ำย
ทรัพยำกรมนุษย/์กฎหมำย ระดบัผูบ้ริหำร-โดยคณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรตรวจสอบ หำกในกรณีท่ีผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในหรือพนกังำนฝ่ำย เป็นผูถู้กร้องเรียน คณะกรรมกำรตรวจสอบจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรเพ่ือสอบขอ้เท็จจริง 
ระดบัประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำร โดยคณะกรรมกำรบริษทั หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบสอบ
ขอ้เท็จจริงตำมควำมเหมำะสม ตำมล ำดบัขั้น 

4) กำรติดตำมประเมินผล: โดยพิจำรณำผำ่นคณะกรรมกำรพิจำรณำขอ้ร้องเรียน จนหำขอ้ยติุเร่ืองหรือแนวทำงแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ และแจง้กลบัผูร้้องเรียนทรำบ ภำยในเวลำ 7 วนัท ำกำร หลงัจำกไดข้อ้ยติุแลว้ โดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในจดัท ำสรุป
รำยงำนเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบเป็นรำยไตรมำส 
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 ทั้งน้ี บริษทัไดมี้กำรติดตำมรำยงำนกำรแจง้เบำะแสหรือขอ้ร้องเรียนผำ่นช่องทำงท่ีก ำหนด โดยในปี 2562 บริษทัไม่พบ
เหตุกำรณ์ และบ่งช้ีเร่ืองกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ดงักล่ำว 
 

7.3 การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

 บริษทั ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร ท่ีเป็นปัจจยัส ำคญัช่วยส่งเสริมกำร
ด ำเนินธุรกิจและเพ่ิมประสิทธิภำพกำรท ำงำน เป็นควำมรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังำนทุกคนตอ้งปฏิบติัตำมภำยใตข้อ้บงัคบัของ
กฎหมำย และประกำศนโยบำยกำรใชเ้ทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีไดก้ ำหนดกำรเขำ้ถึงหรือกำรควบคุมใชง้ำนสำรสนเทศท่ีมีเน้ือหำ
ควบคุมเร่ืองต่ำงๆ ไดแ้ก่ กำรเขำ้ถึงระบบสำรสนเทศ กำรเขำ้ถึงระบบเครือข่ำย กำรเขำ้ถึงระบบปฏิบติักำร และกำรเขำ้ถึงโปรแกรม
ประยกุตห์รือแอพพลิเคชัน่ต่ำงๆ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน 

 พนกังำนทุกคนมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรปกป้องและดูแลรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีอยูใ่น
ควำมครอบครอง ให้พน้จำกกำรถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลท่ีไม่ได้รับอนุญำตเขำ้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมี
ควำมส ำคญัทำงธุรกิจต่อผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อบริษทัทั้งโดยทำงตรงและทำงออ้ม  

โดยก ำหนดแนวทำงปฏิบติัท่ีแสดงไวใ้นจรรยำบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com 

หลกัปฏิบัต ิ8:  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั มีกำรด ำเนินกำรตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
มีสำระส ำคญัดงัน้ี 

8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐำนของผูถื้อหุน้และมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น
ในฐำนะนักลงทุนและควำมเป็นเจำ้ของบริษทั ไดแ้ก่สิทธิ กำรซ้ือ ขำย โอนหุ้น กำรไดรั้บส่วนแบ่งก ำไรของบริษทั (เงินปันผล) กำร
ไดรั้บข่ำวสำรขอ้มูลอยำ่งเพียงพอผ่ำนช่องทำงและเวลำท่ีเหมำะสม กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผู ้
ถือหุ้นอย่ำงเป็นอิสระและเท่ำเทียมกนั กำรแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร กำรแต่งตั้งและก ำหนด
ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี และกำรมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั เช่น กำรแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
กำรเพ่ิมทุนฯ/ลดทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ของ
ตน นอกเหนือจำกสิทธิพ้ืนฐำนต่ำงๆ ตำมกฎหมำยดงักล่ำว บริษทัยงัไดส่้งเสริมเร่ืองกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีส ำคญั สรุปไดด้งัน้ี 

   การจดัประชุมผู้ถือหุ้น  
   บริษทั ก ำหนดให้มีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภำยในเวลำไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแล และรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัในรอบปีท่ีผ่ำนมำ และในกรณีท่ีมีควำม
จ ำเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไข
หรือกฎเกณฑ ์กฎหมำย ท่ีใชบ้งัคบัท่ีตอ้งไดรั้บกำรอนุมติัจำกผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  
   บริษทัไดป้ฏิบติัตำมคู่มือ AGM Checklist จดัท ำโดยสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือควำมน่ำเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ระหว่ำงกนั ตำมภำรกิจท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในฐำนะองคก์ร
ตวัแทนผูถื้อหุน้รำยบุคคล บริษทัไดด้ ำเนินกำรท่ีส ำคญั สรุปดงัน้ี  
 

http://www.pdgth.com/
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   ก่อนวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
   บริษทั จดัเตรียมเอกสำรกำรประชุมท่ีมีขอ้มูลครบถว้นในสำระส ำคญัส ำหรับประกอบกำรพิจำรณำออกเสียงลงคะแนนของ
ผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทัเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้รำยยอ่ยมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือพิจำรณำเป็นระเบียบวำระกำรประชุมผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ 48 วนั ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 ถึง 
31 ธันวำคม 2561  รวมถึงแจง้หลกัเกณฑ์และกระบวนกำรในกำรพิจำรณำท่ีชดัเจนสำรสนเทศผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั ภำยใตห้มวด “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ตั้งแต่วนัท่ี 18 กนัยำยน 2561 โดยเร่ืองหรือบุคคลท่ี
ไดรั้บกำรเสนอช่ือจะไดรั้บกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก ำหนด ส่วนกำรคดัสรรบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพื่อ
พิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรใหผ้ำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเพ่ือน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษทั โดยแจง้ขอ้มูลผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบล่วงหนำ้ ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองใดๆ หรือเสนอ
ช่ือบุคคลเขำ้รับกำรพิจำรณำเป็นกรรมกำรล่วงหนำ้ 

2. บริษทั เปิดเผยก ำหนดวนัประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ระเบียบวำระกำรประชุม และวนัก ำหนดสิทธิ (Record Date) 
ในกำรเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นให้ผูถื้อหุ้นทรำบล่วงหนำ้ประมำณ 2 เดือนก่อนวนัประชุม โดยแจง้ทนัทีเม่ือคณะกรรมกำร
บริษทัมีมติใหก้ ำหนดวนัประชุมตั้งแต่วนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2562 เผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยฯ์  เพ่ือให้ผูถื้อ
หุน้รับทรำบถึงสิทธิและวำงแผนเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตำมก ำหนดกำร  

3. บริษทั เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรครบชุดทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั    ตั้งแต่วนัท่ี 
25 มีนำคม 2562 ล่วงหนำ้ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพ่ือเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลำศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ โดยหนงัสือเชิญ
ประชุม ประกอบดว้ยเร่ืองพิจำรณำตำมท่ีก ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 5 วำ่ดว้ยเร่ืองกำรประชุมผูถื้อหุ้น กำร
พิจำรณำในแต่ละวำระประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ช้ีแจงควำมเป็นมำและเหตุผล พร้อมควำมเห็นของคณะกรรมกำรในแต่ละ
วำระ และช้ีแจงสิทธิของผูถื้อหุน้ในกำรเขำ้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ระบุไวอ้ยำ่งชดัเจน 

4. บริษทั มอบหมำยให ้บริษทั ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั “TSD”  ซ่ึงเป็นนำยทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
เป็นผูด้  ำเนินกำรจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสำรประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นได้พิจำรณำเป็นกำรล่วงหน้ำตั้ งแต่วนัท่ี 3 
เมษำยน 2562 ก่อนวนัประชุม 21 วนั เกินกวำ่กฎหมำยก ำหนด และเป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีท่ีให้บริษทัจด
ทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย  21 วนั ในกรณีถำ้มีผูถื้อหุน้ชำวต่ำงชำติจะจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมฉบับภำษำองักฤษไปพร้อมกบัเอกสำรขำ้งตน้ โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรำยละเอียดวนั เวลำ 
สถำนท่ีประชุม แผนท่ีแสดงสถำนท่ีประชุม ระเบียบวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมท่ีครบถว้น 

  พร้อมทั้ง ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่นำยทะเบียนและผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั คือ วนัท่ี 3 เมษำยน 2562 
(ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัตำมกฎหมำย)  

5. บริษทั ประกำศโฆษณำค ำบอกกล่ำวเชิญประชุมในหนงัสือพิมพว์นัท่ี 10-11-12 เมษำยน 2562 เป็นเวลำติดต่อกนั 3 วนั และ
ไม่นอ้ยกวำ่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทั เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดศึ้กษำขอ้มูลเป็นกำรล่วงหนำ้เพียงพอ
ส ำหรับกำรเตรียมตวัก่อนเขำ้ร่วมประชุม 

6. บริษทัแจง้รำยละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐำนประกอบกำรเขำ้ร่วมประชุม หนงัสือมอบฉันทะและวิธีกำรมอบฉันทะ ในกรณีท่ี     
ผูถื้อหุน้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อำจมอบอ ำนำจให้แก่กรรมกำรอิสระของบริษทัตำมรำยช่ือ หรือบุคคลใดๆ ท่ี
ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้เขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้แก่รำยช่ือกรรมกำรอิสระของ
บริษัท โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ท่ีได้จัดส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั้ งน้ี ผูถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลด
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แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ (บริษทัไดจ้ดัอำกร
แสตมป์ส ำหรับกำรมอบฉนัทะ)  

7. บริษทั เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ท่ีตอ้งกำรใหช้ี้แจงในประเด็นของระเบียบวำระท่ีน ำเสนอมำถึงบริษทัอยำ่ง
นอ้ย 1 วนัท ำกำร หรือก่อนเร่ิมประชุมอยำ่งนอ้ย 2 ชัว่โมง (ภำยใน 24 เมษำยน 2562) 

8. บริษทั อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีควำมประสงคข์อรับรำยงำนประจ ำปีในแบบรูปเล่ม ให้สำมำรถติดต่อขอรับ
ผำ่นช่องทำงต่ำงๆ ทั้งทำงอีเมล โทรศพัท ์โทรสำร และซองจดหมำยธุรกิจตอบรับ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งให้ทำงไปรษณียท์นัทีท่ี
ผูถื้อหุน้ร้องขอพร้อมทั้งจดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

9. บริษทั จัดให้มีช่องทำงติดต่อสอบถำมรำยละเอียดหรือในกรณีท่ีมีขอ้สงสัย โดยส่งอีเมล มำท่ี cs@pdgth.com หรือ 
ir@pdgth.com หรือโทรสำรหมำยเลข 02-791 0100 เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจำกกำรประชุม รวมทั้งเป็นกำร
รักษำสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยำ่งเตม็ท่ี 

 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทั สนบัสนุนใหใ้ชสิ้ทธิในกำรเขำ้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมำ
ประชุม และด ำเนินกำรประชุมอยำ่งโปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้และไม่กระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ  
ผูถื้อหุน้ รวมทั้งเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถำมและแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเตม็ท่ี 

1. บริษทัไดจ้ดัให้มีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 ณ ห้องประชุมของบริษทั เลขท่ี 1/11  
ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150  โดยมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น
เขำ้ร่วมประชุม ดงัน้ี 
- แสดงแผนผงัท่ีตั้งสถำนท่ีประชุมท่ีสะดวกในกำรเดินทำง (ทำงด่วน) และส ำรองท่ีจอดรถไวอ้ยำ่งเพียงพอ 
- จดัรถบริกำรรับ-ส่งผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ร่วมประชุม จำกสถำนีรถไฟฟ้ำขนส่งมวลชน เพ่ือควำมสะดวกในกำรเดินทำง 
- ก ำหนดจุดบริกำรลงทะเบียนทั้งมำดว้ยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสำร) อยำ่งเหมำะสม มีเจำ้หน้ำท่ีของบริษทั 

ใหก้ำรตอ้นรับ ดูแลและอ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
- จดัเตรียมอำกรแสตมป์ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีกำรมอบฉนัทะมำ โดยไม่มีค่ำใชจ่้ำย  
- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้ำ 2 ชัว่โมงก่อนกำรประชุม (ตั้งแต่เวลำ 12.00-14.00น.) และเปิดโอกำสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมำ

ลงทะเบียนภำยหลงัเร่ิมประชุมแลว้สำมำรถลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในกำรลงมติวำระใดๆ ท่ีอยูร่ะหวำ่ง
กำรพิจำรณำและยงัไม่ไดมี้กำรลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วำระท่ีไดเ้ขำ้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้จะมีควำมเห็นเป็นอยำ่งอ่ืน 

- ใชโ้ปรแกรมกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้และใชร้ะบบบำร์โคด้ในกำรลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื่อให้มีประสิทธิภำพ 
รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- กำรรับรองแก่ผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมใหไ้ดรั้บควำมสะดวกอยำ่งเหมำะสม 
2. ประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และประธำนกรรมกำรชุดยอ่ยเขำ้ร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมกำรบริษทัเขำ้

ร่วมประชุมครบจ ำนวนทั้ง 8 คน (100%) ผูบ้ริหำรระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษำกฎหมำยท่ีเป็นอิสระจำกภำยนอก ประธำน
กรรมกำรท ำหนำ้ท่ีประธำนท่ีประชุมตำมขอ้บงัคบับริษทั โดยเร่ิมจำกกำรแจง้ให้ท่ีประชุมทรำบองค์ประชุม จ ำนวนและ
สัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ มอบหมำยให้เลขำนุกำรบริษทัท ำหน้ำท่ีจดบนัทึก
รำยงำนกำรประชุม และแนะน ำ กรรมกำร ผูบ้ริหำร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษำกฎหมำยอิสระจำกภำยนอกท่ีเขำ้ร่วมกำร

mailto:cs@pdgth.com%20หรือ
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ประชุม เพื่อช้ีแจงรำยละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของระเบียบวำระต่ำงๆ และตอบค ำถำมของผูถื้อหุ้น มีอำสำพิทักษ์สิทธิ และ           
ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นอำสำสมคัร ท ำหนำ้ท่ีเป็นสกัขีพยำนในกำรตรวจนบัคะแนนไดเ้ขำ้ร่วมประชุมดว้ย   

3. ประธำนท่ีประชุม ด ำเนินกำรประชุมเรียงล ำดบัตำมระเบียบวำระกำรประชุม ควำมเป็นมำ เหตุผล ควำมจ ำเป็นและขอ้เสนอ
ต่อท่ีประชุม โดยไม่เพ่ิมวำระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส ำคญัใดๆ ตำมท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม  จดัสรรเวลำกำรประชุม
แต่ละวำระอยำ่งเหมำะสม และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้แสดงควำมเห็นและซกัถำมอยำ่งทัว่ถึงในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระ ก่อน
ลงคะแนนสรุปมติท่ีประชุม โดยมอบหมำยให ้เลขำนุกำรบริษทั เป็นผูช้ี้แจง วิธีกำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนบัคะแนน
เสียงเพ่ือกำรลงมติในแต่ละวำระ กำรประมวลผลโดยใชบ้ำร์โคด้ในกำรนบัคะแนนเพ่ือควำมรวดเร็ว ถูกตอ้งแม่นย  ำ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และประกำศมติท่ีประชุมในแต่ละระเบียบวำระกำรประชุม  

4. วำระจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี มีกำรระบุนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล โดยในปี 2561 ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลไดเ้น่ืองจำกยงัมี
ผลขำดทุนสะสม จึงเสนอท่ีประชุมอนุมติังดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2561 พร้อมช้ีแจงเหตุผล ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นได้
พิจำรณำอนุมติักำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและส่วนเกินมูลค่ำหุน้เพ่ือชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทั เพ่ือให้สำมำรถ
จ่ำยเงินปันผลไดใ้นปีถดัไปหำกผลประกอบกำรมีก ำไร   

5. วำระแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระซ่ึงไดร้ะบุขอ้มูลประวติัยอ่ของบุคคลท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือเขำ้รับเลือกตั้ง
ให้ด ำรงต ำแหน่ง/กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง รวมถึงข้อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ในกำร
พิจำรณำ ทั้งน้ี ก่อนเร่ิมกำรพิจำรณำวำระเลือกตั้งกรรมกำรดงักล่ำว กรรมกำรท่ีตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ และไดรั้บกำร
เสนอช่ือให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงไดอ้อกจำกห้องประชุมไป เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นสำมำรถแสดงควำม
คิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลไดอ้ยำ่งอิสระ และบริษทัไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจำกผูถื้อหุ้นทุก
รำยท่ีเขำ้ประชุม เฉพำะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรำยบุคคลก่อน แลว้เก็บบตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือทุกใบหลงั
เสร็จส้ินกำรประชุมไวต้รวจสอบอำ้งอิงควำมถูกตอ้งและโปร่งใส 

6. วำระค่ำตอบแทนของกรรมกำร มีกำรช้ีแจงให้ผูถื้อหุ้นทรำบขอ้มูลจ ำนวน และค่ำตอบแทนกรรมกำรแต่ละประเภท โดย
แบ่งเป็นเบ้ียประชุมและโบนัสกรรมกำร รวมถึงค่ำตอบแทนกรณีท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นคณะกรรมกำรชุดย่อย ตลอดจน
นโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรพิจำรณำจ่ำยค่ำตอบแทน ซ่ึงไดท้ ำกำรช้ีแจงอยำ่งละเอียดไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

7. วำระแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีมีกำรระบุถึงผูส้อบบญัชีท่ีถูกเสนอช่ือเพ่ือแต่งตั้งให้เป็นผูส้อบ
บญัชี/กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งผูส้อบบญัชี จ ำนวนปีท่ีท ำหนำ้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือเป็น
ประโยชน์ในกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ 

8. ในกำรประชุม ประธำนท่ีประชุมจดัสรรเวลำอยำ่งเพียงพอ เพ่ือเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยำ่งเท่ำเทียมกนัในกำรซกัถำม
หรือเสนอควำมคิดเห็นอย่ำงอิสระในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัวำระกำรประชุมและกำรด ำเนินงำนของบริษทั รวมถึงกำรตอบ
ค ำถำมของผูถื้อหุน้อยำ่งครบถว้นในประเด็นส ำคญั โดยมีกำรบนัทึกประเด็นขอ้ซกัถำม ค ำช้ีแจง และขอ้คิดเห็นท่ีส ำคญัไว้
ในรำยงำนกำรประชุมอยำ่งครบถว้นเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขำ้ประชุมไดรั้บทรำบ 

9. บริษทั ประกำศใหท่ี้ประชุมทรำบถึงผลของมติท่ีประชุมในระเบียบวำระนั้นๆ ภำยหลงักำรนบัคะแนนเสียงเสร็จส้ินทุกคร้ัง 
โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 

10. บริษทั ไดเ้ชิญตวัแทนท่ีปรึกษำกฎหมำย “บริษทั ส ำนักงำนธีรคุปต ์จ ำกดั” และตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จ ำกดั” และตวัแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุ้น รวมจ ำนวน 3 ท่ำน เพ่ือเป็นคนกลำง “Inspector” ท ำหนำ้ท่ีดูแล
ใหก้ำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยำ่งโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองต่อไปน้ี 

 -     กระบวนกำรตรวจสอบเอกสำรของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม 
 -     องคป์ระชุม และวธีิกำรลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
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 -    กำรเก็บบตัรลงคะแนนจำกผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและกำรลงคะแนนเสียงจำกบตัรลงคะแนน 
 -     ลงนำมรับรองควำมถูกตอ้งของผลคะแนนกำรลงมติในแต่ละวำระเม่ือเสร็จส้ินกำรประชุมแลว้ 

 ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562  มีจ ำนวนผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จ ำนวน 34 รำย ซ่ึง
มำประชุมดว้ยตนเองจ ำนวน 14 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะจ ำนวน 20 รำย นบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได ้ 117,491,173 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 58.02 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด  โดยในปี 2561 มีผูถื้อหุ้นท่ีมำประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะจ ำนวน 35 รำย  นับ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือรวมกนัได ้115,641,617 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 57.11 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบั
ของบริษทั  
 ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น 

1. บริษทั เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ผำ่นระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยฯ์ทนัทีภำยในวนัท ำกำรหลงัเสร็จส้ินกำรประชุม คือ 
วนัท่ี 24 เมษำยน 2562 มีรำยละเอียดครบถว้นตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีโดยแสดงผลกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละระเบียบวำระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภทอยำ่งชดัเจน  

2. บริษทั จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี  2562 อย่ำงถูกต้องครบถว้นในสำระส ำคัญ (ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
- รำยช่ือและต ำแหน่งกรรมกำร กรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ ผูบ้ริหำรระดบัสูง และผูส้อบบญัชี/ท่ีปรึกษำกฎหมำย ท่ีเขำ้ร่วม

ประชุม และผูท่ี้ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุม (ถำ้มี)  
- องคป์ระชุมซ่ึงประกอบดว้ย จ ำนวนผูถื้อหุ้นท่ีเขำ้ประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวนผูรั้บมอบฉันทะประชุมแทนผูถื้อหุ้น และ

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมกำรอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
- วธีิกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ และกำรนบัคะแนนเสียงเป็นมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเร่ิมกำรประชุม และแนวทำง

กำรใชบ้ตัรลงคะแนน 
- มติท่ีประชุมพร้อมคะแนนเสียงท่ีลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในทุกระเบียบวำระกำรประชุม  

ท่ีตอ้งมีกำรลงคะแนนเสียง และตรวจสอบไดใ้นภำยหลงั  
- สรุปประเด็นของขอ้ซกัถำมของผูถื้อหุ้น ค ำช้ีแจงของคณะกรรมกำรบริษทัและฝ่ำยบริหำร และขอ้เสนอแนะ ควำมเห็น

เพ่ิมเติมของผูเ้ขำ้ประชุมไวอ้ยำ่งชดัเจน  
3. จดัท ำรำยงำนกำรประชุมทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรัพยฯ์ ภำยในเวลำ 14 วนั นบัแต่วนั

ประชุม คือ วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 พร้อมทั้ งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.pdgth.com/ir_index.php)  
เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ตรวจทำนควำมถูกตอ้งครบถว้นภำยในเวลำ 30 วนั จนถึงวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2562 เม่ือครบก ำหนดไม่มีผูถื้อหุ้น
รำยใดขอแกไ้ขรำยงำนกำรประชุม บริษทัจึงถือว่ำรำยงำนดงักล่ำวไดรั้บกำรรับรองโดยผูถื้อหุ้นแลว้ และจัดเก็บรำยงำน   
กำรประชุมเพื่อตรวจสอบและอำ้งอิงได ้ 

4. น ำส่งรำยงำนกำรประชุมท่ีประธำนลงนำมรับรองแลว้ให้แก่ ตลำดหลกัทรัพยฯ์ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และนำยทะเบียน (กรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้) เพ่ือตรวจสอบและอำ้งอิง ตั้ งแต่วนัท่ี 7 พฤษภำคม 2562 ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ภำยในเวลำ 14 วนั     
นบัจำกวนัประชุมผูถื้อหุน้ 

5. จดัใหมี้กำรบนัทึกภำพและเสียงกำรประชุมในลกัษณะส่ือวิดีทศัน์ตลอดกำรประชุม เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม
ไดรั้บทรำบเหตุกำรณ์วนัประชุม โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัจำกกำรประชุมเสร็จส้ิน 
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6. บริษทัไดส้ ำรวจควำมพึงพอใจประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมของบริษทัในภำพรวม ไดรั้บคะแนนเฉล่ียระดบัดี เทียบเท่ำปีท่ี
ผำ่นมำ และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ควำมคิดเห็นจำกผูเ้ขำ้ประชุมเก่ียวกบัคุณภำพหนงัสือเชิญประชุม รำยงำนประจ ำปี กำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ กำรด ำเนินกำรประชุม และกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุม จำกแบบประเมินผลกำรจดัประชุม
จำกผูถื้อหุน้มำเพื่อใชเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุน้อยำ่งต่อเน่ือง 
จำกกำรพฒันำปรับปรุงคุณภำพกำรจดัประชุมผูถื้อหุ้นอยำ่งต่อเน่ือง  บริษทัไดรั้บกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญั  

ผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2562  อยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” ดว้ยคะแนน 99  จำกโครงกำรประเมินคุณภำพกำรจดัประชุมสำมญั  ผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 
จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

8.2 การปฏิบัตต่ิอผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีนโยบำยท่ีจะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่วำ่จะเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูถื้อหุ้นรำยยอ่ย 
นักลงทุนสถำบัน หรือผูถื้อหุ้นต่ำงชำติ เพ่ือให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน เช่น กำรจดัประชุมผูถื้อหุ้น กำรอ ำนวยควำมสะดวกและ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขำ้ประชุม เพ่ือพิจำรณำตดัสินใจในเร่ืองส ำคญัของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงจ ำนวนหน่ึงหุ้นต่อ
หน่ึงเสียง ทั้งน้ี บริษทัยงัคงปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกนั ไม่มีเหตุกำรณ์หรือกำรปฏิบติัใดๆ อนัเป็นกำรละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทั มีกำรเปิดเผยโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษทัยอ่ยอย่ำงชดัเจน รวมถึงผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ 10 อนัดบัแรก  และผูมี้
อ  ำนำจควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่ำบริษทัมีโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีกำรถือหุ้นไขว ้หรือกำรถือหุ้นแบบ
พีระมิด มีกำรด ำเนินงำน ดงัน้ี 

1. บริษทั ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยละเวน้ไม่มีกำรเพ่ิมระเบียบวำระในท่ีประชุมโดยไม่ไดแ้จง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทรำบล่วงหนำ้ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดมี้โอกำสศึกษำขอ้มูลของระเบียบวำระกำรประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพำะวำระส ำคญัท่ีผู ้
ถือหุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศึกษำขอ้มูลอยำ่งเพียงพอต่อกำรตดัสินใจ  

2. บริษทั ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นแบบท่ีสำมำรถก ำหนดทิศทำงกำร
ลงคะแนนเสียงไดเ้องในแต่ละวำระ (ก ำหนดโดยกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ฯ) เพ่ือท่ีผูถื้อหุ้นไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
สำมำรถมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรอิสระท่ำนใดท่ำนหน่ึง (3 คน) เป็นผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดได ้(ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)   

3. กำรใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในทุกวำระประชุม ก ำหนดให้ใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในกำรออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผูถื้อหุน้ส ำหรับผูเ้ขำ้ประชุมทุกรำย โดยใชโ้ปรแกรม AGM ในกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสียง และมีท่ีปรึกษำกฎหมำย
หรือตวัแทนผูถื้อหุน้เป็นอำสำสมคัรในกำรร่วมตรวจสอบควำมถูกตอ้ง โดยเฉพำะวำระเลือกตั้งกรรมกำรใหแ้ยกกำรลงคะแนนเสียง
เป็นรำยบุคคล (คะแนนเสียงเท่ำกบัจ ำนวนหุ้นท่ีถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือตรวจสอบและอำ้งอิง
เพ่ือควำมถูกตอ้งและโปร่งใส   

4. บริษทั ก ำหนดใหมี้ช่องทำงกำรส่ือสำรท่ีท่ีผูถื้อหุน้และนกัลงทุน สำมำรถติดต่อขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะควำมคิดเห็น โดย
ใชช่้องทำงเผยแพร่ผ่ำนระบบข่ำวของ ตลท. เป็นช่องทำงหลกั และก ำหนดผูท้  ำหน้ำท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ได้แก่ ประธำน
เจำ้หนำ้ท่ีบริหำร ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน (CFO) และนกัลงทุนสัมพนัธ์ และผ่ำนทำงเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com/ir 
หรือติดต่อโดยตรงท่ี นกัลงทุนสมัพนัธ์ (ir@pdgth.com) 

5. บริษทั มีกำรก ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยในโดยมิชอบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ห้ำมกรรมกำร ผูบ้ริหำร และ
พนกังำนผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล น ำขอ้มูลไปใชแ้สวงหำประโยชน์ส่วนตนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทำงตรงและทำงออ้มในทำงมิชอบ โดย
ก ำหนดช่วงเวลำห้ำมซ้ือขำยหลกัทรัพยช่์วง 30 วนั ก่อนท่ีบริษทัจะประกำศผลกำรด ำเนินงำน หรือจนกว่ำขอ้มูลดงักล่ำวไดมี้กำร
เปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้  
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6. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ริหำรมีหน้ำท่ีรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงกำรถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ ต่อส ำนกังำน ก.ล.ต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลำดหลกัทรัพย ์ 

7. คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนด หลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรในกำรรำยงำนกำรมีส่วนไดเ้สียของกรรมกำรและผูบ้ริหำรเป็นลำย
ลกัษณ์อกัษรและถือเป็นแนวทำงปฏิบติัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร และหำกกรณีกรรมกำรรำยใดมีส่วนไดเ้สียอย่ำงมีนัยส ำคญั 
บุคคลนั้นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำวำระนั้น และบนัทึกไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 

8. บริษทั ไดก้ ำหนดและประกำศ “นโยบำยควำมมัน่คงและปลอดภยัระบบสำรสนเทศ” ระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ 
เพ่ือยกระดบัมำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คงและปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของบริษทัให้อยูใ่นระดบัมำตรฐำนสำกล โดย
อำ้งอิงจำกกรอบ ISO/IEC 27001 ผำ่นช่องทำงกำรส่ือสำรภำยใน และสอดคลอ้งกบัขอ้ก ำหนดพระรำชบญัญติัวำ่ดว้ยกำรกระท ำผิด
ทำงคอมพิวเตอร์ อีกทั้ง กำรด ำเนินกำรลดผลกระทบจำกเหตุ กำรกูคื้นระบบอยำ่งรวดเร็วหลงัจำกกำรโจมตีส้ินสุด กำรป้องกนัภยั
คุกคำมระบบเครือข่ำยอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขอ้ปฏิบติัส ำหรับกำรใชง้ำนระบบเครือข่ำยและคอมพิวเตอร์ของบริษทัให้เป็นไปอยำ่ง
มีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไดส้รุปแนวปฏิบติัดงัน้ี 

- ก ำหนดสิทธิเขำ้ใชง้ำนโดยใชร้หสัผำ่น และตอ้งเก็บรักษำรหสัผำ่นเป็นควำมลบั 
- ใหพ้นกังำนใชส่ื้ออินเตอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในกำรท ำงำน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมำะสมดำ้นศีลธรรมขนบธรรมเนียม 
จำรีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมำย 

- ใชอี้เมล อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัอนุญำตตำมขอ้ก ำหนดและค ำแนะน ำกำรใชง้ำนอยำ่งปลอดภยั เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัเท่ำนั้น 

- ใชโ้ปรแกรมท่ีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งเท่ำนั้น 
- เขำ้ตรวจสอบ คน้หำ ติดตำม สอบสวน และควบคุมกำรใชร้ะบบสำรสนเทศให้มีควำมปลอดภยัตำมควำมจ ำเป็นและ
เหมำะสม 

9.  คณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดและขอ้ก ำหนดของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บกำรอนุมติัในหลกักำรเก่ียวกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรท ำ
ธุรกรรมระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ย และกำรท ำรำยกำรกบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์จะตอ้งผ่ำนกำรพิจำรณำ
และใหค้วำมเห็นในควำมจ ำเป็นเขำ้ท ำรำยกำรนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติั และหำกมีรำยกำรเก่ียวโยงและ
กำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยต์ำมหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเขำ้ท ำรำยกำร บริษทัจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลรำยละเอียดส ำคญัในหนงัสือเชิญประชุมเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ  

ในปี 2562 ไม่มีรำยกำรเก่ียวโยงหรือด ำเนินธุรกรรมลกัษณะดงักล่ำว รำยละเอียดแสดงในหวัขอ้ “รำยกำรระหวำ่งกนั”   
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8.3 การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
  คณะกรรมกำรบริษทัใหค้วำมส ำคญัในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำร เพื่อให้กรรมกำรสำมำรถอุทิศเวลำในกำรในกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรไดอ้ยำ่งเตม็ท่ี จึงไดป้รับนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งของกรรมกำร ดงัน้ี 

1) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ  
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรก ำหนดนโยบำยกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมกำรแต่ละ

ท่ำนใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ไม่เกิน 5 บริษทั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีในฐำนะกรรมกำรบริษทั และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพ่ือกำรเติบโตทำงธุรกิจในอนำคต  

2)  นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรบริษทั ไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหำร

ระดบัสูง/ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร โดยตอ้งผำ่นกำรเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมกำร
แต่งตั้งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัเขำ้ไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตำมสดัส่วนกำรถือหุ้น หรือ
ตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำย  

 ขอ้มูลกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมกำรแต่ละคน แสดงในหัวขอ้รำยละเอียดเก่ียวกบักรรมกำรและ ผูบ้ริหำร 
ปัจจุบนั กรรมกำรทั้งหมด 9 คน ไม่มีกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวำ่หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดไว ้

8.4 การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 

  บริษทั ในฐำนะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อ  ำนำจควบคุมกิจกำรตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น ก ำหนดทิศทำงกลยทุธ์ แผนกล
ยทุธ์และงบประมำณ และกำรก ำกบัดูแลและจดัสรรทรัพยำกรท่ีมีร่วมกนัให้เหมำะสม โดยคณะกรรมกำรบริษทัไดมี้กำรก ำกบัดูแล
กำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูบ้ริหำรระดบัสูง เป็นตวัแทนของบริษทัเขำ้ไปเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรของบริษทัยอ่ยตำมสดัส่วนของกำรถือ
หุน้ของบริษทั 

2. ส่งเสริมให้มีกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีตำมแนวปฏิบติัของบริษทัผ่ำนกรรมกำรตวัแทนและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บมอบหมำย 
รวมถึงกำรวำงระบบงำนและบุคลำกรท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยบริษทั 

3. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัยอ่ยอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือให้เป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ท่ีไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำร
บริษทัใหญ่ และรำยงำนสถำนะ/เหตุกำรณ์ส ำคญัให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ หรือให้ขอ้เสนอแนะหรือแนว
ทำงแกไ้ขในกรณีท่ีเกิดเหตุกำรณ์ (ถำ้มี)  

4. พิจำรณำเร่ืองส ำคญัท่ีตอ้งขอควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร หรือขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทัแม่ตำมอ ำนำจอนุมติั
ด ำเนินกำรของบริษทัฯ เช่น กำรแต่งตั้งและถอดถอนกรรมกำร ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรผูจ้ดักำร กำรเพ่ิมทุนหรือ
ลดทุน แผนกำรลงทุน แผนกลยุทธ์และทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ หรือกำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินธุรกิจนอกเหนือ    
ธุรกิจหลกั เป็นตน้ 

5. จดัให้มีกำรตรวจสอบภำยในโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทัใหญ่ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำมีระบบกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสมเพียงพอ สอดคลอ้งกบักำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 
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8.5 หน่วยงานก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมกำรบริษทั มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดยอ่ยในกำรก ำกบัดูแลดำ้นต่ำงๆ โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำ
หนำ้ท่ีสอบทำนกระบวนกำรปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง สอบทำนรำยกำรกำรท่ี
เก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงกำรปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบำยและ
แนวทำงปฏิบติัท่ีดีตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ี โดยมีเลขำนุกำรบริษทั เป็นผูท้  ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลและประสำนงำนกบัฝ่ำย
จดักำร หรือขอ้เสนอแนะและกำรปรับปรุงหลกัเกณฑต์่ำงๆ โดยฝ่ำยพฒันำธรรมำภิบำล ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยฯ์ หรือองคก์รอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง และเสนอปรับปรุงแนวทำงปฏิบติัให้สอดคลอ้งเหมำะสมกบั
ลกัษณะกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมอบหมำยให้ฝ่ำยจดักำรบริหำรงำนตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษทัท่ีก ำหนดเพื่อกำร
เติบโตอยำ่งย ัง่ยนืขององคก์รและเกิดควำมน่ำเช่ือถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภำยนอก  

การปฏิบัตติามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่เีร่ืองอ่ืน 
 คณะกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและติดตำม
ผลกำรปฏิบติัตำมแผนกำรด ำเนินงำนอยำ่งเคร่งครัดและสม ่ำเสมอ โดยในปี 2562 ไม่มีสถำนกำรณ์ใดท่ีกำรปฏิบติัไม่เป็นไปตำม
นโยบำย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 ตำมขอ้บงัคบับริษทัก ำหนดให้ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็น
ประจ ำทุกปี โดยผำ่นกำรพิจำรณำคดัเลือกจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นควรและ
ใหน้ ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีพิจำรณำแต่งตั้งและก ำหนดค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย โดย
ผูส้อบบญัชีดงักล่ำวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บควำมเห็นชอบจำกส ำนกังำน ก.ล.ต. มีควำมเป็นอิสระ ไม่มีควำมสัมพนัธ์หรือส่วน
ไดเ้สียใดๆ กบับริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว และจัดให้มีกำรหมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์หำกผูส้อบบญัชีรำยเดิมปฏิบติัหนำ้ท่ี
สอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษทัมำแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจำรณำคดัเลือกผูส้อบบญัชีรำยอ่ืน
มำท ำหนำ้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

ส ำหรับงบกำรเงินปี 2562 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงควำมเห็นโดย นำงสำวปณิตำ โชติแสงมณีกุล  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 9575 จำกบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ำกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลำยมือช่ืองบกำรเงินของบริษทัปี 2562 
เป็นปีแรก และจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดบญัชีปี 2562 และปี 2561  เป็นจ ำนวนเงินรวมปี
ละ 1,565,000 บำท และ 1,490,000 บำท ตำมล ำดบั ซ่ึงไดร้วมค่ำสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย จ ำนวน 517,000 บำท และ 515,000 บำท 
ตำมล ำดบั   

ค่าบริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 
ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริกำรอ่ืนๆ ท่ีมิใช่กำรสอบบญัชี 
 
ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท                                                          

หน่วย : บำท 
                              ค่าสอบบญัชี ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พำลำเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 
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ค่ำบริกำรอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,565,000 1,490,000 1,422,000 

 


