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ส่วนที ่1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

  วสัิยทศัน์  

“เป็นบริษัทช้ันน าของประเทศไทยและภูมภิาคอาเซียนทีม่คีวามยัง่ยืน 

ในธุรกจิสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั ส่ิงแวดล้อม” 

พนัธกจิ 
 มุ่งเนน้กำรเติบโตโดยกำรขยำยตลำดทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียน  

 ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มีนวตักรรม รำคำเหมำะสม พร้อมบริกำรอยำ่งผูเ้ช่ียวชำญ  

 สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ทนัสมยั สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 

 มีระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รท่ีดี 

 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

 
นโยบาย 

 สร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงดว้ยอตัรำกำรขยำยตวัอตัรำก ำไรสุทธิไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 15 ต่อปี 
 ขยำยธุรกิจทำงดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวธีิกำรลงทุนโดยตรงและกำรควบรวมกิจกำร 

(M &A)   
 รักษำระบบกำรท ำงำนท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 รักษำระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมอยำ่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 ส่งเสริมบุคลำกรท่ีเก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 
 ดูแลรักษำ ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คูค่ำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยดีและสม ่ำเสมอ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 2 
 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2504 โดยมีวตัถุประสงคเ์ร่ิมแรก
เพ่ือจ ำหน่ำยเมล็ดธญัพืชและสินคำ้ทำงกำรเกษตร โดยบริษทัไดมี้กำรหยดุด ำเนินกิจกำรไประยะหน่ึง กระทัง่ในปี 2521 บริษทัได้
เปล่ียนประเภทธุรกิจมำเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์เพ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กวำ่ 40 ปี 
บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ ำท่ีมีกำรจัดจ ำหน่ำยสินคำ้อย่ำงครบวงจร และในปี 2552 บริษทัไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจด้ำนกำรจัด
จ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค รวมถึงกำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบ
บ ำบดัน ้ ำ และกำรใหบ้ริกำรจ ำหน่ำยน ้ ำจำกระบบบ ำบดัในรูปแบบของสมัปทำน ทั้งในระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน  
 กลุ่มสินคำ้และบริกำร แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
 1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
       Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY  
 กลุ่มสินคำ้หรือบริกำรท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังำนหรือสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนปฏิบติังำน โดย
บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ ำท่ีมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีหลำกหลำยมำกกวำ่ 3,000 รำยกำร ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง โดยบริษทั
ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำกกวำ่  30 ตรำสินคำ้ และมีตรำสินคำ้ท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำย
เดียว ไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ King’s ตรำสินคำ้ Microgard  ตรำสินคำ้ Ansell และตรำสินคำ้ Chemtex นอกจำกน้ี บริษทัไดพ้ฒันำตรำ
สินคำ้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE และ ENVO เป็นตน้  สินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังำน
ใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกนัในขณะท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสภำวะ
แวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น อนัตรำยจำกควำมร้อน แสง เสียง สำรพิษ สำรเคมี เป็นตน้ โดยสินคำ้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล
น้ี สำมำรถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใชป้กป้องร่ำงกำยตั้งแต่ศีรษะจรดเทำ้ เช่น หมวกนิรภยั แวน่ตำนิรภยั ท่ีอุดหู หนำ้กำกป้องกนัฝุ่ นและ
สำรเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทำ้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอ่ืนๆ เป็นตน้ 

 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์
ท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงควำมปลอดภยัในโรงงำนอุตสำหกรรม หรือสถำนประกอบกำร เช่น เคร่ืองตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอำกำศ 
อุปกรณ์ช ำระลำ้งตำและล ำตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยำ้ย และถ่ำยเทสำรเคมี อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศ อุปกรณ์ล็อกนิรภยั ป้ำยเพื่อ
ควำมปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
   Control Environment Products หรือ CE  
 เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ควบคุมสภำพแวดลอ้มให้มีควำมสะอำด 
ปลอดภยัในสถำนท่ีปฏิบติังำนท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม เช่น ห้องปลอดเช้ือ
ในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ห้องสะอำด หรือห้องปลอดเช้ือ 
(Clean room) ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมส่ิงปนเป้ือน 
อนุภำคขนำดเล็กและฝุ่ นละอองต่ำงๆ ท่ีมำจำก ผูป้ฏิบติังำน เคร่ืองจกัร 
กระบวนกำรผลิตรวมทั้งอำกำศภำยนอก ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์หรือช้ินงำนไม่มีคุณภำพ สินค้ำในหมวดน้ี ได้แก่ ชุดและ
อุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม เช่น 
ผำ้เช็ดช้ินงำน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เป็นตน้ 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค  
    Water Solution Products หรือ WATER  
 บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 

 กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวศิวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบ
บ ำบัดน ้ ำ มุ่งเน้นในระบบจัดกำรน ้ ำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในกำรใช้น ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวิเครำะห์ผลใน
หอ้งปฏิบติักำร งำนซ่อมบ ำรุงและงำนบริกำรหลงักำรขำย โดยรูปแบบกำรใหบ้ริกำรแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ ไดแ้ก่ กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลกัษณะ Build-Own-
Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  

 กำรจัดจ ำหน่ำยเคร่ืองจักร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับระบบบ ำบัดน ้ ำ ส ำเร็จรูป จัดจ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรอง
ตะกอน เคร่ืองอดัตะกอน เคร่ืองสูบน ้ ำ ถงัเก็บน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module) รวมถึง เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูปเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันำสินคำ้เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูป ใชต้รำสินคำ้ของตนเองไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ Aquamex 

 กำรใหบ้ริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ 
 ระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีบริษทัให้บริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำน และคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำร 
ไดแ้ก่ ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย ระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ ระบบผลิตน ้ ำประปำและน ้ ำด่ืม ระบบผลิตน ้ ำบริสุทธ์ิ ระบบผลิตน ้ ำ
จืดจำกน ้ ำทะเล 
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เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  
 บริษทั ด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ประจ ำปีท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ก ำหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
และตวัช้ีวดัโดยใชห้ลกั Balance Scorecard ประกอบดว้ยกลยทุธ์หลกัไดแ้ก่ กลยทุธ์กำรเติบโต โดยมีเป้ำหมำยในกำรเติบโตของ
รำยไดแ้ละก ำไร รวมถึงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณค่ำใชจ่้ำย กลยทุธ์ดำ้นลูกคำ้โดยลูกคำ้เป็นศูนยก์ลำง กำรเพ่ิม
ระดบัควำมพึงพอใจ กำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่ใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มเป้ำหมำย กลยทุธ์
ควำมรวดเร็ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยใน กำรพฒันำปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และกล
ยทุธ์ควำมเช่ียวชำญ เป็นแนวทำงในกำรพฒันำและเพ่ิมศกัยภำพแก่บุคลำกร โดยกลยทุธ์หลกัขององคก์รดำ้นต่ำงๆถูกถ่ำยทอดไปยงั
ทุกหน่วยงำนของบริษทัเพ่ือใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร 
 ในปี 2563 บริษทัยงัมีเป้ำหมำยในกำรเติบโตในธุรกิจหลกัทั้ง 3 ธุรกิจ โดยวำงเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรให้บริกำรรวมไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยคำดวำ่จะมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม หรือ SAFETY ท่ีร้อยละ 76  กลุ่มสินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE ท่ี
ร้อยละ 18 และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือกำรอุปโภคและบริโภค หรือ WATER ท่ีร้อยละ 6 โดยกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธ์ท่ีมีกำรก ำหนดกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไวอ้ยำ่งชดัเจนในแต่ละกลุ่มธุรกิจ รวมถึงกำรศึกษำพฒันำสินคำ้
และบริกำรท่ีหลำกหลำย สินคำ้ท่ีมีนวตักรรม หรือกำรศึกษำในธุรกิจใหม่ต่อยอดจำกธุรกิจเดิมอยำ่งต่อเน่ือง ให้สำมำรถรองรับกบั
สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ และเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเติบโตให้แก่บริษทัไดต้่อไปใน
อนำคต ดำ้นกำรพฒันำปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนภำยใน บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรท ำงำน สำมำรถให้บริกำรท่ีสะดวกและรวดรวดเร็วตอบสนองควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจให้กบั
ลูกคำ้ทั้งภำยในและภำยนอกองคก์รได ้รวมถึงกำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและค่ำใชจ่้ำยท่ี
เป็นประโยชน์ต่อบริษทัมำกท่ีสุด ดำ้นระบบบริหำรและกำรพฒันำบุคลำกร บริษทัมีแผนงำนท่ีด ำเนินกำรต่อเน่ืองจำกปีก่อน ไดแ้ก่ 
กำรสร้ำงวฒันธรรมองคก์ร กำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของบุคลำกร และกำรจดัท ำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่ง สอดคลอ้งกบักล
ยทุธ์และรองรับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัไดใ้นอนำคต 
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 5 
 

 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำวบริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ โดยเป็น
บริษัทช้ันน าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
ส่ิงแวดล้อม 
 ธุรกิจด้ำนกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรเพ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ 
SAFETY บริษทัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรอยำ่งครบวงจรดว้ยควำมเป็นมืออำชีพ โดยกำรพฒันำควำมเป็นผูเ้ช่ียวชำญทั้งดำ้นสินคำ้และ
กำรให้บริกำรในธุรกิจด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ให้แก่บุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง กำรปรับปรุงระบบกำรท ำงำนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรบริกำร กำรเพ่ิมสินคำ้ กำรพฒันำสินคำ้และบริกำรใหม่ท่ีมีนวตักรรม ท่ีสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรทั้งใน
กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนั และกำรขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีเป้ำหมำยในกำรเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
สินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ Synos ของบริษทั ทั้งตลำดภำยในประเทศ และประเทศในแถบอำเซียนโดยเฉพำะกลุ่มประเทศ CLMV 
รวมถึงกำรพฒันำปรับปรุงกำรให้บริกำรให้ครอบคลุมทุกควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ไม่วำ่จะเป็นกำรบริกำรให้เช่ำเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ด้ำนควำมปลอดภยั บริกำรให้ค  ำปรึกษำ บริกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้เก่ียวกับสินคำ้ นวตักรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้ำนควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และศูนยบ์ริกำรหลงักำรขำย 
 ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE บริษทัมุ่งเน้นกำรพฒันำปรับปรุงสินคำ้ กำรเพ่ิม
สินคำ้ใหม่ กำรให้บริกำรพิเศษในกำรผลิตสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้แต่ละรำย โดยควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคำ้ เพ่ือเพ่ิม
รำยไดท้ั้ งจำกฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมท่ีบริษทัยงัมีส่วน
แบ่งตลำดสินคำ้ CE ไม่มำก รวมถึงกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ กำรส ำรองสินคำ้ใหเ้พียงพอต่อควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง ซ่ึง
ถือเป็นเร่ืองส ำคญัต่อกระบวนกำรผลิตของลูกคำ้ รวมถึงกำรเพ่ิมควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรสร้ำง Brand ให้ลูกคำ้ตระหนกัถึง
ควำมส ำคญัและยำกต่อกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกมีผลต่อคุณภำพของผลผลิตของลูกคำ้ นอกจำกน้ี บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรขยำย
ตลำดสินคำ้ในกลุ่ม CE ไปยงัลูกคำ้กลุ่มโรงพยำบำลท่ีมีแนวโนม้ขยำยตวัในอนำคต ไดแ้ก่ อุปกรณ์ต่ำงๆท่ีใชใ้นห้องปลอดเช้ือ หรือ
หอ้งผำ่ตดัในโรงพยำบำล  เป็นตน้    
 ธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER บริษทัมีเป้ำหมำยในกำรเป็นผูด้  ำเนินธุรกิจดำ้นระบบ
บ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำระบบ ให้
ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมุ่งเนน้ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร กำรสร้ำงทีมงำนใหมี้ควำมรู้ควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบ
บ ำบดัน ้ ำ กำรปรับปรุงกระบวนกำรบริหำรงำนโครงกำรให้สำมำรถด ำเนินโครงกำรไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมี
เป้ำหมำยในกำรพฒันำปรับปรุงขยำยกำรใหบ้ริกำรใหค้รอบคลุมเร่ืองส่ิงแวดลอ้มดำ้นอ่ืนๆ เช่น กำรใชพ้ลงังำนทดแทน กำรบริหำร
จดักำรขยะ เป็นตน้  
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญั 
กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 
ปี 2521   บริษทัเร่ิมด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน  

โดยคุณชวลิต หวงัธ ำรง 
ปี 2550  บริษทัยำ้ยท่ีท ำกำรแห่งใหม่มำ ณ ท่ีท  ำกำรปัจจุบนั อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี ประกอบดว้ยอำคำรส ำนกังำนใหญ่และอำคำรคลงัสินคำ้ 
ปี 2551  บริษทัจดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 135 ลำ้นบำท  

 บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2000 จำก UKAS & GLOBAL 
ปี 2552  บริษทัขยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจส่ิงแวดลอ้มดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
ปี 2553  บริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เม่ือวนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 ใชช่ื้อยอ่หลกัทรัพย ์PHOL 

 บริษทัยำ้ยท่ีท ำกำรสำขำระยองมำ ณ ท่ีท ำกำรสำขำระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ยอำคำรส ำนกังำน สำขำและคลงัสินคำ้ 
 บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2008 จำก UKAS & GLOBAL 

ปี 2555  บริษทัจดัตั้งสำขำเพ่ิม 1 แห่ง ท่ีอ  ำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบนับริษทัมีส ำนกังำนสำขำ 3 แห่งคือ  
 ภำคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง ภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ และภำคใตท่ี้จงัหวดัภูเก็ต  
 บริษทัขยำยธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมำร์ โดยแต่งตั้งบริษทั เอกำร์ จ  ำกดั เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในประเทศเมียนมำร์ 
 บริษทัไดรั้บกำรรับรองมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยั OHSAS18001:2007 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2012 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 

ปี 2556  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัและ  
อำชีวอนำมยัให้กบัลูกคำ้ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท  
 บริษทัจดัตั้ง บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพูชำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้น  
กำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และสมัปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชน โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนเร่ิมแรก คิดเป็นร้อย
ละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ลำ้นเรียล หรือประมำณ 9.5 ลำ้นบำท ต่อมำในปี 2558 บริษทัขอซ้ือหุ้นส่วนในบริษทัยอ่ยท่ีเหลืออีก
ร้อยละ 30 จำกผูร่้วมทุน ในรำคำ 1 บำท เน่ืองจำกมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผล
ธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัได้หยุดกำรด ำเนินงำนในบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกยงัไม่มีแผนธุรกิจท่ี
เหมำะสมรองรับ และเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2013 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดำ้นกำร
ก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั MAI Special Encouragement จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณคณะกรรมกำรแห่งปี 2556 หรือ "Board of the Year 
Awards 2013" 

ปี 2557  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยำ่งครบวงจร 
ตั้งแต่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำระบบ ให้ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมีมูลค่ำเงิน
ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และต่อมำในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลำ้นบำท บริษทั
ลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 162 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 27 ลำ้นหุ้น มูล
ค่ำท่ีตรำไว ้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำรจ่ำยปันผลเป็นหุ้นสำมญั 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2014:SET Award of Honor ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดย
ไดรั้บผลประเมินดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีมำก” 

ปี 2558  บริษทัไดรั้บรำงวลัประกำศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมกำร MAI ประจ ำปี 2558 จำกโครงกำรประกำศเกียรติคุณ “คณะกรรมกำรแห่งปี 
2558 หรือ Board of the Year Awards 2015 
 บริษทัร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC)  
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ปี 2559  บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 251 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 40.50 ลำ้นหุ้น เสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ในอตัรำ 4 หุ้นเดิม
ต่อ 1 หุ้นใหม่ และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 40.50 ล้ำนหุ้น เพ่ือรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ
บริษทั คร้ังท่ี1 (PHOL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 8 ลำ้นหุ้น เพ่ือรองรับกำรออกและ
จดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั คร้ังท่ี 1 (PHOL ESOP WARRANT) 
 บริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรประกำศนียบตัรรับรองกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

ปี 2560  บริษทัไดรั้บกำรรับรองคุณภำพตำมระบบมำตรฐำน ISO 9001: 2015 จำก UKAS & GLOBAL 
ปี 2562   บริษทัลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 40.50 ล้ำนบำท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้ำนบำท โดยตดัหุ้นสำมญัเพ่ือรองรับกำรใช้สิทธิตำม

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัคร้ังท่ี 1 (PHOL-W1) ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 40.50 ลำ้นบำท  
 บริษทัไดรั้บประกำศนียบตัรรับรองกำรต่ออำยกุำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต Thailand’s Private 
Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

 
 
โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 
  

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) 

 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 

 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 

 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั 

                          99.99%                                                               99.99%                                                                100% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคำ้และบริกำรออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

1. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (Occupational Safety, Health and 
Environment Products) (SAFETY) 

2. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม (Control Environment Products) (CE) 
3. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) (WATER) 

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวมในปี 2560 ถึงปี 2562 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดงันี ้

หน่วย:ลำ้นบำท 
โครงสร้างรายได้ ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 

1. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั      
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
(SAFETY) 

719.42 77.32%     715.73  76.43% 715.18 
 

71.90% 

2. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุม
สภำพแวดลอ้ม (CE) 

167.96 18.05%     172.57  18.43% 163.84 
 

16.47% 

3. กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ 
เพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

24.48 2.63%       36.16  3.86% 106.83 10.74% 

4. รำยไดอ่ื้น 18.59 2.00% 12.02 1.28% 8.83 0.89% 
รวมรำยได ้ 930.44 100% 936.47 100% 994.68 100% 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริกำรออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน (Occupational Safety, 
Health and Environment Products: SAFETY) แบ่งลกัษณะสินคำ้ในกลุ่มน้ีออกเป็น 2 ประเภทหลกัคือ 

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังำนใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของ
ร่ำงกำยหรือหลำยส่วนร่วมกนัในขณะท ำงำน เพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีอำจเกิดข้ึนจำกสภำวะแวดลอ้มในกำรท ำงำน เช่น อนัตรำยจำก
ควำมร้อน, แสง, เสียง, สำรพิษ, สำรเคมี เป็นตน้ รวมทั้งเพ่ือกำรป้องกนัช้ินงำนมิให้เกิดควำมเสียหำย โดยสินคำ้ในหมวดอุปกรณ์
นิรภยัส่วนบุคคลน้ี สำมำรถแบ่งเป็นประเภทไดด้งัน้ี 
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ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 
1) อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนำ้ หมวกนิรภยั อุปกรณ์ป้องกันใบหน้ำและดวงตำ อุปกรณ์ครอบ

ศรีษะส ำหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพ่ือใชป้้องกนักำรกระแทก กำร
เจำะทะลุของวตัถุ กระแสไฟฟ้ำ และอคัคีภยั 

 

 
 

 

2) อุปกรณ์ป้องกนัดวงตำ แว่นตำนิรภยั และแว่นครอบตำ เพ่ือใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขำ้ท่ี
ดวงตำ ป้องกนัรังสี แสงจำ้ และประกำยไฟ 

3) อุปกรณ์ป้องกนัระบบกำรไดย้นิ ท่ีครอบหู และปลัก๊อุดหู เพ่ือใช้ป้องกนัอนัตรำยท่ีไดรั้บจำกระดบั
เสียงท่ีดงัเกินไป 

4) อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดิน
หำยใจ 

กลุ่มท่ี 1  อุปกรณ์ป้องกันระบบทำงเดินหำยใจประเภทจัดส่ง
อำกำศท่ีมีแหล่งจ่ำยอำกำศแยกอิสระจำกอำกำศในบริเวณท่ี
ปฏิบติังำนให้เหมำะส ำหรับกำรหำยใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทำงเดินหำยใจชนิดถังบรรจุอำกำศแบบพกพำ  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดใช้สำยส่งอำกำศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดใชท้่อส่งอำกำศ 
กลุ่มท่ี 2  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอำกำศ 
โดยท ำให้อำกำศสะอำด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอนุภำค  อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทำงเดินหำยใจชนิดดูดซับก๊ำซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจชนิดกรองอนุภำคและดูดซบัก๊ำซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

5) อุปกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มท่ี 1   ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงชีวภำพ ท่ีเกิดจำกเช้ือ
โรคชนิดต่ำงๆ   
กลุ่มท่ี 2  ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงเคมีท่ีเกิดจำกสำรเคมี
ประเภทกรด ด่ำง รวมทั้งสำรท ำละลำย  
กลุ่มท่ี 3  ถุงมือส ำหรับป้องกนัอนัตรำยทำงกำยภำพท่ีเกิดจำกควำม
ร้อน ควำมเยน็ ควำมคม และกระแสไฟฟ้ำ 

6) อุปกรณ์ป้องกนัเทำ้ รองเทำ้นิรภยัและรองเทำ้บูท๊นิรภยัซ่ึงใชส้วมใส่เพ่ือป้องกนัน ้ำ 
แรงกระแทก กำรเจำะทะลุควำมร้อน ควำมเยน็ และกระแสไฟฟ้ำ  
 

7) ชุดป้องกนัร่ำงกำย ชุดป้องกนัควำมร้อน ชุดป้องกนัสำรเคมี ชุดป้องกนัอำกำศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้ำสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

8) อุปกรณ์ป้องกนักำรตก อุปกรณ์ป้องกนักำรตกจำกท่ีสูงและอุปกรณ์ช่วยเคล่ือนยำ้ยใน
แนวด่ิง 
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 1.2 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ท่ี
ใชเ้พ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภยัในสถำนประกอบกำร ไดแ้ก่ สินคำ้ต่อไปน้ี 

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 

1) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อควำมปลอดภยั
เก่ียวกบัอำกำศ 

เคร่ืองวดัแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอำกำศ และอุปกรณ์ถ่ำยเท
อำกำศ  

 

2) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พ่ือป้องกนัอนัตรำย
จำกสำรเคมี 

อุปกรณ์ช ำระล้ำงตำ และล ำตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยำ้ย และ
ถ่ำยเทสำรเคมีอนัตรำย อุปกรณ์และวสัดุดูดซบัสำรเคมี 

3) อุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อควำมปลอดภยั
ประเภทอ่ืน 

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย ส ำหรับล็อค เคร่ืองจักร เคร่ืองมือ อุปกรณ์  
แหล่งก ำเนิดหรือจ่ำยพลงังำน สติกเกอร์ ฉลำก ป้ำยสัญลกัษณ์เพ่ือ
ควำมปลอดภยั และเคร่ืองพิมพส์ติกเกอร์ ฉลำก ป้ำย  สญัลกัษณ์เพ่ือ
ควำมปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products: CE) 

 สินคำ้ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมสภำพแวดลอ้มให้มีควำมสะอำด ปลอดภยัในสถำนท่ี
ปฏิบติังำนท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม เช่น ห้องปลอดเช้ือในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ห้องสะอำด (Clean room)  หรือห้องปลอด
เช้ือ ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมส่ิงปนเป้ือน อนุภำคขนำดเลก็และฝุ่ นละอองต่ำงๆ ท่ีมำจำก ผูป้ฏิบติังำน 
เคร่ืองจกัร กระบวนกำรผลิตรวมทั้งอำกำศภำยนอก ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือช้ินงำนไม่มีคุณภำพ สินคำ้ใน
หมวดน้ี ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผำ้เช็ดช้ินงำน เคร่ืองเขียน อุปกรณ์
ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เป็นตน้ สินคำ้ในหมวดน้ี ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าส าคญั 

1)อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นและเช้ือโรค อุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือป้องกนัฝุ่ นและเช้ือโรค หรือส่ิงแปลกปลอม ใน
สถำนท่ีควบคุม เช่น ถุงมือแพทย ์ถุงมือในงำนสภำพควบคุม แผ่น
กำวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด ผ้ำ เ ช็ ด ช้ินง ำน  ลู กก ล้ิ งท ำ คว ำมสะอำด  ส ำห รับ ช้ินงำน 
อิเล็กทรอนิกส์ 

3)อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์ สำยรัดข้อมือ ขอ้เท้ำ หรืออุปกรณ์ท่ีสวมใส่เพ่ือป้องกนักำรเกิด
ไฟฟ้ำสถิตยใ์นสถำนท่ีควบคุม  

4)อุปกรณ์ส ำหรับห้องคลีนรูม อุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัเฉพำะส ำหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผำ้คลีนรูม เคร่ืองเขียนส ำหรับห้อง
คลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 
และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคำ้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเกือบทุกอุตสำหกรรมในประเทศ
ไทย รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวิสำหกิจ ท่ีตอ้งกำรสร้ำงควำมปลอดภยัให้กบัพนกังำนและสภำพแวดลอ้มทัว่ไปในสถำนท่ี
ท ำงำน หรือตอ้งกำรใหก้ระบวนกำรผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
ทั้งดว้ยควำมสมคัรใจของลูกคำ้เองหรือตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีกฎหมำย บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้น้ีคิดเป็นสัดส่วน
ประมำณร้อยละ 70 ของรำยไดร้วม ปี 2562 บริษทัมีฐำนลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประมำณ 3,000 รำย  

 ส ำหรับกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม จะมุ่งเนน้กลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกระบวนกำร
ท ำงำนหรือกระบวนกำรผลิตภำยในห้องสะอำด (Clean Room) รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง ท่ีให้
ควำมส ำคญักบัควำมสะอำดของช้ินงำน ควำมตอ้งกำรควบคุมสภำวะควำมตำ้นทำนของผิวสัมผสั ท่ีอำจน ำไปสู่สภำวะไฟฟ้ำสถิตย ์
ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคำ้กลุ่มผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ยแยกตำมอุตสำหกรรมไดด้งัน้ี 
 1) กลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตช้ินส่วน 
 อิเลก็ทรอนิกส์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้ำและช้ินส่วนคอมพิวเตอร์  
 2) กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำร ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกบักำรผลิตอำหำรสด-อำหำรแปรรูป 
 อำหำรแช่แขง็-อำหำรกระป๋อง รวมไปถึงโรงงำนผลิตเคร่ืองด่ืมทั้งท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
 3) กลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคำ้กลุ่มโรงงำนผลิตผลิตภณัฑจ์ำกปิโตรเคมี โรงงำนผลิต
 สำรเคมี  
 4) กลุ่มอุตสำหกรรมยำนยนต์และช้ินส่วนยำนยนต์ ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับรถยนต ์
 จกัรยำนยนต ์และส่วนประกอบของยำนยนตด์งักล่ำว 
 5) กลุ่มอุตสำหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้ำง ได้แก่ ลูกค้ำกลุ่มโรงงำนประกอบกิจกำรเก่ียวกับกำรผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนบริษทัรับเหมำก่อสร้ำงทัว่ไป 
 6) กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ และผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ 
 7) กลุ่มโรงพยำบำลและสถำนพยำบำลต่ำงๆ และลูกคำ้ท่ีเป็นหน่วยงำนรำชกำรและรัฐวสิำหกิจ    
 8) กลุ่มลูกคำ้ในอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เช่น ลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมบริกำร กลุ่มโรงงำนเยื่อกระดำษและบรรจุภณัฑ ์     
 เป็นตน้  

 2. กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้ำนคำ้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ทั้งในระดบัท่ีด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
สินคำ้ ร้ำนคำ้ขำยส่ง และร้ำนคำ้ขำยปลีก บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กบักลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 30 ของ
รำยไดร้วม ซ่ึงท ำให้กำรกระจำยสินคำ้เข้ำไปถึงลูกคำ้ไดใ้นวงกวำ้งข้ึน ส ำหรับคู่คำ้ทำงธุรกิจซ่ึงด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย
เหมือนกบับริษทันั้น จะเป็นกำรซ้ือสินคำ้จำกบริษทัเพ่ือน ำไปจ ำหน่ำยร่วมกบัสินคำ้ของตนเองเพ่ือเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสินคำ้
และท ำใหข้ำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งครบวงจร  
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 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงทั้ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้ริกำรรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์วำ่ 4,000 รำยกำร 
คุณภำพเป็นไปตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ ท ำใหส้ำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย บริษทัมีกำรจดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมำเพ่ือน ำเสนอลูกคำ้อยำ่ง
ต่อเน่ือง รวมถึงกำรเพ่ิมประเภทสินคำ้ใหม่ และกำรพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง  นอกจำกน้ี บริษทัยงัสำมำรถจดัหำ
ผลิตภณัฑต์ำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงจำกท่ีสินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยอยู ่ท ำให้สำมำรถ
รองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรสั่งซ้ือของลูกคำ้ เพ่ือมำใชใ้นกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรและ
ประมำณกำรสัง่ซ้ือ เพ่ือให้สำมำรถสต็อกสินคำ้ไดเ้พียงพอ นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรปรับปรุงกำรแบ่งพ้ืนท่ีกำรขำย เพ่ือให้พนกังำน
ขำยไดบ้ริกำรลูกคำ้ไดอ้ยำ่งทัว่ถึง จดัให้มีกำรฝึกอบรมพนกังำนขำยให้มีควำมรู้ในตวัสินคำ้และบริกำรเป็นอยำ่งดีอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เพ่ือใหค้วำมรู้แก่ลูกคำ้อยำ่งถูกตอ้ง และบริกำรลูกคำ้แต่ละรำยไดอ้ยำ่งเหมำะสมทั้งก่อนและหลงักำรขำย นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรส่ง
พนกังำนเพื่ออบรมใหค้วำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือเขำ้ร่วมงำนจดันิทรรศกำรดำ้น
ควำมปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคำ้ ในกรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนต่ำงจำกตน้ทุน ซ่ึงข้ึนอยูก่บั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมำณกำรสัง่ซ้ือ เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และควำมสมัพนัธ์ท่ีมีกบัลูกคำ้ รำคำเป็นไปอยำ่งยติุธรรมและ
เหมำะสม ในกรณีท่ีสินคำ้ของบริษทัไม่สำมำรถแข่งขนัดำ้นรำคำได ้บริษทัจะมีกำรสรรหำแหล่งผลิตสินคำ้ หรือผูข้ำยสินคำ้รำยใหม่ 
เพ่ือใหล้ดตน้ทุนสินคำ้ สำมำรถแข่งขนัได ้รวมถึงกำรพฒันำสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัเอง  

 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย (Place) ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้บริษทั ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทั
เป็นหลกั ประจ ำอยูท่ั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ภำคกลำง จงัหวดัปทุมธำนี และอีก 3 สำขำ ในภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ภำคตะวนัออกใน
จงัหวดัระยอง และภำคใตท่ี้จงัหวดัภูเก็ต และจดัให้มีพนกังำนขำยดูแลพ้ืนท่ีขำยในส่วนท่ีสำขำยงัไม่ครอบคลุมไดแ้ก่ พ้ืนท่ีภำค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำให้ดูแลพ้ืนท่ีขำยได้คลอบคลุม โดยบริษทัจัดให้มีกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนขำย 
พนกังำนขำยทำงโทรศพัท์ และพนักงำนประสำนงำนขำย มีกำรฝึกอบรมควำมรู้ดำ้นสินคำ้และกำรใชง้ำนอยำ่งต่อเน่ือง นอกจำก
พนกังำนจะท ำหนำ้ท่ีแนะน ำสินคำ้แลว้ ยงัสำมำรถให้ค  ำปรึกษำและควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัแก่ลูกคำ้อยำ่งผูเ้ช่ียวชำญ นอกจำกน้ี 
บริษทัมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรให้บริกำรแก่ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง สร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้และคู่คำ้ เพ่ือเพ่ิม
ยอดขำยลูกคำ้เดิม และขยำยฐำนไปยงัลูกคำ้ใหม่อยูเ่สมอ 

 ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีพนกังำนขำยของบริษทัไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดค้รอบคลุม บริษทัเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำหำ
คู่คำ้ทำงธุรกิจเพ่ือให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในเขตพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงบริษทัจะให้กำรสนับสนุนในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย เช่น กำรใหค้วำมรู้เร่ืองสินคำ้ สนบัสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด เป็นตน้  
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 ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ บริษทัพิจำรณำหำคู่คำ้เพ่ือเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในต่ำงประเทศ 
นอกจำกน้ี บริษทัยงัขำยสินคำ้ผำ่นทำงลูกคำ้ในประเทศ ท่ีเป็นลกัษณะตวัแทนจ ำหน่ำยน ำสินคำ้ไปจ ำหน่ำยในประเทศนั้นๆ 

 ส ำหรับช่องทำงจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัอีกช่องทำงหน่ึงคือ ทำงออนไลน์ บริษทัใชเ้วบ็ไซต ์www.pholonline.com  เป็น
ช่องทำงจ ำหน่ำยส ำหรับลูกคำ้รำยย่อย ลูกคำ้ประเภทผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย เพ่ือให้สินคำ้ของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำน
ลูกคำ้ไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเนน้จ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถใชง้ำนไดใ้นสภำพแวดลอ้ม
ทัว่ไป และสินคำ้ประเภทเคร่ืองกรองน ้ ำด่ืมท่ีใชใ้นระดบัครัวเรือน นอกจำกน้ี ยงัมีช่องทำงกำรกำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำน เวบ็ไซตซ้ื์อขำย
สินคำ้ออนไลน์ท่ีมีช่ือเสียงอยำ่ง LAZADA และ SHOPEE เพื่อให้สินคำ้ของบริษทัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำนลูกคำ้ไปยงักลุ่ม
ลูกคำ้รำยยอ่ยเพ่ิมข้ึน   

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีกำรจดัท ำ โปรโมชั่นส่งเสริมกำรขำยสินคำ้ หมุนเวียนสับเปล่ียนอย่ำง
ต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้ยอดขำย และมีกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือให้เขำ้ถึงลูกคำ้มำกข้ึน ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อำทิ กำรลงโฆษณำผ่ำนส่ือ
ต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งเช่น นิตยสำรเพ่ือควำมปลอดภยัต่ำงๆ  เวบ็ไซต์ควำมรู้ควำมปลอดภยัและอุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงมีกำรเขำ้
ร่วมงำนแสดงสินคำ้ภำยในประเทศเป็นประจ ำทุกปี เช่น งำนสปัดำห์ควำมปลอดภยัแห่งชำติ นอกจำกน้ี บริษทัไดน้ ำเสนอผลิตภณัฑ ์
ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่ำนช่องทำงส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com  
Facebook Fan Page ช่ือ “PHOL” และ Line @ Application เพ่ือเป็นกำรประชำสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน  

 - การส่งมอบผลติภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบกำรจดัส่งท่ีมีประสิทธิภำพเพื่อให้กำร
ส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลำ เป็นท่ีพอใจของลูกคำ้  

 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 กำรจัดหำผลิตภณัฑ์ในกลุ่มสินคำ้ SAFETY และ กลุ่มสินคำ้ CE ของบริษทั มีทั้ งจำกกำรสั่งซ้ือในประเทศและ
ต่ำงประเทศ โดยในปี 2562 ยอดกำรสัง่ซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมำณร้อยละ 60 และยอดกำรสัง่ซ้ือสินคำ้จำกใน
ประเทศประมำณร้อยละ 40 ของยอดกำรสั่งซ้ือทั้งหมด ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้ในประเทศเป็นกำรซ้ือจำกทั้งผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ใน
ประเทศและผูผ้ลิตเจำ้ของตรำสินคำ้รวมประมำณ 200 รำย ส ำหรับกำรซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศส่วนใหญ่จะเป็นกำรซ้ือสินคำ้จำก
เจำ้ของตรำสินคำ้โดยตรงรวมประมำณ 80 รำย  เป็นลกัษณะแต่งตั้งบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียวในประเทศ(Sole/Exclusive 
Distributor) และตวัแทนจ ำหน่ำยทัว่ไป (Non-exclusive Distributor)  

 ส ำหรับสินค้ำภำยใตต้รำสินค้ำของบริษทั คือ ตรำสินค้ำ SYNOS บริษัทได้ว่ำจ้ำงผูผ้ลิตทั้ งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัมีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัเองอยูเ่สมอ โดยในปี 2562 มีรำยกำรสินคำ้ภำยใตต้รำ
สินคำ้ของบริษทักวำ่ 500 รำยกำร มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 18% จำกรำยได้
จำกกำรขำย 

 

      

http://www.pholonline.com/
http://thai-safetywiki.com/
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 บริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำกกวำ่  30 ตรำสินคำ้ โดยมีตรำสินคำ้ท่ีบริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียว ไดแ้ก่ 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เง่ือนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตรำสินคำ้ : KING’S 

ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย: ปี 2551 

รองเทำ้นิรภยัท่ีใชใ้นโรงงำน
อุตสำหกรรม 

1 ปี 

 

 

 

 

 King’s ยกเลิกสัญญำน้ีได้โดยแจ้งล่วงหน้ำ
ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด 

 King’s สำมำรถยกเลิกสัญญำถำ้บริษทัท ำผิด
สัญญำโดยแจ้งล่วงหน้ำตำมระยะเวลำท่ี
ก ำหนด 

 King’s สำมำรถทบทวนแก้ไขสัญญำได้ถ้ำ
บริษทัมีกำรเปล่ียนแปลงในระดบัผูบ้ริหำร 

 ยอดขำยขั้นต ่ำ 

Ansell International 

ตรำสินคำ้ : ANSELL 
ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2546 

ตรำสินคำ้ : MICROGARD 
ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2553 

 

ถุงมือและชุดป้องกนัท่ีใชใ้น
กระบวนกำรผลิต 

ชุดป้องกนัสำรเคมี ฝุ่ น และเช้ือ
โรค 

1 ปี  Ansell สำมำรถบอกเลิกสัญญำได้ในกรณี
ต่อไปน้ี 

1) หำกบริษทัผิดเง่ือนไขในสญัญำ 
2) ไม่สำมำรถซ้ือครบจ ำนวนยอดสัง่ซ้ือขั้นต ่ำ 
3) มีกำรเปล่ียนแปลงอ ำนำจควบคุมบริษทั 
 

Chemtex, Inc. 

ตรำสินคำ้ : CHEMTEX 

ปีท่ีเร่ิมเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย : ปี 2553 

วสัดุดูดซบัสำรเคมี 1 ปี ไม่ระบุ 

 ส ำหรับขั้นตอนกำรจดัหำผลิตภณัฑน์ั้น บริษทัมีแนวทำงในกำรจดัหำผลิตภณัฑไ์ด ้3  แนวทำง คือ  
 1) บริษทัหำขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จำกแหล่งต่ำงๆ   
 2) บริษทัติดต่อสอบถำมควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อยูเ่ป็นระยะวำ่มีควำมตอ้งกำรใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 3) เจำ้ของตรำสินคำ้และ/หรือตวัแทนจ ำหน่ำย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑใ์ห้บริษทัท ำกำรตลำดให้ หลงัจำกนั้นจึง
น ำผลิตภณัฑ์ตวัอยำ่ง (Prototype) มำศึกษำ แลว้ส่งไปให้ลูกคำ้ทดลองใช ้ถำ้ผลกำรทดสอบผ่ำนจึงวำงแผนกำรตลำดและท ำกำร
ติดต่อสัง่ซ้ือต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงผูจ้ดัหน่ำยและผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินร้อยละ 20 ของยอดซ้ือ และไม่มี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รำยงำนสรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2562 
ขยำยตวัร้อยละ 2.4 ลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีกำรขยำยตวัร้อยละ 4.2 ตำมควำมล่ำชำ้ในกำรฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจโลก ควำมไม่
แน่นอนของทิศทำงมำตรกำรกีดกนัทำงกำรคำ้ และกำรแขง็ค่ำของเงินบำทส่งผลใหก้ำรส่งออกสินคำ้ปรับตวัลดลง ปัจจยัในประเทศ
ไดรั้บผลกระทบจำกควำมล่ำชำ้ของกระบวนกำรงบประมำณ กำรใช้จ่ำยภำครัฐ กำรลงทุนภำครัฐชะลอตวั ถึงแมว้่ำกำรบริโภค
ภำคเอกชนจะขยำยตวัในเกณฑ์ดีและกำรลงทุนภำคเอกชนมีกำรปรับตวัดีข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน อย่ำงไรก็ตำม กำรขยำยตวัใน
ภำคอุตสำหกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคำ้หลกัของบริษทั ขยำยตวัลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบักำรลดลงของกำรส่งออกและ
ควำมตอ้งกำรของกำรบริโภคภำยในประเทศ โดยในปี 2562 รำยงำนตวัเลขกำรผลิตสำขำอุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 0.7 ดชันีผลผลิต
อุตสำหกรรมลดลงร้อยละ 3.7 อุตสำหกรรมท่ีส่งผลให้ดชันีผลผลิตอุตสำหกรรมลดลง ไดแ้ก่ กำรผลิตยำนยนต ์กำรผลิตอุปกรณ์
อิเลก็ทรอนิกส์ กำรผลิตผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ำกกำรกลัน่ปิโตรเลียม เป็นตน้ 

กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม 
 ธุรกิจจัดจ ำหน่ำยสินคำ้ด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY มีควำม
เก่ียวขอ้งกบัภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจำกสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ท่ีใชใ้นสถำนประกอบกำร
อุตสำหกรรม หรือใชก้บัผูป้ฏิบติังำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซ่ึงหำกภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตวั จะท ำให้ควำม
ตอ้งกำรใชสิ้นคำ้เพื่อควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัส ำหรับผูป้ฏิบติังำน รวมถึงสินคำ้ท่ีใชเ้พื่อสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มี
ควำมปลอดภยัมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทัว่ไปต่ำงให้ควำมส ำคญัในเร่ืองอำชีวอนำ
มยัและควำมปลอดภยัเพ่ิมข้ึน นอกจำกเป็นกำรปฏิบติัเพ่ือใหเ้ป็นไปตำมกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมำยแลว้ ยงัมีควำมตอ้งกำรปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑก์ำรรับรองท่ีเป็นมำตรฐำนสำกล” เป็นกำรยกระดบัมำตรฐำนในกำรผลิตให้กบัผูป้ระกอบกำร และสร้ำง
ควำมน่ำเช่ือถือหรือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี โดยท่ีใชก้นัอยำ่งแพร่หลำย ไดแ้ก่ มำตรฐำน OHSAS (Occupational Health and Safety 
Management System) มำตรฐำนท่ีวำ่ดว้ย “ระบบกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน  ซ่ึงมำตรกำรดงักล่ำวมี
กำรพฒันำ ปรับปรุงต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัดำ้นควำมปลอดภยั นอกจำกน้ี ประเด็นกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำเพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืน ภำคองคก์รธุรกิจต่ำงๆจึงตระหนกัและให้ควำมส ำคญัใน
กำรด ำเนินธุรกิจตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และบริกำรดำ้นควำม
ปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มของบริษทัจึงยงัมีแนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนำคต 

 ส ำหรับปี 2562 รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม 
มีจ ำนวนใกลเ้คียงกนัเม่ือเทียบกบัปีก่อนโดย ถึงแมว้ำ่จะไดรั้บผลกระทบจำกภำวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวั โดยกลุ่มลูกคำ้หลกัในบำง
อุตสำหกรรม เช่นกลุ่มยำนยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี มีกำรลดงบประมำณกำรสั่งซ้ือ เน่ืองจำกกำรลดอตัรำก ำลงักำรผลิตตำมภำวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ดำ้นรำยไดจ้ำกลูกคำ้ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำรมีจ ำนวนเพ่ิมข้ึนแต่ยงัต ่ำกวำ่ท่ีคำดกำรณ์เน่ืองมำจำกควำมล่ำชำ้
ของงบประมำณภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีพฒันำ จดัหำสินคำ้ใหม่เพ่ิมเติมต่อเน่ือง รวมถึงสินคำ้ House Brands เพ่ือเพ่ิมกำร
น ำเสนอไปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย รวมถึงกำรติดตำมดูแลและกำรให้บริกำรลูกคำ้ท่ีดี ท ำให้ลูกคำ้ยงัมีค  ำสั่งซ้ือต่อเน่ือง นอกจำกน้ี 
กำรเพ่ิมช่องกำรทำงกำรขำยโดยกำรขำยสินคำ้หรือใหค้  ำแนะน ำกบัลูกคำ้ทำงโทรศพัท ์และช่องทำงกำรขำยสินคำ้ทำงออนไลน์ผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com และผ่ำนเวบ็ไซตผ์ูใ้ห้บริกำรซ้ือขำยสินคำ้ออนไลน์ รวมถึงกำรเผยแพร่ข่ำวสำรควำมรู้
ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ผำ่นส่ือส่ือสงัคมออนไลน์ ท ำใหบ้ริษทัมีฐำนลูกคำ้ใหม่และกลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยเพ่ิมข้ึน  
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 ภำวะกำรแข่งขนัส ำหรับสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเร่ิมมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบั
ในอดีตท่ีผ่ำนมำ คู่แข่งรำยยอ่ยเร่ิมพฒันำสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน โดยสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยูใ่น
กลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัทัว่ไป เป็นกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ ซ่ึงบริษทัยงัคงไดเ้ปรียบเร่ืองบริหำรตน้ทุน กำรบริหำรจดักำร
สินคำ้ส ำรองคลงั สำมำรถรองรับกำรสั่งซ้ือในปริมำณมำกได ้และสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยมีคุณภำพและมำตรฐำนรองรับ โดยบริษทั
ไม่ได้มุ่งเน้นตลำดท่ีแข่งขันทำงด้ำนรำคำ แต่มุ่งเน้นกำรขำยสินค้ำท่ีมีคุณภำพมำตรฐำน แข่งขันได้ในรำคำท่ีเหมำะสม        
นอกจำกน้ี กำรท่ีบริษทัประกอบธุรกิจในดำ้นน้ีมำเป็นระยะเวลำนำน ผลกำรด ำเนินงำนเป็นท่ียอมรับทั้งดำ้นคู่คำ้และลูกคำ้ โดย
บริษทัมีกำรพฒันำ จดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพำะสินคำ้ในกลุ่มวิศวกรรมท่ีตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญเฉพำะ  รวมถึงพฒันำดำ้นกำร
ให้บริกำรให้สำมำรถบริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร กำรพฒันำดำ้นบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมช ำนำญ สำมำรถให้บริกำรไดอ้ย่ำง
ผูเ้ช่ียวชำญในธุรกิจดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม อีกทั้งบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจ
ใหแ้ก่ลูกคำ้ทั้งเร่ืองสินคำ้และบริกำร ท ำใหบ้ริษทัยงัคงรักษำตลำดและควำมสมัพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ได ้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 ธุรกิจด้ำนกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อม หรือ CE ลูกค้ำหลักอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงในกระบวนกำรผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มีควำมจ ำเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม เพื่อ
ป้องกนัไม่ใหปั้จจยัภำยนอกหรือสภำพแวดลอ้มต่ำงๆส่งผลกระทบต่อช้ินงำนและกระบวนกำรผลิต โดยในปี 2562 ภำคกำรผลิต
สินคำ้ในอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวัตำมภำวะเศรษฐกิจโลกและไดรั้บจำกผลกระทบจำกสงครำมกำรคำ้ระหว่ำงจีนกบั
สหรัฐอเมริกำ ลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีกำรปรับลดก ำลงักำรผลิตลงตำมกำรส่งออกท่ีชะลอตวั ลดค ำสั่งซ้ือ จึงท ำ
ใหปี้ 2562 รำยไดใ้นกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน บริษทัมุ่งเนน้กำรให้บริกำรใน
กลุ่มลูกคำ้ปัจจุบนั กำรจดัหำสินคำ้ท่ีเป็นลกัษณะเฉพำะตำมควำมตอ้งกำร รวมถึงกำรน ำเสนอสินคำ้ใหม่เพ่ิมเติมให้ตรงตำมควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ในแต่ละรำยเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด นอกจำกน้ี ยงัมุ่งเนน้ดำ้นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้เพ่ือให้รำคำแข่งขนั
ได ้และกำรบริหำรจดักำรสินคำ้ให้ส่งมอบไดต้รงตำมเวลำ ในขณะเดียวกนัเพ่ือขยำยตลำดไปยงัลูกคำ้รำยใหม่ บริษทัมุ่งเนน้กำร
จดัหำสินคำ้ใหม่ตำมควำมตอ้งกำรพิเศษโดยท ำกำรตลำดร่วมกบัผูผ้ลิตให้สำมำรถแข่งขนัได ้รวมถึงกำรน ำเสนอสินคำ้ไปยงัลูกคำ้
กลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนท่ีบริษทัยงัมีส่วนแบ่งกำรตลำดไม่มำก เช่น กลุ่มโรงพยำบำล เป็นตน้   

 ดำ้นกำรแข่งขนั มีแนวโนม้สูงข้ึน กำรแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำ เน่ืองจำกลูกคำ้ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ใหค้วำมส ำคญัในเร่ืองตน้ทุนสินคำ้ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสใหมี้คู่แข่งรำยใหม่ เพ่ิมข้ึนรวมถึงคู่แข่งท่ีเป็น
ผูผ้ลิตโดยตรงจำกต่ำงประเทศ อยำ่งไรก็ตำม พฤติกรรมของลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงสินคำ้ เน่ืองจำกอำจส่งผล
กระทบต่อกระบวนกำรผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำร
ใหบ้ริกำร กำรสร้ำงแบรนดใ์หลู้กคำ้ตระหนกัถึงควำมส ำคญัและยำกต่อกำรเปล่ียนแปลง กำรน ำเสนอสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรพิเศษ
ใหก้บัลูกคำ้ตำมลกัษณะกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงออกไปเฉพำะรำย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและกำรรักษำฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัท่ีมี
ศกัยภำพ รวมถึงศึกษำกำรท ำตลำดสินคำ้ใหม่เพ่ือขยำยไปยงัลูกคำ้ในกลุ่มอ่ืนๆ   
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      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้เพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 

 บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 

 1) กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวศิวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ ำบดั

น ้ ำ มุ่งเนน้ในระบบจดักำรน ้ ำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวิเครำะห์ผลในห้องปฏิบติักำร 

งำนซ่อมบ ำรุงและงำนบริกำรหลงักำรขำย โดยรูปแบบกำรให้บริกำรแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ข้ึนอยูก่บัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ไดแ้ก่ 

กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสมัปทำนในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ 

BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT 

 2) กำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ ส ำเร็จรูป จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์

เก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรองตะกอน เคร่ือง

อดัตะกอน เคร่ืองสูบน ้ ำ ถงัเก็บน ้ ำ ระบบบ ำบดัน ้ ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module) รวมถึง เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูปเพ่ือบริโภคใน

ครัวเรือน โดยบริษทัไดพ้ฒันำสินคำ้เคร่ืองกรองน ้ ำส ำเร็จรูป ใชต้รำสินคำ้ของตนเองไดแ้ก่ ตรำสินคำ้ Aquamex 

 3) กำรให้บริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ เป็นกำร
ให้บริกำรดูแลบ ำรุงรักษำและควบคุมระบบให้สำมำรถด ำเนินงำนได้ต่อเน่ืองอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ี
ก ำหนดไว ้ 

 ทั้งน้ี ระบบบ ำบดัน ้ ำสำมำรถบ ำบดัไดท้ั้งน ้ ำดีและน ้ ำเสีย โดยมีกระบวนกำรในกำรบ ำบดัโดยรวมดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งน า้ ระบบบ าบัดน า้  

น ้ำดี 

น ้ำจำกแหล่งน ้ำต่ำงๆ เช่น แม่น ้ำ คลอง 

อ่ำงเกบ็น ้ำ เป็นตน้ 

น ้ำเสีย 

น ้ำเสียจำกแหล่งต่ำงๆ 

- น ้ำเสียจำกชุมชน (ท่ีพกัอำศยั 

โรงแรม โรงพยำบำล อำคำร

ส ำนกังำน หำ้งสรรพสินคำ้ เป็นตน้) 

- กำรกรองหยำบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชัน่ 

(Micro Filtration) 

- อุลตรำฟิลเตรชัน่ 

(Ultra Filtration) 

- นำโนฟิลเตรชัน่ 

กำรน ำไปใชง้ำน 

- ใชใ้นกระบวนกำรผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น น ้ำท่ีใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขำ้สู่ระบบ น ้ำสะอำด 

น ำน ้ำกลบัมำใชใ้หม่ 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 18 
 

ระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีใหบ้ริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งออกเป็น 5 ระบบ ตำมควำมตอ้งกำรใชง้ำน และคุณภำพของน ้ ำท่ี

ตอ้งกำร ดงัน้ี 

- ระบบผลิตน ้าประปาและน ้าด่ืม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภำพน ้ ำดิบ เช่น น ้ ำผิวดิน

ตำมธรรมชำติ (น ้ ำคลอง แม่น ้ ำ น ้ ำบำดำล) และน ้ ำท่ีปนเป้ือนส่ิงสกปรกต่ำงๆเพ่ือให้สำมำรถน ำมำใชอุ้ปโภคบริโภค และใชง้ำนใน

อุตสำหกรรมต่ำงๆ รวมถึงระบบผลิตน ้ ำประปำเคล่ือนท่ี โดยบริษัทย่อยได้มีกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane 

Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชัน่ (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอลัตรำฟิลเตรชัน่ (Membrane Ultra Filtration) ซ่ึง

สำมำรถประหยดัค่ำใชจ่้ำยในกำรก่อสร้ำงและค่ำใชจ่้ำยในกำรเดินระบบ 

- ระบบบ าบัดน ้าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบ ำบดัน ้ ำเสียท่ีเกิดจำกกำรประกอบกิจกำรของโรงงำน 

อำคำร และกิจกรรมต่ำงๆ ซ่ึงจ ำเป็นตอ้งไดรั้บกำรบ ำบดัก่อนท่ีจะปล่อยลงสู่ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงสำมำรถออกแบบและให้บริกำรส ำหรับ

คุณภำพน ้ ำเสียท่ีแตกต่ำงกนัใหเ้หมำะสมได ้

- ระบบบ าบัดน า้เสียเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบ ำบดัน ้ ำเสียเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ใน

กำรด ำเนินงำน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบ ำบดัท่ีหลำกหลำย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชัน่ เมมเบรนอลัตรำฟิลเตรชัน่ หรือเมม

เบรนในถงัปฏิกริยำ (Membrane bioreactor system) ตำมควำมเหมำะสมส ำหรับน ้ ำเสียเพื่อให้ได้คุณภำพท่ีเหมำะสมตำม

วตัถุประสงคท่ี์น ำน ้ ำท่ีถูกบ ำบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น ส ำหรับหอหล่อเยน็ (Cooling tower) หรือหมอ้ไอน ้ ำ (Boiler) 

- ระบบผลติน า้บริสุทธ์ิ (Purified water system)เป็นระบบกำรผลิตน ้ ำบริสุทธ์ิ ส ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะดำ้นท่ีมีขอ้ก ำหนด

สูง ซ่ึงประกอบดว้ยระบบต่ำงๆเช่น ระบบกรองดว้ยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอลัตรำ

ฟิลเตรชัน่ ระบบอิเลค็โตรดีไอโอไนเซชัน่ (Electro deionization) และระบบฆ่ำเช้ือดว้ยแสงอลัตรำไวโอเลต็ เป็นตน้ 

- ระบบผลติน า้จืดจากน า้ทะเล (Desalination System)เป็นระบบท่ีน ำน ้ ำทะเลมำผำ่นกระบวนกำรใหเ้ป็นน ้ ำบริสุทธ์ิและลด

ควำมเค็ม เพ่ือให้เป็นน ้ ำจืดท่ีสำมำรถน ำมำใชง้ำนทัว่ไปหรือใชใ้นอุตสำหกรรมได ้ซ่ึงเหมำะสมส ำหรับโรงงำนอุตสำหกรรมหรือ

นิคมอุตสำหกรรมท่ีมีพ้ืนท่ีติดชำยฝ่ัง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชำยทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตรำสินคำ้ท่ีส ำคญัท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ GE, 

PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค มีดงัน้ี 

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงอำจจะเกิดจำกลกัษณะของกำรด ำเนินงำน 
ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีขำดแคลนน ้ ำ หรือมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำท่ีสูง โดยนอกจำกจะสำมำรถลดมลพิษจำกกำรปล่อยน ้ ำเสียลงสู่แหล่งน ้ ำ 
ยงัสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำได ้โดยกำรผลิตน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำตำมธรรมชำติหรือจำกกำรบ ำบดัน ้ ำเสีย ซ่ึงสำมำรถเลือกใช้
ระบบท่ีเหมำะสมกบัแหล่งน ้ ำและคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำรส ำหรับแต่ละประเภทของกิจกำร อีกทั้งยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพน ้ ำ
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ส ำหรับกำรใชง้ำนเฉพำะดำ้น เช่น โรงพยำบำล หรือหอ้งวจิยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม จำกกลุ่มสินคำ้ดำ้น
ควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ท ำให้บริษทัมีโอกำสในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำไดดี้
ยิง่ข้ึน 

 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและทีพ่กัอาศัย 
 ประกอบดว้ยกิจกำรโรงแรม ท่ีพกัอำศยัหรืออำคำรขนำดใหญ่ เช่น บำ้นพกัอำศยัขนำดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออำคำร
ส ำนักงำน ซ่ึงมีปริมำณและค่ำใชจ่้ำยในกำรใช้น ้ ำสูง โดยสำมำรถเลือกขนำดและประเภทระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ือให้ไดน้ ้ ำในระดับ
คุณภำพท่ีตอ้งกำร เช่น น ้ ำประปำ น ้ ำด่ืม หรือน ้ ำรดน ้ ำตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 
 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบำล ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ีมีปริมำณกำรผลิตน ้ ำยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำ ท ำใหเ้กิด
ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ ำ 

 ลูกค้ารายย่อย 
 กลุ่มลูกคำ้ผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งกำรบริโภคน ้ ำสะอำด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 
 ลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูรั้บเหมำโครงกำร ซ่ึงตอ้งกำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วงส ำหรับในส่วนของระบบจดักำรน ้ ำ หรือ
ตอ้งกำรซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์ไปเพ่ือก่อสร้ำงระบบ  

 กลุ่มลูกค้าทีเ่ป็นผู้จดัจ าหน่ายผลติภัณฑ์ทีเ่กีย่วกบัระบบน า้ 
 ลูกคำ้กลุ่มท่ีเป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบัระบบน ้ ำโดยมีตรำสินคำ้เป็นของตนเอง ประสงคท่ี์จะ
จดัจ ำหน่ำยระบบบ ำบดัน ้ ำชุดประกอบส ำเร็จภำยใตต้รำสินคำ้ของตนเอง จึงวำ่จำ้งบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีควำมสำมำรถท่ีจะให้บริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำอยำ่งครบวงจร ตั้งแต่กำรออกแบบ 
กำรก่อสร้ำง กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ โดยมีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคโนโลยีท่ีหลำกหลำยมำใช้ร่วมกันเพ่ือให้สำมำรถ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ได ้ทั้งเร่ืองคุณภำพน ้ ำดีและน ้ ำเสีย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นกำรน ำน ้ ำกลบัไปใชท่ี้ต่ำงกนั และมี
กำรพฒันำสินคำ้ให้มีระบบจดักำรแบบอตัโนมติั มีระบบติดตำมคุณภำพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำให้กบัสินคำ้ สร้ำงควำมเอกลกัษณ์ เพ่ือให้
ลูกคำ้จดจ ำสินคำ้ของบริษทัได ้รวมถึงกำรออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบส ำเร็จ (Module) พร้อมใชง้ำน เพื่อควำม
สะดวกในกำรติดตั้ง หรือขยำยขนำดของระบบ โดยบริษทัให้ควำมส ำคญักบัมำตรฐำนและคุณภำพของระบบ โดยกำรออกแบบ
ระบบท่ีไดม้ำตรฐำนทำงวศิวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ มีกำรรับประกนัสินคำ้ พร้อมกำรบริกำรหลงักำรขำย   

ส ำหรับกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้และอุปกรณ์ ดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ บริษทัไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยส ำหรับแบรนด์
สินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง สินคำ้มีคุณภำพ เป็นท่ียอมรับ นอกจำกน้ีบริษทัมีกำรจดัหมวดหมู่สินคำ้ตำมกำรใชง้ำนท่ีแตกต่ำงกนัของกลุ่ม
ลูกคำ้ เพื่อใหเ้สนอขำยสินคำ้ไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีควำมเป็นมืออำชีพ  
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- กลยุทธ์ด้านราคา 

บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนเพ่ิมจำกตน้ทุน ส ำหรับสินคำ้โครงกำร บริษทัมี
กำรวเิครำะห์โครงสร้ำงตน้ทุนสินคำ้ของทั้งโครงกำรอยำ่งครอบคลุม เพ่ือให้กำรเสนอรำคำเป็นไปอยำ่งเหมำะสม กำรหำพนัธมิตร
ทำงกำรคำ้เพ่ือลดตน้ทุนสินคำ้ กำรให้ระยะเวลำกำรช ำระเงินกบัลูกคำ้ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำมำกข้ึน นอกจำกน้ี
บริษทัมีรูปแบบของกำรให้บริกำรในลกัษณะ Build-Own -Operate ท ำให้ลูกคำ้ไม่จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับควำมเส่ียง
จำกกำรลงทุนและภำระกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ 

- กลยุทธ์ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย 

บริษทัมีทีมงำนขำย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ โดยบริษทัมุ่งเนน้กำรเสนอขำยสินคำ้ใน

ลกัษณะงำนโครงกำรเป็นหลกั ทีมงำนขำยแบ่งควำมรับผิดชอบตำมพ้ืนท่ีหลกั ได้แก่ ภำคกลำง ภำคกลำง ภำคตะวนัออก ภำค

ตะวนัตก และภำคใต ้นอกจำกน้ี บริษทัพยำยำมหำพนัธมิตรเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย เช่นในกลุ่มผูรั้บเหมำก่อสร้ำงอำคำร 

โรงงำน หรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ กลุ่มผูจ้ดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ เป็นตน้  

ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงำนขำยดูแลติดตำมอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรสั่งซ้ือสินคำ้หรือ

บริกำรท่ีจ ำเป็นหลงักำรขำย รวมถึงกำรสร้ำงงำนโครงกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำส ำหรับโครงกำรต่อๆไปของลูกคำ้ดว้ย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลยทุธ์ส่งเสริมกำรขำยท่ีใชไ้ดแ้ก่ กำรเสนอขำยสินคำ้เป็น Package และเสนอรำยในรำคำพิเศษ มีกำรจดัท ำโปรโมชัน่กำร

ขำยอยำ่งต่อเน่ือง โดยบริษทัไดท้ ำกำรโฆษณำผ่ำนส่ือต่ำงๆ โดยไดค้ดัเลือกส่ือท่ีตรงกบักลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะดำ้น เช่น วำรสำรทำง

วศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงกำรปรับปรุงและกำรโปรโมทเวบ็ไซต ์เพ่ือให้ผลกำรคน้หำขอ้มูลดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำปรำกฏ

ขอ้มูลของบริษทัในล ำดบัตน้ นอกจำกน้ีบริษทัยงัร่วมออกนิทรรศกำรหรืองำนสัมมนำทำงวิชำกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรบ ำบัดน ้ ำ 

เพ่ือใหบ้ริษทัเป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาส้ันและตรงต่อเวลา 

บริษทัไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัต่อกำรส่งมอบโครงกำรในระยะเวลำสั้นและตรงต่อเวลำ โดยไดมี้กำรสั่งอุปกรณ์ท่ีส ำคญั

และมีช่วงเวลำกำรสั่งท่ีนำนมำไวเ้พ่ือรอกำรประกอบ ท ำให้สำมำรถลดเวลำในกำรส่งมอบโครงกำร และสำมำรถตอบสนองต่อค ำ

สัง่ซ้ือท่ีคำดวำ่จะมีมำในอนำคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน า้ 
 น ้ำยงัคงเป็นทรัพยำกรท่ีมีอยูอ่ยำ่งจ ำกดั ในขณะท่ีควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตำมจ ำนวนประชำกรและควำม
เติบโตทำงเศรษฐกิจ ส ำหรับควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำในประเทศไทยมีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนตำมกำรเพ่ิมข้ึนของประชำกรและกำรขยำยตวัของ
ชุมชนเมือง กำรพฒันำพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กำรขยำยตวัดำ้นอุตสำหกรรม นอกจำกน้ี จำกกำรแปรปรวนของสภำพภูมิอำกำศ กำรเกิดภยั
พิบติัทำงธรรมชำติ ส่งผลให้เกิดภำวะกำรขำดแคลนน ้ ำ ภำวะน ้ ำท่วม มลพิษทำงน ้ ำ ท่ีมีแนวโน้มรุนแรงข้ึนในอนำคต ส ำหรับ
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ประเทศไทยไดมี้กำรจดัท ำแผนแม่บทกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ 20 ปี (2561-2580) เป็นกรอบแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำและ
พฒันำทรัพยำกรน ้ ำของประเทศอยำ่งเป็นระบบ มีประสิทธิภำพ บริหำรจดักำรน ้ ำไดอ้ยำ่งย ัง่ยืน ทุกหน่วยงำนองคก์รทั้งภำครัฐและ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งจึงใหค้วำมส ำคญัในกำรบริหำรจดักำรน ้ ำเพ่ิมข้ึน  

 ธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ บริษทัมุ่งเนน้กำรใหบ้ริกำรลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม ซ่ึงทรัพยำกรน ้ ำถือเป็นส่วนส ำคญัส่วน
หน่ึงในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบกำรตอ้งค ำนึงถึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำท่ีใชเ้พ่ือไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนดำ้นระบบน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งให้มีควำมคุม้ค่ำท่ีสุด กำรน ำน ้ ำกลบัมำ
ใชห้มุนเวียนในกระบวนกำรผลิตใหม่จึงเป็นแนวทำงท่ีผูป้ระกอบกำรให้ควำมสนใจเพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบกำรบ ำบดัน ้ ำเสียใน
อุตสำหกรรมเป็นอีกเ ร่ืองหน่ึง ท่ีผู ้ประกอบกำรต้องให้ควำมส ำคัญ เ น่ืองจำกต้องปฏิบัติตำมข้อบังคับของกฎหมำย                         
และมีแนวโน้มเข้มงวดข้ึนในอนำคต นอกจำกน้ี ประเด็นกำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำมยัง่ยืน มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงำนหรือผูป้ระกอบกำรต่ำงๆมีแนวโน้มให้ควำมส ำคญัเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ กำรใช้
ทรัพยำกรน ้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำภำยในองค์กรเป็นอีกหน่ึงแนวทำงปฏิบติัท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำของบริษทั สำมำรถตอบสนองต่อประเด็นดงักล่ำวได ้โดยบริษทัมุ่งเน้นกำร
ให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ครบวงจรสำมำรถตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำของลูกคำ้แต่ละรำย ตั้งแต่กำรให้บริกำรออกแบบ 
รับก่อสร้ำงตลอดจนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ โดยบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ โดยในปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำร
ใหบ้ริกำรติดตั้งโครงกำรระบบน ้ ำในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 

 สภำพกำรแข่งขนัส ำหรับธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ มีทั้งกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยแต่
ละแห่งอำจมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีแตกต่ำงกนั  และกลุ่มลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม ตลำดดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำมี
แนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนในอนำคต กำรแข่งขนัจึงยงัถือวำ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยบริษทัมุ่งเนน้ในกำรให้บริกำรส ำหรับระบบ
ขนำดกลำงและขนำดเล็ก คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก ซ่ึงบริษัทมีควำมได้เปรียบเร่ือง 
ควำมสำมำรถในดำ้นกำรลงทุน กำรมีเทคโนโลยีโดยควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบกำรบริหำรจดักำร และมีควำมน่ำเช่ือถือ ท ำให้
บริษทัสำมำรถแข่งขนัได ้ 

 ช่องทางในการจ าหน่าย 

 ช่องทำงกำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทั โดยทีมงำนขำยส่วนใหญ่เป็นวิศวกรท่ีมี
ควำมเช่ียวชำญโดยเฉพำะ สำมำรถใหค้  ำแนะน ำและน ำเสนอสินคำ้และบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

 การจดัหาผลติภัณฑ์  

 ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำไดรั้บกำรจดัหำจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บกำรแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัตรำสินคำ้ GE , PENTAIR และ ADRITZ ส ำหรับวสัดุ อุปกรณ์ส ำหรับงำนก่อสร้ำง
ทัว่ไป บริษทัจดัหำในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซ้ือจำกผูป้ระกอบกำรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงงำนโครงกำร เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยใน
กำรขนส่ง 

2.2 งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ  

 ไม่มี  
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3. ปัจจยัความเส่ียง  

  บริษทัตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง กำรควบคุมควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ โดย
ก ำหนดโครงสร้ำงและนโยบำยกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในกำรป้องกนัและบริหำร
ควำมเส่ียง รวมถึงก ำหนดแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี  บริษทัไดมี้กำรวิเครำะห์ถึงปัจจยัภำยในและ
ภำยนอก รวมถึงแนวโนม้เศรษฐกิจ สังคม กำรเมือง เทคโนโลยี อุตสำหกรรม คู่แข่ง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือก ำหนดปัจจยัควำม
เส่ียงท่ีส ำคัญระดับองค์กร รวมทั้ งได้ติดตำมแผนงำนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่ อให้มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและสำมำรถควบคุมให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ บริษทัมุ่งเน้นท่ีจะเสริมสร้ำงวฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้
เกิดข้ึนทัว่ทั้งองคก์ร ตำมนโยบำยบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั และมีกำรทบทวนนโยบำยอยำ่งสม ่ำเสมอใหค้รอบคลุมควำมเส่ียงใน
ดำ้นต่ำงๆ โดยมีรำยละเอียดของกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเป็นสำระส ำคญั ดงัน้ี 

 1. ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 
  สินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยส่วนใหญ่เป็นสินคำ้ท่ีน ำเขำ้จำกต่ำงประเทศโดยตรง โดยยอดกำรสั่งซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศ
ในปี 2560 ถึงปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 59  ร้อยละ 55  และร้อยละ60  ของยอดกำรสัง่ซ้ือทั้งหมด ตำมล ำดบั ซ่ึงกำรเสนอรำคำและกำร
ช ำระเงินจะใชเ้งินสกลุดอลลำร์สหรัฐและดอลลำร์สิงคโปร์เป็นหลกั สินคำ้เกือบทั้งหมดจดัจ ำหน่ำยในประเทศ ดงันั้น บริษทัจึงอำจ
ไดรั้บผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ  อยำ่งไรก็ดี บริษทัไดค้  ำนึงถึงผลกระทบดงักล่ำวและมี
กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยใชก้ลยทุธ์กำรซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ (Forward Contract) เป็นวงเงินท่ีสำมำรถครอบคลุมยอด
เจำ้หน้ีกำรคำ้ต่ำงประเทศในขณะใดขณะหน่ึง ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัมีวงเงินซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้กบั
สถำบนักำรเงิน ซ่ึงแบ่งเป็นวงเงินสกุลบำทไทย 220 ลำ้นบำท  และดอลลำร์สหรัฐเท่ำกบั 1.15 ลำ้นเหรียญ  โดยกำรซ้ือเงินตรำ
ต่ำงประเทศล่วงหน้ำอย่ำงสม ่ำเสมอและมีกำรติดตำมควำมเคล่ือนไหวของอตัรำแลกเปล่ียนอย่ำงต่อเน่ือง  ท ำให้บริษทัได้รับ
ผลกระทบจำกควำมเส่ียงดังกล่ำวอย่ำงจ ำกัด ดังจะเห็นได้จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั เกิดผลก ำไร(ขำดทุน) จำกอัตรำ
แลกเปล่ียนในรอบ 3 ปียอ้นหลงั ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 ท่ีมียอดก ำไร(ขำดทุน) จำกอตัรำแลกเปล่ียน เท่ำกบั 5.06 ลำ้นบำท 2.22 
ลำ้นบำท และ 6.50 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั นอกจำกน้ี เม่ืออตัรำแลกเปล่ียนมีกำรเปล่ียนแปลงจนมีผลท ำให้ตน้ทุนสินคำ้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือ
ลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะท ำกำรปรับรำคำสินคำ้ไปตำมสภำพตลำดโดยแจง้แก่ลูกคำ้ทรำบล่วงหนำ้ ดงันั้น ควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั 

  2. ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเป็นตวัแทนจ าหน่ายตราสินค้า (Brand) ทีส่ าคญั 

 บริษทัเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด ำเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คำ้ซ่ึงเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสินคำ้หรือผูจ้ดัจ ำหน่ำยท่ีมีตรำสินคำ้ของตนเองไดรั้บกำรยอมรับในระดบัสำกล ส ำหรับตรำสินคำ้ท่ีมียอดขำยสูงสุด 2 
อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย ในปี 2562 หำกบริษทัสูญเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยตรำสินคำ้
ดงักล่ำวไปอำจส่งผลกระทบต่อรำยไดข้องบริษทั อยำ่งไรก็ตำม ตลอดระยะเวลำกำรด ำเนินธุรกิจกวำ่ 40 ปี บริษทัมีควำมสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัคู่คำ้ ลูกคำ้ และปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้อยำ่งมีจริยธรรม จึงไดรั้บควำมไวว้ำงใจจำกบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็นเจำ้ของตรำสินคำ้
และแต่งตั้งให้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้มำโดยตลอด นอกจำกน้ีบริษทัยงัเป็นท่ีรู้จกัในวงกวำ้งของลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมซ่ึง
เป็นกลุ่มลูกค้ำหลัก ด้วยภำพลักษณ์ของผูจ้ ัดจ ำหน่ำยสินค้ำด้ำนอุปกรณ์นิรภัยและส่ิงแวดล้อมครบวงจรอย่ำงมืออำชีพ ท่ีมี
ประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกิจมำยำวนำน รวมถึงบริษทัไดด้ ำเนินกำรปรับปรุง พฒันำระบบ และช่องทำงจดัจ ำหน่ำย เพื่อให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และสภำพแวดลอ้มท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงมำกข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงมีควำมเช่ือมัน่ไดว้ำ่บริษทัเจำ้ของตรำ
สินคำ้จะมีควำมมัน่ใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษำสถำนะ กำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีส ำคญัอยำ่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัยงัมี
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มำตรกำรลดควำมเส่ียงและควำมเสียหำยจำกกำรกำรสูญเสียกำรเป็นตวัแทนจ ำหน่ำย โดยมีกำรพฒันำตรำสินคำ้ของตนเองเพื่อ
รองรับควำมตอ้งกำรลูกคำ้ทุกระดบั ในปี 2562 บริษทัมีรำยกำรสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของตนเองกวำ่ 200 รำยกำร คิดเป็นสัดส่วน
รำยไดร้้อยละ 17 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรทั้งหมด 

 3. ความเส่ียงจากลูกหนีก้ารค้า  

 กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทั มีกำรเรียกเก็บเงินดว้ยเง่ือนไขกำรช ำระเงินแบบใหเ้ครดิตกำรคำ้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉล่ีย
ตั้งแต่ปี 2560 ถึงปี 2562 บริษทัมีสัดส่วนของลูกคำ้ท่ีช ำระเงินดว้ยเง่ือนไขเครดิตกำรคำ้ คิดเป็นร้อยละ 92 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรให้บริกำร ดงันั้นกรณีท่ีลูกคำ้ของบริษทัมีลกัษณะเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ ำนวนท่ีมีนยัส ำคญั อำจส่งผลต่อ
สภำพคล่องและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยเนน้กำรควบคุมคุณภำพของลูกหน้ีกำรคำ้ ส ำหรับกรณีลูกคำ้รำย
ใหม่ (ยกเวน้ลูกคำ้รำยใหญ่ท่ีเป็นนิติบุคคลท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับทัว่ไป) จะตอ้งมีกำรสั่งซ้ือสินคำ้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลำหน่ึง
ก่อนท่ีจะมีกำรพิจำรณำเปิดวงเงินให้เครดิตในกำรสั่งซ้ือ นอกจำกน้ี บริษทัยงัมีนโยบำยกำรให้เครดิตท่ีรัดกุมกบัลูกคำ้โดยมีกำร
พิจำรณำทบทวนเครดิตลูกคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ กำรแยกฝ่ำยควบคุมเครดิตออกจำกฝ่ำยขำยเพ่ือใหก้ำรพิจำรณำเครดิตเป็นไปอยำ่งอิสระ 
โดยในรอบ 3 ปียอ้นหลงั บริษทัเกิดหน้ีสูญในปี 2560 ร้อยละ 0.67   ปี 2561ไม่เกิดหน้ีสูญ และปี 2562 เกิดหน้ีสูญร้อยละ 0.04 ของ
ลูกหน้ีกำรคำ้รวม ตำมล ำดบั (ไม่รวมกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสูญโครงกำรประปำฯ) ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญโดย
กำรบนัทึกค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ ประมำณจ ำนวนหน้ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเรียกเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ไดต้ำมเง่ือนไขกำรช ำระเงิน โดย
อำศยัประวติักำรเรียกเก็บเงินในอดีตและตำมสถำนะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคำ้ง ณ วนัท่ีงบแสดงฐำนะกำรเงิน พิจำรณำจำกลูกหน้ีท่ีมี
อำยกุำรช ำระหน้ีเกิน 180 วนั และไม่มีกำรเคล่ือนไหว ซ่ึงอำจพิจำรณำตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 จำกยอดหน้ีคงคำ้ง
ทั้งหมดเป็นรำยๆไป 

 4. ความเส่ียงจากระบบการจดัซ้ือและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

 บริษทัมีรำยกำรสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยมำกกวำ่ 3,000 รำยกำร โดยสินคำ้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคำ้ท่ีหมุนเวียนเร็ว ซ่ึง
บำงคร้ังสินคำ้ท่ีเป็นท่ีนิยมของลูกคำ้จะมีกำรขำดตลำดบำ้งในบำงโอกำส หรือมีสินคำ้บำงรำยกำรท่ีคงคำ้งอยูใ่นคลงัสินคำ้อนัเน่ือง
มำจำกำรเปล่ียนแปลงในด้ำนควำมตอ้งกำรของตลำด  กำรได้รับผลกระทบจำกกำรแข่งขนัด้ำนรำคำ ซ่ึงส่งผลกระทบต่อกำร
หมุนเวียนของสินค้ำคงคลังและสินคำ้คำ้งสต๊อค อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้จัดท ำแผนส่งเสริมกำรขำย และมีช่องทำงจัดจ ำหน่ำย
หลำกหลำย ผำ่นช่องทำงออนไลน์หรือหนำ้เวบ็ไซตบ์ริษทั  ผำ่นสำขำในส่วนภูมิภำค และส่งออกไปยงัตลำดต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี 
บริษทัยงัมีกำรพฒันำประสิทธิภำพกำรใหบ้ริกำรดว้ยกำรพฒันำรูปแบบธุรกิจใหม่โดยน ำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศมำตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรลูกคำ้ท่ีสะดวกรวดเร็ว กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนทั้งระบบ ไดแ้ก่ ระบบบริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ (WMS) มำ
บริหำรจดักำรใหเ้กิดกำรเช่ือมโยงกบัระบบ ERP รวมถึงกำรพฒันำระบบ MRP เพื่อบริหำรจดักำรและวำงแผนควำมตอ้งกำรสินคำ้
ไดอ้ย่ำงเหมำะสม ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้สำมำรถสร้ำงควำมเช่ือมัน่ในกำรให้บริกำรไดเ้ป็นอย่ำงดี  บริษทั มีควำม
เช่ือมัน่วำ่กำรพฒันำระบบต่ำงๆ อยำ่งต่อเน่ืองสำมำรถตอบสนองต่อสภำพแวดลอ้มดำ้นกำรแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภำพดำ้นกำร
บริหำรจดักำรสินคำ้คงคลงั เพ่ิมอตัรำกำรหมุนเวยีนของสินคำ้และกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้อยำ่งมีประสิทธิภำพสูงสุด   
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4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์ำวร ดงัรำยละเอียดต่อไปน้ี 

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 
-ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินคำ้ 
โฉนดเลขท่ี 23439-23440ต.ลำดสวำย อ.ล ำลูกกำ  
จ.ปทุมธำนี ขนำด 5-0-1ไร่  

28,324,286 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-ท่ีตั้งส ำนกังำนเชียงใหม่ 
โฉนดเลขท่ี 1272-1274 ตั้งอยูท่ี่ 47/55-57 อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนำด 0-0-66 ไร่ 

3,440,000 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
 

-ท่ีตั้งส ำนกังำนระยอง 
โฉนดเลขท่ี 79233 ตั้งอยูท่ี่  308/3-4 อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนำด 0-0-49 ไร่ 

493,000 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-โฉนดเลขท่ี 149362 ตั้งอยูท่ี่  155/213 อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนำด 0-0-88.6 ไร่ 

620,200 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
 

-โฉนดเลขท่ี 20686 ตั้งอยูท่ี่  27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยำ 
ขนำด 0-0-32 ไร่ 

128,000 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

- ท่ีดินคอนโดฯอุตสำหกรรมอำคำรนำริตะ เลขท่ี 47/390 
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   

2. อำคำร ส่ิงปลูกสร้ำง และส่วนปรับปรุงอำคำร 
-อำคำรส ำนกังำนใหญ่และคลงัสินคำ้ เลขท่ี 1/11 
อ.ล ำลูกกำ จ.ปทุมธำนี 

51,204,331 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

-คอนโดฯอุตสำหกรรมอำคำรนำริตะ เลขท่ี 47/390  แจง้
วฒันะ กรุงเทพฯ 

572,965 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  
 

- อำคำรส ำนกังำนสำขำเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 339,111 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
- อำคำรส ำนกังำนเลขท่ี 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 1,943,050 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร 

 
- อำคำรส ำนกังำนเลขท่ี 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยำ 1,814,484 เจำ้ของ ค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือธนำคำร  

 
- อำคำรส ำนกังำนสำขำระยอง เลขท่ี 155/213 4,418,982 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
- ส่วนปรับปรุงอำคำรส ำนกังำนอ่ืนๆ  88,917 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

รวมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 60,381,840   

3. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 3,966,693 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

4. สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 3,112,739 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
5. ยำนพำหนะ 1,480,656 

496,525 
เจำ้ของ 
เช่ำซ้ือ 

ไม่มีภำระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2562 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์ 

ภาระผูกพนั 

6. ระบบสำธำรณูปโภค 1,301,896 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
7. เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล 
    หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์

190,400 
(149,138) 

เช่ำซ้ือ ไม่มีภำระผกูพนั 

8. สินทรัพยด์ำ้นระบบบ ำบดัน ้ำ 
    หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์

5,128,883 
(5,122,992) 

เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 

9. อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือเช่ำ 723 เจำ้ของ ไม่มีภำระผกูพนั 
รวมสินทรัพย์ถาวร 104,542,871   

 สิทธิการเช่า    

บริษทัมีกำรท ำสญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ 2 ฉบบั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 สญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ฉบบัท่ี 1 สญัญำเช่ำคลงัสินคำ้ฉบบัท่ี 2 

คู่สญัญำ ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั   

ผูเ้ช่ำ      :  บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
ผูใ้ห้เช่ำ  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชัน่ จ  ำกดั 

ลกัษณะของสญัญำ สญัญำโอนสิทธิกำรเช่ำอำคำรพร้อมโรงงำน 3 ชั้น เลขท่ี 
333/67 หมู่ท่ี 3 ถ.บำงกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บำงรักพฒันำ  อ.
บำงบวัทอง จ.นนทบุรี 

สญัญำเช่ำอำคำรพร้อมโรงงำน 3 ชั้น เลขท่ี 333/68  หมู่ท่ี 3 ถ.
บำงกรวย-ไทรนอ้ย    ต.บำงรักพฒันำ  อ.บำงบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัท่ีท ำสญัญำโอนสิทธิ 4 มิถุนำยน 2547 22 สิงหำคม 2538 
อำยขุองสญัญำเช่ำ อำย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหำคม 2538 -  31 กรกฎำคม 2568 อำย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหำคม 2538 -  31 กรกฎำคม 2568 
อตัรำค่ำเช่ำ ค่ำเซง้ 2,800,000 บำท 

ค่ำเช่ำ 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสำม   เดือนละ 2,000 บำท 

ค่ำเซง้ 2,800,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บำท 
ค่ำเช่ำ 10 ปีท่ีสำม   เดือนละ 2,000 บำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสิทธิกำรเช่ำสุทธิตำมบญัชีของงบกำรเงินรวมมูลค่ำเท่ำกบั 1.28 ลำ้นบำท 

 สัญญาเช่า   
บริษทัยอ่ย ท ำสญัญำเช่ำอำคำร เพ่ือใชเ้ป็นส ำนกังำนสำขำภูเก็ต มีรำยละเอียดสญัญำเช่ำดงัน้ี 

คู่สญัญำ ผูเ้ช่ำ : บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 
ผูใ้ห้เช่ำ : นำยวินยั บุนนำค 

ลกัษณะของสญัญำ สญัญำเช่ำอำคำร เลขท่ี 1/127 หมู่ 3 ถ.เทพกระษตัรี ต.รัษฎำ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

วนัท่ีท ำสญัญำเช่ำ 1 มีนำคม 2563 

อำยขุองสญัญำเช่ำ อำย ุ1 ปี เร่ิม 1 มีนำคม 2563 – 28 กุมภำพนัธ์ 2564 

อตัรำค่ำเช่ำ เดือนละ 12,500 บำท 
สิทธิกำรเช่ำจ่ำยเดือนละ 14,500 บำท  
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของงบกำรเงิน

รวมเท่ำกบั 0.93 ลำ้นบำท 
- เคร่ืองหมำยกำรคำ้ 
บริษทัมีเคร่ืองหมำยกำรคำ้เป็นของตนเองส ำหรับผลิตภณัฑบ์ำงประเภท 

เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทำ้นิรภยั แวน่ตำนิรภยั หนำ้กำกกนั

สำรพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้แลว้ตั้งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออำยตุั้งแต่
ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอำจต่ออำยไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 ส ำหรับกรณีท่ีมีกำรลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมกำรเขำ้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตำมสดัส่วน
กำรถือหุน้  และหำกบริษทัยอ่ยมีกำรด ำเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยำ่งมีนยัส ำคญั บริษทัจะก ำหนดวธีิกำรควบคุมดูแล เช่น กำร
ก ำหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขออนุมติัจำกท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทั เป็นตน้  
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5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฏหมำยท่ีอำจมีผลกระทบดำ้นลบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั

อยำ่งมีนยัส ำคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพำททำงกฏหมำยท่ีอำจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ ำนวนสูงกวำ่ร้อยละ 5 ของส่วน

ของผูถื้อหุน้ 
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6. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส ำคญัอ่ืน 

ช่ือบริษัท 
ช่ือบริษัท (ภำษำองักฤษ) 
ช่ือย่อ 

: 
: 
: 

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
PHOL 

ทุนจดทะเบียน : 210,500,232.00  บำท (หุน้สำมญั 210,500,232 หุน้) มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ทุนช ำระแล้ว : 202,500,232.00 บำท (หุน้สำมญั 202,500,232 หุน้) มูลค่ำหุน้ละ 1 บำท 
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ : จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม  

และจดัจ ำหน่ำย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้ำง และให้บริกำรเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภค 
และบริโภค 

ทีต่ั้งส ำนักงำนใหญ่ : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12150 
โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร 0-2791-0100-3    

ทีต่ั้งส ำนักงำนสำขำ : 1) เลขท่ี 155/213 หมู่ท่ี 2 ต  ำบลทบัมำ อ ำเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสำร 0-3803-4017 

 : 2) เลขท่ี 47/55-57 หมู่ท่ี 2 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 
โทรศพัท ์0-5322-6811, โทรสำร 0-5322-6898                 

 : 3) เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกษตัรี ต  ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714                  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088 
เวบ็ไซต์บริษัท : www.pdgth.com  
เลขำนุกำรบริษัท : 

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 

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

ข้อมูลบริษัทย่อย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 1) บริษทั ผล พำลำเดยีม จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ  
จงัหวดัปทุมธำนี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร0-2791-0100-3    
สดัส่วนกำรถือหุ้น 99.99% 
2) บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำนใหญ่ : เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ ต ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 
12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสำร0-2791-0100-3    
ท่ีตั้งส ำนกังำนสำขำภูเก็ต : เลขท่ี 1/127 หมู่ท่ี 3 ถนนเทพกษตัรี ต  ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภูเก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสำร 0-7621-5714                  
สดัส่วนกำรถือหุ้น 99.99% 
3) บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั 
ท่ีตั้งส ำนกังำน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
สดัส่วนกำรถือหุ้น 100% 

http://www.pdgth.com/
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ช่ือ สถำนทีต่ั้งของบุคคลอ้ำงองิอ่ืน ๆ 

นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 
93  อำคำรตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9999 โทรสำร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกดั 
เลขท่ี 100/72, ชั้น 16 100/2 อำคำรวอ่งวำนิชคอมแพลก็ซ์ บี พระรำม 9  
แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสำร 0-2645-0110 
เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ทีป่รึกษำกฏหมำย : บริษัท ส ำนักกฎหมำยธีรคุปต์ จ ำกดั 
546 อำคำรยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดำภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512 โทรสำร 0-2938-1957 
เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    

 

 

http://www.set.or.th/tsd
http://www.ans.co.th/
http://www.dherakupt-law.co.th/


                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 30 
 

ส่วนที ่2 
การจดัการและการก ากบัดูแล 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 210,500,232 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญั 210,500,232 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำ
ไวหุ้น้ละ 1 บำท และมีทุนช ำระแลว้จ ำนวน 202,500,232 บำท 

บริษทัไม่มกีำรออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
1. รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวหวังธ ารง 77,275,378 38.16% 
 - นำงเนำวรัตน์ หวงัธ ำรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยชวลิต หวงัธ ำรง) 19,626,661 9.69% 
 - นำยชวลิต หวงัธ ำรง 18,744,555 9.26% 
 - น.ส.ธญัธิดำ หวงัธ ำรง 18,048,979 8.91% 
 - นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 15,147,433 7.48% 
 - น.ส.ธนฐัสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยธนัยำ หวงัธ ำรง) 5,280,000 2.61% 
 - นำงวรรณี หวงัธ ำรง 427,750 0.21% 
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 32,661,250 16.13% 
 - นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง 22,860,000 11.29% 
 - นำงอนญัญำ จำรุตั้งตรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง) 8,551,250 4.22% 
 - นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 1,250,000 0.62% 
3 นายอุเทน พฒันานิผล 4,200,000 2.07% 
4 บริษทั ไทยเอน็วดีอีาร์ จ ากดั 3,376,571 1.67% 

5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,209,457 1.58% 
 - นำยพรชยั ชุนหจินดำ 1,648,129 0.81% 
 - นำงเสำวนีย ์ชุนหจินดำ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ) 875,646 0.43% 
 - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดำ 517,100 0.26% 
 - นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 168,582 0.08% 
6 นายชัยภทัร วจิิตรแสงรัตน์ 3,102,100 1.53% 
7 นายสุรชัย ฟองอมรกลุ 2,030,000 1.00% 
8 น.ส.ธนพร อิม่ใจ 1,736,155 0.86% 

9 นายคณติ ปึงเจริญกลุ 1,607,000 0.79% 
10 ดร. นท ีนาคธนสุกาญจน์ 1,555,555 0.77% 
11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 71,746,766 35.43% 
 รวม 202,500,232 100.00% 
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2. สรุปรายการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 

ล าดบั รายช่ือ 

ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2562 เปลีย่นแปลง 

จ านวน 
หุ้น 

ร้อยละ จ านวน 
หุ้น 

ร้อยละ จ านวน
หุ้น 

ร้อยละ 

กรรมการบริษทั 
      

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

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

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

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62% 1,250,000 0.62% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 8,551,250 4.22% 8,551,250 4.22% - - 

4 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

5 นายสันติ เนียมนิล - 0.00% - 0.00% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

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

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

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

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

8 นายชวลติ หวงัธ ารง/1 18,744,555 9.26% 18,744,555 9.26% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 19,626,661 9.69% 19,626,661 9.69% - - 

9 นายธันยา หวงัธ ารง 15,147,433 7.48% 15,147,433 7.48% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 5,280,000 2.61% 5,280,000 2.61% - - 

รวมรายการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการ 68,908,149 34.03% 68,908,149 34.03% - - 

ผู้บริหาร 
      

10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08% 168,582 0.08% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 875,646 0.43% 875,646 0.43% - - 

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

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

12 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

13 นายภราดร แพร่ภทัร - 0.00% - 0.00% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

14 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - 0.00% - 0.00% - - 

รวมรายการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร 1,794,228 0.89% 1,794,228 0.89% - - 
รวมรายการเปลีย่นแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 70,702,377 34.91% 70,702,377 34.91% - - 

หมำยเหตุ: /1นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแตง่ตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 
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3. การกระจายการถือหุ้น 

กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมสญัชำติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นสัญชำติไทย 1,390 202,500,232 100 3 3,426,691 1.69 1,387 199,073,541 98.31 

ผูถื้อหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว - - - - - - - - - 

รวม 1,390 202,500,232 100 3 3,426,691 1.69 1,387 199,073,541 98.31 

กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมอตัรำส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 30 ธนัวำคม 2562 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวำ่ 0.5% 28 142,395,788 70.32 1 3,376,571 1.67 27 139,019,217 68.65 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ำกว่ำหน่ึง
หน่วยกำรซ้ือขำย 

1,179 60,100,533 29.68 2 50,120 0.03 1,177 60,050,413 29.65 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ำกวำ่หน่ึงหน่วยกำรซ้ือขำย 183 3,911 0.00 0 0 0.00 183 3,911 0.00 

รวม 1,390 202,500,232 100 3 3,426,691 1.70 1,387 199,073,541 98.30 

หมำยเหตุ:  1) ศูนยรั์บฝำกหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัท ำขอ้มูล โดยกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมีหลำยบญัชี และ/หรือมีท่ีอยูไ่ม่ซ ้ ำกนัจะนบัเป็นคนละรำย 
 2) ตำมขอ้บงัคบับริษทัฯ อตัรำกำรถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ ำนวนหุ้นท่ีออกและจ ำหน่ำยแลว้ทั้งหมด 
 

4. ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการบริหารงานของ
บริษัท 
 - ไม่มี – 

5. รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 
 บริษัท ผล พาลาเดยีม จ ากดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 1,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 100,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 

10 บำท โดยมีรำยช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 99,997 99.997% 
2 นำยปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ 1 0.001% 
4 นำงสุกญัญำ วิงวอน 1 0.001% 
 รวม 100,000 100% 

  บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 50,000,000 บำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 5,000,000 หุน้ มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้
ละ 10 บำท โดยมีรำยช่ือผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 4,999,997 99.99% 
2 นำยชวลิต หวงัธ ำรง 1 0.00% 
3 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 1 0.00% 
4 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 1 0.00% 
 รวม 5,000,000 100% 
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 บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ากดั 

 บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่ำ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกำ หรือ 
ประมำณ 9.5 ลำ้นบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญั 30,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 40,000 เรียล โดย บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ถือ
หุ้นในสัดส่วน 100% และเน่ืองจำกยงัไม่มีแผนธุรกิจท่ีเหมำะสมรองรับกำรด ำเนินงำนในบริษทัย่อย ปัจจุบนับริษทัจึงหยุดกำร
ด ำเนินงำนในบริษทัยอ่ยเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำย 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 

ใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัท คร้ังที ่1 ทีจ่ดัสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท  

(PHOL ESOP-Warrant) 

  บริษทัจดัใหมี้โครงกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทั คร้ังท่ี 1 จดัสรรใหแ้ก่กรรมกำร
และพนกังำนของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่ำ โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือเป็นส่ิงจูงใจและเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจแก่กรรมกำรและพนกังำน
ของบริษทั ท่ีมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของบริษทัในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ เพ่ือใหพ้นกังำนมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของบริษทั  เป็นกำร
ตอบแทนให้แก่พนักงำนท่ีมีควำมตั้งใจ ทุ่มเท และควำมเสียสละในกำรท ำงำนให้แก่บริษทั และเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลำกรท่ีมี
ควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำนร่วมท ำงำนให้แก่บริษทัในระยะยำว โดยท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 
1/2559 วนัท่ี  29 สิงหำคม 2559 ไดมี้มติอนุมติักำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสิทธิดงักล่ำว โดยมีรำยละเอียดใบส ำคญัแสดง
สิทธิดงัน้ี 

ประเภทของใบส ำคญัแสดงสิทธิ   ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจดัสรร
ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย คร้ังท่ี 1 (ESOP-
Warrant) 

ชนิดของใบส ำคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุช่ือผูถื้อและไม่สำมำรถโอนเปล่ียนมือได ้
อำยใุบส ำคญัแสดงสิทธิ: 3 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีออกและเสนอขำย 
จ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีออก: 8,000,000 หน่วย 
จ ำนวนหุ้นสำมญัรองรับกำรใชสิ้ทธิ 8,000,000 หุ้น 
วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 1 ธนัวำคม 2559 
วนัครบก ำหนดอำยขุองใบส ำคญัแสดงสิทธิ: 30 พฤศจิกำยน 2562 
อตัรำกำรใชสิ้ทธิ: ใบส ำคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสำมญัใหม่ 
รำคำกำรใชสิ้ทธิ 3.00 บำทต่อหุ้น 
ระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลำกำรแจง้ควำมจ ำนง 
ในกำรใชสิ้ทธิ: 

คร้ังท่ี 1 : 30 พฤศจิกำยน 2560 ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 30  
คร้ังท่ี 2 : 30 พฤศจิกำยน 2561 ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 30  
คร้ังท่ี 3 : 29 พฤศจิกำยน 2562 ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ 40 

 ก ำหนดระยะเวลำกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ท่ีจดัสรร
ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำนของบริษัทและบริษทัย่อย คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) กำรใช้สิทธิคร้ังท่ี 2 ในวนัท่ี 30 
พฤศจิกำยน 2561 และกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562 ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจดัสรรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิและหมดอำยใุนวนัดงักล่ำว
จ ำนวน 8,000,000 หน่วย  
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7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองต่ำงๆ ตำม
กฎหมำยและท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษทั  อยำ่งไรก็ตำม กำรจ่ำยเงินปัน
ผลดงักล่ำวอำจจะก ำหนดให้บริษทัจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำย ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมอ่ืนๆ ในอนำคต เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ำยเงินปันผลประจ ำปีแลว้จะตอ้งน ำเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้  เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล ใหค้ณะกรรมกำรบริษทัมีอ ำนำจอนุมติัให้จ่ำยเงินปันผลได ้แลว้ให้รำยงำนแก่ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 

เงินปันผลจ่ำยระหวำ่งกำล (บำท) 0.05 - - 0.10 0.08 
เงินปันผลประจ ำปี (บำท) 0.10* - - - 0.12 

ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุน้ (บำท) 0.20 0.18 (0.58) (0.08) 0.21 

อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 75.95% - - - 94.42% 

หมำยเหตุ * เงินปันผลประจ ำปี 2562 ท่ีจะน ำเสนอพิจำรณำอนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 ส ำหรับบริษทัยอ่ย ก ำหนดให้ใชน้โยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีควำม
จ ำเป็นตอ้งใชเ้งินเพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมหรือขยำยธุรกิจ  คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยให้บริษทัยอ่ยเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ำยเงิน
ปันผลของบริษทัยอ่ยไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ในแต่ละปี 
อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทัยอ่ยอำจจะก ำหนดใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสม
และควำมจ ำเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบัน  

 
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายขายสินคา้ CE ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านกัสนบัสนุนสาขา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส านกัพฒันาธุรกิจ

ส านกับริหารและพฒันาองคก์ร

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานการตลาดและขาย

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานสนบัสนุนองค์กร

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 1

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 2
ฝ่ายบญัชีและการเงิน ฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้
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 โครงสร้ำงกำรจดักำรของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรบริษทั คณะกรรมกำรชุดยอ่ย และคณะผูบ้ริหำรดงัน้ี  
1. คณะกรรมการบริษัท 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่หำ้ (5) คน โดยไม่จ ำกดัเพศ อำย ุระดบั
กำรศึกษำ และกรรมกำรไม่น้อยกวำ่ก่ึงหน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นรำชอำณำจกัร และกรรมกำรจะเป็นผูถื้อ
หุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ซ่ึงเลือกตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อยหน่ึงในสำม (1/3) ของ
จ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวำ่สำม (3) คน และกรรมกำรอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุน และ/หรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี กรรมกำรอยำ่งนอ้ยหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำม
น่ำเช่ือถืองบกำรเงิน 
 คณะกรรมกำรของบริษทั มีจ ำนวน 9 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธำนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 

3 นำยสนัติ เนียมนิล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 

4 ดร.พลัลภำ เรืองรอง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 

5 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

6 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

7 นำยชวลิต หวงัธ ำรง/1 กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

8 นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

9 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

หมำยเหตุ:  
/1 นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงนำมผูกพนับริษัท คือ นำยธีรเดช จำรุตั้ งตรง ลงลำยมือช่ือร่วมกับ นำยธันยำ หวงัธ ำรง และ
ประทบัตรำส ำคญัของบริษทั 

 ตำมขอ้บงัคบับริษทั จ ำนวนช่ือหรือกรรมกำรซ่ึงจะลงช่ือเป็นส ำคญัผกูพนับริษทัไดน้ั้น ใหก้รรมกำรสองคนลงลำยมือช่ือ
ร่วมกนัและประทบัตรำส ำคญัของบริษทั คณะกรรมกำรมีอ ำนำจก ำหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจผกูพนับริษทั 
คณะกรรมกำรมีอ ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรผูใ้ดผูห้น่ึง หรือหลำยคน หรือบุคคลอ่ืนกระท ำกำรอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงเฉพำะกิจแทน
คณะกรรมกำรได ้และคณะกรรมกำรอำจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆได ้

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกคร้ังให้กรรมกำรออกจำกต ำแหน่งหน่ึงในสำม ถำ้จ ำนวนกรรมกำรท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสำมส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจ ำนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม กรรมกำรท่ีจะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสอง 
ภำยหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหจ้บัสลำกกนัวำ่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมกำรคนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดนั้น เป็นผู ้
ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งแลว้อำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึงก็ได ้
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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 คณะกรรมกำรบริษทัมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั และกำรก ำกับดูแลให้กำรบริหำร
จดักำรเป็นไปตำมเป้ำหมำยและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภำยใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีและค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย รวมถึงกำรปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตำม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีอ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบดงัต่อไปน้ี 

 โดยมติท่ีประชุมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2562 วนัท่ี 13 ธนัวำคม 2562 ไดท้ ำกำรทบทวนและมีมติอนุมติั
ก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ีและควำมรับผิดชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมกำรบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผู ้
ถือหุ้น โดยปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมซ่ือสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษำผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตำมหลกักำรก ำกบัดูแล
กิจกำรท่ีดี พร้อมทั้งเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย 

2. ก ำหนด หรือ เปล่ียนแปลงช่ือกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจลงลำยมือช่ือผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบเร่ืองส ำคญัท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั เพ่ือสร้ำง

มูลค่ำเพ่ิมแก่กิจกำรอยำ่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
3.1 กำรพิจำรณำ ก ำหนด และให้ควำมเห็นชอบเร่ืองส ำคญัเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ภำรกิจ    

กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ เป็นตน้  มีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมัติ
วสิยัทศัน์ ภำรกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ  

3.2 กำรติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์และแผนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมถึงระบบกำรรำยงำนผลเทียบกบัเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

3.3 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีท่ีมีกำร    
ช้ีเบำะแส 

3.4 กำรดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมต่อเน่ืองในระยะยำว รวมทั้งแผนกำรพฒันำพนกังำน ควำมต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 

4. ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แผนงำนท่ีก ำหนด และก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

5. จดัให้มีนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร และนโยบำยต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ให้ควำมเห็นชอบ
นโยบำย และมีกำรทบทวนนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัเป็นประจ ำอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ติดตำมใหมี้กำรปฏิบติั ตลอดจน
ส่งเสริมใหมี้กำรปลูกฝังค่ำนิยมองคก์รท่ีสะทอ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีใหเ้กิดกำรปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. ส่งเสริมให้จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน เขำ้ใจถึง
มำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งจริงจงั   

7. พิจำรณำกำรท ำรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุ้นเป็นส ำคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรตดัสินใจ และก ำกบัดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด
และเปิดเผยขอ้มูลรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
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8. จดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ  ไดรั้บอนุมติัจำกผูมี้อ  ำนำจ มีกำรสอบ
ทำนและจดัท ำบญัชีท่ีถูกตอ้ง กำรสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ตลอดจนมีระบบต่ำงๆ ท่ีสำมำรถป้องกนักำรน ำทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ ไปใชใ้นทำงมิชอบ 

9. คณะกรรมกำรบริษทัโดยผำ่นกำรแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

10. จดัให้มีกลไกกำรก ำกบัดูแลบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษำผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยพิจำรณำควำมเหมำะสม
ของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมกำรในบริษทัยอ่ย เพ่ือควบคุมกำรบริหำรให้เป็นไปตำมนโยบำยของบริษทั และกำรท ำ
รำยกำรต่ำงๆ ให้ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ของกฎหมำยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศของ
ตลำดหลกัทรัพยฯ์ 

11.  แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ และดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร  

12.  จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นประจ ำทุกปี 
13.  รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรของบริษทั
จดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14.  คณะกรรมกำรมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหน่ึงบุคคลใดคนเดียว หรือหลำยคนมำเป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำร 
โดยผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

15.  คณะกรรมกำรอำจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด ำเนินกิจกำรของบริษทั ภำยใตก้ำรควบคุมของคณะกรรมกำร หรืออำจมอบ
อ ำนำจเพ่ือใหบุ้คคลดงักล่ำวมีอ ำนำจ และ/หรือภำยในเวลำตำมท่ีคณะกรรมกำรเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมกำรอำจยกเลิก 
เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ ำนำจนั้นๆ ได ้    

16. พิจำรณำอนุมติั และ/หรือรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรมีส่วนไดเ้สียหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดกบับริษทัหรือบริษทัยอ่ย ยกเวน้รำยกำรท่ีเป็นรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเง่ือนไขกำรคำ้ทัว่ไป 
ตำมท่ีคณะกรรมกำรได้ก ำหนดอ ำนำจอนุมติัของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยอยู่ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและ
วธีิกำรตำมท่ีก ำหนดเก่ียวกบัรำยกำรท่ีเก่ียวโยง และรำยกำรไดม้ำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตำมหลกัเกณฑ์
ของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตำมประกำศของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 
 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรสอบทำนรำยกำรทำงกำรเงินของบริษทั สอบทำนควำมเพียงพอของ
ระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบบริหำรควำมเส่ียง กำรปฏิบติัตำมกฎหมำย กฎเกณฑ ์และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงกำรจดัท ำ
รำยงำน หรือใหค้วำมเห็นต่อคณะกรรมกำรบริษทั เพ่ือกำรอนุมติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
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 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำน ดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 
2 
3 

นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นำยสนัติ เนียมนิล 

ดร.พลัลภำ เรืองรอง 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบล ำดบัท่ี 1 นำยนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมกำรตรวจสอบท่ีมีควำมรู้และประสบกำรณ์
เพียงพอ สำมำรถท ำหนำ้ท่ีในกำรสอบทำนควำมน่ำเช่ือถือของงบกำรเงินได ้ 
 โดยมี นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ ท ำหนำ้ท่ี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งแทนคงอยูใ่นต ำแหน่งเท่ำวำระท่ีเหลือของกรรมกำรท่ีลำออก 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2563 วนัท่ี 16 มกรำคม 2563 ไดท้ ำกำรทบทวนและมีมติอนุมติัก ำหนดขอบเขต 
อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทำนใหบ้ริษทัมีกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งเพียงพอ 
2. สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal  Audit) ท่ีเหมำะสม

และมีประสิทธิภำพ และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอ่ืนท่ีใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบ
ภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดเหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น  
5. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัมำตรกำรปลอดคอร์รัปชัน่ ในเร่ืองควำมชดัเจนเหมำะสม และสอดคลอ้งกบันโยบำย

กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  รวมทั้งมีกระบวนกำรน ำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบติัจริง ท่ีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

6. สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
7. พิจำรณำ คัดเลือกเสนอแต่งตั้ ง เลิกจ้ำงบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก

ส ำนกังำน ก.ล.ต. เพ่ือท ำหนำ้ท่ีสอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั้งเขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ำยจดักำรประชุมดว้ยอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. จดัท ำรำยงำนก ำกบักำรดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีบริษทัซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 40 
 

11. สอบทำนรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
12. สอบทำนกรอบกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศของบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมกำรจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน และตอ้งมีกรรมกำร
อิสระอยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึง โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ  

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 
2 
3 
4 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี 
นำยชวลิต หวงัธ ำรง/2 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

หมำยเหตุ:  
/2 นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีผลตั้งแต่ 20 ก.พ. 2563 

 โดยมี นำงสำวศิริพร อ่อนดี ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดรั้บเลือกเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งใหม่ก็ได ้โดยผ่ำนกำร
พิจำรณำตำมหลกัเกณฑแ์ละวิธีกำรสรรหำกรรมกำร นอกจำกพน้ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน
อำจพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ ตำย ลำออก และขำดคุณสมบติั 

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหนำ้ท่ีสรรหำและคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

บริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง และมีหนำ้ท่ีเสนอแนะควำมเห็นเก่ียวกบักำรบริหำรผลตอบแทนต่ำงๆ ต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ได้พิจำรณำทบทวนและมีมติอนุมติัก ำหนด
ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงัต่อไปน้ี 

1. ดำ้นกำรสรรหำ 
1.1 พิจำรณำควำมเหมำะสมของโครงสร้ำง และองคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย 
1.2 พิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง

ตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   
1.3 พิจำรณำสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ หรือคณะกรรมกำรบริษทั 
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แลว้แต่กรณี โดยค ำนึงถึงองคป์ระกอบของคณะกรรมกำร ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ   

1.4 ก ำหนดแผนพฒันำกรรมกำรให้มีควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำร อย่ำงต่อเน่ือง และจัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ใหรั้บทรำบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง    

1.5 พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง  
2. ดำ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.1 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ เพื่อขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินผล และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป 
เพื่อน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

2.3 พิจำรณำเง่ือนไขกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์หม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ทั้ งน้ี ต้องไม่มีกรรมกำรหรือพนักงำนท่ีจะได้รับจัดสรร
หลกัทรัพยเ์กินกวำ่ร้อยละหำ้ (5)  

3. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

4. จดัท ำรำยงำนกำรปฏิบติังำนเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจ ำทุกปี 
5. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 คร้ัง หรือตำมควำมจ ำเป็นและควำม

เหมำะสม 
6. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุจำก

ภำยนอก ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีจ ำนวน 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 
1 
2 
3 

นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 
นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ/3 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

หมำยเหตุ:   
/3 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ ไดรั้บกำรแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท่ีเป็นผูท้รงคุณวุฒิจำกบุคคลภำยนอก  

 โดยมีนำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท ำหนำ้ท่ี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ ง นอกจำกพน้

ต ำแหน่งตำมวำระแลว้ กรรมกำรบริหำรควำมส่ียงอำจพน้จำกต ำแหน่งเม่ือ ตำย ลำออก และขำดคุณสมบติั 
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ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 9/2562 วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2562 ไดพิ้จำรณำทบทวนและมีมติอนุมติัก ำหนด
ขอบเขต อ ำนำจหนำ้ท่ี และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  ดงัต่อไปน้ี 

1. ก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำในเร่ือง กำรบริหำรควำมเส่ียงโดยรวม 
2. ก ำหนดกลยทุธ์ แผนบริหำรควำมเส่ียง และทรัพยำกรท่ีใชใ้นกำรบริหำรควำมเส่ียงของ บริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบำย

กำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษทั 
3. ก ำกบัดูแลตลอดจนทบทวนเก่ียวกบันโยบำยกลยทุธ์และวิธีปฏิบติั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ บริษทัมีกลยทุธ์และกระบวนกำร

บริหำรควำมเส่ียง ไดถู้กน ำไปปฏิบติัอยำ่งเหมำะสมและ มีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเส่ียงทั้งหมด ซ่ึงหมำย
รวมถึงกำรก ำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมควำมเส่ียง 

5. ผู้บริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหำร 4 รำยแรกตำมนิยำม ก.ล.ต. ล ำดบัรองลงมำจำกประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร รวมผูบ้ริหำรในสำยงำนบญัชี

และกำรเงิน หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทั คือ กำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยทุธ์และเป้ำหมำยตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด รวมถึงกำรด ำเนินงำนตำมแผนธุรกิจและงบประมำณประจ ำปีท่ี
ไดรั้บอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

ผูบ้ริหำรมีจ ำนวน 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 

 
นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 

นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ 

นำงสำวประไพพิศ วริิยะบุบผำ 
นำยภรำดร แพร่ภทัร 

นำยนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนสนบัสนุนองคก์ร/ 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำนตลำดและขำย 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยสินคำ้ CE 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยสินคำ้ SAFETY กลุ่ม 1 
ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยขำยสินคำ้ SAFETY กลุ่ม 2 

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. ร่วมก ำหนดวิสัยทศัน์ ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเกิดข้ึน 

2. ถ่ำยทอดวสิยัทศัน์ ทิศทำงและกลยทุธ์ท่ีก ำหนด เพ่ือใหผู้บ้ริหำรน ำไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
3. ควบคุม ติดตำม ดูแลให้มีกำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธ์และนโยบำยท่ีส ำคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน 

แผนงำนบริษทั และงบประมำณของบริษทั ท่ีก ำหนด พร้อมสรุปผลรำยงำนต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 
4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดข้ึน รวมถึงรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 
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6. ร่วมก ำหนดแนวทำงกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงอยำ่งครอบคลุม และดูแลใหมี้ระบบหรือกระบวนกำรท่ีมีประสิทธิภำพ
ในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียง 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัเป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.23/2551 เร่ืองก ำหนดบท
นิยำมผูบ้ริหำรเพื่อกำรปฏิบติัตำมหมวด 3/1 แห่งพระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดย
พระรำชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2541 โดยผูบ้ริหำรทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหำ้ม ดงัน้ี 

1. ไม่มีประวติักำรท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 

 

อน่ึง กรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำรของบริษทัไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะของกำรขำดควำมน่ำไวว้ำงใจตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.3/2560 เร่ืองกำรก ำหนดลกัษณะควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและ
ผูบ้ริหำรของบริษทั 

สรุปสำระส ำคญัอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
เร่ือง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลง

นาม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กำรอนุมติัแผนกำรด ำเนินงำนและแผนงบประมำณประจ ำปี/แผนอตัรำก ำลงัคน  - - 

2. กำรกูเ้งิน และออกตรำสำรหน้ีต่อคร้ัง  - - 

3. กำรลงนำมเอกสำร ตรำสำร ลงนำมเช็ค และหนงัสือส ำคญัเก่ียวกบักำรเงินต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้น
ตำรำงอ ำนำจอนุมติัของบริษทั 

  - 

4. กำรรับรองขอ้มูลงบกำรเงินบริษทั  - - 

5. กำรอนุมติักำรลงทุน: 
     5.1 แผนกำรลงทุนประจ ำปี/แผนกำรร่วมทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยหรือในเครือ 
     5.2 กำรลงทุนตำมแผนกำรลงทุนประจ ำปี 
     5.3 กำรลงทุนนอกแผนกำรลงทุนประจ ำปี 

 
  

 เกิน 4 ลบ. 
 เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 4 ลบ. 
ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 2 ลบ. 
ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.กำรอนุมติัท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ 

 เกิน 4 ลบ. ไม่เกิน 4 ลบ. - 

7. กำรขำยทรัพยสิ์น  เกิน 2 ลบ. - ไม่เกิน 2 ลบ. 

8. กำรตดัหน้ีสูญ  เกิน 1 ลบ. - ไม่เกิน 1 ลบ. 

9.กำรอนุมติักำรเสนอรำคำขำยสินคำ้ต่อหน่ึงค ำสั่งซ้ือ/กำรอนุมติัวงเงินสินเช่ือลูกคำ้  เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ. 

10. กำรอนุมติักำรขอซ้ือและสั่งซ้ือสินคำ้  เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ. 

11. อ ำนำจกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณท่ีก ำหนด  เกิน 1 ลบ.  ไม่เกิน 1 ลบ.  ไม่เกิน 0.5 ลบ. 

12. กำรอนุมติักำรขอซ้ือเพื่อใชง้ำนและซ่อมแซม  เกิน 4 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ.  ไม่เกิน 2 ลบ. 

  
 ทั้งน้ี กำรอนุมติัรำยกำรขำ้งตน้เป็นไปตำมประกำศเร่ืองอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีผ่ำนกำร
อนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ไม่รวมถึงกำรอนุมติัรำยกำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทั ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร หรือบุคคลท่ีอำจมี
ควำมขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั (ถำ้มีในอนำคต) กบับริษทัหรือบริษทั
ยอ่ยของบริษทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมติัรำยกำรท่ีเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนด ซ่ึงกำรอนุมติัใน
ลกัษณะดงักล่ำวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจำรณำอนุมติัรำยกำรดงักล่ำว ตำมท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนด 
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6. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทั มีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เพ่ือท ำหนำ้ท่ีพิจำรณำสรรหำบุคคล/ผูท้รงคุณวฒิุ คดัเลือกบุคคล
ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสม ท่ีจะไดรั้บกำรเสนอช่ือคดัเลือกเป็นกรรมกำร หรือผูบ้ริหำรระดบัสูง เพ่ือท ำหน้ำท่ีก ำกบัดูแลกิจกำรและ
ก ำหนดนโยบำย แผนกลยทุธ์ในกำรด ำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูถื้อหุ้น โดยพิจำรณำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตำม
หลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดวำระ และ/หรือกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะ
เหตุอ่ืน น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบและให้น ำเสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งในกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ ำทุกปี และคดัเลือกผูบ้ริหำรระดบัสูงเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้ง แลว้แต่กรณี โดย
ก ำหนดใหมี้กำรทบทวนหลกัเกณฑต์ำมควำมเหมำะสม หรืออยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตำมขอ้บงัคบัของบริษทัก ำหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงรำยมีคะแนนเสียงเท่ำกบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยูท่ั้งหมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมกำรไดไ้ม่เกินจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตำมล ำดบัลงมำ เป็นผูไ้ดรั้บกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงได้รับกำรเลือกตั้งในล ำดบัถดัลงมำมีคะแนนเสียงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั้ง ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียง
ช้ีขำด 

2. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือก
กรรมกำรคนหน่ึง หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได ้ 

3. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร  ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน 

4. ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ ให้คณะกรรมกำรเลือกบุคคลเขำ้เป็น
กรรมกำรแทนดังกล่ำว จะอยู่ในต ำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระท่ีย ังเหลืออยู่ของกรรมกำรท่ีตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมกำรดงักล่ำวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ียงัเหลืออยู ่

 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

1. กรรมกำรตอ้งเป็นบุคคลธรรมดำ ท่ีมีคุณสมบติัดงัน้ี 
มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหำ้มตำมมำตรำ 68 แห่งพรบ.มหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) ไม่มีลกัษณะ
แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมท่ีจะไดรั้บควำมไวว้ำงใจให้เป็นกรรมกำรในบริษทัท่ีมีมหำชนเป็นผูถื้อหุ้น ตำมมำตรำ 
89/3 แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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(1) บรรลุนิติภำวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลำย คนไร้ควำมสำมำรถ หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงท่ีสุดใหจ้ ำคุกในควำมผิดเก่ียวกบัทรัพยท่ี์ไดก้ระท ำโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจำกรำชกำร หรือองคก์ร หรือหน่วยงำนของรัฐ ฐำนทุจริตต่อหนำ้ท่ี 

2. มีคุณสมบติัท่ีหลำกหลำย มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจ รวมถึง
กำรก ำหนดกลยทุธ์ นโยบำย ก ำกบัดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีควำมซ่ือสตัย ์และมีเวลำเพียงพอท่ีจะอุทิศใหก้บักำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรอยำ่งเตม็ท่ี 

3. ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและกรรมกำรอิสระแต่ละคนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 
บริษทั  

4. กรรมกำรอิสระ หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีควำมเป็นอิสระจำกกำรควบคุมของฝ่ำยบริหำร ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบักำรตดัสินใจในกำรบริหำรงำน ทั้งน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัควำมเป็น
อิสระ ดงัน้ี 

(1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือนประจ ำ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกบับุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ 
(6) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของบริษทั 

  วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทัในปัจจุบนัวำ่เหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทัหรือไม่ และ

เสนอแนวทำงในกำรปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้ำงดงักล่ำว เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

2. สรรหำรำยช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัสมควรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรบริษทั 
3. พิจำรณำกลัน่กรองรำยช่ือและประวติัของผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมกำร และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำ  
4. ด ำเนินกำรเพื่อให้มีกำรติดต่อสมัภำษณ์ผูท่ี้ผำ่นกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และเสนอ

รำยช่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและน ำเสนออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ในกำรสรรหำรำยช่ือกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดกรอบกำรสรรหำท่ีจะสร้ำงควำม

มัน่ใจวำ่ ผูท่ี้ไดรั้บกำรสรรหำจะสำมำรถปฏิบติัหนำ้ท่ีของกรรมกำรตำมหลกั Fiduciary Duty ท่ีส ำคญัสองประกำร คือ 
กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และควำมซ่ือสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 
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6. นอกเหนือจำกกำรสรรหำรำยช่ือโดยคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุ้นรำยยอ่ยมีโอกำสเสนอช่ือผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำร
ให้คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนพิจำรณำ โดยก ำหนดระยะเวลำท่ีเพียงพอในกำรพิจำรณำกลัน่กรอง
ตำมกระบวนกำรท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนก ำหนด 

7. เพ่ือควำมชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบำยกำรสรรหำและขั้นตอน
กระบวนกำรในกำรเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นทรำบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในกำรเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ี
จ ำเป็นในกำรพิจำรณำ เหตุผลสนบัสนุน รวมทั้งควำมเตม็ใจของผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือนั้นดว้ย 

8. กลัน่กรองและตรวจสอบรำยช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมกำรกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งวำ่ ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีด ำหรือ
ถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือท่ีหน่วยงำนเหล่ำน้ีจดัท ำข้ึนรวมทั้งท ำกำรพบปะและสมัภำษณ์บุคคลท่ีผำ่นกำรกลัน่กรองและ
สรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

9. ในกำรเสนอช่ือกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรเสนอรำยช่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัใน
จ ำนวนท่ีเหมำะสมเพื่อใหก้รรมกำรบริษทัมีโอกำสคดัเลือกและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำร
แต่งตั้ง 

10. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนส่งรำยช่ือและประวติักรรมกำรท่ีจะพิจำรณำแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

11. ในกรณีท่ีมีกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีพน้วำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง จะน ำเสนอผลงำน และประวติักำรเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

12. ในกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรใหผู้ถื้อหุ้นพิจำรณำ  คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื่อให้
ผูถื้อหุน้มีโอกำสพิจำรณำกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในท่ีประชุม 

13. จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศใหก้บักรรมกำรใหม่อยำ่งเป็นทำงกำรก่อนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังแรก 

 เม่ือผำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัต่อไป   

ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุม 

กรรมการอสิระ 
 คณะกรรมกำรบริษทัหรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั้งกรรมกำรอิสระเขำ้ร่วมเป็นกรรมกำรอิสระใน
คณะกรรมกำรบริษทั โดยกำรแต่งตั้งกรรมกำรอิสระไม่นอ้ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด และตอ้งมีกรรมกำรอิสระ
อยำ่งนอ้ย 3 คน 
 หลกัเกณฑ์ในกำรคดัเลือกกรรมกำรอิสระอิงตำมหลกัเกณฑ์กำรคดัเลือกกรรมกำรบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมกำร
อิสระ พิจำรณำจำกคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหำ้มของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชน และกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพยก์ ำหนดตำมนิยำมกรรมกำรอิสระ ดงัต่อไปน้ี 
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 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  
 บริษทั ไดก้ ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระไว ้เท่ำกบัขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
และตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนท่ี ทจ.4/2552 ลงวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2552 เร่ือง 
คุณสมบติัของกรรมกำรอิสระ กล่ำวคือ “กรรมกำรอิสระ”  หมำยถึง กรรมกำรท่ีมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้
รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมกำรถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมกำรอิสระรำยนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีไดเ้งินเดือนประจ ำ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัย่อยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือของผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของผูข้ออนุญำต เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียื่นค ำขออนุญำตต่อ
ส ำนักงำน ทั้ งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ำมดังกล่ำวไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมกำรอิสระเคยเป็นขำ้รำชกำร หรือท่ีปรึกษำของส่วน
รำชกำรซ่ึงเป็น ผูถื้อหุน้รำยใหญ่  หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดำมำรดำ คู่
สมรส พ่ีนอ้ง และบุตร  รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมกำรรำยอ่ืน ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือ
บุคคลท่ีจะไดรั้บกำรเสนอใหเ้ป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำรหรือผูมี้อ ำนำจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

4. ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้ิจำรณญำณอยำ่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้
ถือหุ้นท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของผูท่ี้มีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปี 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุม
ของบริษทั และเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส ำนกังำนสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั 
บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของบริษทัสงักดัอยู ่ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 

 ควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจตำมวรรคหน่ึง รวมถึงกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ท่ีกระท ำเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจกำร  กำรเช่ำ
หรือใหเ้ช่ำอสงัหำริมทรัพย ์รำยกำรเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริกำร หรือกำรใหห้รือรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ดว้ยกำร
รับหรือใหกู้ย้มื ค  ้ำประกนั กำรให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติกำรณ์อ่ืนท ำนองเดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้ผู ้
ขออนุญำตหรือคู่สัญญำมีภำระหน้ีท่ีตอ้งช ำระต่ออีกฝ่ำยหน่ึง ตั้งแต่ร้อยละสำมของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้อ
อนุญำตหรือตั้งแต่ยี่สิบลำ้นบำทข้ึนไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ  ทั้ งน้ี กำรค ำนวณภำระหน้ีดงักล่ำวให้เป็นไปตำม
วิธีกำรค ำนวณมูลค่ำของรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑ์ในกำรท ำ
รำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพิจำรณำภำระหน้ีดงักล่ำว ให้นับรวมภำระหน้ีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งหน่ึงปี
ก่อนวนัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงธุรกิจกบับุคคลเดียวกนั 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริกำรทำงวชิำชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงกำรให้บริกำรเป็นท่ีปรึกษำกฎหมำยหรือท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 
ซ่ึงไดรั้บค่ำบริกำรเกินกว่ำสองลำ้นบำทต่อปีจำกบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้
อ  ำนำจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  ำนำจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริกำรทำงวิชำชีพนั้นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมีลกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่นอ้ยกวำ่สองปีก่อนวนัท่ียืน่ค  ำขออนุญำตต่อส ำนกังำน 
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7. ไม่เป็นกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบริษทั ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพอยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ท่ีปรึกษำท่ีรับเงินเดือน
ประจ ำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพ
อยำ่งเดียวกนัและเป็นกำรแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจกำรของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเห็นอยำ่งเป็นอิสระเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนของผูข้ออนุญำต 
 ภำยหลงัไดรั้บกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตำมวรรคหน่ึง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมกำรอิสระอำจ

ไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร ใหต้ดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของผูข้ออนุญำต บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 
บริษทัยอ่ยล ำดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ หรือผูมี้อ  ำนำจควบคุมของ  บริษทั โดยมีกำรตดัสินใจในรูปแบบขององค์
คณะ (collective decision) ได ้

 นอกจำกน้ีกรรมกำรอิสระจะมีคุณวฒิุกำรศึกษำ ควำมเช่ียวชำญเฉพำะดำ้น ประสบกำรณ์ท ำงำน และควำมเหมำะสม
อ่ืนๆ ประกอบกนั เพ่ือน ำเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งเป็นกรรมกำรของบริษทัต่อไป ทั้งน้ี หำกมีกรรมกำรอิสระ
คนหน่ึงคนใดพน้จำกต ำแหน่งก่อนครบวำระ คณะกรรมกำรบริษทัอำจแต่งตั้งกรรมกำรอิสระท่ีมีคุณสมบติัตำมท่ีก ำหนดขำ้งตน้เขำ้
มำด ำรงต ำแหน่งแทน โดยกรรมกำรอิสระท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทนจะอยูใ่นต ำแหน่งไดเ้พียงวำระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมกำรอิสระท่ี
ตนแทน 

 การน าเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

 โดยบริษทัจะน ำเสนอขอ้มูลกรรมกำรโดยสังเขปส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำวำระ
แต่งตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรท่ีครบก ำหนดวำระประกอบดว้ย ประเภทกรรมกำรท่ีเสนอ ต ำแหน่งปัจจุบนั วนัเร่ิมตน้และ
จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร สัดส่วนกำรถือหุ้น (ทำงตรงและทำงออ้ม) ประวติักำรศึกษำและกำรอบรม ประสบกำรณ์ท ำงำน รวมถึง
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัจดทะเบียนและมิใช่บริษทัจดทะเบียน และขอ้พิพำททำงกฎหมำย (ถำ้มี)  และในกรณีท่ีเสนอ
ช่ือกรรมกำรท่ีพน้วำระให้กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง จะมีขอ้มูลเพ่ิมเติมเร่ืองจ ำนวนคร้ังท่ีเขำ้ประชุม รวมถึงผลงำนของ
กรรมกำรในรอบปีท่ีผำ่นมำเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอ่ืนนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมให้คณะกรรมกำรบริษทัแต่งตั้งเป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคร้ังต่อไป 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่ต ่ำกวำ่สำมในส่ีของจ ำนวนกรรมกำรท่ีเหลืออยู ่และบุคคลท่ีเขำ้เป็นกรรมกำรแทน จะมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
เพียงเท่ำวำระท่ีเหลืออยูข่องกรรมกำรท่ีออกไป 

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

บริษทัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรในอตัรำท่ีเหมำะสมและสำมำรถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสำหกรรมเดียวกนั โดยมี
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดนโยบำยค่ำตอบแทนส ำหรับกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง
อนัไดแ้ก่ ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และผูบ้ริหำรระดบัผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป พร้อมทั้งเสนอหลกักำรและขอ้เสนอค่ำตอบแทนท่ี
เหมำะสมสอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ท่ีรับผิดชอบ และโครงสร้ำงกระบอกเงินเดือนของบริษทั น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือ
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พิจำรณำอนุมติัค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูง และน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี โดยมี
หลกักำรดงัน้ี 

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

1) ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมำประชุม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั 
โดยเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบธุรกิจเดียวกนั และสำมำรถท่ีจะรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัใหอ้ยูก่บั
องคก์ร 

2) โบนสักรรมกำรประจ ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัหรือเงินปันผลท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพิ้จำรณำทบทวนค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงในรูปแบบของ

ค่ำตอบแทนรำยเดือน โบนสั และค่ำบริหำรงำน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือพิจำรณำอนุมติั โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวได้
ผำ่นกำรกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมตำมโครงสร้ำงค่ำตอบแทนท่ี
เช่ือมโยงกบัภำระหน้ำท่ีรับผิดชอบ ผลด ำเนินงำนของบริษทั สถำนะทำงกำรเงิน และพิจำรณำเปรียบเทียบกบัตลำดอุตสำหกรรม
เดียวกนั ไดแ้ก่ 

(1) ขอ้มูลกำรส ำรวจค่ำตอบแทนจำกสถำบนั องคก์ร และหน่วยงำนท่ีไดรั้บควำมเช่ือถือ  
(2) อตัรำกำรเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ค่ำเฉล่ียอตัรำเงินเฟ้อ  
(3) เช่ือมโยงกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลงำนของแต่ละบุคคลท่ีสอดคลอ้งกบัเป้ำหมำย และภำระหนำ้ท่ี

รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   3. ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 
   ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงินอยูใ่นรูปของค่ำเบ้ียประชุมและเงินโบนสั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
 ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

ประธำนกรรมกำร 22,500 บำท 
กรรมกำร/กรรมกำรอิสระ 15,000 บำท 
ประชุมคณะกรรมการชุดย่อย  
ประธำนกรรมกำร 18,000 บำท 
กรรมกำร 12,000 บำท 
คณะกรรมกำรชุดยอ่ย หมำยถึง คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน  
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2. โบนัสกรรมการ 
บริษทัมีหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยโบนสักรรมกำรเช่นเดียวกบัปีก่อนโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนท่ี 1.  อตัรำ 2.5% ของเงินปันผลจ่ำยแก่ผูถื้อหุน้  
 ส่วนท่ี 2.  อตัรำ 10% ของก ำไรส่วนเพ่ิม ในกรณีท่ีมีก ำไรสุทธิมำกกวำ่ปี 2561 
 โดยค่ำเบ้ียประชุมและโบนสักรรมกำรรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลำ้นบำท   

ทั้งน้ี ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยเช่นเดียวกบัปีท่ีผ่ำนมำ โดยจดัสรรให้ประธำนกรรมกำร 1.5 ส่วน และกรรมกำรบริษทั
ทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตำมสัดส่วนอำยกุำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี หรือกรณี
ท่ีกรรมกำรไดรั้บแต่งตั้งระหวำ่งปีหรือแทนกรรมกำรท่ีลำออก ยกเวน้ กรณีกรรมกำรท่ีมีอำยกุำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรนอ้ยกวำ่ 2 
เดือนไม่มีกำรจ่ำยโบนสั 

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
โดยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรในปี 2562 ประกอบดว้ยค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุด

ยอ่ย จ ำนวน 1.94 ลำ้นบำท และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2561  จ ำนวน 0.22 ลำ้นบำท รวมเป็นจ ำนวน 2.16 ลำ้นบำท ส ำหรับโบนสั
กรรมกำรประจ ำปี 2562 เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ ท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เป็นจ ำนวนเงิน 1.25 ลำ้นบำท ซ่ึงเม่ือรวม
กบัเบ้ียประชุมปี 2562 แลว้เป็นจ ำนวน 3.19 ลำ้นบำท ซ่ึงไม่เกินวงเงินงบประมำณ 5 ลำ้นบำท ทั้งน้ี โบนสักรรมกำรจ ำนวนดงักล่ำว 
จะน ำเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2563 ในวนัท่ี 28 เมษำยน 2563     

สรุปค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ส ำหรับปี 2562 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ 

ปี 2562 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท) โบนัสกรรมการ/4 ค่าตอบแทนรวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  (บาท) (บาท) 
บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร 

ความเส่ียง 
  

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ         225,000  -                 54,000   -            35,212.11   314,212.11  
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล         150,000  108,000                  36,000   -            23,474.74   317,474.74  
3 นำยสนัติ เนียมนิล         150,000  72,000  -  -            23,474.74   245,474.74  
4 ดร.พลัลภำ เรืองรอง         150,000  72,000 -  -            23,474.74   245,474.74  
5 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง  150,000 - -                 90,000             23,474.74         263,474.74  
6 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี  150,000 -                 36,000 -            23,474.74         209,474.74 
7 นำยชวลิต หวงัธ ำรง/5 90,000 - - - - 90,000.00 
8 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 150,000 - -                 60,000             23,474.74         233,474.74 
9 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 135,000 - -  -            23,474.74         158,474.74 
10 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ - - -   60,000  - 60,000.00 
11 นำยพรศกัด์ิ  ชุนหจินดำ/6 - - - -            19,562.28           19,562.28 

ค่าตอบแทนรวม 1,350,000               252,000                126,000                210,000 219,097.57 2,157,097.57 
หมำยเหตุ 
/4 โบนสักรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2561 จ่ำยให้กรรมกำรบริษทัในปี 2562 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 
/5 นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 
/6 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ กรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 2561 ไดรั้บโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 
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 นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยแลว้ ปี 2562 มีกรรมกำรท่ีไดรั้บค่ำตอบแทนเน่ืองจำก
ไดแ้ต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษำดำ้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บค่ำท่ีปรึกษำดำ้นกลยทุธ์แก่ฝ่ำยบริหำร จ ำนวน 1,320,000 บำท 
และ ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ ไดรั้บค่ำท่ีปรึกษำดำ้นบริหำรควำมเส่ียงแก่ฝ่ำยบริหำร จ ำนวน 180,000 บำท  
 ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หวัขอ้ 
“กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั” 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 ค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของเงินเดือนโบนสัและค่ำบริหำรงำน 
 ในปี 2562 บริษทัไดจ่้ำยค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมจ ำนวน 8 คน เป็น
จ ำนวนเงินรวม 15.78 ลำ้นบำท 

                      หน่วย : ลำ้นบำท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

เงินเดือน 8 12.53 8 12.06 
โบนสัและค่ำบริหำรงำน/7 8 2.58 8 - 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 8 0.67 8 0.60 

รวม 8 15.78 8 12.66 
หมำยเหตุ:  
/7 โบนสัและค่ำบริหำรประจ ำปี 2561 จ่ำยให้ผูบ้ริหำรในปี 2562 

 ในปี 2559 บริษทัจดัให้มีโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่กรรมกำรและพนกังำน โดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทั ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่ำ เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
และเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจแก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั ท่ีมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของบริษทัในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ เพ่ือให้
พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของบริษทั  และเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ร่วม
ท ำงำนให้แก่บริษทัในระยะยำว โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บจดัสรร ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และไดรั้บกำรจดัสรร
เพ่ิมเติมในระหวำ่งปี 2561 และปี 2562 จำกจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือจำกกรรมกำรและพนกังำนท่ีลำออกและยงัไม่ไดใ้ช้
สิทธิ สรุปขอ้มูล ณ 31 ธนัวำคม 2562  ดงัน้ี 
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ล าดบั รายช่ือ จ านวน ร้อยละของจ านวน 
    ทีไ่ด้รับจดัสรร ทีอ่อกและเสนอขาย 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ                        135,445  1.69% 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล                        135,445  1.69% 
3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง                        135,445  1.69% 
4 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี                        135,445  1.69% 
5 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์                        400,000  5.00% 
6 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง                        281,047  3.51% 
7 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ                        400,000  5.00% 
8 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ               372,310  4.65% 
9 นำยปโยธร มุง้ทอง               349,561  4.37% 

10 นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล               346,842  4.34% 
11 พนกังำนระดบัหวัหนำ้งำนข้ึนไป 4907016 61.34% 
12 กรรมกำรท่ีลำออกครบตำมวำระ                        228,570  2.86% 
13 พนกังำนเกษียณอำย ุ                        172,874  2.16% 

  จ านวนรวม                     8,000,000  100% 

 โดยก ำหนดกำรใชสิ้ทธิคร้ังสุดทำ้ยวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2562 ปรำกฏวำ่ไม่มีกรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทั
และบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจดัสรรแจง้ควำมจ ำนงในกำรใชสิ้ทธิ คงเหลือใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัท่ีออกและ
เสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั (ESOP-Warrant) ท่ียงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิ จ ำนวน 8,000,000 หน่วย ซ่ึงไดห้มดอำยใุน
วนั 29 พฤศจิกำยน 2562 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบ้ียประชุม สรุปดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2562 
บริษทัย่อย 

ค่าเบีย้ประชุมรวม  
(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดยีม บจก. ผล วอเตอร์ 
จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

1 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง  6/6         90,000  -                    -                           90,000  
2 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  -                   -    8/8         120,000                         120,000  
3 นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 6/6           60,000  8/8           80,000                         140,000  
4 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุพผำ -                   -    8/8           80,000                           80,000  
5 นำยปโยธร มุง้ทอง 6/6           60,000                      -                             60,000  

รวม           210,000  
 

        280,000                        588,000  
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8. บุคลากร 
  จ ำนวนบุคลำกร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังำนทั้งส้ินจ ำนวน 204 คน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร 

ปี 2562 ปี 2561 
1. ฝ่ำยบริหำร 8 8 
2. ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 1 1 
3. ส ำนกับริหำรและพฒันำองคก์ร 5 5 
4. ฝ่ำยขำย 61 63 
5. ฝ่ำยกำรตลำด 15 14 
6. ฝ่ำยจดัซ้ือและคลงัสินคำ้ 38 39 
7. ฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 22 26 
8. ฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์ 8 4 
9.ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 4 4 
10. ส ำนกังำนสนบัสนุนสำขำ 12 11 
11.ฝ่ำยขำยและวิศวกรรมในธุรกิจน ้ำ 26 32 
รวม 204 207 

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวั

เงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจ ำปี ค่ำล่วงเวลำ ค่ำนำยหนำ้ เงินรำงวลัจูงใจ เบ้ียขยนั เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินส ำรองเล้ียงชีพ 
ประกนัชีวติและประกนัสุขภำพ และสวสัดิกำรอ่ืนๆ   

ในปี 2562 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลตอบแทนพนักงำนในรูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และสวสัดิกำรอ่ืนๆ รวม 
114.12 ลำ้นบำท และปี 2561 มีผลตอบแทนพนกังำนรวม 104.41 ลำ้นบำท  

การเปลีย่นแปลงจ านวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 
 ปี 2562 มีพนกังำนลำออก 38 คน และมีพนกังำนใหม่ 35 คน 
 ปี 2561 มีพนกังำนลำออก 27 คน และมีพนกังำนใหม่ 42 คน 
 ปี 2560 มีพนกังำนลำออก 48 คน และมีพนกังำนใหม่ 40 คน 

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพของพนกังำนในกำรท่ีจะด ำเนินงำน

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สำกล โดยบริษทัมีกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆให้กบัพนกังำน เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทกัษะในกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ กำรพฒันำบุคลำกรของบริษทั สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นรำยงำนควำมยัง่ยนื 2562 
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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 
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 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 
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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 
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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
mailto:ir@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 

http://www.pdgth.com/ir_index.php
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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  

mailto:ir@pdgth.com
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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)” 

 
   1,048,000 

   5,000 
252,000 
253,000 
   7,000 

 
975,000 
  20,000 
240,000 
230,000 
  25,000 

 
925,000  

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

ค่ำบริกำรอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,565,000 1,490,000 1,422,000 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

  บริษทัยึดมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่งใส มีจริยธรรม มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและค ำนึงถึงผูมี้ส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวขอ้ง ในปี 2562 บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นรำยช่ือหุ้นย ัง่ยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจ ำปี 2562 
ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอ็มเอไอ แสดงถึงควำมมุ่งมัน่ในกำรพฒันำกำรด ำเนินงำนในทุกดำ้นครอบคลุมดำ้น
เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ตำมนโยบำยและแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน เพ่ือให้องคก์รสำมำรถด ำเนินธุรกิจไดอ้ยำ่งมัน่คง
ต่อเน่ือง 

นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

การก ากบัดูแลกจิการ 
 ยึดถือหลกัคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินธุรกิจและปฏิบติังำน 

พร้อมทั้ งปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีกำรและมำตรฐำน ท่ี
หน่วยงำนก ำกบัดูแลก ำหนดไว ้และท่ีสำกลยึดถือปฏิบติั  

 ยึดถือและปฏิบติัตำมนโยบำยและแนวทำงกำรปฏิบติัท่ีบริษทัก ำหนด ไดแ้ก่ 
นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณธุรกิจ นโยบำยและแนวทำง
ปฏิบติัเพื่อป้องกนัและต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ และอ่ืนๆ 

เศรษฐกจิ 
 แสวงหำแนวทำงพฒันำและปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำนในทุก

กระบวนกำรอย่ำงต่อเน่ือง โดยมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิธีกำรวดัผล กำร
ติดตำม และกำรประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

 พฒันำและส่งเสริมกำรน ำนวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มำสนบัสนุนกำร
ท ำงำนและกำรบริกำรให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่มและควำม
เติบโตขององคก์รในระยะยำว  

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัธมิตร คู่คำ้ และผูมี้ส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่
ธุรกิจด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยืน 

สังคมและชุมชน 
 ส่งเสริม พฒันำศกัยภำพควำมสำมำรถของพนกังำนดว้ยกำรสนบัสนุนกำร

อบรมให้ควำมรู้แก่พนกังำนอย่ำงต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้ำงสภำพแวดลอ้มใน
กำรท ำงำนท่ีปลอดภยั อำชีวอนำมยัและสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กระตุน้
ใหเ้กิดควำมคิดสร้ำงสรรค ์และท ำงำนไดเ้ต็มศกัยภำพและขีดควำมสำมำรถ
ตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรและสร้ำงควำมพึงพอใจของลูกคำ้ ทั้งในด้ำน
ปริมำณและคุณภำพของสินคำ้และบริกำร อยำ่งครบถว้น 

 เสริมสร้ำงและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนและผู ้มีส่วนได้เสียท่ี
เก่ียวข้อง ด้วยกำรเปิดกวำ้ง รับฟังควำมคิดเห็น กำรปรึกษำหำรืออย่ำง
สร้ำงสรรค์ กำรปฏิบติัต่อกนัอย่ำงเท่ำเทียม ตลอดจนสนับสนุนกำรพฒันำ
คุณภำพชีวิต และควำมเขม้แขง็ของชุมชนใกลเ้คียง 

 ใหค้วำมร่วมมือกบัหน่วยงำนภำครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 
เพื่อมีส่วนร่วมในกำรพฒันำชุมชนบริเวณใกลเ้คียง 

ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ 
 แสวงหำแนวทำงและวิธีกำรลดกำรใชท้รัพยำกรและพลงังำน ตลอดจนลด

กำรสร้ำงปริมำณขยะ เพื่อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ชุมชน และสังคมให้น้อยท่ีสุด รวมถึงกำรช่วยรณรงค์เร่ืองกำรลดกำรใช้
ทรัพยำกรและรักษำส่ิงแวดลอ้ม และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับมือ
ควำมเส่ียงดำ้นสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ เพื่อใหธุ้รกิจด ำเนินไปอยำ่งต่อเน่ืองและ
ไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

การเปิดเผยข้อมูล 
 เปิดเผยนโยบำยกำรพฒันำอย่ำงย ัง่ยืน ขอ้มูลกำรด ำเนินงำนดำ้นควำมยัง่ยืน

และผลกำรด ำเนินงำนในทุกมิติ ตำมหลักเกณฑ์และข้อก ำหนดของ
หน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพื่อแสดงถึงควำม
มุ่งมัน่ในกำรพฒันำองคก์รอยำ่งย ัง่ยืน 

 เปิดเผยนโยบำยฉบบัน้ีแก่พนกังำน ลูกจ้ำง และผูมี้ส่วนได้เสียได้รับทรำบ
และถือปฏิบติัในกำรปฏิบติังำน และด ำเนินธุรกิจกบับริษทัฯ 

ความปลอดภัย 
 ก ำหนดเป้ำหมำยให้ปรำศจำกกำรบำดเจ็บและเจ็บป่วยจำกกำรท ำงำน โดย

พฒันำ ปรับปรุง ยกระดบัมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภยัให้เหนือกว่ำเกณฑท่ี์
กฎหมำยก ำหนด 

 ห้ำมด ำเนินกำรใดท่ีปรำศจำกมำตรกำรควบคุมควำมปลอดภยั รวมทั้งไม่มี
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั และกำรอบรมดำ้นควำมปลอดภยัท่ีรองรับอย่ำง
เหมำะสมและเพียงพอรวมถึงกำรมีส่วนร่วมในกำร กระตุน้จิตส ำนึกและ
ปลูกฝังวฒันธรรมดำ้นควำมปลอดภยั ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่ำงต่อเน่ือง
และสม ่ำเสมอ 

การปฏบิัตติามนโยบาย 
 กรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร พนกังำนและลูกจำ้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนำ้ท่ี

สนบัสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังำนใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรพฒันำอย่ำง
ย ัง่ยืนขององคก์รฉบบัน้ี จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ด ำเนินงำน
ท่ีค ำนึงถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งดำ้นเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำอยำ่งย ัง่ยนืของบริษทั โปรดดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้น รำยงำนควำมยัง่ยนื ประจ ำปี 2562  
ซ่ึงแสดงไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง   

 บริษทั ใหค้วำมส ำคญักบัระบบกำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียงอนัเป็นกลไกส ำคญั ท่ีจะสร้ำงควำมมัน่ใจแก่
ฝ่ำยบริหำรให้กำรด ำเนินงำนบรรลุเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทำงของส ำนักงำน 
ก.ล.ต. และตลท. โดยน ำกรอบแนวทำงของระบบกำรควบคุมภำยในตำมมำตรฐำนสำกลของ COSO 2013 มำประยกุต์ใช ้โดย
ก ำหนดหน้ำท่ีรับผิดชอบและอ ำนำจกำรด ำเนินกำรของผูป้ฏิบัติ ผูบ้ริหำร เพ่ือให้มั่นใจอย่ำงสมเหตุผลว่ำ กำรด ำเนินงำนมี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล กำรใชท้รัพยำกรอยำ่งมีคุณค่ำ ทรัพยสิ์นไม่ให้ร่ัวไหล สูญหำย หรือจำกกำรทุจริตประพฤติมิชอบ มีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ี ผูป้ฏิบติังำน ผูค้วบคุม/ผูอ้นุมติั เพ่ือให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลระหวำ่งกนั กำรรำยงำนทั้งทำงกำรเงินและ
ไม่ใช่ทำงกำรเงิน มีควำมเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลำ มีคุณภำพเพียงพอส ำหรับกำรน ำไปใชท้ั้ งภำยในและภำยนอกองค์กร และมีกำร
ปฏิบติัตำมกฎหมำย ระเบียบขอ้บงัคบั รวมถึงนโยบำยและแนวทำงปฏิบติัท่ีองคก์รก ำหนด และส่ือสำรไปยงัพนกังำนทุกระดบัให้
ถือปฏิบติัอยำ่งเคร่งครัด โดยก ำหนดใหมี้กำรสอบทำนและรำยงำนผลกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอ สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 บริษัทก ำหนดโครงสร้ำงกำรก ำกับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และผูบ้ริหำรระดบัสูง 
โดยคณะกรรมกำรแต่ละชุดมีควำมรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ดูแลกำรบริหำรจดักำรเป็นไปตำม
เป้ำหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตำมประกำศนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำม
ซ่ือสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัของกรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำนอยำ่งเหมำะสม กำรก ำกบัดูแลกำรท ำธุรกรรมกบั
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผูบ้ริหำรระดบัสูง ท ำ
หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกำรบริหำรจดักำรงำนดำ้นต่ำงๆ ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยกำรด ำเนินธุรกิจและส่ือสำรเป้ำหมำยดงักล่ำวไปสู่
พนกังำนอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบติัของพนกังำนทุกคนให้สอดคลอ้งกบัเป้ำหมำยองคก์ร กำรจดัสรรทรัพยำกร
อยำ่งเพียงพอเหมำะสม ตลอดจนกำรก ำกบัดูแล กำรบริหำรจดักำรของบริษทัยอ่ยให้มีระบบควบคุมภำยในท่ีเหมำะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 2. การประเมนิความเส่ียง 

บริษทัก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง เป็นนโยบำยส ำคญั มีวตัถุประสงคเ์พื่อระบุ ประเมิน และจดักำรควำมเส่ียง
ท่ีไดค้ำดกำรณ์ไวใ้ห้เหมำะสม เพ่ือสนบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร โดยไดแ้ต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมเส่ียง ในระดบั
จดักำรประกอบดว้ย ผูบ้ริหำรระดบัสูงทุกฝ่ำย โดยมีประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรเป็นประธำนคณะท ำงำน ท ำหน้ำท่ีในกำรประเมิน
ปัจจยัเส่ียงทั้งภำยในและภำยนอกท่ีครอบคลุมควำมเส่ียงทุกดำ้น ท่ีอำจมีผลกระทบต่อเป้ำหมำยและกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั ให้
อยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้และบริหำรควำมเส่ียงไดท้นัเหตุกำรณ์ ถือเป็นควำมรับผิดชอบของผูบ้ริหำรทุกคน ท่ีจะตอ้งวำงแผน
และก ำหนดมำตรกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร โดยกระจำยลงสู่ระดบัพนกังำนทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมท่ีอยู่ในงำนของตนเอง เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยองค์กรส่วนรวม โดยจัดให้มีกำรติดตำมกำรบริหำรควำมเส่ียงของ
หน่วยงำนต่ำงๆ เป็นประจ ำไตรมำส และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำร
บริษทัรับทรำบ ตลอดจนกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในอยำ่งเหมำะสม 

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงองคก์รไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัควำมเส่ียง” 
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3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัไดจ้ดัใหมี้กิจกรรมควบคุมเพ่ือตอบสนองควำมเส่ียงอยำ่งเหมำะสม เพียงพอใหอ้ยูใ่นระดบัควำมเส่ียงท่ียอมรับได ้

โดยค ำนึงถึงลกัษณะงำน ควำมซ ้ ำซ้อน และสภำพแวดลอ้มและมำตรกำรควบคุม ตรวจสอบ และติดตำมให้มีกำรปฏิบัติอย่ำง
เหมำะสม ก ำหนดนโยบำยและวธีิกำรปฏิบติังำนส ำหรับบริหำรจดักำรในดำ้นต่ำงๆ ไดแ้ก่ คู่มือจดัซ้ือ คู่มือกำรเงิน คู่มือบริหำรงำน
ทรัพยำกรบุคคล รวมถึงกำรจดักำรควำมมัน่คงปลอดภยัสำรสนเทศ นอกจำกน้ี บริษทัไดก้ ำหนดระดบัอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของ
ฝ่ำยบริหำรชดัเจน กำรแบ่งแยกหนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบใหเ้หมำะสมเพ่ือกำรตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หนำ้ท่ีในกำรอนุมติัแยกออก
จำกหน้ำท่ีในกำรบนัทึกรำยกำรบญัชีและขอ้มูล หน้ำท่ีในกำรดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจำกกนั ส่งเสริมให้พนกังำนตระหนักถึง
ควำมส ำคญัของกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยำ่งเคร่งครัด เพื่อใหร้ะบบกำรควบคุมภำยในมีประสิทธิผลตำมท่ี
ไดก้ ำหนดไว ้โดยติดตำมผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร และ/หรือกรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทัยอ่ย หรือกรรมกำรตวั
แทนท่ีไดรั้บมอบหมำย 

ทั้งน้ี ในกำรท ำธุรกรรมต่ำงๆ กบัผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดังกล่ำว บริษทัมี
มำตรกำรท่ีรัดกุมในกำรติดตำม ดูแลให้มัน่ใจวำ่กำรท ำธุรกรรมนั้นๆ ด ำเนินกำรตำมระเบียบ วิธีกำรปฏิบติัและผ่ำนขั้นตอนกำร
อนุมติัตำมท่ีก ำหนด ผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในกำรพิจำรณำหรืออนุมติั เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส ำคญั 

 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทั ให้ควำมส ำคญัต่อระบบสำรสนเทศและกำรส่ือสำรขอ้มูล เพ่ือให้กำรส่ือสำรขอ้มูลเป็นไปอย่ำงถูกตอ้งและ

เพียงพอต่อกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร ผูถื้อหุ้น และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบำยบญัชีตำมมำตรฐำนกำรบญัชีท่ี
รับรองทัว่ไปเหมำะสมกบัธุรกิจ มีกำรจดัเก็บและเอกสำรประกอบกำรบนัทึกบญัชีเป็นอยำ่งเหมำะสมและสำมำรถตรวจสอบได ้ มี
กำรจดัท ำหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสำรประกอบกำรประชุม จดัส่งแก่คณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือศึกษำประกอบกำรตดัสินใจเป็น
กำรล่วงหน้ำ 7 วนั โดยมีเลขำนุกำรบริษทั ให้ขอ้แนะน ำขอ้บังคบัและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริษัท 
ตลอดจนประสำนงำนให้มีกำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำรบริษทั รวมถึงเป็นหน่วยงำนในกำรจดัท ำและจดัเก็บเอกสำรส ำคญั 
ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมกำร หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมกำรบริษทั รำยงำนประชุมคณะกรรมกำรบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น
และรำยงำนประชุมผูถื้อหุน้ ไวอ้ยำ่งเป็นระบบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถตรวจสอบไดต้ำมควำมเหมำะสม รวมถึงกำรก ำหนดสิทธ์ิใน
กำรเขำ้ถึงขอ้มูลท่ีเป็นควำมลบั 

นอกจำกน้ี ยงัไดก้ ำหนดนโยบำยกำรเปิดเผยขอ้มูล และสำรสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุน อย่ำงครบถว้น 
ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลำ เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่บุคคลทุกกลุ่มเขำ้ถึงขอ้มูลไดอ้ยำ่งเท่ำเทียมกนั ตลอดจน กำรก ำหนดช่องทำงแจง้
เบำะแสและขอ้ร้องเรียน และมำตรกำรคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทำงปฏิบติัอ่ืนๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวขอ้ “ต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่” 
หมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร และเผยแพร่ท่ีเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 

5. กจิกรรมการตดิตามผล  
คณะกรรมกำรบริษทั ไดมี้กำรติดตำมผลกำรปฏิบติังำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว ้โดยมีกำรประชุมคณะกรรมกำร

บริษทั ในปี 2562 รวม 10 คร้ัง และประชุมคณะกรรมกำรโดยไม่มีกรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 1 คร้ัง ฝ่ำยบริหำรมีกำรประชุมทุก
เดือนๆละ 1 คร้ัง เพ่ือติดตำมผลกำรปฏิบติังำนเทียบกบัเป้ำหมำยและกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธ์องคก์รท่ีไดรั้บกำรอนุมติัจำก
คณะกรรมกำรบริษทั พร้อมทั้งกำรแกไ้ขปัญหำท่ีอำจเกิดข้ึนและปรับแผนกำรด ำเนินงำนใหส้อดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลง
ไป และร่วมพิจำรณำและใหข้อ้เสนอแนะแนวทำงในกำรแกไ้ขปัญหำ โดยใหร้ำยงำนผลกำรปฏิบติัอยำ่งตอ่เน่ือง ตลอดจนติดตำมผล
กำรตรวจสอบของฝ่ำยตรวจสอบภำยในเป็นรำยไตรมำส เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่กำรควบคุมภำยในมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกบั
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สภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และหำกพบขอ้บกพร่องใหผู้รั้บผิดชอบวำงแผนด ำเนินกำรแกไ้ขให้ทนัเหตุกำรณ์ โดยฝ่ำยบริหำร
รับผิดชอบในกำรดูแลกำรปฏิบติัตำมระบบกำรควบคุมภำยใน และฝ่ำยตรวจสอบภำยใน ท ำกำรตรวจสอบ ติดตำมและรำยงำนผล
อยำ่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นรำยไตรมำส เพ่ือรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริษทัตำมล ำดบั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ท่ีประชุมไดพ้ิจำรณำประเมินควำม

เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในประจ ำปี 2562 โดยอำ้งอิง “แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน” ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เป็นแนวทำงในกำรประเมินกำรควบคุมภำยในของบริษทั โดย
คณะกรรมกำรตรวจสอบสรุปไดว้ำ่ ระบบกำรควบคุมภำยในของบริษทัมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อกำรด ำเนินธุรกิจ และสอดคลอ้ง
ตำมหลกักำรของ COSO 2013 ในดำ้นต่ำงๆ ทั้ง 5 องคป์ระกอบ คือ สภำพแวดลอ้มกำรควบคุม กำรประเมินควำมเส่ียง กิจกรรมกำร
ควบคุม สำรสนเทศและกำรส่ือสำร กิจกรรมกำรติดตำมผล คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยใน 
ติดตำมดูแล กำรท ำธุรกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยำ่งเพียงพอ เหมำะสม สอดคลอ้งกบัควำมเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลำ บริษทัได้
จัดให้มีบุคคลำกรอย่ำงเพียงพอและส่งเสริมกำรพฒันำศักยภำพบุคลำกรอย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือให้สำมำรถด ำเนินงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 

การตรวจสอบภายใน   

เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกระบวนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี คณะกรรมกำรบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในท่ีมี
ควำมเป็นอิสระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และเช่ือมโยงไปยงัประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร โดยผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำย
ตรวจสอบภำยใน ท ำหน้ำท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ  มีอ ำนำจหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตำมกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบ
ภำยใน ซ่ึงไดรั้บกำรสอบทำนและอนุมติัโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ อยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่ ควำมรับผิดชอบท่ีระบุ
ในกฎบตัรและกำรปฏิบติัหนำ้ท่ีของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในมีควำมสอดคลอ้งกนั ทั้งน้ี  ก ำหนดใหฝ่้ำยตรวจสอบภำยในรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องท่ีเป็นสำระส ำคญัต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส และ
เสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือรับทรำบ  
 

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้แต่งตั้ ง นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบ ภำยใน
(“ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมำะสม มีควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในงำนตรวจสอบ
ภำยในมำกกวำ่ 10 ปี ปฏิบติัหนำ้ท่ีเป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อสนบัสนุนให้คณะกรรมกำร ตรวจสอบปฏิบติังำน
บรรลุเป้ำหมำยไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจำรณำและอนุมติั แผนกำรตรวจสอบภำยใน แต่งตั้ง 
ถอดถอน โยกยำ้ย และพิจำรณำประเมินผลปฏิบติังำนและผลตอบแทน ของผูด้  ำรงต ำแหน่งหวัหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในของ
บริษทั โดยไดรั้บกำรสนับสนุนให้มีกำรพฒันำควำมรู้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยกำรเขำ้รับกำรฝึกอบรมทั้งท่ีจดัภำยในและภำยนอกบริษทั 
ไดแ้ก่ สัมมนำหัวขอ้ “Professional Development: Risk Management  and Internal Audit Thai Union Group Plc” ท่ีจดัโดยสมำคม
บริษทัจดทะเบียนไทย เพ่ือน ำมำพฒันำงำนตรวจสอบอยำ่ง เหมำะสม 

ประวติักำรศึกษำและคุณสมบติัของผูด้  ำรงต ำแหน่งหัวหนำ้หน่วยงำนตรวจสอบภำยใน แสดงในหัวขอ้  “รำยละเอียด
เก่ียวกบักรรมกำรและผูบ้ริหำร” 
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ในปี 2562 บริษทัยงัคงใชบ้ริกำรผูต้รวจสอบภำยในท่ีเป็นอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 คือ บริษทั ตรวจสอบภำยใน ธรรมนิติ 
จ ำกดั เขำ้มำปฏิบติังำนตรวจสอบภำยในภำยใตข้อบเขตแผนกำรตรวจสอบงำนประจ ำปี 2562 โดยมีนำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์
สกลุ ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั เป็นผูก้  ำหนดขอบเขตแนวทำงตรวจสอบ เพ่ือให้แผนงำนกำรตรวจสอบเป็นไป
ตำมแผนท่ีผำ่นกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี 2562   

การบริหารความเส่ียง 

คณะกรรมกำรบริษทั ไดใ้ห้ควำมส ำคญักบักำรบริหำรควำมเส่ียงอยำ่งเป็นระบบตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี โดย
จดัให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นส่วนหน่ึงในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจ ำปี เพ่ือสนับสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยขององคก์ร สร้ำงกำรเจริญเติบโตให้แก่องคก์รอยำ่งย ัง่ยืน โดยคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ท ำหนำ้ท่ีก ำกบั ดูแล กำร
บริหำรควำมเส่ียงให้ครอบคลุมควำมเส่ียงส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีอำจส่งผลกระทบต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยขององคก์ร มีกำร
บริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ีองค์กรยอมรับได ้ทั้งน้ี ให้เป็นไปตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีระบุไวใ้นคู่มือบริหำรควำมเส่ียง 
ตลอดจน ส่งเสริม สนบัสนุนใหเ้กิดควำมร่วมมือในกำรบริหำรจดักำรควำมเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร โดยจดัให้มีคณะท ำงำนบริหำรควำม
เส่ียง ประกอบดว้ย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร เป็นประธำนคณะท ำงำนฯ และผูบ้ริหำรทุกฝ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือผลกัดนักำรด ำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงของทุกหน่วยงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และรำยงำนผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อ
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นรำยไตรมำส 

กำรด ำเนินกำรตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงประจ ำปี 2562 สรุปสำระส ำคญั ไดด้งัน้ี 

1. กำรทบทวนนโยบำยบริหำรควำมเส่ียง และกฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงให้สอดคลอ้งเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงท่ีครอบคลุมควำมเส่ียงท่ีอำจเกิดข้ึนในทุกด้ำน และเสริมสร้ำง
วฒันธรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงใหเ้กิดข้ึนในทุกระดบั 

2. กำรปลูกฝังให้กำรบริหำรควำมเส่ียงเป็นวฒันธรรมองค์กร โดยกำรส่งเสริม ให้ควำมรู้แก่พนักงำนในทุกระดบั มี
ควำมรู้ ควำมเขำ้ใจเร่ืองกำรบริหำรควำมเส่ียง ตระหนกัวำ่กำรบริหำรควำมเส่ียงนั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของงำนท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วม
ในฐำนะเจำ้ของควำมเส่ียง จดัใหมี้กำรฝึกอบรมแก่พนกังำน และกำรปฐมนิเทศพนกังำนใหม่ รวมถึง กำรส่ือสำรภำยในองคก์รผ่ำน
ช่องทำงต่ำงๆ เช่น จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วำรสำรรำยไตรมำส (Risk News) เป็นตน้ 

3. จดัให้มีกำรบริหำรควำมเส่ียงอยู่ในควำมรับผิดชอบของแผนงำนประจ ำปีและกระจำยไปยงัแผนงำนระดบัฝ่ำยและ
แผนก เพ่ือใหเ้กิดกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

4. จดัให้มีกำรติดตำมผลกำรบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงและคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำย    
ไตรมำส 
 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง” ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  หมวดนกัลงทุน
สมัพนัธ์) 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

1.บริษทั ผล พาลาเดยีม จ ากดั  
(บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  
สดัส่วนร้อยละ 99.99 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบักลุ่มลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรและองค์กร
รัฐวิสำหกิจ เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัขำยสินคำ้และบริกำรให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
 

 
16,582,529 
9,923,185 

 
16,335,294 
4,459,884 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัซ้ือสินคำ้จำกบริษทัยอ่ย 
ซ้ือสินคำ้ 
เจำ้หน้ีค่ำสินคำ้ 

 
936,402 

150 

 
123,031 

225 

บริษทัซ้ือสินคำ้จำกบริษทัย่อยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบำยซ้ือสินคำ้จำกบริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมร้อย
ละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

-รำยไดอ่ื้นระหวำ่งกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรงำน 
ลูกหน้ีค่ำบริหำรงำน 

 
850,000 
53,500 

 
1,560,000 

139,100 

บริษทัคิดค่ำบริหำรงำนจำกบริษทัยอ่ย จำกกำรใช้บุคลำกรในส่วน
ของฝ่ำยสนับสนุนจำกบริษทัใหญ่ในงำนของบริษทัย่อย เช่น งำน
ด้ำนบัญชี กำรเงิน ทรัพยำกรมนุษย์ สำรสนเทศพ้ืนฐำนในกำร
ท ำงำน รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทั
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พิจำรณำปรับเพ่ิมค่ำบริหำรงำนจำกบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 
130,000 บำทต่อเดือน จำกเดิม 50,000 บำทต่อเดือนในปี 2561 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น 99.99% 
 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
(บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

49,999,970 
41,566,624 
8,433,346 

49,999,970 
45,594,639 
4,405,332 

เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนบญัชี ปี 2562 บริษทัจึงพิจำรณำตั้ง
ค่ำเผ่ือด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิม เป็นจ ำนวน 45.59 ล้ำน
บำท  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมเห็นวำ่กำรตั้งส ำรองดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

- บริษทัขำยสินคำ้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
 

 
1,185,106 

343,328 

 
1,611,796 

80,403 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทัยอ่ย 
ซ้ือสินคำ้และบริกำร 
ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรดำ้นระบบ-บ ำบดั
น ้ำ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 
178,640 
971,003 
121,969 

 
245 

- 
- 

บริษทัว่ำจำ้งบริษทัยอ่ยเพ่ือด ำเนินงำนดำ้นบริกำรระบบบดัน ้ ำ ซ่ึง
เป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบำยกำรท ำรำยกำรซ้ือขำย
ระหวำ่งกนั ในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5-30 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
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2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
(บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินให้กูย้มืระยะสั้น  
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้น 
ดอกเบ้ียรับ 
 
เงินให้กูย้มื 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้น 
ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

3,000,000 
186,970 

 
- 
- 
- 

 
 

3,000,000 
142,159 

 
2,000,000 

- 
8,499 

บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินและ
เงินให้กูย้มื เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคิด
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมสมเหตุสมผล เน่ืองจำกมีควำมจ ำเป็นจะต้องสนับสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รำยไดอ่ื้นระหวำ่งกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรงำน 
ลูกหน้ีค่ำบริหำรงำน 

 
600,000 
53,500 

 
1,800,000 

160,500 

 
บริษทัคิดค่ำบริหำรงำนจำกบริษทัยอ่ย จำกกำรใช้บุคลำกรในส่วน
ของฝ่ำยสนับสนุนจำกบริษทัใหญ่ในงำนของบริษทัย่อย เช่น งำน
ด้ำนบัญชี กำรเงิน ทรัพยำกรมนุษย์ สำรสนเทศพ้ืนฐำนในกำร
ท ำงำน รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทั
พิจำรณำปรับเพ่ิมค่ำบริหำรงำนจำกบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 
150,000 บำทต่อเดือน จำกเดิม 50,000 บำทต่อเดือนในปี 2561 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น 99.99% 
 

รำยไดค้่ำบริกำรเช่ำระบบบ ำบดัน ้ ำ 
ลูกหน้ีค่ำบริกำรเช่ำระบบบ ำบดัน ้ำ 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทั คิดค่ำเช่ำเคร่ืองจกัรเดือนละ 60,000 บำท จำกกำรท่ีบริษทั
ยอ่ยน ำเคร่ืองจกัรของบริษทัใหญ่ไปด ำเนินกำรธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมสมเหตุสมผล เ น่ืองจำกเป็นกำรสะท้อนต้นทุนกำร
ด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงของบริษทั 
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3.บริษทั พดี ีเจเนซิส 
 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
(บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั 
พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 
จ  ำกดั สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
- บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบ้ียรับ 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
ดอกบ้ียรับ-สุทธิ 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

เน่ืองจำกบริษทัเห็นโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนส่ิงแวดล้อมจึง
ขยำยธุรกิจไปในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรเก่ียวกบัระบบบ ำบดั 
แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ ำนวนมำก และ
ไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกิจกำรต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหว่ำงช ำระบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนบญัชีจึงต้องมี
กำรตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุนและค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมเห็นวำ่กำรตั้งส ำรองดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

4.บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 
จ ากดั   (บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

เน่ืองจำกบริษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดไปยงัประเทศ
เพ่ือนบ้ำน เพ่ือรองรับกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำในภูมิภำคอำเซียน 
คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ิมโอกำสทำง
ธุรกิจในกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชำ ซ่ึงมีแนวโน้ม
กำรเติบโตสูง มูลค่ำรำยกำรท่ีแสดง เป็นกำรเพ่ิมทุนครบจ ำนวนร้อย
ละ 70 ตำมสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
เดือนธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทัยอ่ย
จำกผูร่้วมทุนอีกร้อยละ 30 ดว้ยมูลค่ำ 1 บำท ท ำให้บริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วน 100% 
และเน่ืองจำกบริษัทย่อยยงัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนบญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ย
ค่ำเงินลงทุน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
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4.บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 
จ ากดั   (บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-บริษทัขำยสินคำ้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้(ลดหน้ีค่ำสินคำ้) 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้-สุทธิ 

 
- 

3,564,680 
3,564,680 

- 
 

 
- 

3,312,601 
3,312,601 

- 
 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 แต่เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกิน
ทุน และหยดุกำรด ำเนินงำนชัว่ครำว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
บญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

- รำยกำรหน้ีระหวำ่งกนัอ่ืน 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้-สุทธิ 

3,632,632 
3,632,632 

- 

3,485,760 
3,485,760 

- 

บริษทัยอ่ยไดย้มืเงินจำกบริษทั เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงตอ้งจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม โดยไม่มีกำร
คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั แต่เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนเกินทุน และหยดุกำรด ำเนินงำนชัว่ครำว เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนบญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

5.บริษทั บีแอนด์พ ีอกรี  
โปรดกัส์ จ ากดั 
(บริษทัที่เกีย่วข้องกนั) 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
กรรมกำรของบริษทั ถือหุ้น
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ยขำยสินคำ้และบริกำรให้แก่บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 105,850 บริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั ขำยสินคำ้และบริกำรให้แก่
บริษทั บีแอนดพี์ อกรี โปรดกัส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นรำคำตลำด 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 

หมำยเหต:ุ ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนสำมำรถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ำกรำยงำนประจ ำปียอ้นหลงั หวัขอ้รำยกำรระหวำ่งกนั ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com
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มาตรการขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้ง มีหลกักำรดังน้ี 
 คณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมติัในมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ปฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำด ้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ โดยก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำร ดังน้ี 

 1. กรณีรายการธุรกจิปกต ิ กรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ กำรมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไข
กำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกติภำยใต้
หลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติั และจดัท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตร
มำส ไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำร บริษทัจะพิจำรณำโดยกำรใช้เง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป และเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับกำร
ท ำรำยกำรกับบุคคลอ่ืนหรือลูกคำ้ทั่วไป เช่น รำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 5-15 เป็นเกณฑ์ด ำเนินกำร 

 2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจำกขอ้ 1) ในกำรอนุมติัท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่
เป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ บริษทัจะจ ัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบผูใ้ห้ควำมเห็นชอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจำรณำให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ช่ียวชำญอิสระ หรือผูส้อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกับระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมติัรำยกำรดังกล่ำวก่อนเขำ้ท ำรำยกำร โดยผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้หรือ
มีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำรไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในกำรท ำรำยกำรนั้น เป็นกรณีดังน้ี 

1. รำยกำรสนับสนุนปกติ รวมถึงรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำทรัพยสิ์น บริษทัจะใช้พิจำรณำหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทั่วไป และมีค่ำตอบแทนท่ีสำมำรถค ำนวณได้หรือมีมูลค่ำอำ้งอิง 
2. รำยกำรเก่ียวกับทรัพยสิ์นหรือบริกำร ได้แก่ กำรลงทุนหรือกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำร บริษทัจะมีกำรประเมิน
ตำมมูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนท่ีจะได้หรือท่ีจะให้ หรือมูลค่ำตำมบัญชี หรือมูลค่ำตำมรำคำตลำดของทรัพยสิ์น
หรือบริกำร แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ  
3. รำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ได้แก่ กำรให้กู ้ยืมเงินหรือกำรค ้ำประกัน รวมทั้ งกำรรับหรือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริษทัพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั เช่น กำร
คิดตน้ทุนทำงกำรเงิน/อตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำตลำด หรือตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทับวกร้อยละ 2 ตำมขอ้ตกลง
กำรคำ้ทั่วไปอย่ำงสมเหตุสมผล 
4. กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน หมำยรวมถึงกำรใช้ทรัพยสิ์น บุคลำกร หรือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็นตน้ พิจำรณำ
จัดสรรตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยให้สะท้อนตน้ทุนแท้จริงด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนำคตหำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะปฏิบัติตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษทัตำมรำยละเอียดท่ีระบุขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และ
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ทั้ งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีของบริษทั และ เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

กรณกีารได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

 ส ำหรับกรณีท่ีบริษทัมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เช่น กำร
ซ้ือ กำรขำย กำรโอน กำรรับโอน กำรได้สิทธิ กำรสละสิทธิ กำรลงทุน หรือกำรยกเลิกลงทุน ซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อ
ฐำนะและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคญั บริษทัจะด ำเนินกำรตำมหลกักำรดังน้ี 

1. กำรท ำรำยกำรตอ้งโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษทัจะตอ้งได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลอ่ืน 
3. บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคบั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนกำร

ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยซ่ึง
สินทรัพย ์อย่ำงเคร่งครัด 
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ส่วนที ่3 
ฐานะการเงนิและผลการด าเนนิงาน 

13. ข้อมูลทางการเงนิทีส่ าคญั 

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

สินทรัพย์
สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 85,755,065.44       57,212,946.19       92,269,829.03       76,679,483.67       48,328,800.86       81,485,751.17       
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 146,180,537.06     180,968,645.75     238,202,682.96     135,997,395.11     170,008,614.23     225,347,154.63     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั-สุทธิ -                         -                         -                         3,000,000.00         3,000,000.00         4,000,000.00         
เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,326,980.81         1,287,359.12         1,099,086.02         1,288,320.77         1,250,319.08         1,025,886.02         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 153,778,412.07     218,117,489.31     235,383,232.88     146,368,066.21     208,067,155.49     222,934,389.47     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 545,790.77            287,160.73            4,339,729.25         -                         -                         3,626,120.64         
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -                         -                         5,339,386.99         -                         -                         5,339,386.99         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 387,586,786.15     457,873,601.10     576,633,947.13     363,333,265.76     430,654,889.66     543,758,688.92     
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 30,416,180.68       30,251,126.66       30,086,968.33       30,416,180.68       30,251,126.66       30,086,968.33       
เงินลงทนุในบริษทัย่อย - สุทธิ -                         -                         -                         5,405,301.42         9,433,315.90         15,199,940.00       
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 564,314.55            623,017.77            373,784.58            547,654.64            569,317.82            354,084.58            
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 5,789,570.69         6,267,246.64         6,744,922.59         5,789,570.69         6,267,246.64         6,744,922.59         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 98,753,299.86       113,276,481.59     131,978,382.76     98,218,199.91       104,389,928.63     115,544,669.91     
สิทธิการเช่า - สุทธิ 1,248,146.02         1,473,546.02         1,723,946.02         1,248,146.02         1,473,546.02         1,698,946.02         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 928,130.64            1,496,316.15         1,924,477.15         898,695.83            1,417,373.64         1,796,026.94         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,839,034.13       40,281,154.53       36,998,045.26       40,132,515.84       37,203,243.18       34,636,425.77       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,000.00              574,115.00            1,020,073.00         22,000.00              574,115.00            541,523.00            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179,560,676.57     194,243,004.36     210,850,599.69     182,678,265.03     191,579,213.49     206,603,507.14     
รวมสินทรัพย์ 567,147,462.72     652,116,605.46     787,484,546.82     546,011,530.79     622,234,103.15     750,362,196.06     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 62,023,469.32       134,094,915.63     286,484,497.45     62,023,469.32       134,094,915.63     286,059,699.05     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 135,857,977.74     172,563,834.31     180,790,590.62     124,227,960.33     161,816,417.12     168,762,484.80     
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี
234,898.94            4,987,902.68         5,260,447.15         234,898.94            806,703.77            1,228,798.94         

ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระ

ภายในหน่ึงปี
7,140,000.00         7,140,000.00         7,140,000.00         7,140,000.00         7,140,000.00         7,140,000.00         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 6,074,715.43         4,515,770.69         370,276.68            6,074,715.43         4,515,770.69         -                         
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 2,054,448.48         2,000,149.55         4,291,366.52         2,054,448.48         2,000,149.55         4,281,987.28         

รวมหนี้สินหมุนเวียน 213,385,509.91     325,302,572.86     484,337,178.42     201,755,492.50     310,373,956.76     467,472,970.07     
หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินระยะยาวตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ 40,090.68              7,994,140.19         12,990,853.10       40,090.68              283,798.01            1,099,312.01         
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 14,895,000.00       22,035,000.00       29,175,000.00       14,895,000.00       22,035,000.00       29,175,000.00       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 37,517,534.00       22,359,699.00       22,099,522.00       35,269,072.00       20,819,163.00       20,465,437.00       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 321,226.51            1,445,185.50         4,755,405.20         252,840.00            1,437,185.50         3,567,788.72         

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 52,773,851.19       53,834,024.69       69,020,780.30       50,457,002.68       44,575,146.51       54,307,537.73       
รวมหนี้สิน 266,159,361.10     379,136,597.55     553,357,958.72     252,212,495.18     354,949,103.27     521,780,507.80     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
  ทนุจดทะเบียน
     หุ้นสามญั 210,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 210,500,232.00     250,999,978.00     250,999,978.00     210,500,232.00     250,999,978.00     250,999,978.00     
  ทนุท่ีออกและช าระแลว้
    ปี 2561 และ ปี 2562 หุ้นสามญั 202,500,232  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00     202,500,232.00     202,499,982.00     202,500,232.00     202,500,232.00     202,499,982.00     
    ปี 2560 หุ้นสามญั 202,499,982 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกินทนุ
  ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 64,784,767.88       137,843,939.03     137,843,439.03     64,784,767.88       137,843,939.03     137,843,439.03     
ส่วนขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)        (2,187,236.26)        (2,187,236.26)        -                             -                             -                         
ก าไร(ขาดทนุ)สะสม
  จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 2,001,000.00         16,200,000.00       16,200,000.00       2,001,000.00         16,200,000.00       16,200,000.00       
  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 34,475,571.43       (80,706,494.94)      (119,513,492.34)    24,513,035.73       (89,259,171.15)      (127,961,732.77)    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 716,409.34            632,210.85            586,538.44            -                         -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 302,290,744.39     274,282,650.68     235,429,230.87     293,799,035.61     267,284,999.88     228,581,688.26     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,302,642.77)        (1,302,642.77)        (1,302,642.77)        -                         -                         -                         
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 300,988,101.62     272,980,007.91     234,126,588.10     293,799,035.61     267,284,999.88     228,581,688.26     
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 567,147,462.72     652,116,605.46     787,484,546.82     546,011,530.79     622,234,103.15     750,362,196.06     

หมายเหตุ : 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- ปี 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 202,500,232 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังสุดทา้ย(31 ต.ค. 2561) จ านวน 250 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั ราคาใช้

สิทธิหุน้ละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 750 บาท ท าให้บริษทัมีส่วนเกินมลูค่าหุน้ 500 บาท
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หน่วย: บาท

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2562 2561 2560 2562 2561 2560

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 890,793,559.66     882,210,799.06     863,372,965.14     838,916,158.13     834,978,538.39     817,048,567.51     
รายไดจ้ากการให้บริการ 20,950,837.25       25,354,792.82       44,699,350.85       3,406,776.12         14,513,150.80       19,727,467.14       
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสญัญาบริการ 105,241.14            16,888,668.40       77,770,000.85       105,241.14            16,841,044.15       75,344,023.48       

รวมรายได้ 911,849,638.05     924,454,260.28     985,842,316.84     842,428,175.39     866,332,733.34     912,120,058.13     
ตน้ทนุ
ตน้ทนุขาย (657,303,393.53)    (651,683,357.05)    (631,443,718.39)    (619,890,546.62)    (620,146,105.09)    (601,879,416.25)    
ตน้ทนุบริการ (17,165,886.32)      (21,740,536.20)      (43,158,725.42)      (2,993,151.09)        (8,575,968.53)        (14,609,624.15)      
ตน้ทนุการก่อสร้างและให้บริการ (1,378,900.67)        (23,415,243.32)      (171,960,824.45)    (1,378,900.67)        (25,007,181.30)      (170,451,465.30)    

รวมต้นทุน (675,848,180.52)    (696,839,136.57)    (846,563,268.26)    (624,262,598.38)    (653,729,254.92)    (786,940,505.70)    
ก าไรขั้นต้น 236,001,457.53     227,615,123.71     139,279,048.58     218,165,577.01     212,603,478.42     125,179,552.43     
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ 6,496,081.83         2,218,726.22         5,061,931.22         6,432,487.54         2,387,179.60         5,061,931.22         
รายไดอ่ื้น 4,850,060.00         7,127,791.75         3,772,872.60         8,878,040.66         9,076,022.37         6,677,779.19         
คา่ใชจ่้ายในการขาย (89,895,664.81)      (85,375,428.49)      (91,619,118.13)      (81,661,203.16)      (78,530,416.55)      (79,816,142.49)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (102,096,464.49)    (104,848,848.46)    (163,534,316.40)    (92,325,647.92)      (95,030,023.61)      (148,115,457.05)    
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่เงินลงทนุในบริษทัย่อย -                             -                             -                             (4,028,014.48)        (5,766,624.10)        (35,800,000.00)      
ก าไร(ขาดทนุ)จากการขายทรัพยสิ์น - สุทธิ (3,279,956.92)        154,254.52            
โอนกลบั(ขาดทนุ)จากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์- สุทธิ 7,241,136.84         (2,513,266.70)        (10,000,000.00)      -                             -                             -                             
กลบัรายการ(คา่ปรับงานล่าชา้) (580,527.00)           2,672,740.07         (4,670,695.50)        (580,527.00)           2,672,740.07         (4,281,987.28)        
ตน้ทนุทางการเงิน (5,166,252.73)        (8,168,922.21)        (13,265,727.64)      (4,538,570.94)        (8,092,640.46)        (13,248,804.80)      

ก าไร(ขาดทนุ)ก่อนภาษีเงินได้ 53,569,870.25       38,727,915.89       (134,976,005.27)    50,496,396.23       39,319,715.74       (144,343,128.78)    
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (12,150,886.10)      (2,216,086.49)        17,500,331.75       (10,487,271.57)      (2,677,667.72)        16,608,502.48       
ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปี 41,418,984.15       36,511,829.40       (117,475,673.52)    40,009,124.66       36,642,048.02       (127,734,626.30)    
ก าไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี (3,285,878.84)        2,340,840.41         596,883.05            (3,370,077.33)        2,060,513.60         -                             
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 38,133,105.31       38,852,669.81       (116,878,790.47)    36,639,047.33       38,702,561.62       (127,734,626.30)    
การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 41,418,984.15       36,511,829.40       (117,475,673.52)    40,009,124.66       36,642,048.02       (127,734,626.30)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                             -                             -                             -                             -                             

41,418,984.15       36,511,829.40       (117,475,673.52)    40,009,124.66       36,642,048.02       (127,734,626.30)    
การแบง่ปันก าไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 38,133,105.31       38,852,669.81       (116,878,790.47)    36,639,047.33       38,702,561.62       (127,734,626.30)    
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                             -                             -                             -                             -                             -                             

38,133,105.31       38,852,669.81       (116,878,790.47)    36,639,047.33       38,702,561.62       (127,734,626.30)    
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้น
ก าไร(ขาดทนุ)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน(บาท) 0.20                       0.18                       (0.58)                      0.20                       0.18                       (0.63)                      
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 202,500,232          202,500,024          202,499,982          202,500,232          202,500,024          202,499,982          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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หน่วย: บาท

งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2560 2562 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการด าเนินงาน:
ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิ 41,418,984.15       36,511,829.40       (117,475,673.52)    40,009,124.66       36,642,048.02       (127,734,626.30)    

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 12,150,886.10       2,216,086.49         (17,500,331.75)      10,487,271.57       2,677,667.72         (16,608,502.48)      
หน้ีสูญ 54,212.44              -                         1,013,825.02         54,212.44              -                         1,013,825.02         
หน้ีสงสยัจะสูญ 175,216.33            4,445,003.65         133,235,065.90     81,414.49              4,003,848.48         129,398,750.16     
หน้ีสงสยัจะสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนโอนกลบั (115,215.09)           (1,401,674.13)        (3,638,625.78)        (92,573.09)             (832,173.52)           (3,638,625.78)        
ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกนัตดัจ าหน่าย -                         -                         4,159.85                -                         -                         -                         
ภาษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ายตดัจ าหน่าย 48,234.89              (153,760.48)           -                         48,234.89              -                         -                         
ขาดทนุจากการลดมูลคา่สินคา้ 13,476,188.97       12,345,824.60       6,919,692.07         12,527,426.28       12,115,419.49       4,337,429.32         
โอนกลบัคา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้ (9,856,648.66)        (1,807,034.63)        (3,842,886.52)        (9,387,734.53)        (1,320,871.73)        (2,534,002.36)        
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินคา้คงเหลือ -                         816,961.80            -                         816,961.80            
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                         -                         4,028,014.48         5,766,624.10         35,800,000.00       
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 13,066,146.54       18,712,731.53       20,475,132.78       9,650,285.00         13,530,655.37       16,328,891.91       
(โอนกลบั)ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์- สุทธิ (7,241,136.84)        2,513,266.70         10,000,000.00       -                         -                         -                         
(ก าไร)ขาดทนุจากการขายทรัพยสิ์น - สุทธิ 3,279,956.92         95,633.33              504,943.50            (154,254.52)           95,633.33              64,780.71              
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 11,531,705.00       3,129,137.00         3,164,855.00         10,823,779.00       2,929,368.00         2,828,831.00         
ก าไร(ขาดทนุ)ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจากอตัราแลกเปล่ียน (45,766.71)             (746,574.05)           618,717.45            (45,766.71)             (752,074.58)           614,570.35            
ประมาณการหน้ีสินจากคา่ปรับงานล่าชา้ 580,527.00            360,055.56            4,291,366.52         580,527.00            360,055.56            4,281,987.28         
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคา่ปรับงานล่าชา้ -                         (4,638,157.91)        (56,405,732.75)      -                         (4,628,778.67)        (55,499,695.75)      
โอนกลบัเจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน -                         (1,398,087.20)        -                         -                         (1,192,922.20)        -                         
ผลขาดทนุท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากโครงการก่อสร้าง 900,000.00            26,885.38              (242,612.60)           900,000.00            26,885.38              -                         
ประมาณการหน้ีสินจากการรับประกนังานโครงการเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (1,426,228.07)        1,960,000.00         -                         (1,426,228.07)        1,960,000.00         -                         
ดอกเบ้ียรับ (567,846.55)           (785,694.34)           (519,054.03)           (686,013.06)           (956,309.57)           (1,631,797.61)        
ดอกเบ้ียจ่าย 5,166,252.73         8,168,922.21         13,265,727.64       4,538,570.94         8,092,640.46         13,248,804.80       

82,595,469.15       79,554,393.11       (5,314,469.42)        81,936,290.77       78,517,715.64       1,087,582.07         

สินทรัพยด์ าเนินงาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 30,621,536.77       57,313,857.40       31,696,979.24       30,342,044.64       55,597,052.39       32,175,686.70       
สินคา้คงเหลือ 60,774,594.19       6,726,953.60         (4,191,335.23)        58,559,397.53       4,072,686.22         (10,875,033.69)      
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่ก่อสร้าง -                         5,339,386.99         78,271,710.24       -                         5,339,386.99         77,920,938.08       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 552,115.00            445,958.00            (190,550.00)           552,115.00            (32,592.00)             100.00                   
หน้ีสินจากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (36,653,464.13)      (7,866,752.41)        39,164,121.65       (37,536,064.35)      (6,169,108.25)        42,489,340.19       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,123,958.99)        (854,914.20)           125,846.89            (1,184,345.50)        (763,417.72)           -                         
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 136,766,291.99     140,658,882.49     139,562,303.37     132,669,438.09     136,561,723.27     142,798,613.35     
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (586,466.66)           -                         (707,400.00)           (586,466.66)           -                         (707,400.00)           
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4,291,284.08         982,596.16            1,296,213.86         3,577,885.75         -                         -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (11,853,092.40)      (2,494,344.31)        (7,421,835.28)        (11,015,080.16)      (1,243,842.84)        (5,857,459.89)        
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมด าเนินงาน 128,618,017.01     139,147,134.34     132,729,281.95     124,645,777.02     135,317,880.43     136,233,753.46     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

 รายการปรับกระทบก าไร(ขาดทนุ)เป็นเงินสดรับ(จ่าย) จากกิจกรรม

การด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

และหน้ีสินด าเนินงาน
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หน่วย: บาท

งบกระแสเงนิสด

2562 2561 2560 2562 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ:

เงินฝากท่ีติดภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (165,054.02)           (164,158.33)           (30,086,968.33)      (165,054.02)           (164,158.33)           (30,086,968.33)      

รับช าระคืนเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                         -                         -                         -                         1,000,000.00         45,000,000.00       

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                         -                         -                         -                         -                         (17,000,000.00)      

เงินสดจ่ายเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         (40,000,000.00)      

เงินให้กูย้ืมระยะยาวแก่พนกังานเพ่ิมข้ึน 19,081.53              (437,506.29)           391,664.75            (16,338.51)             (439,666.30)           130,511.51            

เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 9,258,608.14         40,000.00              2,784,596.47         160,290.38            40,000.00              2,552,803.74         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์าวร (2,569,216.60)        (1,271,485.47)        (4,170,320.19)        (2,262,838.38)        (1,197,674.17)        (1,373,376.42)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                         (232,144.00)           (665,062.35)           -                         (232,144.00)           (665,062.35)           

รับดอกเบ้ีย 567,846.55            785,694.34            519,054.03            686,013.06            956,309.57            1,631,797.61         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน 7,111,265.60         (1,279,599.75)        (31,227,035.62)      (1,597,927.47)        (37,333.23)             (39,810,294.24)      

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน:

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (72,071,446.31)      (152,389,581.82)    (28,351,218.38)      (72,071,446.31)      (151,964,783.42)    (27,729,450.70)      

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,140,000.00)        (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      (7,140,000.00)        (7,140,000.00)        (11,140,000.00)      

จ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าระยะยาว (13,359,983.08)      (5,269,257.38)        (8,012,704.29)        (841,229.18)           (1,237,609.17)        (3,408,550.97)        

จ่ายดอกเบ้ีย (4,519,948.63)        (8,172,136.67)        (11,124,303.33)      (4,519,479.65)        (8,095,854.92)        (11,772,035.70)      

จ่ายเงินปันผล (10,125,011.60)      -                         -                         (10,125,011.60)      -                         -                         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ -                         750.00                   -                         -                         750.00                   -                         

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ (107,216,389.62)    (172,970,225.87)    (58,628,226.00)      (94,697,166.74)      (168,437,497.51)    (54,050,037.37)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 28,512,892.99       (35,102,691.28)      42,874,020.33       28,350,682.81       (33,156,950.31)      42,373,421.85       

ผลต่างอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 29,226.26              45,808.44              543,389.75            -                         -                         -                         

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

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 85,755,065.44       57,212,946.19       92,269,829.03       76,679,483.67       48,328,800.86       81,485,751.17       

หมายเหตุ : 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- ปี 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 202,500,232 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังสุดทา้ย(31 ต.ค. 2561) จ านวน 250 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั ราคาใช้

สิทธิหุน้ละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 750 บาท ท าให้บริษทัมีส่วนเกินมลูค่าหุน้ 500 บาท
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บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ

2562 2561 2560 2562 2561 2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.82 1.41 1.19 1.80 1.39 1.16

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เทา่) 1.04 0.63 0.49 1.01 0.60 0.47

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) 0.48                     0.34                     0.26                     0.49                     0.35                     0.28                     

อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เทา่) 6.45 6.30 6.72 6.33 6.24 6.56

ระยะเวลาเกบ็หน้ีเฉล่ีย (วนั) 56.60 57.95 54.34 57.65 58.52 55.61

อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 3.63                     3.07                     3.60                     3.52                     3.03                     3.60                     

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 100.42                 118.77                 101.42                 103.62                 120.32                 101.49                 

อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เทา่) 5.60 4.92 6.81 5.51 4.85 6.73

ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 65.19 74.24 53.59 66.20 75.19 54.24

วงจรเงินสด (วนั) 91.84                   102.48                 102.18                 95.06                   103.65                 102.86                 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร

อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ % 25.88% 24.62% 14.13% 25.90% 24.54% 13.72%

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.31% 5.01% -12.24% 6.42% 5.38% -14.19%

อตัราก าไรอ่ืน % 2.00% 1.28% 0.89% 1.80% 1.61% 1.27%

อตัราส่วนก าไรสุทธิก่อนรายไดอ่ื้น % 2.50% 2.65% -12.81% 2.91% 2.60% -15.29%

อตัราส่วนก าไรสุทธิ % 4.45% 3.90% -11.81% 4.66% 4.16% -13.83%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 14.37% 14.33% -39.98% 14.26% 14.78% -43.68%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 9.63% 6.52% -13.92% 9.42% 6.91% -15.64%

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร % 31.43% 23.15% -60.59% 29.41% 23.81% -69.40%

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เทา่) 1.53 1.30 1.14 1.47 1.28 1.10

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงนิ

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.88                     1.38                     2.35                     0.86                     1.33                     2.28                     

อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เทา่) 11.37                   5.74                     (9.17)                   12.13                   5.86                     (9.89)                   

อตัราการจ่ายเงินปันผล % 73.34% - - 75.92% - -

ข้อมูลต่อหุ้น

กรณีค านวณตามจ านวนหุ้นสามญัถ่วงน ้าหนกั

มูลคา่ตามบญัชีต่อหุ้น-ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทต่อหุ้น 1.49                     1.35                     1.16                     1.45                     1.32                     1.13                     

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิต่อหุ้น-ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทต่อหุ้น 0.20                     0.18                     (0.58)                   0.20                     0.18                     (0.63)                   

เงินปันผลต่อหุ้น บาทต่อหุ้น 0.15                     -                      -                      0.15                     -                      -                      
หมายเหตุ : 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

- ปี 2561 บริษทัมีทุนจดทะเบียนช าระแลว้ 202,500,232 บาท เน่ืองจากมีผูถื้อหุน้ใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัคร้ังสุดทา้ย(31 ต.ค. 2561) จ านวน 250 หน่วย อตัราการใชสิ้ทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้สามญั ราคาใช้

สิทธิหุน้ละ 3 บาท เป็นจ านวนเงิน 750 บาท ท าให้บริษทัมีส่วนเกินมลูค่าหุน้ 500 บาท
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14. ค ำอธิบำยและวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำน 

 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบกำรเงินรวม ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) (บริษทั) 
มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำร 911.85 ลำ้นบำท ลดลง 12.60 ลำ้นบำท หรือ 1.36% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้ริกำรรวม 924.45 ลำ้นบำท โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงลดลง
เน่ืองจำกในปี 2562 บริษทัไม่ไดรั้บงำนในลกัษณะดงักล่ำว อยำ่งไรก็ตำม ก ำไรขั้นตน้มีจ ำนวนเพ่ิมข้ึน โดยในปี 2562 บริษทัมีก ำไร
ขั้นตน้จ ำนวน 236 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 25.88% เพ่ิมข้ึน 8.39 ลำ้นบำท หรือ 3.68% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรขั้นตน้ 
227.62 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 24.62% เน่ืองจำกมีตน้ทุนสินคำ้ลดลงจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำ และไม่มีตน้ทุนส่วนเกินจำก
งำนก่อสร้ำง นอกจำกน้ี บริษทัมีรำยไดอ่ื้นเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำกรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์7.24 ลำ้นบำท เน่ืองจำกมี
กำรขำยสินทรัพยด์งักล่ำว สรุปผลกำรด ำเนินงำนปี 2562 บริษทัมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน 41.42 ลำ้นบำท คิด
เป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 4.49% เพ่ิมข้ึน 4.91 ลำ้นบำท หรือ 13.44% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ ำนวน 
36.51 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 3.91%   
สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
      หน่วย:ลำ้นบำท 
  ปี 2562 ปี 2561 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

เปลีย่นแปลง 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร                     911.74                      907.57  4.18  0.46% 

รำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงและสญัญำบริกำร                         0.11                        16.89  (16.78) -99.38% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำร                     911.85                      924.45  (12.60) -1.36% 

ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร                     674.47                      673.42  1.05  0.16% 

ตน้ทุนกำรก่อสร้ำงและให้บริกำร                         1.38                        23.42  (22.04) -94.11% 

รวมต้นทุน                     675.85                      696.84  (20.99) -3.01% 

ก ำไรขั้นต้น                     236.00                      227.62  8.39  3.68% 

อัตราก าไรขั้นต้น (%) 25.88% 24.62%     

รำยไดอ่ื้น                       18.59                          12.02 6.57  54.65% 

รวมค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำร                     195.85                      192.74  3.12  1.62% 

ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงินและภำษีเงินได ้                       58.74                        46.90  11.84  25.25% 

อัตราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 6.31% 5.01%     

ก ำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่                       41.42                        36.51  4.91  13.44% 

อัตราก าไรสุทธิ (%) 4.45% 3.90%     

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท)                         0.20                          0.18  0.02  13.44% 

จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั(ลำ้นหุ้น)                     202.50                      202.50      
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รำยได้  
โครงสร้ำงรำยได้ หน่วย : ลำ้นบำท 

ปี 2562 % ปี 2561 % เพิม่ขึน้ 
(ลดลง) 

% 
เปลีย่นแปลง 

กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน (SAFETY) 

719.42 78.90% 715.73 77.42% 3.69 0.52% 

กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม (CE) 167.96 18.42% 172.57 18.67% (4.61) -2.67% 

กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

24.48 2.68% 36.15 3.91% (11.67) -32.28% 

รวมรำยได้จำกกำรขำยและกำรให้บริกำร 911.85 100% 924.45 100% (12.60) -1.36% 

 ปี 2562 บริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 911.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำย 890.79 ลำ้น
บำท รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำร 20.95 ลำ้นบำท และรำยไดจ้ำกสัญญำก่อสร้ำง 0.11 ลำ้นบำท รำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำร
รวมลดลง 12.60 ลำ้นบำท หรือ 1.36% เม่ือเทียบกบัปีก่อน 
 บริษทัมีรำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน หรือ SAFETY จ ำนวน 719.42 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 3.69 ลำ้นบำท หรือ 0.52% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีรำยไดจ้ำกกำรขำย
สินคำ้ในกลุ่มลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรและกลุ่มลูกคำ้ใหม่เพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำมรำยไดจ้ำกกลุ่มลูกคำ้เดิมบำงกลุ่ม เช่นกลุ่มยำนยนต ์
กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเน่ืองมำจำกภำวะกำรแข่งขนัและกำรลดงบประมำณกำรสั่งซ้ือ เน่ืองจำกกำรลดอตัรำก ำลงักำรผลิตตำมภำวะ
เศรษฐกิจท่ีชะลอตวั ดำ้นรำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรมีจ ำนวนลดลงเน่ืองจำกเป็นลกัษณะงำนโครงกำร 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยในกลุ่มสินคำ้เพ่ือกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม หรือ CE มีจ ำนวน 167.96 ลำ้นบำท ลดลง 4.61 ลำ้นบำท 
หรือ 2.67% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยลูกคำ้หลกัในกลุ่มอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ลดก ำลงักำรผลิตตำมตลำดส่งออกท่ีชะลอตวั จำก
ปัญหำสงครำมกำรคำ้ระหวำ่งจีนกบัสหรัฐอเมริกำ และเศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตวั  
 ดำ้นรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจ ำนวน 24.48 ลำ้นบำท 
ลดลง 11.67 ลำ้นบำท หรือ 32.28% โดยบริษทัมีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรติดตั้งโครงกำรระบบน ้ ำในกลุ่มลูกคำ้
อุตสำหกรรมเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ดำ้นรำยไดท่ี้ลดลงมำจำกรำยไดจ้ำกสญัญำก่อสร้ำงท่ีลดลงเม่ือเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจำกในปี 
2562 บริษทัไม่ไดรั้บงำนในลกัษณะดงักล่ำว 
 ปี 2562 บริษทัมีรำยไดอ่ื้นจ ำนวน 18.59 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 6.57 ลำ้นบำท หรือ 54.65% รำยไดอ่ื้นท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำก
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 6.50 ลำ้นบำท และรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ยค่ำสินทรัพย-์สุทธิ 7.24 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีกำร
จ ำหน่ำยสินทรัพยเ์คร่ืองจกัรส ำหรับงำนขดุเจำะบำดำลซ่ึงไดบ้นัทึกเป็นกำรขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยแ์ลว้  

ต้นทุนขำยและต้นทุนบริกำร 

 ปี 2562 บริษทัมีตน้ทุนรวม 675.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยตน้ทุนขำย 657.30 ลำ้นบำท ตน้ทุนบริกำรจ ำนวน 17.17 ลำ้น
บำท และตน้ทุนกำรก่อสร้ำงจ ำนวน 1.38 ลำ้นบำท โดยตน้ทุนขำยเพ่ิมข้ึนตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยท่ีเพ่ิมข้ึน อยำ่งไรก็ตำม ตน้ทุน
สินคำ้บำงรำยกำรต ่ำกว่ำปีก่อน เน่ืองมำจำกค่ำเงินบำทแข็งค่ำ ดำ้นตน้ทุนบริกำรลดลงตำมรำยไดง้ำนบริกำร โดยมีตน้ทุนกำร
ก่อสร้ำงเกิดจำกกำรซ่อมแซมท่ีเกิดข้ึนหลงัส่งมอบงำนประปำชุมชน  

 ปี 2562 สัดส่วนตน้ทุนขำยและบริกำรคิดเป็น 74.12% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบริกำร บริษทัมีก ำไรขั้นตน้ 236 ลำ้น
บำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 25.88% เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรขั้นตน้ 227.62 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรขั้นตน้ 24.62% 
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ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร 

ปี 2562 บริษทัมีค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบริหำรจ ำนวน 195.85 ลำ้นบำท ประกอบดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย 89.90 ลำ้นบำท 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 102.10 ลำ้นบำท ค่ำปรับงำนล่ำชำ้ 0.58 ลำ้นบำท และขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์น 3.28 ลำ้นบำท ค่ำใชจ่้ำย
ในกำรขำยและบริหำรรวม เพ่ิมข้ึน 3.12 ลำ้นบำท หรือ 1.62% เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมีค่ำใชจ่้ำยท่ีลดลงหลกัมำจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัย
จะสูญลูกหน้ีงำนก่อสร้ำงท่ีบนัทึกในปีก่อน และค่ำใชจ่้ำยดำ้นกฎหมำยในกำรฟ้องร้องคดีงำนประปำลดลงเน่ืองจำกค่ำใชจ่้ำยส่วน
ใหญ่เกิดข้ึนในปี 2561 อยำ่งไรก็ตำม มีค่ำใชจ่้ำยท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมำจำกกำรบนัทึกค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวนประมำณ 8 
ลำ้นบำท อนัเป็นผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ปี 2562 บริษทัมีรำยกำรขำดทุนจำกกำรขำยทรัพยสิ์นจ ำนวน 3.28 ลำ้นบำท จำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนขุดเจำะ
บำดำล อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกบริษทัไดเ้คยบนัทึกกำรขำดทุนจำกกำรขำยสินทรัพยด์งักล่ำวแลว้ จึงมีรำยกำรโอนกลบัจำกกำรดอ้ย
ค่ำสินทรัพยจ์ ำนวน 7.24 ลำ้นบำท  

ดำ้นตน้ทุนทำงกำรเงินมีจ ำนวน 5.17 ลำ้นบำท ลดลง 3 ลำ้นบำท หรือ 36.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทำงกำรเงิน 
8.17 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบริษทัมีสภำพคล่องทำงกำรเงินเพียงพอจึงคืนเงินกูย้มืจำกสถำบนักำรเงิน 

ก ำไรสุทธิ 

ปี 2562 บริษทัมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 4.45% ก ำไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 4.91 
ลำ้นบำท หรือ 13.44% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก ำไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 36.51 ลำ้นบำท คิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธิ 3.90% 

ฐำนะกำรเงนิ 
     หน่วย : ลำ้นบำท 
 ณ 31 ธันวำคม 2562 ณ 31 ธันวำคม 2561 เพิม่ขึน้ % 

 จ ำนวน % จ ำนวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 
สินทรัพยห์มุนเวียน 387.59 68.34% 457.87 70.21% (70.29) -15.35% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 179.56 31.66% 194.24 29.79% (14.68) -7.56% 
รวมสินทรัพย์ 567.15 100.00% 652.12 100.00% (84.97) -13.03% 
หน้ีสินหมุนเวียน 213.39 37.54% 325.30 49.78% (111.92) -34.40% 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน 52.77 9.28% 53.83 8.24% (1.06) -1.97% 
รวมหนีสิ้น 266.16 46.82% 379.14 58.02% (112.98) -29.80% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษทัใหญ่) 302.29 53.18% 274.28 41.98% 28.01 10.21% 

สินทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 567.15  ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 84.97 
ลำ้นบำท หรือ 13.03% โดยสินทรัพยห์มุนเวียนลดลงหลกัมำจำกสินคำ้คงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ลำ้นบำท ลูกหน้ีกำรคำ้สุทธิลดลง 
9.71 ลำ้นบำท และลูกหน้ีอ่ืนลดลงหลกัจำกสินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำงำนก่อสร้ำงประปำ 12.42 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดและรำยกำร
เทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน 28.54 ลำ้นบำท ดำ้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจำกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์-สุทธิ จ ำนวน 14.52 ลำ้น
บำท โดยลดลงจำกค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย ์ส ำหรับงวด 11.80 ลำ้นบำท และจำกกำรจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัรส ำหรับงำนขุดเจำะบำดำล 
21.40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกเป็นกำรขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยด์งักล่ำวแลว้จึงมีรำยกำรโอนกลบักำรดอ้ยค่ำสินทรัพย ์ 
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หนีสิ้น 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีหน้ีสินรวม 266.16 ลำ้นบำท ลดลงจำก ณ 31 ธนัวำคม 2561 จ ำนวน 112.98 ลำ้นบำท 
หรือ 29.80% โดยมีหน้ีสินหมุนเวยีนท่ีลดลงหลกัจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลดลงจ ำนวน 72.07 ลำ้นบำท เจำ้หน้ีกำรคำ้
ลดลง 37.02 ลำ้นบำท และหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปีลดลง 4.75 ลำ้นบำท โดยมีภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย
เพ่ิมข้ึน 1.56 ลำ้นบำท ดำ้นหน้ีสินไม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงินลดลง 7.95 ลำ้นบำท และเงินกูย้มืจำก
สถำบนักำรเงินลดลง 7.14 ลำ้นบำท โดยมีประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนเพ่ิมข้ึน 15.16 ลำ้นบำท เน่ืองจำก
เปล่ียนแปลงกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษทัด ำเนินกำรลดทุนจดทะเบียนจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 251 ลำ้นบำท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลำ้นบำท โดย
ลดหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิตำมใบส ำคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำย และด ำเนินกำรโอนส ำรองตำม
กฎหมำยจ ำนวน 16.20 ลำ้นบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุน้จ ำนวน 73.06 ลำ้นบำท เพื่อลำ้งขำดทุนสะสมจ ำนวน 89.26 ลำ้นบำท ตำมมติ
ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมส่วนของบริษทัใหญ่จ ำนวน 302.29 ลำ้นบำท เพ่ิมข้ึน 28.01 ลำ้น
บำท หรือ 10.21% เพ่ิมข้ึนจำกก ำไรสุทธิส ำหรับงวดจ ำนวน  41.42 ลำ้นบำท โดยลดลงจำกกำรจ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำล 10.13 ลำ้น
บำท และจดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย 2 ลำ้นบำท   

กระแสเงนิสด 
หน่วย:ลำ้นบำท 

กระแสเงนิสด 31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2561 
เงินสดไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 128.62 139.15 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมลงทุน 7.11 (1.28) 
เงินสดสุทธิไดม้ำ(ใชไ้ป)จำกกิจกรรมจดัหำเงิน (107.22) (172.97) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 28.51 (35.10) 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดปลำยงวด  85.76 57.21 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำนจ ำนวน 128.62 ลำ้นบำท โดยมีก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำร
เปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำนจ ำนวน 82.60 ลำ้นบำท และมีเงินสดรับจำกสินคำ้คงเหลือลดลงจ ำนวน 60.77     
ลำ้นบำท  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนจ ำนวน 30.62 ลำ้นบำท และเงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินไดจ้ ำนวน 4.29 ลำ้นบำท โดยมี
เงินสดจ่ำยเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนจ ำนวน 36.65 ลำ้นบำท จ่ำยผลประโยชน์พนกังำนจ ำนวน 0.59 ลำ้นบำท และจ่ำยภำษีเงินได ้
จ ำนวน 11.85 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดไดม้ำจำกกิจกรรมลงทุนจ ำนวน 7.11 ลำ้นบำท มำจำกเงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์นจ ำนวน 9.26 
ลำ้นบำท และรับดอกเบ้ียจ ำนวน 0.57 ลำ้นบำท โดยมีเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวรจ ำนวน 2.57 ลำ้นบำท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงินจ ำนวน 107.22 ลำ้นบำท เพ่ือจ่ำยคืนเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินจ ำนวน 79.21 
ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจ ำนวน 13.36 ลำ้นบำท  จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลจ ำนวน 10.13 ลำ้นบำท และจ่ำย
ดอกเบ้ียจ ำนวน 4.52 ลำ้นบำท 
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ส่วนที ่4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำม
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวำ่ขอ้มูลดงักล่ำวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือไม่ขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้ง
แจง้ในสำระส ำคญั นอกจำกน้ี บริษทัขอรับรองวำ่ 

(1) งบกำรเงินและขอ้มูลทำงกำรเงินท่ีสรุปมำในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งครบถว้น ในสำระส ำคญัเก่ียวกบัฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบกำรเปิดเผยข้อมูลท่ีดี เพ่ือให้แน่ใจว่ำบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนท่ีเป็น
สำระส ำคญั ทั้งของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยำ่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้กำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว 

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในท่ีดี และควบคุมดูแลให้มีกำรปฏิบติัตำมระบบดงักล่ำว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลกำรประเมินระบบกำรควบคุมภำยใน ณ วนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2563 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและกำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งกำรกระท ำท่ีมิ
ชอบท่ีอำจมีผลกระทบต่อกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมำยให ้นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือช่ือ
ของ นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ ก ำกบัไว ้บริษทัจะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทัไดรั้บรองควำมถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร  

2. นำยธนัยำ หวงัธ ำรง กรรมกำร  

ผู้รับมอบอ านาจ   

นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

 

 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
 ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนขอ้มูลในแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยควำม

ระมดัระวงัในฐำนะกรรมกำรบริษทั ขำ้พเจำ้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ่ื้น
ส ำคญัผิด หรือขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 

ในกำรน้ี เพ่ือเป็นหลกัฐำนวำ่เอกสำรทั้งหมดเป็นเอกสำรชุดเดียวกนักบัท่ีขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสยัวำ่ ขอ้มูลดงักล่ำวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ท ำใหผู้อ่ื้นส ำคญัผิด หรือขำดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้ไดม้อบหมำยให ้ นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ เป็นผูล้งลำยมือช่ือก ำกบัเอกสำรน้ีไวทุ้กหนำ้ดว้ย หำกเอกสำรใดไม่มีลำยมือ
ช่ือของ นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ ก ำกบัไว ้ขำ้พเจำ้จะถือวำ่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนแลว้ดงักล่ำวขำ้งตน้ 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธำนกรรมกำร/กรรมกำรอิสระ  

2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมกำรอิสระ  

3. นำยสนัติ เนียมนิล กรรมกำรอิสระ  

4. ดร.พลัลภำ เรืองรอง กรรมกำรอิสระ  

5. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร  

6. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมกำร  

7. นำยชวลิต หวงัธ ำรง กรรมกำร  

8. นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมกำร  

9. นำยธนัยำ หวงัธ ำรง กรรมกำร  

ผู้รับมอบอ านาจ   

นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 
รองประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรสำยงำน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงิน 

 

 
 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

ผู้รับผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงนิและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชีของบริษัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
รศ.ดร. เอกจติต์ จงึเจริญ 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 12 กนัยายน 2550   
(วนัที+ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ: 19 กนัยายน 2560) 
อายุ 57 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- สมัมนา เผยแพร่ผลการศึกษาขอ้มูลรายการบญัชีที+ผูส้อบบญัชีเสนอให้บริษทัจดทะเบียนปรับปรุงแกไ้ขงบการเงินสาํหรับการตรวจสอบงบการเงิน 
งวดปี 2561 (“ขอ้มูล audit adjustments) จดัโดย กลต. (ธ.ค. 2562)  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที+ 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที+ f8/ghf4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ gj/ghhk 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอตี'  
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 4 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก.เดโคพลาส อินดสัทรี+  
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชนอิ์นเตอร์เนชั+นแนล 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

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

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 119 
 

 

นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 

กรรมการอสิระ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 12 กนัยายน 2550   
อายุ 53 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที+ 4570 
ประวตัิการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที+ 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที+ 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 68/2008 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บจก. เดโคพลาส อินดสัทรี+  
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชั+นแนล 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั+น 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี+ อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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นายธีรเดช จารุตั.งตรง 
กรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 12 กนัยายน 2550 
อายุ 67 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที+ 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ zk/ghhk 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
บริษทั/กิจการอื+น : 2 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย 
2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี'  
2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั+นแนล (ประเทศไทย) 
2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 121 
 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
กรรมการ 
กรรมการบริหารความเสี�ยง 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 30 เมษายน 2556 
อายุ 57 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Service 4.0 ปฏิวติังานบริการดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม” โดยสถาบนัเพิ+มผลผลิตแห่งชาติ (ธ.ค. 2562)   
- หลกัสูตร “พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวทางปฏิบติั” รุ่นที+ 5 โดยสมาคมรัฐศาสตร์แห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ต.ค. 2562)   
- สมัมนา “Cybersecurity and Personal Data Protection: Get Ready for New Business Standards” โดย คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัร่วมกบั 
SET (มิ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้าํเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที+ gh/ghf� 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที+ 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที+ 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที+ 26/2016  
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที+ 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 155/2012 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 122 
 

นายสันต ิเนียมนิล 
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  
 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 10 พฤษภาคม 2559 
อายุ 51 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที+ 995/2537 
ประวตัิการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Audit Committee Forum “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance” (ต.ค. 2562) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 80/2552 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซงัโกะ ไดคาซติ'ง (ประเทศไทย) 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั สาํนกักฎหมายธรรมคุปต ์จาํกดั 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี  
2558 - 2561 ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 123 
 

ดร. พลัลภา เรืองรอง  
กรรมการอสิระ 
กรรมการตรวจสอบ  

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 19 กนัยายน 2560 
อายุ 66 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ประวตัิการฝึกอบรม  
- Leadership Development Program  Hay Group (Malaysia) (ปี g��h) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที+ z สถาบนัพระปกเกลา้ (ปี g��h) 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  (Mini MBA)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี g���)   
- Improving Governance of  Public Sector Enterprise  Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี g���)   
- หลกัสูตรโครงการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพสาํหรับขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงการคลงั (MOF Executive Program ghh�)  
(ปี g��k) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจและซพัพลายเชนรุ่นที+  j  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปี g��k) 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise’s  CEO  Development  Program)  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (ปี g��k) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ f�/g��� 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท ์
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะทาํงานจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมุนเวียน(ชุดที+7) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวฒิุในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี  
2560 – 2562 คณะทาํงานกาํกบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวิชาการคลงั ระดบั � สาํนกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและนํ'าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ'าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 124 
 

พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 12 ตุลาคม 2558 
อายุ 66 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที+ 65 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที+ 2550 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 
- หลกัสูตรการรักษาสนัติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline"  
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 216/2016  
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์  
บริษทั/กิจการอื+น : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ที+ปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ที+ปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2558 - 2562 ที+ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั+นคงและกิจการทหาร สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผ่านศึก 
2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั+นคงแห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ที+หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้งัเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ กองบญัชาการ

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

ณ กรุงปักกิ+ง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562 :   
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 125 
 

นายชวลติ หวงัธํารง/1 

กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 12 กนัยายน 2550   
อายุ 67 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตักิารฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที+ 67/2007 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2563 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลธญัญะ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : 7 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษทั/กิจการอื+น : 6 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. สุปรียา 999  
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.ไทยไบโอเลก็ซ์ 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย  
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วีเอสวี เอเซีย  
ประสบการณ์ทาํงานในอดตี 
2549 – 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2557 - 2560 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที+บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง 
2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เกต็ติ'ง แอนด ์แมนูแฟคเจอเรอร์  
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซพัพลาย  
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซพัพลาย  
2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษทั บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด  
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส  
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี'   
2544 - 2550 กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั+นแนล (ประเทศไทย)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : 9.26% (18,744,555 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธนัยา หวงัธาํรง 
/1 นายชวลิต หวงัธาํรง ไดรั้บแต่งตั'งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนตาํแหน่งกรรมการที+ว่างลง  
ตามมติที+ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2562 วนัที+ 24 เม.ย. 2562  
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 126 
 

นายธันยา หวงัธํารง 

กรรมการ 
รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานการตลาดและขาย 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
 

วนัที�ได้รับแต่งตั.งเป็นกรรมการครั.งแรก: 30 เมษายน 2556 
อายุ 40 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- อบรมเชิงปฏิบติัการ “Process Innovation Management & Industry Transformation” โดย SET (มิ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “เตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความย ั+งยนื ประจาํปี 2562 รุ่นที+ 3” โดย SET (เม.ย. 2562) 
- สมัมนา “งาน SET Social Impact Roundtable 2019” โดย SET (ม.ค. 2562) 
- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที+ 180/2013  
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซพัพลาย 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื+อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลิต หวงัธาํรง 
 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 127 
 

นายพรศักดิC ชุนหจนิดา 

รองประธานเจ้าหน้าที�บริหารสายงานสนับสนุนองค์กร 
ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ  
 

อายุ 53 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “ภาษีเงินไดแ้ละเรื+อง พ.ร.บ.ยกเวน้เบี'ยปรับเงินเพิ+มภาษีอากรและความรับผิดทางอาญา พ.ศ.2562” โดย สมาคมบญัชีแห่ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 2019”  โดย บริษทั ฝึกอบรมและสมัมนาธรรมนิติ จาํกดั (ต.ค. 2562) 
- หลกัสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 9 เครื+องมือทางการเงิน” โดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS 16 สญัญาเช่า ” โดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “เทคนิคการสมัภาษณ์คดัเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั'นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั'นสูง รุ่นที+ 22 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชี 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หน้าที+บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : ไม่มี 
บริษทั/กิจการอื+น : 3 แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ, บจก.บีเอม็เอส ออดิท 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2559 - 2561 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ+ง 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุ้น ) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 128 
 

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ 58 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- Professional Development: Risk Management and Internal Audit Thai Union Group Plc. โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ก.ค. 2562) 
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที+ 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 129 
 

นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 
 
 

อายุ 51 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- งานสมัมนาวิชาการ gh ปี “ปัญหาขยะประเทศไทยหมดไป ดว้ยกลไกตลาดทุน”  โดย สถาบนัวิทยาการตลาดทุน  (ก.พ. 2562) 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : 1 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหวัหนา้ฝ่ายจดัซื'อ บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 130 
 

นายภราดร แพร่ภัทร 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิ�งแวดล้อม 
( SAFETY) กลุ่ม 1 
 

อายุ 42 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Supply Chain Management Training: Beginner Level” โดย SET (มิ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “Honeywell Miller Installer Training” โดย Honeywell Systems ( Thailand)  (พ.ค.2562) 
- หลกัสูตร “เทคนิคการสมัภาษณ์คดัเลือกคน "เก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “มุ่งผลลพัธ์ของงานดว้ยการทาํงานอยา่งมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)  
- หลกัสูตร “ความรู้เกี+ยวกบั กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพบวัหลวงทรัพยม์ั+นคั+ง:กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ” (In-house training มิ.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “การนาํ Power BI มาใชใ้นการทาํรายงาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเบื'องตน้” (In-house training มี.ค. 2562) 
- หลกัสูตร “การประยกุตใ์ช ้Microsoft Excel ในการทาํงาน” (In-house training มี.ค. 2562) 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม( SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2557 - 2560 ผูจ้ดัการสาขาระยอง บมจ.ผลธญัญะ 
2551 - 2557 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 หวัหนา้ส่วนขาย บจก.ผลธญัญะ 
2544 - 2547 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 131 
 

นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ 

ผู้อาํนวยการฝ่ายขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั สิ�งแวดล้อม 
( SAFETY) กลุ่ม 2 
 

อายุ 39 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “เทคนิคการสมัภาษณ์คดัเลือกคน "เก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) 
- หลกัสูตร “มุ่งผลลพัธ์ของงานดว้ยการทาํงานอยา่งมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562)  
- หลกัสูตร “การนาํ Power BI มาใชใ้นการทาํรายงาน และวิเคราะห์ขอ้มูลเบื'องตน้”  
(In-house training มี.ค. 2562) 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ+งแวดลอ้ม ( SAFETY) กลุ่ม g บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 
ประสบการณ์ทํางานในอดตี 
2555 - 2560 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 หวัหนา้ส่วนขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2549 พนกังานขาย ขาย บจก.ผลธญัญะ 
2546  พนกังานการตลาด บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2562 (แบบ 56-1) สิ'นสุด ณ วนัที+ 31 ธนัวาคม 2562  หนา้ที+ 132 
 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวเสาวภา ชูรุจพิร 
เลขานุการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
อายุ 58 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตรอบรม “ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน สาํหรับภาคธุรกิจในตลาดทุนไทย” โดย กลต. (พ.ย.2562) 
- สมัมนารับฟังความคิดเห็นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีและรายงานประจาํปี (“ONE REPORT”) โดย กลต. (ต.ค. 2562) 
- อบรมการใชง้านระบบ SET Link โดย SET (ก.ย. 2562) 

- รับฟังความคืบหนา้ในการพฒันาระบบ SETLink และการบรรยายในหวัขอ้ “คุณสมบติัของเลขานุการบริษทัและความสาํคญัของ Contact Person” โดย 
SET (ส.ค. 2562) 
- วิธีการขอใชง้าน “QR Code Shareholder Meeting Standard Form” โดย TSD (ก.พ. 2562) 

- โครงการ THSI Coaching 2018 by One-on-One โดย SET (ม.ค. 2562) 

- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 

- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 

- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 

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

การดาํรงตําแหน่งในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดาํรงตําแหน่งในบริษทั/กจิการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดตี 

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี+ยง บมจ. ผลธญัญะ 

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสญัญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั+น 

2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื'อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั+วไป บมจ. บีจีอีเอส เอน็จิเนียริ+ง ซิสเทม็ 

2541 - 2543 หวัหนา้ส่วนจดัซื'อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2562  : 

ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที+ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั'งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษทัและเลขานุการบริษทั 
เพื+อปฏิบติัตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 4) พ.ศ. 2551 เมื+อวนัที+ 19 กนัยายน 2551 
โดยตอ้งปฏิบติัหนา้ที+ตามที+กาํหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที+ 
4) พ.ศ. 2551 ซึ+งมีผลใชบ้งัคบัในวนัที+ 31 สิงหาคม 2551 ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซื+อสัตยสุ์จริต รวมทั'งตอ้ง
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบับริษทั มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที+ประชุมผูถื้อหุน้  

 ทั'งนี'  หนา้ที+ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี'  

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที+รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันับแต่วนัที+บริษทัไดรั้บ
รายงานนั'น 

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

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

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

      ขอ้บงัคบัอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งรวมทั'งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื+นๆ ตามที+ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษทัที+คณะกรรมการแต่งตั'งขึ'นเป็นผูที้+คณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสํานักงานเลขานุการ ซึ+ งเป็นหน่วยงานที+สนับสนุนงานเลขานุการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที+ดี  
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1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

รายชื�อ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ID - - - 

3 นายสนัติ เนียมนิล ID - - - 

4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - X,S - 

6 นายธีรเดช จารุตั'งตรง D,S X,S - - 

7 นายชวลิต หวงัธาํรง D - - D,S 

8 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ D,M D,S D,S D,S 

9 นายธนัยา  หวงัธาํรง D,S,M - - - 

10 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา M - - - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ M - - - 

12 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา M - D,S,M - 

13 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 

14 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 

15 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

 

สัญลกัษณ์         

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

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

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

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

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

ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที+สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ปัจจุบนั นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ดาํรงตาํแหน่งรองประธานเจา้หนา้ที+บริหาร

สายงานสนบัสนุนองคก์รและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดงัมีรายละเอียดประวติัตามที+ระบุในขอ้ 1. ขอ้มูลของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

  และบริษทัไดแ้ต่งตั'ง นางสาวจินตนาสุวรรณพะโยม ตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีของ

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

รายละเอยีดเกี�ยวกบัผู้ควบคุมดูแลการทาํบัญชี  

ชื�อ – สกลุ : นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม 
ตาํแหน่ง : ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วุฒิการศึกษา : • บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวตักิารฝึกอบรม 
 

: • หลกัสูตร “ภาษีเงินไดแ้ละเรื+อง พ.ร.บ.ยกเวน้เบี'ยปรับเงินเพิ+มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา 
พ.ศ.2562” โดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ (ก.ย. 2562) 

• โครงการทุนอบรมหลกัสูตร “Insight Financial Management : เสริมศกัยภาพใหกิ้จการ ผา่นการ
บริหารการเงินอยา่งมืออาชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) 

• Pro Talk @ SET: TFRS � และ fz แนวทางการปฏิบติัและผลกระทบต่อบริษทัจดทะเบียน โดย 
SET (เม.ย. 2562) 

• หลกัสูตร “เทคนิคการสมัภาษณ์คดัเลือกคนเก่งและดี” (In-house training ก.ย. 2562) 

• หลกัสูตร “มุ่งผลลพัธ์ของงานดว้ยการทาํงานอยา่งมืออาชีพ” (In-house training ก.ย. 2562) 

• หลกัสูตร “มุ่งผลลพัธ์ของงานดว้ยการทาํงานอยา่งมืออาชีพ” (In-house training ก.ค. 2562) 

• หลกัสูตร “ความรู้เกี+ยวกบั กองทุนสาํรองเลี'ยงชีพ” (In-house training มิ.ย. 2562) 

• หลกัสูตร “แนวทางปฏิบติัเพื+อต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั+น” (In-house training มี.ค. 2562) 

• หลกัสูตร “การนาํ Power BI มาใชใ้นการทาํรายงาน และวเิคราะห์ขอ้มูลเบื'องตน้” (In-house 
training มี.ค. 2562) 

• หลกัสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที+ 7/2561 โดย SET 
ประสบการณ์ 
การทาํงาน 

 • 2551 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ. ผลธญัญะ 

• 2548 – 2550  หวัหนา้แผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

บริษัท ผล พาลาเดยีม จ ากดั 

 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากดั 

 

บริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดยี) จ ากดั 

1. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง X   

2. นำยปโยธร มุง้ทอง M   

3. นำงสำวประไพพิศ วริิยะบุบผำ  M  

4. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  X  

5. นำยชวลิต หวงัธ ำรง   X 

6. นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ / / / 

 

X = ประธำนกรรมกำร M = กรรมกำรผูจ้ดักำร / = กรรมกำร 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ 

ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

อายุ 58 ปี 
วุฒิการศึกษา 
- บริหำรธุรกิจมหำบณัฑิต สำขำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ 
- บริหำรธุรกิจบณัฑิต (กำรบญัชี) มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 
ประวตักิารฝึกอบรม  
- 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 ตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน/เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ   

บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กจิการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดตี 
2547 - 2550 ผูจ้ดักำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดักำรแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562  : 
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกีย่วกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อ่ืนๆ 

 รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

 รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

 รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมกำรบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบกำรเงินของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  ซ่ึงไดจ้ดัท ำข้ึน

ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงิน โดยไดมี้กำรพิจำรณำเลือกใชน้โยบำยบญัชีท่ีเหมำะสมและถือปฏิบติัอย่ำงสม ่ำเสมอ และใช ้   

ดุลยพินิจอย่ำงระมดัระวงัรอบคอบ กำรรำยงำนท่ีสมเหตุผลในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ตลอดจนให้มีกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำคญัอย่ำง

เพียงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินตำมรำยงำนของผูส้อบบญัชีเพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 

 คณะกรรมกำรบริษทั ไดจ้ดัใหมี้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและด ำรงรักษำไวซ่ึ้งระบบกำรบริหำรควำมเส่ียงและกำรควบคุม

ภำยในท่ีมีประสิทธิภำพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยำ่งมีเหตุผลวำ่กำรบนัทึกขอ้มูลทำงบญัชีมีควำมถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ำรง

รักษำไวซ่ึ้งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดกำรทุจริต หรือกำรด ำเนินกำรในรำยกำรท่ีผิดปกติอย่ำงมีนยัส ำคญั และ

แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เก่ียวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำรเงินและ

ระบบควบคุมภำยใน และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรำกฏในรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบแลว้ 

 คณะกรรมกำรบริษทั มีควำมเห็นวำ่ระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของบริษทัสำมำรถให้ควำมเช่ือมัน่

อยำ่งมีเหตุผลต่อควำมเช่ือถือไดข้องงบกำรเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย  ส ำหรับงบกำรเงินส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงควำมเห็นไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีตำมท่ีไดแ้สดงไว้

ในรำยงำนประจ ำปีน้ีแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 

 รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ              นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  
                      ประธำนกรรมกำร                ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมกำร บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ตระหนกัถึงควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง ด ำเนินธุรกิจอยำ่งมี

คุณธรรม ภำยใตห้ลกัธรรมภิบำลท่ีดี และควำมโปร่งใสตำมแนวทำงจรรยำบรรณธุรกิจ กฎบตัรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ภำยใตก้รอบกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรบริหำรควำมเส่ียงตำมหลกั COSO ERM Framework  โดยไดแ้ต่งตั้ง

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และผูท้รงคุณวฒิุจำกภำยนอก จ ำนวน 3 คน 

ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และมีประสบกำรณ์ท่ีหลำกหลำย ปฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัและดูแลกำรบริหำรควำมเส่ียงของ

องคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมำะสม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยองคก์ร 

 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง จ ำนวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง    ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

2. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ  กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

3. นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์   กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ในปี 2562 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงไดจ้ดัใหมี้กำรประชุม 5 คร้ัง สรุปสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 

1. แผนบริหารความเส่ียงเพ่ือการบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิ  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ทบทวนนโยบำย กลยทุธ์ และแนวทำงกำรจดัท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงท่ีสอดคลอ้งกบั

ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจขององค์กรในทุกดำ้นให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ไดแ้ก่ ดำ้นกลยทุธ์ ดำ้นกำรเงิน ดำ้นกำรด ำเนินงำน 

และดำ้นกฏระเบียบขอ้บงัคบั เพ่ือกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมพนัธกิจของบริษทัท่ีสอดคลอ้งกบัสภำวะกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยำ่งรวดเร็ว 

รวมถึงกำรปรับแนวทำงบริหำรควำมเส่ียงเพ่ือลดโอกำสท่ีจะเกิดผลกระทบท่ีอำจรุนแรง เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั

พิจำรณำและอนุมติั 

2. การตดิตามก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำรติดตำมควำมคืบหนำ้และประเมินผลกำรบริหำรควำมเส่ียง แนวโนม้สถำนกำรณ์

ท่ีอำจส่งผลกระทบต่อองคก์รอยำ่งมีนยัส ำคญัอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือบริหำรจดักำรควำมเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียงต่อคณะกรรมกำรบริษทัเป็นรำยไตรมำส รวมถึงกำรให้ขอ้เสนอแนะแนวทำงในกำรบริหำร

ควำมต่อเน่ืองทำงธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) โดยก ำหนดให้มีกำรวำงแผนกำรซกัซอ้มและทบทวนแผนบริหำรจดักำร

ภำวะวกิฤต เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่สำมำรถปฏิบติัไดจ้ริงอยำ่งเหมำะสม 

 3. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงให้เกดิขึน้ในองค์กร  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ไดมี้กำรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมสนบัสนุน เผยแพร่วำรสำรควำมเส่ียง ข่ำวและควำมรู้เร่ือง

กำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อให้พนกังำนทุกคนตระหนกัและเห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำรควำมเส่ียง และกำรมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรจดักำรควำมเส่ียง สำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบติัในกระบวนกำรท ำงำนจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร 
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4. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ตระหนักถึงควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ด ำเนินธุรกิจดว้ย

ควำมโปร่งใส ดว้ยกำรเช่ือมโยงงำนดำ้นบริหำรควำมเส่ียง กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี กำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ และกฎหมำย 

ตลอดจนควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและแนวทำงปฏิบัติกำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคลอ้งกบัแนว

ทำงกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชั่นของหน่วยงำนก ำกับตลำดทุนและหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรทบทวนนโยบำยและแนวทำง

ปฏิบติักำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ใหเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจของบริษทั รวมถึงกำรส่ือสำรถึงลูกคำ้และคู่คำ้ ไดรั้บทรำบ

ถึงควำมมุ่งมัน่ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 สิงหำคม 2562 บริษทั ไดรั้บกำรต่ออำยุสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำร

ต่อตำ้นทุจริต เป็นระยะเวลำ 3 ปี  

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง มีควำมมัน่ใจวำ่ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรควำมเส่ียงท่ีส ำคญั

ขององคก์รอยำ่งเหมำะสม และควบคุมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้ตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั และสอดคลอ้ง

กบัหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีเพ่ือประโยชน์สูงสุดขององคก์ร และผูถื้อหุน้ทุกรำย รวมทั้งผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ อยำ่งเหมำะสม 

 

 

 

 

                นำยธีรเดช   จำรุตั้งตรง  

       ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนประกอบดว้ยกรรมกำร จ ำนวน 3 ท่ำน และตอ้งมีกรรมกำรอิสระอย่ำง
นอ้ย 2 ท่ำน โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ และมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 
ปี   
   คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบดว้ยสมำชิก 3 ท่ำน ดงัน้ี  
 1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 
 2. นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำรอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน/กรรมกำร 

 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ไดป้ฏิบติัหนำ้ท่ีตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ภำยใต้
หน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบท่ีก ำหนดไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ในกำรก ำหนดหลกัเกณฑ ์
กระบวนกำรในกำรสรรหำบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมเพ่ือด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร และผูบ้ริหำรระดบัสูง โดยค ำนึงถึงคุณสมบติั 
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำย และภำวะผูน้ ำ ตลอดจนวิสัยทศัน์และทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร อนั
เป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกิจกำรใหก้ำรบริหำรจดักำรเป็นไปอยำ่งมีประสิทธิภำพ สอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี 
และกำรพิจำรณำก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย รวมถึง
แนวทำงประเมินผลงำน และก ำหนดค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริษทั  

 ในปี 2562 มีกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจ ำนวน 3 คร้ัง คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนเขำ้ร่วมประชุมครบทุกท่ำน และมีกำรรำยงำนผลกำรประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษทัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ โดยสรุป
สำระส ำคญั ดงัต่อไปน้ี  

 1. กำรสรรหำกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ โดยเปิดโอกำสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
เหมำะสมเพ่ือคดัเลือกแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรเป็นกำรล่วงหนำ้ เม่ือครบก ำหนด ปรำกฏวำ่ไม่มีผูถื้อหุ้นรำยใดน ำเสนอช่ือ
บุคคลเพ่ือรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ดงันั้น คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจึงเสนอให้พิจำรณำแต่งตั้ง
กรรมกำรท่ีออกตำมวำระในกำรประชุมผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง โดยในปี 2562 มี
กรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก่ พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 
ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร และนำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทนไดมี้กำรพิจำรณำสรรหำกรรมกำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวน 1 ท่ำน ไดแ้ก่ นำยชวลิต หวงัธ ำรง แทน นำยพร
ศกัด์ิ ชุนหจินดำ กรรมกำรท่ีลำออก โดยท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ตำมท่ีเสนอ  

2. พิจำรณำค่ำตอบแทนและค่ำเบ้ียประชุม และสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ส ำหรับคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุด
ยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
เพ่ือน ำเสนอขอควำมเห็นชอบต่อคณะกรรมกำรบริษทัเพ่ือขออนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี และพิจำรณำค่ำตอบแทน
ส ำหรับผูบ้ริหำรระดบัสูง น ำเสนออนุมติัโดยคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเห็นวำ่มีควำม
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เหมำะสม สอดคลอ้งกับหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ และเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์ของบริษทั โดยบริษัทเปิดเผยขอ้มูล
ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทัและผูบ้ริหำรระดบัสูงไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี และรำยงำนประจ ำปี 2562  

3. พิจำรณำทบทวนกฎบัตรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละคร้ัง เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดีของคณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และเป็นไปตำมแนวทำงกำรก ำกบั
ดูแลกิจกำรท่ีดี 

4. พิจำรณำโครงสร้ำงองคป์ระกอบและคุณสมบติัของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ยตำม Board Skill 
Matrix ซ่ึงได้จัดท ำแบบประเมินขอ้มูลกรรมกำรรำยบุคคลโดยใช้ขอ้มูลจำก ทักษะ ควำมรู้ และประสบกำรณ์ของกรรมกำร
รำยบุคคล และน ำมำเป็นแนวทำงในกำรจดัท ำแผนพฒันำอบรมกรรมกำรอยำ่งต่อเน่ือง 

 
 

        
      รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
                                                         ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรบริษทัประกอบดว้ยกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 3 ท่ำนดงัน้ี 

 1. นำยนพดล    ธีระบุตรวงศก์ลุ  ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 2. นำยสนัติ       เนียมนิล   กรรมกำรตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภำ    เรืองรอง   กรรมกำรตรวจสอบ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีหนำ้ท่ีและรับผิดชอบในกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกิจกำรใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบำย
ธุรกิจ ใหมี้กำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดและกฏหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรจดักำรและกำรควบคุมควำมเส่ียงทำงธุรกิจ มีกำรจดัท ำรำยงำน
ทำงกำรเงินและกำรเลือกใช้นโยบำยบญัชีท่ีเหมำะสม  สอบทำนให้บริษทัมีระบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน 
รวมถึงกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนักบัผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง และกำรพิจำรณำคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั พิจำรณำ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ควำมถูกตอ้งครบถว้นและมีกำรปฏิบติังำนอยำ่งเป็นอิสระ 

 ในระหวำ่งปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดจ้ดัให้มีกำรประชุม รวม 6 คร้ัง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยบญัชี
และกำรเงินและผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน เขำ้ร่วมประชุมในวำระท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปสำระส ำคญัดงัน้ี 

 1. สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนงบกำรเงิน       
รำยไตรมำสโดยไดส้อบถำมและรับฟังค ำช้ีแจง จำกผูบ้ริหำรและผูส้อบบญัชี ในเร่ืองควำมถูกตอ้ง ครบถว้น กำรปฏิบติัตำมหลกักำร
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไป กำรเลือกใชน้โยบำยบญัชี และกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเพียงพอ พร้อมทั้งรับทรำบขอ้สังเกตและแนวทำงแกไ้ข
ปัญหำให้เกิดประโยชน์แก่บริษทั ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่ำงบกำรเงินดงักล่ำวมีควำม
ถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

 2. สอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถึงกำร
เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรดงักล่ำวตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพย์
และตลำดหลกัทรัพย ์คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นวำ่ รำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัรวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลอยำ่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทำนผลกำรด ำเนินงำนตรวจสอบภำยในท่ีไดด้ ำเนินกำรโดยฝ่ำยตรวจสอบภำยในของบริษทั ท่ีมีควำมเป็นอิสระ 
ตำมแผนงำนฝ่ำยตรวจสอบภำยในประจ ำปี 2562 เพื่อให้กำรควบคุมภำยในของบริษทัมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลและมีควำม
เพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน 

 4. ก ำกบัดูแลงำนตรวจสอบภำยในโดยพิจำรณำทบทวนกฎบตัรฝ่ำยตรวจสอบภำยใน และดชันีตวัช้ีวดัผลงำนของฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในตำมแผนกำรตรวจสอบปี 2562 รวมทั้งติดตำมควำมคืบหนำ้กำรปฏิบติังำนตำมแผนกำรตรวจสอบประจ ำปีเป็น   
รำยไตรมำส 

 5. สอบทำนกระบวนกำรปฏิบติังำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงกำรปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัท่ีบริษทัมีไวก้บั
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บุคคลภำยนอก ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่พบประเด็นท่ีเป็นสำระส ำคญัในเร่ืองกำรไม่ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงำนก ำกบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

6. สอบทำนกรอบกำรบริหำรจัดกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภัยของระบบ

เทคโนโลยสีำรสนเทศของบริษทั 

7. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกับมำตรกำรปลอดคอร์รัปชั่น ในเร่ืองควำมชัดเจนเหมำะสม และสอดคลอ้งกับ

นโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษทั รวมทั้ งมีกระบวนกำรน ำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบัติจริง ท่ีมีประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล 

 8. พิจำรณำคดัเลือกเสนอ แต่งตั้งและเสนอค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562  เพ่ือน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษทั
ให้ขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562   ซ่ึงคณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบติังำน ควำมเป็นอิสระและ
ควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั้งโดยมีนำยเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี  3495 หรือนำยอธิ
พงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือนำยวิชยั  รุจิตำนนท์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือนำงสำวกุลธิดำ  
ภำสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนำยยุทธพงษ์  เช้ือเมืองพำน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445  หรือนำงสำวปณิตำ  
โชติแสงมณีกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9575  แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ ำปี 2562 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำในรอบปี 2562 บริษทัมีระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและกำรควบคุมภำยในท่ี
เหมำะสม กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนท่ีเป็นสำระส ำคญัครบถว้น ถูกตอ้งตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดท่ีเก่ียวขอ้ง มีกำรบริหำรควำมเส่ียงท่ีเพียงพอ และมีกำรปฏิบติัตำม
กฎหมำย ขอ้ก ำหนด และขอ้ผูกพนัต่ำงๆ และมีกำรเปิดเผยรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัอยำ่งถูกตอ้งและมีกำรปฏิบติังำนท่ีสอดคลอ้งกบั
ระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีอยำ่งเพียงพอ ไม่พบรำยกำรผิดพลำดท่ีมีสำระส ำคญัท่ีจะกระทบฐำนะกำรเงินของบริษทั รวมทั้งมี
กำรพฒันำปรับปรุงระบบงำนใหมี้คุณภำพและเหมำะสมกบัสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ อยำ่งต่อเน่ือง 

 

 

       

               นำยนพดล  ธีระบุตรวงศก์ลุ 

               ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ ผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และ ของ

เฉพำะบริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมและงบแสดงฐำนะกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและงบก ำไรขำดทุนและ ก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืนเฉพำะกิจกำร งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพำะ

กิจกำร และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

รวมถึงสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงินรวมและฐำนะกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ

บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพำะบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) ตำมล ำดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

พ.ศ. 2562 ผลกำรด ำเนินงำนรวมและผลกำรด ำเนินงำนเฉพำะกิจกำร และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพำะกิจกำร ส ำหรับ

ปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคควำมรับผิดชอบของ

ผูส้อบบัญชีต่อกำรตรวจสอบงบกำรเงินในรำยงำนของข้ำพเจ้ำ ข้ำพเจ้ำมีควำมเป็นอิสระจำกกลุ่มบริษัทฯ ตำมข้อก ำหนด

จรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้

ไดป้ฏิบัติตำมควำมรับผิดชอบด้ำนจรรยำบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดเหล่ำน้ี ขำ้พเจำ้เช่ือว่ำหลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ี

ขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุด ตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรส ำหรับปีปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ไดน้ ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของกำรตรวจสอบงบ

กำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้ งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้สดงควำมเห็นแยก

ต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเส่ียง 

ตำมท่ีปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม พ.ศ. 2562 กลุ่มบริษทัมีสินคำ้ส ำเร็จรูปเป็นจ ำนวนเงิน 
169.21 ลำ้นบำท ขำ้พเจำ้ให้ควำมส ำคญักบักำรพิจำรณำค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเน่ืองจำกผูบ้ริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยำ่ง
มำกในกำรพิจำรณำจ ำนวนค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือท่ีเหมำะสมส ำหรับสินคำ้ลำ้สมยั และสินคำ้ท่ีคำ้งนำน 

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของสมมติฐำนท่ีผูบ้ริหำรใชใ้นกำรค ำนวณค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำสินคำ้โดย 
- เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณ์ตรวจนบัสินคำ้คงเหลือประจ ำปีเพื่อระบุสินคำ้ท่ีเคล่ือนไหวชำ้และลำ้สมยั 
- ทดสอบรำยงำนสินคำ้คงเหลือคำ้งนำน 
- วเิครำะห์ปริมำณสินคำ้ท่ีคงเหลือและกำรเคล่ือนไหวของสินคำ้ เพ่ือระบุสินคำ้ท่ีคำ้งนำนหรือสินคำ้ท่ีไม่มีกำรเคล่ือนไหว 
- พิจำรณำควำมเหมำะสมของกำรตั้งค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสินคำ้ 

เร่ืองอ่ืน 

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
พ.ศ. 2561 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืนท่ีอยู่ในส ำนกังำนเดียวกนั ซ่ึงแสดงควำมเห็นอย่ำงไม่มี
เง่ือนไขตำมรำยงำนลงวนัท่ี 21 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2562 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี แต่ไม่รวมถึงงบกำรเงินรวมและ

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีนั้น ซ่ึงคำดวำ่รำยงำนประจ ำปีจะถูกจดัเตรียมให้ขำ้พเจำ้

ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หค้วำมเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ควำมรับผิดชอบของข้ำพเจ้ำท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำว่ำขอ้มูลอ่ืนมีควำมขดัแยง้ท่ีมี

สำระส ำคญักบังบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจ้ำ หรือปรำกฏว่ำ 

ขอ้มูลอ่ืนมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ 

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปี หำกขำ้พเจำ้สรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำร

เร่ืองดงักล่ำวกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนำ้ท่ีก ำกบัดูแลด ำเนินกำรแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 149 
 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 

และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพ่ือใหส้ำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ี

ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด  

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทั ในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ี

เก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง (ตำมควำมเหมำะสม) และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมี

ควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
โดยรวมปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่ว่ำจะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยู่ดว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือ ควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนั
เป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือว่ำมีสำระส ำคญัเม่ือ
คำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้่ำรำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกันจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี  

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพ
ตลอดกำรตรวจสอบ กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้รวมถึง 

- ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงินรวมและงบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และได้หลกัฐำนกำรสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในกำรแสดงควำมเห็นของ
ขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ี
เกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำร
แสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เท็จจริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

- ท ำควำมเขำ้ใจในระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีกำรตรวจสอบท่ีเหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมีประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำรทำงบญัชีและกำร
เปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท ำข้ึนโดยผูบ้ริหำร 

- สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำรและจำกหลกัฐำนกำร
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสยัอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ ถำ้ขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่
แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั  ขำ้พเจำ้ตอ้งกล่ำวไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้โดยให้ขอ้สังเกตถึงกำรเปิดเผยขอ้มูล



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
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ในงบกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถำ้กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ควำมเห็นของขำ้พเจำ้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำมเหตุกำรณ์
หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 

- ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลว่ำงบกำรเงินรวมและ งบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ในรูปแบบท่ีท ำใหมี้กำรน ำเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำรภำยในกลุ่มหรือกิจกรรมทำง
ธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทั เพ่ือแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล 
และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทัขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีส ำคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบตำมท่ีได้
วำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ได้
พบในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระ
และได้ส่ือสำรกับผู ้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลเก่ียวกับควำมสัมพันธ์ทั้ งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงข้ำพเจ้ำเช่ือว่ำมีเหตุผลท่ี
บุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขำ้พเจำ้ขำดควำม
เป็นอิสระ 

จำกเร่ืองท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพิ้จำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัมำกท่ีสุดในกำรตรวจสอบงบกำรเงิน
รวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรในปีปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีในรำยงำน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสำธำรณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่ำว หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน 
ข้ำพเจ้ำพิจำรณำว่ำไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดังกล่ำวในรำยงำนของข้ำพเจ้ำเพรำะกำรกระท ำดังกล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ได้อย่ำง
สมเหตุสมผลวำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสำธำรณะจำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

 
(นำงสำวปณิตำ โชติแสงมณีกลุ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำตเลขทะเบียน 9575 

บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ำกดั 

กรุงเทพฯ วนัท่ี 20 กมุภำพนัธ์ พ.ศ. 2563 
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