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เอกิสารแน์บั 1

รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับักิรรมกิาร ผูู้้บัริหาร ผูู้้ม่อำาน์าจ

ค์วิบัค์ุม เลข้าน์ุกิารบัริษััทั ผูู้้ทั่�ได้รับัมอบัหมายให้รับั

ผู้ิดชุอบัสูงสุดใน์สายงาน์บััญชุีและกิารเงิน์ และผูู้้ทั่�ได้

รับัมอบัหมายให้รับัผู้ิดชุอบัโดยตรงใน์กิารค์วิบัค์ุม

ดูแลกิารทัำาบััญชุี 

เอกิสารแน์บั 2

รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับักิรรมกิารข้องบัริษััทัย่อย

เอกิสารแน์บั 3

รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับัหัวิหน์้างาน์ตรวิจสอบัภูายใน์

เอกิสารแน์บั 4

ทัรัพัย์สิน์ทั่�ใชุ้ใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ

เอกิสารแน์บั 5

น์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร และ

จรรยาบัรรณธุรกิิจ 



เป็น์บัริษััทัชุั�น์น์ำาข้องประเทัศไทัยและภููมิภูาค์อาเซีียน์ทั่�ม่ค์วิามยั�งย่น์

ใน์ธุรกิิจสิน์ค์้าและบัริกิารด้าน์ค์วิามปลอดภูัย อาชุีวิอน์ามัย สิ�งแวิดล้อม

วิิสัยทััศน์์

พััน์ธกิิจ

วิัฒน์ธรรมองค์์กิร

มุ่งเน์้น์กิารเติบัโตโดย
กิารข้ยายตลาดทัั�งใน์
ประเทัศและภููมิภูาค์

อาเซีียน์

ตอบัสน์องค์วิาม
ต้องกิารข้องลูกิค์้า

ด้วิยสิน์ค์้าทั่�ม่ค์ุณภูาพั
ม่น์วิัตกิรรม ราค์าเหมาะสม

พัร้อมบัริกิารอย่าง
ผูู้้เชุี�ยวิชุาญ

สร้างระบับักิารทัำางาน์
ทั่�ม่ประสิทัธิภูาพั

ทััน์สมัย สามารถตอบั
สน์องลูกิค์้าได้อย่าง
รวิดเร็วิและถูกิต้อง

ม่ระบับับัริหาร
ทัรัพัยากิรมน์ุษัย์
ทั่�ม่ประสิทัธิภูาพั

เสริมสร้างวิัฒน์ธรรม
องค์์กิรทั่�ด่

สร้างมูลค์่าเพั่�มให้แกิ่
ผูู้้ม่ส่วิน์ได้เส่ยทัุกิฝ่่าย

อย่างเป็น์ธรรมและ
ต่อเน์่�อง

Professional
ทัำางาน์อย่างม่ออาชุีพั สู่ค์วิามสำาเร็จร่วิมกิัน์

Ownership Quotient
ทัุ่มเทัเกิิน์ร้อย เกิิน์กิวิ่าสิ�งทั่�ลูกิค์้าค์าดหวิัง

Honest And Integrity
ม่จริยธรรมต่อตน์เอง และส่วิน์รวิม

Learning And Continuous Improvement
กิล้าค์ิด กิล้าทัำา มุ่งสร้างสรรค์์สิ�งทั่�ด่กิวิ่า

Drive For Results And Achievement
มุ่งผู้ลลัพัธ์ข้องงาน์เพั่�อประโยชุน์์ส่วิน์รวิม

วิิสัยทััศน์์ พััน์ธกิิจ วิัฒน์ธรรมองค์์กิร
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ปี 2564

อัตราผู้ลตอบัแทัน์
ผูู้้ถ่อหุ้น์

24.16%

อัตรากิารจ่ายเงิน์ปัน์ผู้ล
ต่อกิำาไรสุทัธิ
81.78%

ปี 2563 ปี 2562

*	 เงิินปัันผลปัระจำำ�ปีั	2564	ในอััตร�	0.32	บ�ทต่อัหุ้้�น	ปัระกอับด้�วยเงิินปัันผลระหุ้ว่�งิก�ลในอััตร�	0.16	บ�ทต่อัหุ้้�น	และเงิินปัันผลสำำ�หุ้รับงิวด้	6	เดื้อันหุ้ลังิในอััตร�	
0.16	บ�ทต่อัหุ้้�น	โด้ยจำะนำ�เสำนอัพิิจำ�รณ�อัน้มััติต่อัท่�ปัระชุ้มัสำ�มััญผ้�ถืือัหุ้้�นปัระจำำ�ปีั	2565	ในวันท่�	27	เมัษ�ยน	2565

ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์
	 ร�ยได้�จำ�กก�รข�ยและก�รใหุ้�บริก�ร	 ล��นบ�ท

	 ต�นท้นข�ยและต�นท้นก�รใหุ้�บริก�ร	 ล��นบ�ท

	 กำ�ไรขั�นต�น	 ล��นบ�ท

	 กำ�ไรส้ำทธิิส่ำวนขอังิบริษัทใหุ้ญ่	 ล��นบ�ท

ฐาน์ะกิารเงิน์
	 สิำนทรัพิย์รวมั	 ล��นบ�ท

	 หุ้น่�สิำนรวมั	 ล��นบ�ท

	 ส่ำวนขอังิผ้�ถืือัหุ้้�นขอังิบริษัทใหุ้ญ่	 ล��นบ�ท

ข้้อมูลหุ้น์สามัญ
	 จำำ�นวนหุ้้�นสำ�มััญท่�อัอักและชุำ�ระเต็มัม้ัลค่่�	 ล��นหุ้้�น

	 ร�ค่�พิ�ร์ต่อัหุ้้�น	 บ�ท

	 ม้ัลค่่�ต�มับัญชุ่ต่อัหุ้้�น	 บ�ท

	 เงิินปัันผลจ่ำ�ยต่อัหุ้้�น*	 บ�ท

	 อััตร�ก�รจ่ำ�ยเงิินปัันผลต่อักำ�ไรส้ำทธิิ	 ร�อัยละ

อัตราส่วิน์ทัางกิารเงิน์
	 อััตร�ผลตอับแทนผ้�ถืือัหุ้้�น	 ร�อัยละ

	 อััตร�ผลตอับแทนจำ�กสิำนทรัพิย์	 ร�อัยละ

	 อััตร�กำ�ไรขั�นต�น	 ร�อัยละ

	 อััตร�กำ�ไรส้ำทธิิ	 ร�อัยละ

	 อััตร�ส่ำวนสำภ�พิค่ล่อังิ	 เท่�

	 อััตร�ส่ำวนหุ้น่�สิำนต่อัส่ำวนขอังิผ้�ถืือัหุ้้�น	 เท่�

 

 1,225.76 1,055.51 911.85

    938.17 781.38 675.85

 287.59 274.14 236.00

 81.89 73.86 41.42

 636.23 606.00 567.15

 288.06 278.85 266.16

 349.47 328.45 302.29

 202.50 202.50 202.50

 1.00 1.00 1.00

 1.72 1.62 1.49

 0.32 0.29 0.15

 81.78 91.71 75.95

 24.16 23.42 14.37

 16.90 15.95 9.63

 23.46 25.97 25.88

 6.66 6.94 4.45

 1.87 1.85 1.82

 0.83 0.85 0.88

ข้้อมูลทัางกิารเงิน์ทั่�สำาค์ัญ

ข้้อมูลจากิงบักิารเงิน์รวิม ณ วิัน์ทั่� 31 ธัน์วิาค์ม

รายได้จากิกิารข้ายและบัริกิาร (ล้าน์บัาทั) กิำาไรสุทัธิ (ล้าน์บัาทั)

ปี 2562

911.85

ปี 2563

1,055.51

ปี 2564

1,225.76

ปี 2562

41.42

73.86 81.89

ปี 2563 ปี 2564

4 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



บัริษััทัฯได้รับัผู้ลประเมิน์ด้าน์กิารกิำากิับั
ดูแลกิิจกิาร ประจำาปี 2564 ระดับั “ด่เลิศ” 
(Excellent CG Scoring) ต่อเน์่�องเป็น์ปีทั่� 7

บัริษััทัฯได้รับักิารรับัรองกิารเป็น์สมาชุิกิ
แน์วิร่วิมปฏิิบััติภูาค์เอกิชุน์ไทัยใน์
กิารต่อต้าน์ทัุจริต 
(CAC Certification)

บัริษััทัฯ ได้รับักิารค์ัดเล่อกิให้อยู่ใน์ Universe 
ข้องกิลุ่มหลักิทัรัพัย์ ESG100 
ประจำาปี 2564

บัริษััทัฯ ได้รับัผู้ลประเมิน์ค์ุณภูาพักิาร
จัดประชุุมสามัญผูู้้ถ่อหุ้น์ ประจำาปี 2564 
ด้วิย 100 ค์ะแน์น์เต็ม

รางวิัลและค์วิามภููมิใจ

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 5



น์ายบัุญชุัย สุวิรรณวิุฒิวิัฒน์์
ปัระธิ�นเจำ��หุ้น��ท่�บริหุ้�ร

รศ.ดร. เอกิจิตต์ จึงเจริญ
ปัระธิ�นกรรมัก�ร

สารจากิประธาน์

6 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



เรียน์ ทั่าน์ผูู้้ถ่อหุ้น์

	 ปีั	 2564	 นับเป็ันอ่ักหุ้น่�งิปีัท่�ปัระเทศไทยและทั�วโลกยังิค่งิต�อังิ

เผชิุญกับวิกฤตก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ด้ขอังิเชืุ�อัไวรัสำโค่วิด้-19	 อัย่�งิ

ต่อัเนื�อังิ	 อัย่�งิไรก็ต�มั	 ก�รเตร่ยมัก�รในก�รรับมืัอัทั�งิจำ�กภ�ค่รัฐ

และภ�ค่เอักชุน	 ก�รเร่งิด้ำ�เนินก�รฉ่ีด้วัค่ซ่ีนป้ัอังิกันโรค่โค่วิด้-19	 ท่�

ค่รอับค่ล้มัปัระชุ�กรในปัระเทศมั�กข่�นรวมัถ่ืงิก�รเร่ยนร้�ในก�รปัรับตัว

เพืิ�อัรับมืัอักับสำถื�นก�รณ์ดั้งิกล่�วในท้กภ�ค่ส่ำวน	 ทำ�ใหุ้�กิจำกรรมัท�งิ

เศรษฐกิจำม่ัทิศท�งิท่�ด่้ข่�นจำ�กปีัก่อัน	 ถ่ืงิแมั�ว่�ภ�พิรวมัจำะยังิอัย่้ใน

ชุ่วงิชุะลอัตัว

	 บริษัทได้�ม่ัก�รติด้ต�มัปัระเมันิสำถื�นก�รณอ์ัย่�งิตอ่ัเนื�อังิในก�ร

เตร่ยมัค่ว�มัพิร�อัมัและรับมืัอักับภ�วะวิกฤตดั้งิกล่�วต�มัแผนบริหุ้�ร

ค่ว�มัตอ่ัเนื�อังิขอังิธ้ิรกิจำ	ใหุ้�ม่ัก�รด้ำ�เนินก�รต�มัแผนกลย้ทธ์ิท่�กำ�หุ้นด้	

ก�รบริหุ้�รจำัด้ก�รค่ว�มัเสำ่�ยงิ	 ก�รทบทวนปัรับเปัล่�ยนกลย้ทธ์ิท่�ทัน

ต่อัสำถื�นก�รณ์	 ก�รเพิิ�มัทักษะค่ว�มัสำ�มั�รถืขอังิพินักงิ�นต่อัเนื�อังิ	

ตลอัด้จำนก�รพัิฒน�ปัรับปัร้งิระบบสำ�รสำนเทศในกระบวนก�รทำ�งิ�น

ใหุ้�สำ�มั�รถืรอังิรับกับสำภ�พิแวด้ล�อัมัท�งิธ้ิรกิจำท่�เปัล่�ยนแปัลงิได้�	ส่ำงิผล

ใหุ้�ผลก�รด้ำ�เนินงิ�นขอังิบริษัทในปีั	2564	เติบโตอัย่�งิต่อัเนื�อังิ	โด้ยม่ั

ร�ยได้�จำ�กก�รข�ยและก�รใหุ้�บริก�รรวมั	1,225.76	ล��นบ�ท	เพิิ�มัข่�น

ร�อัยละ	16.13	และม่ัผลกำ�ไรส้ำทธิิ	81.89	ล��นบ�ท	เพิิ�มัข่�นถ่ืงิร�อัยละ	

10.87	เมืั�อัเท่ยบกับปีัก่อัน	นับเป็ันอ่ักปีัท่�ท่�บริษัทม่ัผลก�รด้ำ�นินงิ�น

ส้ำงิส้ำด้เกินกว่�เป้ั�หุ้มั�ย

	 นอักจำ�กสำร��งิค่ว�มัเติบโตท�งิธ้ิรกิจำแล�ว	บริษัทยังิค่งิย่ด้มัั�นใน

หุ้ลักธิรรมั�ภิบ�ล	ติด้ต�มักำ�กับด้้แลใหุ้�บริษัทด้ำ�เนินธ้ิรกิจำเป็ันไปัด้�วย

ค่ว�มัโปัร่งิใสำ	 ม่ัค่ว�มัรับผิด้ชุอับต่อัผ้�ม่ัส่ำวนได้�เส่ำยท้กฝ่่�ย	 ด้��นก�ร

กำ�กับด้้แลกิจำก�ร	บริษัทได้�ม่ัก�รทบทวนเพิิ�มัมั�ตรก�รกำ�กับด้้แลเรื�อังิ

ก�รใชุ�ข�อัม้ัลภ�ยในและก�รซืี�อัข�ยหุ้ลักทรัพิย์	ด้��นก�รด้้แลผ้�ม่ัส่ำวนได้�

เส่ำยในชุว่งิสำถื�นก�รณโ์ค่วิด้	บริษัทใหุ้�ค่ว�มัสำำ�ค่ญัในก�รด้้แลพินกังิ�น

สำนับสำน้นอั้ปักรณ์ท่�จำำ�เปั็นเพิื�อัใหุ้�พินักงิ�นสำ�มั�รถืปัฏิิบัติงิ�นแบบ	

Work	from	Home	ได้�อัย่�งิไม่ัเป็ันอ้ัปัสำรรค่	รวมัถ่ืงิก�รใหุ้�ค่ว�มัสำำ�คั่ญ

ต่อัค่ว�มัปัลอัด้ภัย	 ส้ำขภ�พิขอังิพินักงิ�นและผ้�เก่�ยวข�อังิ	 จ่ำงิกำ�หุ้นด้

แนวท�งิปัฏิิบัติด้��นส้ำขอัน�มััยต่�งิๆ	 สำนับสำน้นอ้ัปักรณ์ป้ัอังิกันท่�

จำำ�เป็ัน	 และใหุ้�พินักงิ�นรับวัค่ซ่ีนค่รบต�มักำ�หุ้นด้	 ก�รปัรับปัร้งิ

กระบวนก�รทำ�งิ�นใหุ้�สำ�มั�รถืบริก�รล้กค่��ได้�อัย่�งิมั่ปัระสำิทธิิภ�พิ	

รวมัถ่ืงิก�รด้้แลสัำงิค่มัชุ้มัชุน	 โด้ยบริษัทม่ัส่ำวนชุ่วยสำนับสำน้นส่ำงิมัอับ

อ้ัปักรณ์ป้ัอังิกันเชืุ�อัโรค่	 ไปัยังิโรงิพิย�บ�ลและหุ้น่วยงิ�นต่�งิๆอัย่�งิ

ต่อัเนื�อังิ	 ด้�วยค่ว�มัม่้ังิมัั�นในก�รพิัฒน�ก�รด้ำ�เนินงิ�นใหุ้�ค่รอับค่ล้มั

มิัติเศรษฐกิจำ	 สัำงิค่มั	 และสิำ�งิแวด้ล�อัมัต�มัแนวท�งิก�รพัิฒน�อัย่�งิ

ยั�งิยืน	 ส่ำงิผลใหุ้�บริษัทได้�รับผลก�รปัระเมิันด้��นก�รกำ�กับด้้แลกิจำก�ร

ท่�ด่้อัย่้ในระดั้บ	 “ด่้เลิศ”	 เป็ันปีัท่�	 7	 ต่อัเนื�อังิ	 และได้�รับก�รคั่ด้เลือัก

ใหุ้�อัย่้ใน	Universe	ขอังิกล่้มัหุ้ลักทรัพิย์	ESG100	ปัระจำำ�ปีั	2564	ต่อั

เนื�อังิเป็ันปีัท่�	2	จัำด้โด้ยสำถื�บันไทยพัิฒน์	

	 บริษัทยังิค่งิม่้ังิมัั�นในก�รเป็ันอังิค์่กรท่�เติบโตอัย่�งิยั�งิยืน	 จำ�ก

เหุ้ต้ก�รณ์ภ�วะวิกฤตท่�ผ่�นมั�	 เป็ันก�รยำ��ใหุ้�บริษัทต�อังิเร่งิปัรับตัว

ปัรับเปัล่�ยนทิศท�งิกลย้ทธ์ิ	 พัิฒน�กระบวนก�รทำ�งิ�น	 พัิฒน�

บ้ค่ล�กร	ในก�รเพิิ�มัข่ด้ค่ว�มัสำ�มั�รถืท�งิก�รแข่งิขัน	สำร��งิโอัก�สำใน

ก�รขย�ยตัวท�งิธ้ิรกิจำ	และสำ�มั�รถืรอังิรบักับปััจำจัำยค้่กค่�มัและสำภ�พิ

แวด้ล�อัมัท�งิธ้ิรกิจำ	รวมัทั�งิเทค่โนโลย่ท่�ม่ัแนวโน�มัเปัล่�ยนแปัลงิไปัอัย่�งิ

รวด้เร็ว	 ซ่ี�งิค่ณะกรรมัก�รบริษัทม่ัค่ว�มัเชืุ�อัมัั�นว่�บริษัทม่ัศักยภ�พิ

เพ่ิยงิพิอัในก�รเปั็นอังิค์่กรท่�ขับเค่ลื�อันธ้ิรกิจำใหุ้�เติบโต	 สำ�มั�รถืสำร��งิ

ค้่ณค่่�แก่ผ้�ถืือัหุ้้�นและผ้�ม่ัส่ำวนได้�เส่ำยท้กฝ่่�ยได้�อัย่�งิยั�งิยืน	

	 ในน�มัขอังิค่ณะกรรมัก�รบริษัท	ผลธัิญญะ	จำำ�กัด้	(มัหุ้�ชุน)	ขอั

ขอับพิระค้่ณท่�นผ้�ถืือัหุ้้�น	ล้กค่��	ค่้่ค่��	และผ้�ม่ัส่ำวนได้�เส่ำยท้กฝ่่�ยท่�ใหุ้�

ค่ว�มัเชุื�อัมัั�นและสำนับสำน้นก�รด้ำ�เนินงิ�นขอังิบริษัทด้�วยด้่เสำมัอัมั�

และขอัขอับค้่ณค่ณะกรรมัก�ร	 ผ้�บริหุ้�ร	 และพินักงิ�นขอังิบริษัท

ท้กท่�นท่�เป็ันกำ�ลังิสำำ�คั่ญผลักดั้นใหุ้�บริษัทปัระสำบค่ว�มัสำำ�เร็จำอัย่�งิด่้ยิ�งิ	

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 7



รายงาน์ค์ณะกิรรมกิารตรวิจสอบั

เรียน์ ทั่าน์ผูู้้ถ่อหุ้น์

	 ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับ	ซ่ี�งิได้�รับก�รแต่งิตั�งิจำ�กค่ณะกรรมัก�ร

บริษัท	ปัระกอับด้�วยกรรมัก�รอิัสำระ	จำำ�นวน	3	ท่�นดั้งิน่�

1.	น�ยนพิด้ล	ธ่ิระบ้ตรวงิศ์ก้ล	 ปัระธิ�นกรรมัก�รตรวจำสำอับ

2.	น�ยสัำนติ	เน่ยมันิล	 กรรมัก�รตรวจำสำอับ

3.	ด้ร.พัิลลภ�	เรือังิรอังิ	 กรรมัก�รตรวจำสำอับ

	 ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับมั่หุ้น��ท่�และรับผิด้ชุอับในก�รกำ�กับ

ด้้แลก�รด้ำ�เนินกิจำก�รใหุ้�สำอัด้ค่ล�อังิกับกลย้ทธ์ิและนโยบ�ยธ้ิรกิจำ	ใหุ้�

ม่ัก�รปัฏิิบัติต�มัข�อักำ�หุ้นด้และกฏิหุ้มั�ยท่�เก่�ยวข�อังิ	 ม่ัก�รจัำด้ก�ร

และก�รค่วบค้่มัค่ว�มัเส่ำ�ยงิท�งิธ้ิรกิจำ	ม่ัก�รจัำด้ทำ�ร�ยงิ�นท�งิก�รเงิิน

และก�รเลือักใชุ�นโยบ�ยบัญชุ่ท่�เหุ้มั�ะสำมั		สำอับท�นใหุ้�บริษัทม่ัระบบ

ก�รค่วบค้่มัภ�ยในและก�รตรวจำสำอับภ�ยใน	 รวมัถ่ืงิก�รทำ�ร�ยก�ร

ระหุ้ว่�งิกันกับผ้�ท่�ม่ัสำว่นเก่�ยวข�อังิ	และก�รพิิจำ�รณ�คั่ด้เลือักและเสำนอั

แต่งิตั�งิผ้�สำอับบัญชุ่ขอังิบริษัท	 พิิจำ�รณ�ก�รเปัิด้เผยข�อัม้ัลขอังิบริษัท	

ใหุ้�ม่ัค่ว�มัถ้ืกต�อังิค่รบถื�วนและม่ัก�รปัฏิิบัติงิ�นอัย่�งิเป็ันอิัสำระ

	 ในระหุ้ว่�งิปีั	 2564	 ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับได้�จัำด้ใหุ้�ม่ัก�ร

ปัระชุ้มั	รวมั	6	ค่รั�งิ	โด้ยม่ัผ้�สำอับบัญชุ่	ผ้�อัำ�นวยก�รอั�ว้โสำฝ่่�ยบัญชุ่

และก�รเงิิน	 และผ้�อัำ�นวยก�รฝ่่�ยตรวจำสำอับภ�ยใน	 เข��ร่วมัปัระชุ้มั

ในว�ระท่�เก่�ยวข�อังิ	โด้ยสำร้ปัสำ�ระสำำ�คั่ญดั้งิน่�

1.	 สำอับท�นงิบก�รเงิินร�ยไตรมั�สำและงิบก�รเงิินปัระจำำ�ปัี	 2564	

ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับได้�สำอับท�นงิบก�รเงิินร�ยไตรมั�สำ	

โด้ยได้�สำอับถื�มัและรับฟัังิค่ำ�ชุ่�แจำงิจำ�กผ้�บริหุ้�รและผ้�สำอับบัญชุ่	

ในเรื�อังิค่ว�มัถ้ืกต�อังิ	 ค่รบถื�วน	 ก�รปัฏิิบัติต�มัหุ้ลักก�รบัญชุ่ท่�

รับรอังิทั�วไปั	ก�รเลือักใชุ�นโยบ�ยบัญชุ่	และก�รเปิัด้เผยข�อัม้ัลท่�

เพ่ิยงิพิอั	พิร�อัมัทั�งิรับทร�บข�อัสำังิเกตและแนวท�งิแก�ไขปััญหุ้�

ใหุ้�เกิด้ปัระโยชุน์แก่บริษัท	ซ่ี�งิค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับม่ัค่ว�มั

เห็ุ้นสำอัด้ค่ล�อังิกับผ้�สำอับบัญชุ่ว่�งิบก�รเงิินดั้งิกล่�วม่ัค่ว�มัถ้ืกต�อังิ

	 ต�มัท่�ค่วรในสำ�ระสำำ�คั่ญต�มัมั�ตรฐ�นก�รร�ยงิ�นท�งิก�รเงิิน

2.	 สำอับท�นและใหุ้�ค่ว�มัเห็ุ้นต่อัร�ยก�รท่�เก่�ยวโยงิกันหุ้รือัร�ยก�รท่�

	 อั�จำม่ัค่ว�มัขัด้แย�งิท�งิผลปัระโยชุน์	รวมัถ่ืงิก�รเปิัด้เผยข�อัม้ัลร�ยก�ร

	 ด้ังิกล่�วต�มัข�อักำ�หุ้นด้ขอังิตล�ด้หุ้ลักทรัพิย์แหุ้่งิปัระเทศไทย	

และสำำ�นักงิ�นค่ณะกรรมัก�รกำ�กับหุ้ลักทรัพิย์และตล�ด้หุ้ลักทรัพิย์

	 ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับม่ัค่ว�มัเห็ุ้นว่�	ร�ยก�รดั้งิกล่�วเป็ันร�ยก�ร

	 ท่�สำมัเหุ้ต้สำมัผล	และเป็ันปัระโยชุนส้์ำงิส้ำด้ต่อัก�รด้ำ�เนินธ้ิรกิจำขอังิ

บริษัทรวมัทั�งิม่ัก�รเปิัด้เผยข�อัม้ัลอัย่�งิถ้ืกต�อังิและค่รบถื�วน

3.	 สำอับท�นผลก�รด้ำ�เนินงิ�นตรวจำสำอับภ�ยในท่�ได้�ด้ำ�เนินก�รโด้ย

ฝ่่�ยตรวจำสำอับภ�ยในขอังิบริษัท	 ท่�ม่ัค่ว�มัเป็ันอิัสำระ	ต�มัแผน

งิ�นฝ่่�ยตรวจำสำอับภ�ยในปัระจำำ�ปีั	 2564	 เพืิ�อัใหุ้�ก�รค่วบค้่มั

ภ�ยในขอังิบริษัทมั่ปัระสำิทธิิภ�พิและปัระสำิทธิิผลและมั่ค่ว�มั

เพ่ิยงิพิอัขอังิระบบก�รค่วบค้่มัภ�ยใน

4.	 กำ�กับด้้แลงิ�นตรวจำสำอับภ�ยในโด้ยพิิจำ�รณ�ทบทวนกฎบัตร

ฝ่่�ยตรวจำสำอับภ�ยใน	 และด้ัชุน่ตัวชุ่�วัด้ผลงิ�นขอังิฝ่่�ยตรวจำ

สำอับภ�ยในต�มัแผนก�รตรวจำสำอับปีั	2564	รวมัทั�งิติด้ต�มัค่ว�มั

คื่บหุ้น��ก�รปัฏิิบัติงิ�นต�มัแผนก�รตรวจำสำอับปัระจำำ�ปีัเป็ันร�ย

ไตรมั�สำ

5.	 สำอับท�นกระบวนก�รปัฏิิบัติงิ�นใหุ้�เป็ันไปัต�มักฎหุ้มั�ย	ว่�ด้�วย

หุ้ลักทรัพิย์และตล�ด้หุ้ลักทรัพิย์	ข�อักำ�หุ้นด้ขอังิตล�ด้หุ้ลักทรัพิย์

และกฎหุ้มั�ยท่�เก่�ยวข�อังิกับธ้ิรกิจำขอังิบริษัท	 รวมัถ่ืงิก�รปัฏิิบัติ

ต�มัข�อักำ�หุ้นด้ขอังิบริษัท	 และข�อัผ้กพัินท่�บริษัทม่ัไว�กับบ้ค่ค่ล

ภ�ยนอัก	ซ่ี�งิค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับไมัพ่ิบปัระเด้น็ท่�เป็ันสำ�ระ

สำำ�ค่ัญในเรื�อังิก�รไมั่ปัฏิิบัติต�มักฎหุ้มั�ยและข�อักำ�หุ้นด้ขอังิ

ตล�ด้หุ้ลักทรัพิย์ฯและหุ้น่วยงิ�นกำ�กับท่�เก่�ยวข�อังิ	

น์ายน์พัดล ธ่ระบัุตรวิงศ์กิุล
ปัระธิ�นกรรมัก�รตรวจำสำอับ
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6.	 สำอับท�นกรอับก�รบริหุ้�รจำัด้ก�รเทค่โนโลย่สำ�รสำนเทศและ

มั�ตรก�รรักษ�ค่ว�มัมัั �นค่งิปัลอัด้ภัยขอังิระบบเทค่โนโลย่

สำ�รสำนเทศขอังิบริษัทเพิื�อัใหุ้�มัั�นใจำว่�ระบบสำ�รสำนเทศมั่ก�ร

ทำ�งิ�นอัย่�งิต่อัเนื�อังิและม่ัปัระสิำทธิิภ�พิ	รวมัทั�งิ	เพืิ�อัใหุ้�รอังิรับ

กฎหุ้มั�ยค้่�มัค่รอังิข�อัม้ัลส่ำวนบ้ค่ค่ลท่�ม่ัผลใชุ�บังิคั่บ	1	มิัถ้ืน�ยน	2565

7.	 สำอับท�นและใหุ้�ค่ว�มัเหุ้็นเก่�ยวกับมั�ตรก�รปัลอัด้ค่อัร์รัปัชุัน	

ในเรื�อังิค่ว�มัชัุด้เจำนเหุ้มั�ะสำมั	 และสำอัด้ค่ล�อังิกับนโยบ�ยก�ร

ต่อัต��นท้จำริตค่อัร์รัปัชัุนขอังิบริษัท	 รวมัทั�งิม่ักระบวนก�รนำ�

มั�ตรก�รไปัส่้ำก�รปัฏิิบัติจำริงิท่�ม่ัปัระสิำทธิิภ�พิและปัระสิำทธิิผล	

8.	 พิิจำ�รณ�ค่ัด้เลือัก	 เสำนอัแต่งิตั�งิและเสำนอัค่่�ตอับแทนผ้�สำอับ

บัญชุ่ปัระจำำ�ปัี	 2564	 เพืิ�อันำ�เสำนอัต่อัค่ณะกรรมัก�รบริษัทใหุ้�

ขอัอัน้มััติจำ�กท่�ปัระชุม้ัผ้�ถืือัหุ้้�นปัระจำำ�ปีั	2564	ซ่ี�งิค่ณะกรรมัก�ร

ตรวจำสำอับได้�พิิจำ�รณ�ผลก�รปัฏิิบัติงิ�น	 ค่ว�มัเป็ันอิัสำระและ

ค่ว�มัเหุ้มั�ะสำมัขอังิค่่�ตอับแทนแล�ว	เห็ุ้นค่วรเสำนอัแต่งิตั�งิ	โด้ย

ม่ัน�ยเสำถ่ืยร	วงิศ์สำนันท์		ผ้�สำอับบัญชุ่ทะเบ่ยนเลขท่�	3495	หุ้รือั

น�ยอัธิิพิงิศ์		อัธิิพิงิศ์สำก้ล	ผ้�สำอับบัญชุ่ทะเบ่ยนเลขท่�	3500		หุ้รือั

น�งิสำ�วก้ลธิิด้�	ภ�ส้ำรก้ล	ผ้�สำอับบัญชุ่ทะเบ่ยนเลขท่�	5946	หุ้รือั

น�งิสำ�วปัณติ�		โชุติแสำงิมัณ่ก้ล	ผ้�สำอับบญัชุ่ทะเบ่ยนเลขท่�	9575		

แหุ่้งิบริษัท	เอัเอ็ันเอัสำ	อัอัดิ้ท	จำำ�กัด้	เป็ันผ้�สำอับบัญชุ่ขอังิบริษัท

ปัระจำำ�ปีั	2564

	 ค่ณะกรรมัก�รตรวจำสำอับม่ัค่ว�มัเห็ุ้นว่�ในรอับปีั	 2564	 บริษัท

ม่ัระบบก�รกำ�กับด้้แลกิจำก�รและก�รค่วบค้่มัภ�ยในท่�เหุ้มั�ะสำมั	ก�ร

จำัด้ทำ�ร�ยงิ�นท�งิก�รเงิินแสำด้งิข�อัเท็จำจำริงิในสำ่วนท่�เปั็นสำ�ระสำำ�ค่ัญ

ค่รบถื�วน	 ถ้ืกต�อังิต�มัมั�ตรฐ�นก�รร�ยงิ�นท�งิก�รเงิินและเปิัด้เผย

ข�อัม้ัลเป็ันไปัต�มักฎหุ้มั�ยและข�อักำ�หุ้นด้ท่�เก่�ยวข�อังิ	 ม่ัก�รบริหุ้�ร

ค่ว�มัเส่ำ�ยงิท่�เพ่ิยงิพิอั	และม่ัก�รปัฏิิบัติต�มักฎหุ้มั�ย	ข�อักำ�หุ้นด้	และ

ข�อัผ้กพัินต่�งิๆ	และม่ัก�รเปัดิ้เผยร�ยก�รท่�เก่�ยวโยงิกนัอัย่�งิถ้ืกต�อังิ

และมั่ก�รปัฏิิบัติงิ�นท่�สำอัด้ค่ล�อังิกับระบบก�รกำ�กับด้้แลกิจำก�รท่�ด้่

อัย่�งิเพ่ิยงิพิอั	 ไม่ัพิบร�ยก�รผิด้พิล�ด้ท่�ม่ัสำ�ระสำำ�ค่ัญท่�จำะกระทบ

ฐ�นะก�รเงิินขอังิบริษัท	 รวมัทั�งิม่ัก�รพัิฒน�ปัรับปัร้งิระบบงิ�นใหุ้�

ม่ัค้่ณภ�พิและเหุ้มั�ะสำมักับสำภ�พิแวด้ล�อัมัท�งิธ้ิรกิจำ	อัย่�งิต่อัเนื�อังิ

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 9



รายงาน์ค์ณะกิรรมกิารบัริหารค์วิามเส่�ยง

เรียน์ ทั่าน์ผูู้้ถ่อหุ้น์

	 ค่ณะกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเสำ่�ยงิขอังิบริษัท	 ปัระกอับด้�วย
สำมั�ชุกิท่�เป็ันกรรมัก�รบรษัิท	ผ้�บริหุ้�ร	และผ้�ทรงิค้่ณว้ฒิจำ�กภ�ยนอัก	
จำำ�นวน	3	ค่น	ซ่ี�งิเป็ันผ้�ท่�ม่ัค่ว�มัร้�	ค่ว�มัสำ�มั�รถืท่�เป็ันปัระโยชุน์ต่อัก�ร
บริหุ้�รค่ว�มัเสำ่�ยงิขอังิบริษัท	 ซ่ี�งิได้�รับก�รแต่งิตั�งิจำ�กค่ณะกรรมัก�ร
บริษัท	เพืิ�อัทำ�หุ้น��ท่�ส่ำงิเสำริมัและสำนับสำน้นใหุ้�บริษัทม่ัก�รบริหุ้�รค่ว�มั
เสำ่�ยงิทั�วทั�งิอังิค่์กรและปัล้กฝ่ังิใหุ้�เปั็นสำ่วนหุ้น่�งิขอังิวัฒนธิรรมัอังิค่์กร	
โด้ยย่ด้ต�มักรอับแนวท�งิบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิต�มัหุ้ลัก	 COSO	 ERM	
Framework	 ม่้ังิไปัส่้ำก�รบรรล้วัตถ้ืปัระสำงิค่์และเปั้�หุ้มั�ยขอังิอังิค่์กร
อัย่�งิม่ัปัระสิำทธิิภ�พิและปัระสิำทธิิผล	โด้ยม่ัสำมั�ชิุก	จำำ�นวน	3	ค่น	ดั้งิน่�

1.	ผศ.ด้ร.ส้ำลักษมัณ์	ภัทรธิรรมัมั�ศ	ปัระธิ�นกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ
2.	น�ยบ้ญชัุย	ส้ำวรรณว้ฒิวัฒน์	 กรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ
3.	ด้ร.พัิลลภ�	เรือังิรอังิ	 กรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ

	 ในปีั	 2564	 ค่ณะกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเสำ่�ยงิม่ัก�รปัระชุ้มั	
จำำ�นวน	6	ค่รั�งิ	โด้ยค่ณะกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิเข��ร่วมัค่รบอังิค์่
ปัระชุ้มัท้กค่รั�งิ	สำร้ปัสำ�ระสำำ�คั่ญในก�รปัฏิิบัติหุ้น��ท่�ได้�	ดั้งิน่�

1.	 ปัฏิิบัติหุ้น��ท่�ต�มัท่�ได้�รับมัอับหุ้มั�ยจำ�กค่ณะกรรมัก�รบริษัท
ภ�ยใต�ขอับเขตอัำ�น�จำหุ้น��ท่�รับผิด้ชุอับต�มัท่�แสำด้งิไว�ในกฎบัตร
ค่ณะกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ	ฉีบับลงิวันท่�	10	พิฤศจิำก�ยน	
2563	ซ่ี�งิได้�ทำ�ก�รทบทวนค่ว�มัค่ว�มัเพ่ิยงิพิอัเหุ้มั�ะสำมัในก�ร
บริหุ้�รจัำด้ก�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิโด้ยไม่ัม่ัก�รเปัล่�ยนแปัลงิใด้ๆ	

2.	 พิิจำ�รณ�ปัรับปัร้งิค่้่มืัอับริหุ้�รค่ว�มัเสำ่�ยงิใหุ้�สำอัด้ค่ล�อังิเหุ้มั�ะสำมั
ต�มักรอับแนวท�งิ	COSO	ERM	2017	นำ�แนวท�งิมั�ปัรับใชุ�

	 ใหุ้�เหุ้มั�ะสำมักับบริบทอังิค่์กร	โด้ยมั่วัตถื้ปัระสำงิค่์เพิื�อัก�รบรรล้
	 เป้ั�หุ้มั�ยกลย้ทธ์ิอังิค์่กร

3.	 จำัด้ใหุ้�มั่ก�รพิัฒน�ระบบก�รร�ยงิ�นก�รค่วบค่้มัค่ว�มัเสำ่�ยงิใน
ก�รบริหุ้�รจัำด้ก�รสิำนค่��ค่งิค่ลังิ	 ด้�วยก�รพัิฒน�ระบบบริหุ้�ร
จัำด้ก�รค่ลังิสิำนค่��	WMS	ใหุ้�เกิด้ก�รเชืุ�อัมัโยงิระบบ	ERP	ในร้ปั
แบบ	Dashboard	เพืิ�อัปัระกอับก�รตดั้สิำนใจำในก�รบรหิุ้�รจำดั้ก�ร
ได้�อัย่�งิรวด้เร็ว	ถ้ืกต�อังิ	ค่รบถื�วน

4.	 ก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิกรณ่ธ้ิรกิจำหุ้ย้ด้ชุะงัิก	(BCP)	ต่อัเนื�อังิจำ�ก
ปัีท่�ผ่�นมั�อัันเนื�อังิจำ�กสำถื�นก�รณ์ก�รแพิร่ระบ�ด้ขอังิเชุื�อั

	 โค่วิด้-19	และกรณ่อืั�นใด้อัันอั�จำเกิด้ผลกระทบ	(ถื��ม่ั)	โด้ยก�ร
ปัระเมิันผลกระทบและกำ�หุ้นด้มั�ตรก�รก�รตอับสำนอังิท่�เหุ้มั�ะสำมั

	 ตลอัด้จำนก�รค่ำ�น่งิถ่ืงิค่ว�มัปัลอัด้ภัยในส้ำขอัน�มััยขอังิพินกังิ�น
บ้ค่ค่ลภ�ยในและบ้ค่ค่ลภ�ยนอัก	รวมัถ่ืงิค่ว�มัปัลอัด้ภัยภ�ยใน
สำถื�นปัระกอับก�รต�มัมั�ตรก�รขอังิกระทรวงิสำ�ธิ�รณส้ำขอัย่�งิ
เค่ร่งิค่รัด้

5.	 ก�รค่วบค้่มัและป้ัอังิกันค่ว�มัเส่ำ�ยงิด้��นค่ว�มัปัลอัด้ภัยขอังิระบบ
สำ�รสำนเทศ	 หุ้รือัภัยค้่กค่�มัด้��นเทค่โนโลย่ด้��นต่�งิๆ	 (Cyber	
Security)	ท่�อั�จำเกิด้ข่�น	เพืิ�อัใหุ้�มัั�นใจำได้�ว่�ระบบดั้งิกล่�วสำ�มั�รถื
สำนับสำน้นกระบวนก�รด้ำ�เนินธิ้รกิจำขอังิบริษัทใหุ้�เปั็นไปัอัย่�งิ
มั่ปัระสิำทธิิภ�พิ	ทั�งิน่�	หุ้มั�ยรวมัถ่ืงิก�รปัฏิิบัติต�มันโยบ�ยและ
พิระร�ชุบัญญัติค้่�มัค่รอังิข�อัม้ัลส่ำวนบ้ค่ค่ล	พิ.ศ.	2562	ท่�จำะม่ัผล
บังิคั่บใชุ�ในวันท่�	1	มิัถ้ืน�ยน	2565

6.	 ก�รด้ำ�เนินกระบวนก�รต่อัต��นท้จำริตค่อัร์รัปัชัุน	 มั�ตรก�ร
ค่วบค้่มัภ�ยในอังิค์่กรเพืิ�อัใหุ้�ม่ัระบบค่วบค้่มัภ�ยในท่�ด่้	เพ่ิยงิพิอั	
และเหุ้มั�ะสำมักับค่ว�มัเส่ำ�ยงิด้��นค่อัร์รัปัชัุน	เพืิ�อัใหุ้�สำอัด้ค่ล�อังิกบั
แบบปัระเมิันตนเอังิเพืิ�อัพัิฒน�ระบบต่อัต��นค่อัร์รัปัชัุน	สำำ�หุ้รับ
ก�รก�รยื�นขอัต่อัอั�ย้กระบวนก�รรับรอังิ	CAC	ท่�จำะค่รบกำ�หุ้นด้
ในปีั	2565

	 ค่ณะกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ	 ม่ัค่ว�มัมัั�นใจำว่�	 นโยบ�ย
และแผนก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิขอังิบริษัท	 ม่ัระบบก�รบริหุ้�รจัำด้ก�ร
ค่ว�มัเส่ำ�ยงิได้�อัย่�งิม่ัปัระสิำทธิิภ�พิ	 เหุ้มั�ะสำมั	ค่วบค้่มัใหุ้�อัย่้ในระดั้บ
ท่�ยอัมัรับได้�	สำอัด้ค่ล�อังิกับสำภ�วก�รณ์ท่�เปัล่�ยนแปัลงิไปั	ม่ัก�รปัฏิิบัติ
ต�มักฎหุ้มั�ยและมั�ตรฐ�นท่�เก่�ยวข�อังิอัย่�งิค่รบถื�วน	 ต�มัแนวท�งิ
ก�รกำ�กับด้้แลกิจำก�รท่�ด่้

ผู้ศ.ดร.สุลักิษัมณ์ ภูัทัรธรรมมาศ
ปัระธิ�นกรรมัก�รบริหุ้�รค่ว�มัเส่ำ�ยงิ

10 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



รายงาน์ค์ณะกิรรมกิารสรรหาและกิำาหน์ดค์่าตอบัแทัน์

เรียน์ ทั่าน์ผูู้้ถ่อหุ้น์

	 ค่ณะกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนทำ�หุ้น��ท่�สำรรหุ้�
และพิิจำ�รณ�ค่่�ตอับแทนขอังิกรรมัก�รและผ้�บริหุ้�รระด้บัส้ำงิใหุ้�เป็ันไปั
ด้�วยค่ว�มัโปัร่งิใสำและเป็ันธิรรมั	 โด้ยอังิค์่ปัระกอับขอังิค่ณะกรรมัก�ร
สำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนปัระกอับด้�วยกรรมัก�รอัย่�งิน�อัย	
3	 ท่�น	 และต�อังิม่ักรรมัก�รอัิสำระอัย่�งิน�อัยก่�งิหุ้น่�งิ	 และปัระธิ�น
กรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนต�อังิเป็ันกรรมัก�รอิัสำระ	 ม่ั
ว�ระด้ำ�รงิตำ�แหุ้น่งิค่ร�วละ	3	ปีั	

	 ค่ณะกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทน	 ปัระกอับด้�วย
กรรมัก�ร	3	ท่�น	ดั้งิน่�	

1.	รศ.ด้ร.เอักจิำตต์	จ่ำงิเจำริญ	 ปัระธิ�นกรรมัก�รสำรรหุ้�และ
	 	 กำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทน	/	กรรมัก�รอิัสำระ
2.	น�ยนพิด้ล	ธ่ิระบ้ตรวงิศ์ก้ล	 กรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้
	 	 ค่่�ตอับแทน	/	กรรมัก�รอิัสำระ
3.	พิลเอักชัุยวัฒน์	สำท�อันด่้	 กรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้		
	 	 ค่่�ตอับแทน/กรรมัก�รอิัสำระ

	 ในปีั	 2564	 ม่ัก�รปัระชุ้มัค่ณะกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�
ตอับแทนจำำ�นวน	3	ค่รั�งิ	สำร้ปัสำ�ระสำำ�คั่ญในก�รปัฏิิบัติหุ้น��ท่�	ดั้งิน่�

1.	 พิิจำ�รณ�โค่รงิสำร��งิอังิค่์ปัระกอับและค่้ณสำมับัติค่ณะกรรมัก�ร
บริษัทต�มั	 Board	 Skill	 Matrix	 คั่ด้เลือักบ้ค่ค่ลท่�ม่ัค้่ณสำมับัติ
เหุ้มั�ะสำมัท่�จำะด้ำ�รงิตำ�แหุ้น่งิกรรมัก�รบริษัทต�มัหุ้ลักเกณฑ์์และ
กระบวนก�รสำรรหุ้�ขอังิบริษัท	โด้ย

1.1	 เสำนอัแต่งิตั�งิบ้ค่ค่ลเพิื�อัเปั็นกรรมัก�รแทนกรรมัก�รท่�พิ�น
ตำ�แหุ้น่งิต�มัว�ระในก�รปัระชุ้มัสำ�มััญผ้�ถืือัหุ้้�น	 โด้ยเปัิด้
โอัก�สำแก่ผ้ �ถืือัหุ้้ �นสำ่วนน�อัยเสำนอับ้ค่ค่ลท่�มั่ค่้ณสำมับัติ
เหุ้มั�ะสำมัเพืิ�อัคั่ด้เลือักเข��มั�ด้ำ�รงิตำ�แหุ้น่งิกรรมัก�รเป็ัน

	 ก�รล่วงิหุ้น��	เมืั�อัค่รบกำ�หุ้นด้ปัร�กฎว่�ไม่ัม่ัผ้�ถืือัหุ้้�นร�ยใด้
	 นำ�เสำนอัชืุ�อับ้ค่ค่ลเพืิ�อัรับก�รพิิจำ�รณ�เลือักตั�งิเป็ันกรรมัก�ร	
1.2	 พิิจำ�รณ�ค่้ณสำมับัติและบทบ�ทก�รปัฏิิบัติหุ้น��ท่�ในปัีท่�

ผ่�นมั�ขอังิกรรมัก�รท่�อัอักต�มัว�ระจำำ�นวน	3	ค่น	ได้�แก่
	 รศ.ด้ร.เอักจำิตต์	 จ่ำงิเจำริญ	 ตำ�แหุ้น่งิ	 กรรมัก�รอัิสำระ	

ด้ร.พัิลลภ�	เรือังิรอังิ	ตำ�แหุ้น่งิ	กรรมัก�รอิัสำระ	และ	น�ย
บ้ญชัุย	ส้ำวรรณว้ฒิวัฒน์	ตำ�แหุ้น่งิ	กรรมัก�ร	เสำนอัท่�ปัระชุ้มั
สำ�มััญผ้�ถืือัหุ้้�นปัระจำำ�ปีั	 2564	 เพืิ�อัแต่งิตั�งิกลับเข��ด้ำ�รงิ
ตำ�แหุ้น่งิอ่ักว�ระหุ้น่�งิ	

1.3	 พิิจำ�รณ�สำรรหุ้�กรรมัก�รเข��ด้ำ�รงิตำ�แหุ้น่งิกรรมัก�รอัสิำระ	
จำำ�นวน	1	ค่น	ได้�แก่	น�ยวิศร้ต	ศร่โรจำนก้ล	เท่�ว�ระท่�เหุ้ลือัอัย่้

	 แทน	น�ยชุวลิต	หุ้วังิธิำ�รงิ	กรรมัก�รท่�ล�อัอักในระหุ้ว�่งิปัี	
ทั�งิน่�	เป็ันไปัต�มักระบวนก�รสำรรหุ้�กรรมัก�รขอังิบริษัท

2.	 พิิจำ�รณ�กำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนค่ณะกรรมัก�รบริษัทและค่ณะกรรมัก�ร
	 ชุ้ด้ย่อัย	ปัระจำำ�ปีั	2564	โด้ยพิิจำ�รณ�หุ้ลักเกณฑ์์ค่่�ตอับแทนท่�

ม่ัค่ว�มัเหุ้มั�ะสำมัและสำอัด้ค่ล�อังิกบัขอับเขตภ�ระหุ้น��ท่�ค่ว�มัรับ
ผิด้ชุอับขอังิกรรมัก�รแต่ละค่น	อัย่้ในระดั้บเด่้ยวกับอ้ัตสำ�หุ้กรรมั

	 ท่�ม่ัลักษณะใกล�เค่่ยงิกัน	 ท่�สำ�มั�รถืจ้ำงิใจำและรักษ�กรรมัก�รท่�ม่ั
ค่ว�มัร้�ค่ว�มัสำ�มั�รถืในก�รปัฏิิบัติหุ้น��ท่�ใหุ้�กับบริษัทอังิค์่ปัระกอับ

	 ค่่�ตอับแทนท่�ม่ัค่ว�มัชัุด้เจำนและโปัร่งิใสำ	โด้ยนำ�เสำนอัต่อัค่ณะกรรมัก�ร
	 บริษัทเห็ุ้นชุอับ	ก่อันเสำนอัใหุ้�ท่�ปัระชุ้มัผ้�ถืือัหุ้้�นพิิจำ�รณ�อัน้มััติ	และ
	 ได้�เปิัด้เผยข�อัม้ัลค่่�ตอับแทนไว�ในแบบแสำด้งิร�ยก�รข�อัม้ัลปัระจำำ�ปีั

3.	 พิิจำ�รณ�นำ�เสำนอัหุ้ลักเกณฑ์์ในก�รปัระเมิันผลปัฏิิบัติงิ�น	และ
กำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนสำำ�หุ้รบัผ้�บริหุ้�รระดั้บส้ำงิท่�เหุ้มั�ะสำมัเปัน็ไปั
ต�มัหุ้ลักเกณฑ์์ท่�บริษัทกำ�หุ้นด้

4.	 นำ�เสำนอัปัรับโค่รงิสำร��งิอังิค่์กรฝ่่�ยทรัพิย�กรมัน้ษย์ใหุ้�ร�ยงิ�น
	 ตรงิต่อัปัระธิ�นเจำ��หุ้น��ท่�บริหุ้�ร	เพืิ�อัสำนับสำน้นก�รบริหุ้�รงิ�น

ขอังิปัระธิ�นเจำ��หุ้น��ท่�บริหุ้�ร	 ในด้��นก�รบริหุ้�รทรัพิย�กร
มัน้ษย์ในเชิุงิกลย้ทธ์ิท่�สำ�มั�รถืรอังิรับก�รเปัล่�ยนแปัลงิ	สำอัด้ค่ล�อังิ

	 กับทิศท�งิก�รเติบโตขอังิบริษัทในอัน�ค่ต	พิร�อัมักันน่�ได้�พิิจำ�รณ�
นำ�เสำนอัแต่งิตั�งิผ้�บริหุ้�รระดั้บส้ำงิ	ได้�แก่	น�ยภัสำรพิงิษ์	หุ้วังิธิำ�รงิ

	 ใหุ้�ด้ำ�รงิตำ�แหุ้น่งิผ้�อัำ�นวยก�รฝ่่�ยทรัพิย�กรมัน้ษย์	 ต�มั
โค่รงิสำร��งิอังิค์่กร	

5.	 พิิจำ�รณ�นำ�เสำนอักรอับงิบปัระมั�ณเก่�ยวกับก�รปัรับเงิินเด้ือัน
	 และโบนัสำปัระจำำ�ปีัขอังิกล่้มับริษัท	ในอััตร�ท่�เหุ้มั�ะสำมั	สำอัด้ค่ล�อังิ
	 กับผลก�รด้ำ�เนินงิ�นขอังิบริษัท	และอััตร�ค่่�ตอับแทนตล�ด้ใน

ธ้ิรกิจำท่�ใกล�เค่่ยงิกัน

	 ค่ณะกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทนได้�ปัฏิิบัติหุ้น��ท่�
ค่รบถื�วนต�มัท่�ได้�ระบ้ไว�ในกฎบัตรค่ณะกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้
ค่่�ตอับแทนท่�ได้�รับก�รอัน้มััติจำ�กค่ณะกรรมัก�รบรษัิท	โด้ยใชุ�ค่ว�มัร้�
ค่ว�มัสำ�มั�รถื	ค่ว�มัระมััด้ระวังิ	และค่ว�มัเป็ันอิัสำระอัย่�งิเพ่ิยงิพิอัใน
ก�รใหุ้�ค่ว�มัเห็ุ้นและข�อัเสำนอัแนะเพืิ�อัปัระโยชุน์โด้ยรวมัขอังิบริษัท

รศ.ดร. เอกิจิตต์ จึงเจริญ 
ปัระธิ�นกรรมัก�รสำรรหุ้�และกำ�หุ้นด้ค่่�ตอับแทน
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ค์ณะกิรรมกิารบัริษััทั

รศ.ดร.เอกิจิตต์ จึงเจริญ

ประธาน์กิรรมกิาร
กิรรมกิารอิสระ
ประธาน์กิรรมกิารสรรหาและกิำาหน์ดค์่าตอบัแทัน์

1

น์ายน์พัดล ธ่ระบัุตรวิงศ์กิุล

กิรรมกิารอิสระ
ประธาน์กิรรมกิารตรวิจสอบั
กิรรมกิารสรรหาและกิำาหน์ดค์่าตอบัแทัน์

2

น์ายธัน์ยา หวิังธำารง 

กิรรมกิาร

7

น์ายบัุญชุัย สุวิรรณวิุฒิวิัฒน์์

กิรรมกิาร
กิรรมกิารบัริหารค์วิามเส่�ยง
ประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บัริหาร

3

น์ายวิิศรุต ศรีโรจน์กิุล 

กิรรมกิารอิสระ

8

น์ายสัน์ติ เน์่ยมน์ิล

กิรรมกิารอิสระ
กิรรมกิารตรวิจสอบั

4 ดร.พััลลภูา เรืองรอง

กิรรมกิารอิสระ
กิรรมกิารตรวิจสอบั

5 พัลเอกิ ชุัยวิัฒน์์ สทั้อน์ด่

กิรรมกิารอิสระ
กิรรมกิารสรรหาและกิำาหน์ดค่์าตอบัแทัน์

6
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ค์ณะผูู้้บัริหาร

น์ายบัุญชุัย สุวิรรณวิุฒิวิัฒน์์

ประธาน์เจ้าหน้์าทั่�บัริหาร
รักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายเทัค์โน์โลยส่ารสน์เทัศ

1

น์ายธัน์ยา หวิังธำารง

รองประธาน์เจ้าหน์้าทั่�บัริหาร
สายงาน์กิารตลาดและข้าย
รักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายบััญชุีและกิารเงิน์

2

น์างสาวิประไพัพั่ศ วิิริยะบัุบัผู้า

ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายข้าย
สนิ์ค้์าด้าน์กิารค์วิบัค์มุสภูาพัแวิดล้อม (CE)
รักิษัากิารผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายจัดซืี�อและค์ลังสิน์ค้์า

4

น์ายน์ิธิภูัทัร เพัศประเสริฐ

ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายข้าย
สิน์ค้์าด้าน์ค์วิามปลอดภัูย อาชีุวิอน์ามัยและ
สภูาพัแวิดลอ้มใน์กิารทัำางาน์ (SAFETY) กิลุม่ 2

6

น์างสาวิกิมลภูพัพัรรณ พััวิพััน์ธ์สกิุล

ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายตรวิจสอบัภูายใน์

3

น์ายภูราดร แพัร่ภูัทัร

ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายข้าย 
สิน์ค์้าด้าน์ค์วิามปลอดภูัย อาชุีวิอน์ามัย และ
สภูาพัแวิดลอ้มใน์กิารทัำางาน์(SAFETY) กิลุ่ม 1

5

น์ายภูัสร์พังษั์ หวิังธำารง

ผูู้้อำาน์วิยกิารฝ่่ายทัรัพัยากิรมน์ุษัย์

7
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กิารประกิอบัธุรกิิจ
และผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์

ส่วิน์ทั่� 1

• โค์รงสร้างและกิารดำาเน์ิน์งาน์ข้องกิลุ่มบัริษััทั
• กิารบัริหารจัดกิารค์วิามเส่�ยง
• กิารข้ับัเค์ล่�อน์ธุรกิิจเพั่�อค์วิามยั�งย่น์ 
• กิารวิิเค์ราะห์และค์ำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดกิาร 
• ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค์ัญอ่�น์



โค์รงสร้างและกิารดำาเน์ิน์งาน์ข้องกิลุ่มบัริษััทั
1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วิสัยทัศน์  
“เป็นบริษทัชั้นน ำของประเทศไทยและภูมิภำคอำเซียนท่ีมีควำมยัง่ยนืในธุรกิจสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั ส่ิงแวดลอ้ม” 

พนัธกิจ 
 มุ่งเนน้กำรเติบโตโดยกำรขยำยตลำดทั้งในประเทศและภูมิภำคอำเซียน  
 ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ดว้ยสินคำ้ท่ีมีคุณภำพ มีนวตักรรม รำคำเหมำะสม พร้อมบริกำรอยำ่งผูเ้ช่ียวชำญ 
 สร้ำงระบบกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ ทนัสมยั สำมำรถตอบสนองลูกคำ้ไดอ้ยำ่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
 มีระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภำพ เสริมสร้ำงวฒันธรรมองคก์รที่ดี 
 สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำยอยำ่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง 

นโยบาย 
 สร้ำงควำมเจริญเติบโตอยำ่งมัน่คงดว้ยอตัรำกำรขยำยตวัอตัรำก ำไรสุทธิไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 15 ต่อปี 
 ขยำยธุรกิจทำงดำ้นควำมปลอดภยัและส่ิงแวดลอ้มและธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง โดยวธีิกำรลงทุนโดยตรง และกำรควบรวมกิจกำร   
 รักษำระบบกำรท ำงำนท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลและพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง 
 รักษำระบบกำรบริหำรงำนท่ีมีธรรมำภิบำล โดยยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรมอยำ่งเคร่งครัด 
 ปฏิบติัตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งโดยเคร่งครัด 
 ส่งเสริมบุคลำกรท่ีเก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกำ้วหนำ้ 
 ดูแลรักษำ ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คู่คำ้ และผูเ้ก่ียวขอ้งโดยดีและสม ่ำเสมอ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั้ งเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์เร่ิมแรกเพ่ือ
จ ำหน่ำยเมล็ดธัญพืชและสินคำ้ทำงกำรเกษตร โดยบริษทัไดมี้กำรหยุดด ำเนินกิจกำรไประยะหน่ึง กระทัง่ในปี 2521 บริษทัไดเ้ปล่ียนประเภท
ธุรกิจมำเป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน กวำ่ 40 ปี บริษทัถือเป็นหน่ึงในผูน้ ำท่ีมี
กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้อย่ำงครบวงจร และไดข้ยำยธุรกิจไปยงัธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ตั้งแต่กำรให้บริกำรออกแบบ ผลิต 
รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ำ กำรบ ำรุงรักษำ รวมถึงกำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง   

เป้าหมายในการด าเนินธุรกจิ  
 เป้ำหมำยในกำรด ำเนินธุรกิจในระยะยำวบริษทัมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจในเป็น บริษัทช้ัน
น าของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนท่ีมีความยั่งยืนในธุรกจิสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม เป็นองคก์รท่ีมี
ควำมเติบโตทำงธุรกิจ สำมำรถสร้ำงคุณค่ำให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย พร้อมดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มไดอ้ย่ำง
มัน่คงและต่อเน่ือง  โดยมีเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนในระยะ 3-5 ปี ดงัน้ี 

 กำรสร้ำงกำรเติบโตจำกกำรด ำเนินธุรกิจหลกัดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม ผำ่นกำรด ำเนินงำนของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย ในกลุ่มลูกคำ้อุตสำหกรรมเดิม และขยำยลูกคำ้ไปยงักลุ่มอุตสำหกรรมอ่ืนๆเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำด  

 กำรขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ในกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตระหนักและตอ้งกำรควำมปลอดภยัในกำรท ำกิจกรรม
หรือกำรใชชี้วิตประจ ำวนัปกติ โดยกำรพฒันำสินคำ้และบริกำรให้สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรลูกคำ้ รวมถึงพฒันำช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยท่ีสำมำรถเขำ้ถึงไดง่้ำยเพ่ือรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่ำวได ้     

 กำรพฒันำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ กระบวนกำรด ำเนินงำนและกำรพฒันำบุคลำกรท่ีสำมำรถรองรับกบักลยุทธ์กำรเติบโต
ของบริษทั 

 กำรสร้ำงควำมตระหนักรับรู้ในกำรเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นควำมปลอดภยัและสุขภำวะท่ีดี ทั้งในกำรท ำงำนและกำรใชชี้วิตประจ ำวนั 
เป็นท่ียอมรับของลูกคำ้ทุกกลุ่ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ำย  
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 ปี 2565 ประเมินภำพรวมเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีทิศทำงปรับตวัดีข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีแรงสนบัสนุนจำกภำค
กำรส่งออกท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัตำมภำวะเศรษฐกิจโลก กำรลงทุนของทั้งภำครัฐและเอกชน ถึงแมจ้ะยงัมีผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิดระลอกใหม่ แต่คำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลกระทบในระยะส้ัน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีกำรติดตำม ประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกลชิ้ด 
รวมถึงปัจจยัคุกคำมอ่ืนๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ตระหนักถึงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงก ำหนดกลยทุธ์ใน
กำรพฒันำดำ้นกำรตลำดเพ่ือขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ในกลุ่มลูกคำ้บุคคลและผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยัในกำร
ท ำกิจกรรมหรือกำรใชชี้วิตประจ ำวนั ควบคู่กบักำรขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมหลกัและตลำดอุตสำหกรรมใหม่อ่ืนท่ีมีทิศทำงเติบโต
ในอนำคต ส ำหรับปี 2565 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนหลกัยงัคงเป็นแผนกำรพฒันำต่อเน่ืองจำกปีก่อน ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำง 
กระบวนกำรท ำงำน และพฒันำทกัษะบุคลำกรให้สำมำรถรองรับกบัทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยก ำหนดเป้ำหมำยตำมตำมแผนกล
ยุทธ์ประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององคก์รดำ้นต่ำงๆถูกถ่ำยทอดไปยงัพนักงำนทุกหน่วยงำน
ของบริษทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัเพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคอ์งคก์ร  
 เป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์แบ่งเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

 กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงดำ้นกำรเงิน โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมจำก 3 ธุรกิจ
หลกั ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและงบประมำณค่ำใชจ่้ำยไดต้ำมแผนงำน 

 ดำ้นกำรพฒันำตลำดและลูกคำ้ กำรพฒันำดำ้นกำรตลำด เพ่ิมควำมพึงพอใจเพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมและลูกคำ้
หน่วยงำนภำครัฐ และกำรพฒันำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพ่ือรองรับตลำดผูบ้ริโภค กำรพฒันำสินคำ้รองรับอุตสำหกรรมท่ีเป็น
แนวโน้มในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงตรำสินคำ้ของตนเอง (Own Brand) และสร้ำงภำพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Brand) เพื่อเพ่ิม
กำรรับรู้ เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 

 ดำ้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกระบวนกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและสินคำ้คงคลงั และปรับปรุงระบบบริหำรจดักำรลูกคำ้และกำรพฒันำช่องทำงกำรส่ือสำร
ออนไลน์ต่ำงๆ 

 ดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพและสมรรถนะของบุคคลำกร เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั กำรสร้ำงทกัษะและมีวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2521  บริษทัเร่ิมด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

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 ้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 

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 โดยไดรั้บผลประเมินดำ้น
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
 

16 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 ปี 2565 ประเมินภำพรวมเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีทิศทำงปรับตวัดีข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมีแรงสนบัสนุนจำกภำค
กำรส่งออกท่ีคำดว่ำจะขยำยตวัตำมภำวะเศรษฐกิจโลก กำรลงทุนของทั้งภำครัฐและเอกชน ถึงแมจ้ะยงัมีผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของ
ไวรัสโควิดระลอกใหม่ แต่คำดกำรณ์ว่ำจะส่งผลกระทบในระยะส้ัน อย่ำงไรก็ตำม บริษทัมีกำรติดตำม ประเมินสถำนกำรณ์อย่ำงใกลชิ้ด 
รวมถึงปัจจยัคุกคำมอ่ืนๆ ท่ีอำจเกิดข้ึนในอนำคต ตระหนักถึงสภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว จึงก ำหนดกลยทุธ์ใน
กำรพฒันำดำ้นกำรตลำดเพ่ือขยำยกำรด ำเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคำ้ใหม่ในกลุ่มลูกคำ้บุคคลและผูบ้ริโภคท่ีมีควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยัในกำร
ท ำกิจกรรมหรือกำรใชชี้วิตประจ ำวนั ควบคู่กบักำรขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรมหลกัและตลำดอุตสำหกรรมใหม่อ่ืนท่ีมีทิศทำงเติบโต
ในอนำคต ส ำหรับปี 2565 กลยุทธ์ในกำรด ำเนินงำนหลกัยงัคงเป็นแผนกำรพฒันำต่อเน่ืองจำกปีก่อน ท่ีมุ่งเน้นกำรพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำง 
กระบวนกำรท ำงำน และพฒันำทกัษะบุคลำกรให้สำมำรถรองรับกบัทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั โดยก ำหนดเป้ำหมำยตำมตำมแผนกล
ยุทธ์ประจ ำปีท่ีผ่ำนกำรอนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั ซ่ึงกลยุทธ์และเป้ำหมำยขององคก์รดำ้นต่ำงๆถูกถ่ำยทอดไปยงัพนักงำนทุกหน่วยงำน
ของบริษทัใชเ้ป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัเพ่ือใหบ้รรลุถึงวตัถุประสงคอ์งคก์ร  
 เป้ำหมำยเชิงกลยทุธ์แบ่งเป็น 4 ดำ้น ไดแ้ก่ 

 กำรสร้ำงกำรเติบโตทำงดำ้นกำรเงิน โดยก ำหนดเป้ำหมำยกำรเติบโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรให้บริกำรรวมจำก 3 ธุรกิจ
หลกั ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 10 - 15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนและงบประมำณค่ำใชจ่้ำยไดต้ำมแผนงำน 

 ดำ้นกำรพฒันำตลำดและลูกคำ้ กำรพฒันำดำ้นกำรตลำด เพ่ิมควำมพึงพอใจเพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิมและลูกคำ้
หน่วยงำนภำครัฐ และกำรพฒันำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเพ่ือรองรับตลำดผูบ้ริโภค กำรพฒันำสินคำ้รองรับอุตสำหกรรมท่ีเป็น
แนวโน้มในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงตรำสินคำ้ของตนเอง (Own Brand) และสร้ำงภำพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Brand) เพื่อเพ่ิม
กำรรับรู้ เป็นท่ีรู้จกัเพ่ิมข้ึน 

 ดำ้นกำรปรับปรุงกระบวนกำรภำยใน กำรพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรกระบวนกำรด ำเนินงำน 
กำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนและสินคำ้คงคลงั และปรับปรุงระบบบริหำรจดักำรลูกคำ้และกำรพฒันำช่องทำงกำรส่ือสำร
ออนไลน์ต่ำงๆ 

 ดำ้นกำรพฒันำศกัยภำพและสมรรถนะของบุคคลำกร เพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนั กำรสร้ำงทกัษะและมีวฒันธรรมท่ี
สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญ 
กำรเปล่ียนแปลงและพฒันำกำรท่ีส ำคญัของบริษทั สรุปไดด้งัน้ี 

ปี 2521  บริษทัเร่ิมด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน 

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 ้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค 

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 โดยไดรั้บผลประเมินดำ้น
กำรก ำกบัดูแลกิจกำรอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
 

ปี 2556  บริษทัจดัตั้งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วตัถุประสงคเ์พ่ือจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัและอำชีวอนำมยัให้กบัลูกคำ้
ในกลุ่มหน่วยงำนรำชกำร มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ลำ้นบำท 
 บริษทัจดัตั้ง บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพูชำ เพ่ือด ำเนินธุรกิจ
ดำ้นกำรจดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคบริโภค ในสดัส่วนร้อยละ 100 อยำ่งไรก็ตำม บริษทัไดห้ยดุกำรด ำเนินงำนใน
บริษทัยอ่ย เน่ืองจำกยงัไม่มีแผนธุรกิจท่ีเหมำะสมรองรับ และเพ่ือลดภำระค่ำใชจ่้ำยทั้งหมดของบริษทัยอ่ย 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั SET Award 2013 ดำ้นกำรรำยงำนบรรษทัภิบำล จำกตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดำ้น
กำรก 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 ้ ำเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยำ่งครบ
วงจร ตั้งแต่กำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ กำรให้บริกำรออกแบบ ก่อสร้ำง บ ำรุงรักษำระบบ ให้ลูกคำ้ทั้งหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยมี
มูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ลำ้นบำท และต่อมำในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลำ้น
บำท บริษทัลงทุนในหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนในบริษทัยอ่ย โดยมีมูลค่ำเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ลำ้นบำท 
 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2557 มีมติให้บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 162 ลำ้นบำท โดยออกหุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 27 ลำ้นหุ้น 
มูลค่ำท่ีตรำไว ้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 “คณะกรรมกำรแห่ง
ปี 2558 หรือ Board of the Year Awards 2015 
 บริษทัร่วมลงนำมประกำศเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต (CAC)  

ปี 2559  บริษทัเพ่ิมทุนจดทะเบียนเป็น 251 ลำ้นบำท โดยจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 40.50 ลำ้นหุ้น เสนอขำยแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ในอตัรำ 4 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 40.50 ลำ้นหุ้น เพ่ือรองรับกำรออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทั คร้ังท่ี1 (PHOL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน และจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนอีก 8 ลำ้นหุ้น เพ่ือรองรับกำร
ออกและจดัสรรใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษทั 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  
 บริษทัได้รับประกำศนียบตัรรับรองกำรต่ออำยุกำรเป็นสมำชิกแนวร่วมปฏิบติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริต Thailand’s 
Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 
 บริษทัไดรั้บรำงวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรำงวลัหุ้นย ัง่ยืน ประจ ำปี 2562 กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

ปี 2563  บริษทัไดรั้บกำรประเมินคุณภำพรำยงำนดำ้นบรรษทัภิบำล จำกผลส ำรวจของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) อยู่
ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 
 บริษทัได้รับรำงวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรำงวลัหุ้นย ัง่ยืน ประจ ำปี 2563 ต่อเน่ืองปีท่ี 2 กลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 
 บริษทัฯ ไดรั้บกำรคดัเลือกให้เขำ้อยูใ่นท ำเนียบ “บริษทัวิถีย ัง่ยนืท่ีน่ำลงทุน” หรือ ESG Emerging List และเป็นหลกัทรัพยใ์น Universe 
ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ประจ ำปี 2563 โดย สถำบนัไทยพฒัน์ 

ปี 2564  บริษทัไดรั้บกำรประเมินคุณภำพรำยงำนดำ้นบรรษทัภิบำล จำกผลส ำรวจของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษทัไทย (IOD) อยู่
ในระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7 
 บริษทัไดรั้บกำรคดัเลือกให้อยูใ่น Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ประจ ำปี 2564 ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 2 โดย หน่วยงำน ESG Rating 
ของสถำบนัไทยพฒัน์ 
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2 ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 
บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน  

(Occupational Safety, Health and Environment Products) หรือ SAFETY 
2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (Control Environment Products) หรือ CE 
3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค (Water Solution Products) หรือ WATER 

โครงสร้างรายได้ 
โครงสร้างรายไดข้องบริษทัตามงบการเงินรวมในปี 2562 ถึงปี 2564 แบ่งตามกลุ่มสินคา้และบริการไดด้งัน้ี 

หน่วย:ลา้นบาท 
กลุ่มสินค้าและบริการ ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 

จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน จ านวน สัดส่วน 
1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนา
มยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY) 

889.88 72.60% 800.40 75.83% 719.42 78.90% 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม 
สภาพแวดลอ้ม (CE) 

305.75 24.94% 214.93 20.36% 167.96 18.42% 

3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้า 
เพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

30.13 2.46% 40.18 3.81% 24.48 2.68% 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,225.76  100% 1,055.51  100%  911.85  100% 

ลกัษณะผลติภัณฑ์ 
 บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑอ์อกเป็น 3 กลุ่มสินคา้และบริการ คือ 
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  
(Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY) 

 
 กลุ่มสินคา้หรือบริการท่ีใชเ้พ่ือสร้างความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดยบริษทัถือเป็น
หน่ึงในผูน้ าท่ีมีการจดัจ าหน่ายสินคา้ท่ีหลากหลายมากกวา่ 3,000 รายการ ภายใตต้ราสินคา้ท่ีมีช่ือเสียง โดยบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทน
จ าหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ และมีตราสินคา้ท่ีบริษทัไดรั้บการแต่งตั้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตรา
สินคา้ Microgard ตราสินคา้ Ansell และตราสินคา้ Chemtex นอกจากน้ี บริษทัไดพ้ฒันาตราสินคา้เป็นของตนเอง ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS 
และ ROCC กลุ่มสินคา้หรือบริการท่ีใชเ้พ่ือสร้างความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังาน ผูใ้ชง้าน หรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังานหรือใน
สถานท่ีต่างๆ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงัน้ี 

 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบัติงานใช้สวมใส่บน
อวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะท างาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากสภาวะแวดลอ้ม
ในการท างาน เช่น อันตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เช้ือโรค เป็นต้น รวมถึงอุปกรณ์ท่ีบุคคลทั่วไปใช้ใน
ชีวติประจ าวนัเพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด 
ภาวะฝุ่ นละอองท่ีเกินค่ามาตรฐาน หรือการป้องกนัอนัตรายจากการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การเล่นกีฬา เป็นตน้  
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 โดยสินคำ้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ี ครอบคลุมอุปกรณ์ท่ีใช้ปกป้องร่ำงกำยตั้งแต่ศีรษะจรดเทำ้ เช่น หมวก
นิรภยั แว่นตำนิรภยั ท่ีครอบหู อุดหู หน้ำกำกป้องกนัฝุ่ นและสำรเคมี อุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ ถุงมือนิรภยั รองเทำ้
นิรภยั ชุดป้องกนัสำรเคมีและเช้ือโรค ชุดผจญเพลิง อุปกรณ์ป้องกนักำรตกจำกท่ีสูง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอ่ืนๆ   

ตรำสินคำ้ส ำคญั ไดแ้ก่  

 

 

 

 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Safety and Environment Products) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อสร้ำงควำม
ปลอดภยัในโรงงำนอุตสำหกรรม สถำนประกอบกำร หรือสถำนท่ีต่ำงๆ เช่น เคร่ืองตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอำกำศ 
อุปกรณ์ช ำระลำ้งตำและล ำตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยำ้ย และถ่ำยเทสำรเคมี อุปกรณ์ถ่ำยเทอำกำศ อุปกรณ์ล็อกนิรภยั ป้ำยเพื่อ
ควำมปลอดภยั เป็นตน้ 
ตรำสินคำ้ส ำคญั ไดแ้ก่  

 

 

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environment Products หรือ CE)  

 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีใชค้วบคุมสภำพแวดลอ้มให้มีควำมสะอำด ปลอดภยัในสถำนท่ีปฏิบติังำนท่ีตอ้งกำรกำรควบคุม เช่น   ห้องปลอด
เช้ือในโรงพยำบำลหรือสถำนพยำบำล ห้องสะอำด หรือห้องปลอดเช้ือ (Clean room) ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่ม
อุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตยำ กลุ่มอุตสำหกรรมผลิตเคร่ืองมือแพทย ์ท่ีจ  ำเป็นตอ้งมีกำรควบคุมส่ิงปนเป้ือน 
อนุภำคขนำดเลก็และฝุ่ นละอองต่ำงๆ ท่ีมำจำกผูป้ฏิบติังำน เคร่ืองจกัร กระบวนกำรผลิตรวมทั้งอำกำศภำยนอก ซ่ึงส่ิงเหล่ำน้ีสำมำรถส่งผลให้
ผลิตภณัฑห์รือช้ินงำนไม่มีคุณภำพ สินคำ้ในหมวดน้ี ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์ส ำหรับสวมใส่ในหอ้งคลีนรูม อุปกรณ์ส ำหรับหอ้งคลีนรูม เช่น ผำ้
เช็ดช้ินงำน อุปกรณ์ท ำควำมสะอำด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์เป็นตน้ 

ตรำสินคำ้ส ำคญั ไดแ้ก่  
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคำ้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเกือบทุก
อุตสำหกรรมในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวสิำหกิจ ท่ีตอ้งกำรสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้บัพนกังำนและสภำพแวดลอ้มทัว่ไป
ในสถำนท่ีท ำงำน หรือตอ้งกำรใหก้ระบวนกำรผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
ทั้งดว้ยควำมสมคัรใจของลูกคำ้เองหรือตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีกฎหมำย กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีเป็นลูกคำ้หลกัของบริษทั 

 ส ำหรับกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกระบวนกำรท ำงำน
หรือกระบวนกำรผลิตภำยในห้องสะอำด (Clean Room) รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง ท่ีให้ควำมส ำคญักบัควำม
สะอำดของช้ินงำน ควำมต้องกำรควบคุมสภำวะควำมต้ำนทำนของผิวสัมผสั ท่ีอำจน ำไปสู่สภำวะไฟฟ้ำสถิตย  ์ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิตได ้  

 นอกจำกน้ี ในปี 2564 บริษทัยงัมุ่งเน้นขยำยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไปยงักลุ่มลูกคำ้รำยย่อยหรือกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งกำรสร้ำง
ควำมปลอดภยัในชีวิตประจ ำวนั จำกกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ หรือเพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีเกิดจำกสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ภำวะโรค
ระบำด ภำวะฝุ่ นละออง อำกำศเป็นพิษ เป็นตน้  

 ปี 2564 บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้กลุ่มผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 68 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้ริกำรรวม  

 2. กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้ำนคำ้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ทั้งในระดบัท่ีด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ ร้ำนคำ้
ขำยส่ง และร้ำนคำ้ขำยปลีก ซ่ึงท ำให้กำรกระจำยสินคำ้เขำ้ไปถึงลูกคำ้ไดใ้นวงกวำ้งข้ึน ปี 2564 บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้น้ีคิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 32 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 

กลยุทธ์ทางการตลาด  
 - ด้านผลติภัณฑ์ บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์วำ่ 4,000 รำยกำร คุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ ท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และมีกำรจดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมำเพ่ือน ำเสนอลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรเพ่ิมประเภทสินคำ้
ใหม่ และกำรพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง  นอกจำกน้ี บริษทัยงัสำมำรถจดัหำผลิตภณัฑ์ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ในกรณีท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงจำกท่ีสินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยอยู ่ท ำใหส้ำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยได ้
 - การบริการ บริษทัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรส่ังซ้ือของลูกคำ้ เพ่ือมำใชใ้นกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรและประมำณกำรส่ังซ้ือ 
สำมำรถส ำรองสินคำ้ไดอ้ยำ่งเพียงพอ มีระบบกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบกำรจดัส่งท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือใหก้ำรส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลำ มี
กำรฝึกอบรมพนักงำนขำยอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ิมควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นสินคำ้ สำมำรถให้บริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และจดัอบรมให้
ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัและสินคำ้แก่ลูกคำ้ รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือเขำ้ร่วมงำนจดันิทรรศกำรดำ้นควำมปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคำ้ ใน
กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคำ้  
 - นโนบายการก าหนดราคา บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนต่ำงจำกตน้ทุน ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ปริมำณกำรส่ังซ้ือ เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และควำมสัมพนัธ์คู่คำ้ ผูผ้ลิต หรือเจำ้ของแบรนด ์และพิจำรณำถึงรำคำตลำด
ของสินคำ้ รำคำเป็นไปอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม โดยบริษทัจะมีกำรสรรหำแหล่งผลิตสินคำ้ หรือผูข้ำยสินคำ้รำยใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภำพและรำคำ สำมำรถบริหำรตน้ทุนสินคำ้เพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัได ้รวมถึงกำรพฒันำสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของ
บริษทัเอง  
 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้บริษทั ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทัเป็นหลกั ประจ ำอยู่
ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ภำคกลำง จงัหวดัปทุมธำนี และส ำนกังำนสำขำ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ภำคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  
 1. กลุ่มผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) กลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยในกลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และ
สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคำ้ในอุตสำหกรรมต่ำงๆเกือบทุก
อุตสำหกรรมในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนภำครัฐและรัฐวสิำหกิจ ท่ีตอ้งกำรสร้ำงควำมปลอดภยัใหก้บัพนกังำนและสภำพแวดลอ้มทัว่ไป
ในสถำนท่ีท ำงำน หรือตอ้งกำรใหก้ระบวนกำรผลิตเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล รวมถึงควำมตอ้งกำรท่ีจะเสริมสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร 
ทั้งดว้ยควำมสมคัรใจของลูกคำ้เองหรือตอ้งปฏิบติัตำมกฎระเบียบท่ีกฎหมำย กลุ่มอุตสำหกรรมท่ีเป็นลูกคำ้หลกัของบริษทั 

 ส ำหรับกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคำ้โรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีกระบวนกำรท ำงำน
หรือกระบวนกำรผลิตภำยในห้องสะอำด (Clean Room) รวมถึงกระบวนกำรท ำงำนตั้งแต่ตน้ทำงจนถึงปลำยทำง ท่ีให้ควำมส ำคญักบัควำม
สะอำดของช้ินงำน ควำมต้องกำรควบคุมสภำวะควำมต้ำนทำนของผิวสัมผสั ท่ีอำจน ำไปสู่สภำวะไฟฟ้ำสถิตย  ์ซ่ึงอำจส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิตได ้  

 นอกจำกน้ี ในปี 2564 บริษทัยงัมุ่งเน้นขยำยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยไปยงักลุ่มลูกคำ้รำยย่อยหรือกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีตอ้งกำรสร้ำง
ควำมปลอดภยัในชีวิตประจ ำวนั จำกกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ หรือเพ่ือป้องกนัอนัตรำยท่ีเกิดจำกสภำพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เช่น ภำวะโรค
ระบำด ภำวะฝุ่ นละออง อำกำศเป็นพิษ เป็นตน้  

 ปี 2564 บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้กลุ่มผูบ้ริโภคขั้นสุดทำ้ย คิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 68 ของรำยไดจ้ำกกำรขำย
และกำรใหบ้ริกำรรวม  

 2. กลุ่มลูกค้าท่ีเป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คำ้ทำงธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้ำนคำ้ซ่ึงเป็นผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ทั้งในระดบัท่ีด ำเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ ร้ำนคำ้
ขำยส่ง และร้ำนคำ้ขำยปลีก ซ่ึงท ำให้กำรกระจำยสินคำ้เขำ้ไปถึงลูกคำ้ไดใ้นวงกวำ้งข้ึน ปี 2564 บริษทัมีกำรขำยสินคำ้ให้กลุ่มลูกคำ้น้ีคิดเป็น
สัดส่วนประมำณร้อยละ 32 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 

กลยุทธ์ทางการตลาด  
 - ด้านผลติภัณฑ์ บริษทัมีกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้ท่ีมีควำมหลำกหลำย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์วำ่ 4,000 รำยกำร คุณภำพเป็นไปตำม
มำตรฐำนควำมปลอดภยัทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ภำยใตต้รำสินคำ้ท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ียอมรับ ท ำใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของ
ลูกคำ้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำย และมีกำรจดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมำเพ่ือน ำเสนอลูกคำ้อย่ำงต่อเน่ือง รวมถึงกำรเพ่ิมประเภทสินคำ้
ใหม่ และกำรพฒันำสินคำ้ท่ีเป็นตรำสินคำ้ของบริษทัเอง  นอกจำกน้ี บริษทัยงัสำมำรถจดัหำผลิตภณัฑ์ตำมท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร ในกรณีท่ีลูกคำ้
ตอ้งกำรสินคำ้ท่ีมีคุณสมบติัแตกต่ำงจำกท่ีสินคำ้ท่ีบริษทัจดัจ ำหน่ำยอยู ่ท ำใหส้ำมำรถรองรับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยได ้
 - การบริการ บริษทัมีระบบกำรจดัเก็บขอ้มูลกำรส่ังซ้ือของลูกคำ้ เพ่ือมำใชใ้นกำรวิเครำะห์ควำมตอ้งกำรและประมำณกำรส่ังซ้ือ 
สำมำรถส ำรองสินคำ้ไดอ้ยำ่งเพียงพอ มีระบบกำรบริหำรคลงัสินคำ้และระบบกำรจดัส่งท่ีมีประสิทธิภำพเพ่ือใหก้ำรส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลำ มี
กำรฝึกอบรมพนักงำนขำยอย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ิมควำมรู้ควำมเช่ียวชำญในดำ้นสินคำ้ สำมำรถให้บริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง และจดัอบรมให้
ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยัและสินคำ้แก่ลูกคำ้ รวมถึงกำรให้ควำมร่วมมือเขำ้ร่วมงำนจดันิทรรศกำรดำ้นควำมปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคำ้ ใน
กรณีท่ีลูกคำ้ตอ้งกำร นอกจำกน้ี บริษทัมีกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรใหบ้ริกำรแก่ลูกคำ้อยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบั
ลูกคำ้  
 - นโนบายการก าหนดราคา บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนต่ำงจำกตน้ทุน ซ่ึงข้ึนอยู่กบั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ปริมำณกำรส่ังซ้ือ เง่ือนไขกำรช ำระเงิน และควำมสัมพนัธ์คู่คำ้ ผูผ้ลิต หรือเจำ้ของแบรนด ์และพิจำรณำถึงรำคำตลำด
ของสินคำ้ รำคำเป็นไปอย่ำงยุติธรรมและเหมำะสม โดยบริษทัจะมีกำรสรรหำแหล่งผลิตสินคำ้ หรือผูข้ำยสินคำ้รำยใหม่อย่ำงสม ่ำเสมอเพ่ือ
เปรียบเทียบคุณภำพและรำคำ สำมำรถบริหำรตน้ทุนสินคำ้เพ่ิมควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัได ้รวมถึงกำรพฒันำสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของ
บริษทัเอง  
 - การจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสินคำ้บริษทั ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทัเป็นหลกั ประจ ำอยู่
ทั้งท่ีส ำนกังำนใหญ่ภำคกลำง จงัหวดัปทุมธำนี และส ำนกังำนสำขำ 2 แห่ง ไดแ้ก่ ภำคเหนือท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ ภำคตะวนัออกท่ีจงัหวดัระยอง 

และจดัใหมี้พนักงำนขำยดูแลพ้ืนท่ีขำยในส่วนท่ีสำขำยงัไม่ครอบคลุมไดแ้ก่ พ้ืนท่ีภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ ท ำใหดู้แลพ้ืนท่ีขำยไดค้ลอบคลุม 
ในเขตพ้ืนท่ี ท่ีพนกังำนขำยของบริษทัไม่สำมำรถใหบ้ริกำรไดค้รอบคลุม บริษทัเพ่ิมช่องทำงกำรจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำหำคู่คำ้ทำงธุรกิจเพ่ือให้
เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในเขตพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึงบริษทัจะให้กำรสนบัสนุนในดำ้นต่ำงๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั้งสองฝ่ำย เช่น 
กำรให้ควำมรู้เร่ืองสินคำ้ สนับสนุนกิจกรรมทำงกำรตลำด เป็นตน้ ช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ บริษทัพิจำรณำหำคู่คำ้เพ่ือเป็น
ตวัแทนจ ำหน่ำยสินคำ้ของบริษทัในต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี บริษทัยงัขำยสินคำ้ผ่ำนทำงลูกคำ้ในประเทศ ท่ีเป็นลกัษณะตวัแทนจ ำหน่ำยน ำ
สินคำ้ไปจ ำหน่ำยในประเทศนั้นๆ 

 ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้รำยย่อยหรือกลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไป บริษทัจดัให้มีช่องทำงจ ำหน่ำยผ่ำนพนักงำนขำยทำงโทรศพัท ์และช่องทำง
จ ำหน่ำยสินคำ้ทำงออนไลน์ ผำ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั ไดแ้ก่ www.pholonline.com เพือ่ใหสิ้นคำ้ของบริษทัเป็นที่รู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำนลูกคำ้
ไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมุ่งเน้นจ ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีสำมำรถใชง้ำนไดใ้น สภำพแวดลอ้มทัว่ไป กำรใช้
ชีวิตประจ ำวนั หรือกำรท ำกิจกรรมต่ำงๆ และกำรขยำยช่องทำงกำรกำรจัดจ ำหน่ำยไปยงัเว็บไซต์ซ้ือขำยสินค้ำออนไลน์ เช่น LAZADA 
SHOPEE ช่องทำงส่ือสังคมออนไลน์ รวมถึงร้ำนคำ้ปลีกในกลุ่มผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้ง เพื่อให้สินคำ้ของบริษทัเป็นที่รู้จกัในวงกวำ้ง ขยำยฐำน
ลูกคำ้ไปยงักลุ่มลูกคำ้รำยยอ่ยและกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึน  

 - การโฆษณาส่งเสริมการขาย บริษทัมีกำรจดัท ำ โปรโมชัน่ส่งเสริมกำรขำยสินคำ้ หมุนเวียนสับเปล่ียนอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือกระตุน้
ยอดขำยในแต่ละกลุ่มลูกคำ้ และมีกิจกรรมทำงกำรตลำดเพ่ือให้เขำ้ถึงลูกคำ้มำกข้ึน และกำรพฒันำช่องทำงกำรส่ือสำรออนไลน์ โดยบริษทั
จดัท ำเวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรให้ควำมรู้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั น ำเสนอผลิตภณัฑแ์ละวิธีกำรใชง้ำนท่ี
ถูกตอ้ง เพ่ือเป็นกำรประชำสัมพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นท่ีรู้จกั และเพ่ิมกำรรับรู้ในกำรเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นควมปลอดภยั อำชีวอนำมยัของบริษทัอย่ำง
เป็นวงกวำ้ง   

การจัดหาผลติภัณฑ์ 
 กำรจดัหำผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน และกลุ่มสินคำ้
และบริกำรดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มของบริษทั มีทั้งจำกกำรส่ังซ้ือในประเทศและต่ำงประเทศ โดยในปี 2564 ยอดกำรส่ังซ้ือสินคำ้จำก
ต่ำงประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 54 และยอดกำรส่ังซ้ือสินคำ้จำกในประเทศประมำณร้อยละ 46 ของยอดกำรส่ังซ้ือทั้งหมด ส ำหรับ
กำรซ้ือสินคำ้ในประเทศเป็นกำรซ้ือจำกทั้งผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ในประเทศและผูผ้ลิตเจำ้ของตรำสินคำ้และกำรซ้ือสินคำ้จำกต่ำงประเทศส่วน
ใหญ่จะเป็นกำรซ้ือสินคำ้จำกเจำ้ของตรำสินคำ้ เป็นลกัษณะแต่งตั้งบริษทัเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยรำยเดียวในประเทศ (Sole/Exclusive Distributor) 
และตวัแทนจ ำหน่ำยทัว่ไป (Non-exclusive Distributor)  

 ส ำหรับสินค้ำภำยใต้ตรำสินค้ำของบริษัท คือ ตรำสินค้ำ SYNOS และ ROCC บริษัทได้ว่ำจ้ำงผูผ้ลิตทั้ งภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ ซ่ึงบริษทัมีกำรพฒันำสินคำ้ใหม่ๆ ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2564 มีรำยกำรสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของ
บริษทักว่ำ 500 รำยกำร มีรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 25% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและกำร
ใหบ้ริกำรรวม เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีสัดส่วนรำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้ภำยใตต้รำสินคำ้ของบริษทัคิดเป็นประมำณ 23% ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยและกำรใหบ้ริกำรรวม 

 ในช่วง 3 ปีท่ีผ่ำนมำ บริษทัไม่มีกำรพ่ึงพิงผูจ้ดัหน่ำยและผูผ้ลิตรำยใดรำยหน่ึงเกินร้อยละ 20 ของยอดซ้ือ และไม่มีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มจำกกระบวนกำรจดัหำผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพำทหรือถูกฟ้องร้องเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค  
Water Solution Products หรือ WATER  

 
 กำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรรับออกแบบ และวศิวกรรมงำนโครงสร้ำง ผลิต ติดตั้งหรือรับก่อสร้ำง
ระบบ ในรูปแบบ กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลักษณะ Build-Own-
Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  ตลอดจนกำรบริกำรดูแลควบคุมระบบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจัดจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 
 กำรให้บริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวิศวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำ มุ่งเน้นใน

ระบบจดักำรน ้ำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวเิครำะห์ผลในหอ้งปฏิบติักำร งำนซ่อมบ ำรุงและ
งำนบริกำรหลังกำรขำย โดยรูปแบบกำรให้บริกำรแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ กำรรับก่อสร้ำง 
Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-
Operate-Transfer หรือ BOT  

 กำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำ ส ำเร็จรูป จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบ
บ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรองตะกอน เคร่ืองอดัตะกอน เคร่ืองสูบ
น ้ำ ถงัเก็บน ้ำ ระบบบ ำบดัน ้ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module)  

 กำรใหบ้ริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

 โดยระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีบริษทัให้บริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งตำมควำมตอ้งกำรใช้งำน และคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำร ไดแ้ก่ 
ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ ระบบผลิตน ้ำประปำและน ้ำด่ืม ระบบผลิตน ้ำบริสุทธ์ิ ระบบผลิตน ้ำจืดจำกน ้ำทะเล  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค มีดงัน้ี 
  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงอำจจะเกิดจำกลกัษณะของ
กำรด ำเนินงำน ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีขำดแคลนน ้ำ หรือมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำท่ีสูง โดยนอกจำกจะสำมำรถลดมลพิษจำกกำรปล่อยน ้ำเสียลงสู่แหล่ง
น ้ำ ยงัสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำได ้ โดยกำรผลิตน ้ำจำกแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติหรือจำกกำรบ ำบดัน ้ำเสีย ซ่ึงสำมำรถเลือกใชร้ะบบท่ี
เหมำะสมกบัแหล่งน ้ำและคุณภำพของน ้ำท่ีตอ้งกำรส ำหรับแต่ละประเภทของกิจกำร อีกทั้งยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพน ้ำส ำหรับกำรใชง้ำน
เฉพำะดำ้น เช่น โรงพยำบำล หรือห้องวจิยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม จำกกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดลอ้ม ท ำใหบ้ริษทัมีโอกำสในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและท่ีพักอาศัย ประกอบดว้ยกิจกำรโรงแรม ท่ีพกัอำศยัหรืออำคำรขนำดใหญ่ เช่น บำ้นพกัอำศยัขนำดใหญ่ 
คอนโดมิเนียม หรืออำคำรส ำนกังำน ซ่ึงมีปริมำณและค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำสูง โดยสำมำรถเลือกขนำดและประเภทระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ือใหไ้ด้
น ้ ำในระดบัคุณภำพท่ีตอ้งกำร เช่น น ้ำประปำ น ้ำด่ืม หรือน ้ำรดน ้ำตน้ไม ้ เป็นตน้ 
 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบำล ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ีมีปริมำณกำรผลิตน ้ำยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร
ใชน้ ้ ำ ท ำใหเ้กิดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 
 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ ลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูรั้บเหมำโครงกำร ซ่ึงตอ้งกำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วงส ำหรับในส่วนของ
ระบบจดักำรน ้ำ หรือตอ้งกำรซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์ไปเพ่ือก่อสร้ำงระบบ  
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 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค  
Water Solution Products หรือ WATER  

 
 กำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำอย่ำงครบวงจร ตั้งแต่กำรรับออกแบบ และวศิวกรรมงำนโครงสร้ำง ผลิต ติดตั้งหรือรับก่อสร้ำง
ระบบ ในรูปแบบ กำรรับก่อสร้ำง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลักษณะ Build-Own-
Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  ตลอดจนกำรบริกำรดูแลควบคุมระบบ กำรบ ำรุงรักษำ และกำรจัดจ ำหน่ำย
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทัแบ่งกำรด ำเนินงำนออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงัน้ี 
 กำรให้บริกำรดำ้นกำรส ำรวจ กำรออกแบบและวิศวกรรม งำนโครงสร้ำง กำรผลิต รับก่อสร้ำง และติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำ มุ่งเน้นใน

ระบบจดักำรน ้ำเพ่ือตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรใชน้ ้ ำ ซ่ึงรวมถึงกำรติดตำมผล กำรวเิครำะห์ผลในหอ้งปฏิบติักำร งำนซ่อมบ ำรุงและ
งำนบริกำรหลังกำรขำย โดยรูปแบบกำรให้บริกำรแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ข้ึนอยู่กับควำมต้องกำรของลูกค้ำ ได้แก่ กำรรับก่อสร้ำง 
Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งำนโครงกำรสัมปทำนในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-
Operate-Transfer หรือ BOT  

 กำรจดัจ ำหน่ำยเคร่ืองจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำ ส ำเร็จรูป จดัจ ำหน่ำยผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัระบบ
บ ำบดัน ้ ำประเภทต่ำงๆ ท่ีใชใ้นระดบัอุตสำหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสำรกรองตะกอน เคร่ืองอดัตะกอน เคร่ืองสูบ
น ้ำ ถงัเก็บน ้ำ ระบบบ ำบดัน ้ำชุดอุปกรณ์ส ำเร็จ (Module)  

 กำรใหบ้ริกำรดูแลควบคุมระบบและกำรบ ำรุงรักษำเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

 โดยระบบบ ำบดัน ้ ำดีหรือน ้ ำเสียท่ีบริษทัให้บริกำรกบัลูกคำ้ แบ่งตำมควำมตอ้งกำรใช้งำน และคุณภำพของน ้ ำท่ีตอ้งกำร ไดแ้ก่ 
ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย ระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ือน ำกลบัมำใชใ้หม่ ระบบผลิตน ้ำประปำและน ้ำด่ืม ระบบผลิตน ้ำบริสุทธ์ิ ระบบผลิตน ้ำจืดจำกน ้ำทะเล  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
 ลกัษณะกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยในกลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ืออุปโภคและบริโภค มีดงัน้ี 
  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ประกอบดว้ยโรงงำนอุตสำหกรรมท่ีมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำเป็นจ ำนวนมำก ซ่ึงอำจจะเกิดจำกลกัษณะของ
กำรด ำเนินงำน ตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีขำดแคลนน ้ำ หรือมีค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำท่ีสูง โดยนอกจำกจะสำมำรถลดมลพิษจำกกำรปล่อยน ้ำเสียลงสู่แหล่ง
น ้ำ ยงัสำมำรถลดค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำได ้ โดยกำรผลิตน ้ำจำกแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติหรือจำกกำรบ ำบดัน ้ำเสีย ซ่ึงสำมำรถเลือกใชร้ะบบท่ี
เหมำะสมกบัแหล่งน ้ำและคุณภำพของน ้ำท่ีตอ้งกำรส ำหรับแต่ละประเภทของกิจกำร อีกทั้งยงัสำมำรถควบคุมคุณภำพน ้ำส ำหรับกำรใชง้ำน
เฉพำะดำ้น เช่น โรงพยำบำล หรือห้องวจิยั เป็นตน้ ซ่ึงบริษทัมีฐำนลูกคำ้กลุ่มอุตสำหกรรมเดิม จำกกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั 
และสภำพแวดลอ้ม ท ำใหบ้ริษทัมีโอกำสในกำรน ำเสนอสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำไดดี้ยิง่ข้ึน 
 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและท่ีพักอาศัย ประกอบดว้ยกิจกำรโรงแรม ท่ีพกัอำศยัหรืออำคำรขนำดใหญ่ เช่น บำ้นพกัอำศยัขนำดใหญ่ 
คอนโดมิเนียม หรืออำคำรส ำนกังำน ซ่ึงมีปริมำณและค่ำใชจ่้ำยในกำรใชน้ ้ ำสูง โดยสำมำรถเลือกขนำดและประเภทระบบบ ำบดัน ้ำเพ่ือใหไ้ด้
น ้ ำในระดบัคุณภำพท่ีตอ้งกำร เช่น น ้ำประปำ น ้ำด่ืม หรือน ้ำรดน ้ำตน้ไม ้ เป็นตน้ 
 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบำล ซ่ึงในบำงพ้ืนท่ีมีปริมำณกำรผลิตน ้ำยงัไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำร
ใชน้ ้ ำ ท ำใหเ้กิดปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 
 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ ลูกคำ้ในกลุ่มน้ีประกอบดว้ยผูรั้บเหมำโครงกำร ซ่ึงตอ้งกำรวำ่จำ้งผูรั้บเหมำช่วงส ำหรับในส่วนของ
ระบบจดักำรน ้ำ หรือตอ้งกำรซ้ือช้ินส่วนอุปกรณ์ไปเพ่ือก่อสร้ำงระบบ  
 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 
 - ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ กำรให้บริกำรของบริษทัครอบคลุมตั้งแต่กำรออกแบบ กำรก่อสร้ำง กำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ โดย
สำมำรถน ำเทคโนโลยีท่ีหลำกหลำยมำใช้ร่วมกันเพ่ือให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ทั้ งเร่ืองคุณภำพน ้ ำดีและน ้ ำเสีย รวมถึง
วตัถุประสงคใ์นกำรน ำน ้ ำกลบัไปใชท่ี้ต่ำงกนั และมีกำรพฒันำสินคำ้ให้มีระบบจดักำรแบบอตัโนมติั มีระบบติดตำมคุณภำพเพ่ือเพ่ิมมูลค่ำ
ให้กับสินคำ้ สร้ำงควำมเอกลกัษณ์ เพ่ือให้ลูกคำ้จดจ ำสินคำ้ของบริษทัได ้รวมถึงกำรออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบส ำเร็จ 
(Module) พร้อมใชง้ำน เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้ง หรือขยำยขนำดของระบบ โดยบริษทัใหค้วำมส ำคญักบัมำตรฐำนและคุณภำพของระบบ 
โดยกำรออกแบบระบบท่ีไดม้ำตรฐำนทำงวศิวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีคุณภำพ มีกำรรับประกนัสินคำ้ พร้อมกำรบริกำรหลงักำรขำย   

- นโยบายการก าหนดราคา บริษทัมีนโยบำยกำรตั้งรำคำสินคำ้แต่ละประเภทโดยบวกเพ่ิมก ำไรส่วนเพ่ิมจำกตน้ทุน ส ำหรับงำน
โครงกำร บริษทัมีกำรวิเครำะห์โครงสร้ำงตน้ทุนสินคำ้ของทั้งโครงกำรอย่ำงครอบคลุม เพ่ือให้กำรเสนอรำคำเป็นไปอย่ำงเหมำะสม กำรหำ
พนัธมิตรทำงกำรคำ้เพ่ือลดตน้ทุนสินคำ้ กำรให้ระยะเวลำกำรช ำระเงินกบัลูกคำ้ เพ่ือเพ่ิมโอกำสทำงกำรแข่งขนัดำ้นรำคำมำกข้ึน นอกจำกน้ี
บริษทัมีรูปแบบของกำรให้บริกำรในลกัษณะ Build-Own -Operate ท ำให้ลูกคำ้ไม่จ ำเป็นตอ้งใช้เงินลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับควำมเส่ียงจำกกำร
ลงทุนและภำระกำรดูแลบ ำรุงรักษำระบบ 

- ด้านการจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย บริษทัมีทีมงำนขำย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ โดย
บริษทัมุ่งเนน้กำรเสนอขำยสินคำ้ในลกัษณะงำนโครงกำรเป็นหลกั ทีมงำนขำยแบ่งควำมรับผิดชอบตำมพ้ืนท่ีหลกั ไดแ้ก่ ภำคกลำง ภำคกลำง 
ภำคตะวนัออก ภำคตะวนัตก และภำคใต ้นอกจำกน้ี บริษทัพยำยำมหำพนัธมิตรเพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรจ ำหน่ำย เช่นในกลุ่มผูรั้บเหมำก่อสร้ำง
อำคำร โรงงำน หรือสถำนประกอบกำรต่ำงๆ กลุ่มผูจ้ดัจ  ำหน่ำยสินคำ้ดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำ เป็นตน้  

ส ำหรับกลุ่มลูกคำ้เดิมของบริษทั จดัใหที้มงำนขำยดูแลติดตำมอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือสร้ำงโอกำสในกำรส่ังซ้ือสินคำ้หรือบริกำรท่ีจ ำเป็น
หลงักำรขำย รวมถึงกำรสร้ำงงำนโครงกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำส ำหรับโครงกำรต่อๆไปของลูกคำ้ดว้ย 

- ด้านการส่งเสริมการขาย กลยุทธ์ส่งเสริมกำรขำยท่ีใชไ้ดแ้ก่ กำรเสนอขำยสินคำ้เป็น Package และเสนอรำยในรำคำพิเศษ มีกำร
จดัท ำโปรโมชัน่กำรขำยอยำ่งต่อเน่ือง รวมถึงกำรปรับปรุงและกำรโปรโมทเวบ็ไซต ์เพ่ือบริษทัเป็นท่ีรู้จกัมำกข้ึน  

- การส่งมอบโครงการตามก าหนดเวลา บริษทัไดค้  ำนึงถึงควำมส ำคญัต่อกำรส่งมอบโครงกำรท่ีตรงต่อเวลำ มีกำรวำงแผนกำรส่ัง
อุปกรณ์ กำรผลิตหรือกำรก่อสร้ำง ติดตำมควบคุมใหส้ำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมแผนงำน เพ่ือใหส่้งมอบโครงกำรไดต้รงตำมก ำหนดเวลำ   

- ช่องทางในการจ าหน่าย ช่องทำงกำรใหบ้ริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำ ด ำเนินกำรโดยทีมงำนขำยของบริษทั โดยทีมงำนขำยส่วนใหญ่
เป็นวศิวกรที่มีควำมเช่ียวชำญโดยเฉพำะ สำมำรถใหค้  ำแนะน ำและน ำเสนอสินคำ้และบริกำรไดอ้ยำ่งถูกตอ้ง  

การจัดหาผลติภัณฑ์  
 ในส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำไดรั้บกำรจดัหำจำกทั้งในและต่ำงประเทศ ปัจจุบนับริษทัไดรั้บกำร
แต่งตั้งเป็นตวัแทนจ ำหน่ำยให้กบัตรำสินคำ้ GE , PENTAIR และ ADRITZ ส ำหรับวสัดุ อุปกรณ์ส ำหรับงำนก่อสร้ำงทัว่ไป บริษทัจดัหำใน
ประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซ้ือจำกผูป้ระกอบกำรในพ้ืนท่ีใกลเ้คียงงำนโครงกำร เพ่ือลดค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 23



ภาพรวมตลาดและการแข่งขัน  
 ภำพรวมเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในปี 2564 ยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ียงัเกิดกำรระบำดอยู่เป็นระลอก กิจกรรมทำงเศรษฐกิจถูกจ ำกดัภำยใตม้ำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเขม้งวด อย่ำงไรก็ตำม 
กำรเร่งด ำเนินกำรจำกภำครัฐในกำรฉีดวคัซีนมีควำมคืบหน้ำเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกในปี 2564 รวมถึงกำรปรับตวัให้สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ 
โควิดไดข้องภำคธุรกิจ กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจจึงเร่ิมมีทิศทำงขยำยตวัเพ่ิมข้ึน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ รำยงำนสรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 ขยำยตวัร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีข้ึนจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในปีก่อน ส ำหรับ
ภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรมขยำยตวัร้อยละ 5.2 จำกขอ้มูลรำยงำนส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมส ำคญัท่ีขยำยตวัในปี 2564 
ได้แก่ อุตสำหกรรมรถยนต์ โดยเพ่ิมข้ึนจำกตลำดส่งออก จำกกำรคล่ีคลำยของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีควำมตอ้งกำรสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึนทัว่โลก ดำ้นอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมกำรผลิตยำยงัคงมีควำม
ตอ้งกำรต่อเน่ือง ส ำหรับอุตสำหกรรมส ำคญัอ่ืนๆก็เร่ิมมีกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในช่วงไตรมำส 4 อำทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
เป็นตน้  

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY มีควำมเก่ียวขอ้งกบัภำวะ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจำกสินคำ้ท่ีจัดจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ท่ีใช้ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม หรือใช้กับ
ผูป้ฏิบติังำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซ่ึงหำกภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตวั จะท ำให้ควำมตอ้งกำรใชสิ้นคำ้เพ่ือควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยัส ำหรับผูป้ฏิบติังำน รวมถึงสินคำ้ท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัสถำน
ประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทัว่ไปต่ำงให้ควำมส ำคญัในเร่ืองอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัเพ่ิมข้ึน นอกจำกเป็นกำรปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมำยแลว้ ยงัมีควำมตอ้งกำรปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑก์ำรรับรองท่ีเป็นมำตรฐำนส ำกล เป็น
กำรยกระดบัมำตรฐำนในกำรผลิตให้กบัผูป้ระกอบกำร และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือหรือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีว 
อนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีกำรพฒันำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัดำ้นกำรจดักำรควำมปลอดภยั เช่น มำตรฐำน ISO 
45001 ท่ีพฒันำปรับปรุงและน ำมำใชแ้ทนท่ีมำตรฐำน OHSAS เป็นตน้ นอกจำกน้ี ประเด็นกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำเพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืน ภำคองคก์รธุรกิจต่ำงๆจึงตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นกำรกระตุน้
ให้ประชำกรทุกคนตระหนักถึงเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัเพ่ิมข้ึน มีควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัเช้ือโรคและสร้ำงควำมปลอดภยัให้แก่
ตนเองและสังคม จึงท ำให้ธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มของบริษัทจึงยงัมี
แนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนำคต 

 ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่ม SAFETY ในปี 2564 ลูกคำ้หลกัในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โค
วิด เร่ิมกลบัมำด ำเนินกำรผลิต ประกอบกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีท  ำให้ควำมตอ้งกำรสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลยงัมีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชเ้พ่ือกำรป้องกนัในภำคอุตสำหกรรม และกำรป้องกนัทำงกำรแพทย์
โดยเฉพำะสินคำ้ในหมวดถุงมือท่ีมีควำมตอ้งกำรสูง เกิดกำรขำดแคลนสินคำ้และรำคำมีกำรปรับเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงตน้ปี บริษทัจึงมุ่งเน้น
บริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งในกลุ่มฐำนลูกคำ้เดิมและลูกคำ้ใหม่  
 ภำวะกำรแข่งขนัส ำหรับสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเร่ิมมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ี
ผ่ำนมำ คู่แข่งรำยย่อยเร่ิมพฒันำสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน โดยสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยู่ในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำม
ปลอดภยัทัว่ไป โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในช่วงตน้ของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคว-19 สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนำ้กำกอนำมยั ชุด
ป้องกนั เป็นตน้ ควำมตอ้งกำรสินคำ้เพ่ิมสูงข้ึน เป็นโอกำสใหมี้คู่แข่งรำยใหม่เพ่ิมข้ึน น ำไปสู่กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำท่ีคำดวำ่จะรุนแรงข้ึน ซ่ึง
บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน กำรบริหำรจดักำรสินคำ้ส ำรองคลงัใหส้ำมำรถรองรับกำรส่ังซ้ือท่ีสอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรตน้ทุนใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้อยำ่งไรก็ตำม สินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัในกลุ่มท่ีตอ้งใชค้วำม
เช่ียวชำญเฉพำะ มีมำตรฐำนรองรับ กำรแข่งขนัอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยบริษทัมีกำรพฒันำ จดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ กำรพฒันำดำ้นบุคลำกรให้
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญสำมำรถบริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร อีกทั้งบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ทั้งเร่ือง
สินคำ้และบริกำร ท ำใหบ้ริษทัยงัคงรักษำตลำดและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ได ้

24 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



ภาพรวมตลาดและการแข่งขัน  
 ภำพรวมเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในประเทศและต่ำงประเทศในปี 2564 ยงัคงไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือ
ไวรัสโควิด-19 ท่ียงัเกิดกำรระบำดอยู่เป็นระลอก กิจกรรมทำงเศรษฐกิจถูกจ ำกดัภำยใตม้ำตรกำรควบคุมกำรระบำดท่ีเขม้งวด อย่ำงไรก็ตำม 
กำรเร่งด ำเนินกำรจำกภำครัฐในกำรฉีดวคัซีนมีควำมคืบหน้ำเพ่ิมข้ึนอย่ำงมำกในปี 2564 รวมถึงกำรปรับตวัให้สำมำรถรับมือกบัสถำนกำรณ์ 
โควิดไดข้องภำคธุรกิจ กำรฟ้ืนตวัทำงเศรษฐกิจจึงเร่ิมมีทิศทำงขยำยตวัเพ่ิมข้ึน โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ รำยงำนสรุปภำพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 2564 ขยำยตวัร้อยละ 1.6 ปรับตวัดีข้ึนจำกกำรลดลงร้อยละ 6.2 ในปีก่อน ส ำหรับ
ภำคกำรผลิตในอุตสำหกรรมขยำยตวัร้อยละ 5.2 จำกขอ้มูลรำยงำนส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม อุตสำหกรรมส ำคญัท่ีขยำยตวัในปี 2564 
ได้แก่ อุตสำหกรรมรถยนต์ โดยเพ่ิมข้ึนจำกตลำดส่งออก จำกกำรคล่ีคลำยของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 อุตสำหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีมีควำมตอ้งกำรสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเพ่ิมข้ึนทัว่โลก ดำ้นอุตสำหกรรมอำหำรและอุตสำหกรรมกำรผลิตยำยงัคงมีควำม
ตอ้งกำรต่อเน่ือง ส ำหรับอุตสำหกรรมส ำคญัอ่ืนๆก็เร่ิมมีกำรเพ่ิมก ำลงักำรผลิตในช่วงไตรมำส 4 อำทิ กลุ่มปิโตรเคมี กลุ่มอุตสำหกรรมก่อสร้ำง 
เป็นตน้  

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน หรือ SAFETY มีควำมเก่ียวขอ้งกบัภำวะ
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมโดยรวมของประเทศ เน่ืองจำกสินคำ้ท่ีจัดจ ำหน่ำยเป็นสินคำ้ท่ีใช้ในสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม หรือใช้กับ
ผูป้ฏิบติังำนในสถำนประกอบกำรนั้นๆ ซ่ึงหำกภำวะเศรษฐกิจอุตสำหกรรมมีกำรขยำยตวั จะท ำให้ควำมตอ้งกำรใชสิ้นคำ้เพ่ือควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยัส ำหรับผูป้ฏิบติังำน รวมถึงสินคำ้ท่ีใชเ้พ่ือสร้ำงสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภยัมีเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัสถำน
ประกอบกำรอุตสำหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทัว่ไปต่ำงให้ควำมส ำคญัในเร่ืองอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภยัเพ่ิมขึ้น นอกจำกเป็นกำรปฏิบติั
เพื่อให้เป็นไปตำมกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมำยแลว้ ยงัมีควำมตอ้งกำรปฏิบติัเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑก์ำรรับรองท่ีเป็นมำตรฐำนส ำกล เป็น
กำรยกระดบัมำตรฐำนในกำรผลิตให้กบัผูป้ระกอบกำร และสร้ำงควำมน่ำเช่ือถือหรือสร้ำงภำพลกัษณ์ท่ีดี ซ่ึงมำตรฐำนระบบกำรจดักำรอำชีว 
อนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน มีกำรพฒันำปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ืองเพ่ือยกระดบัดำ้นกำรจดักำรควำมปลอดภยั เช่น มำตรฐำน ISO 
45001 ท่ีพฒันำปรับปรุงและน ำมำใชแ้ทนท่ีมำตรฐำน OHSAS เป็นตน้ นอกจำกน้ี ประเด็นกำรจดักำรอำชีวอนำมยัและควำมปลอดภัยและ
ส่ิงแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำเพ่ือสร้ำงควำมยัง่ยืน ภำคองคก์รธุรกิจต่ำงๆจึงตระหนักและให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนิน
ธุรกิจตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และส่ิงแวดลอ้ม และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เป็นกำรกระตุน้
ให้ประชำกรทุกคนตระหนักถึงเร่ืองควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยัเพ่ิมข้ึน มีควำมจ ำเป็นในกำรป้องกนัเช้ือโรคและสร้ำงควำมปลอดภยัให้แก่
ตนเองและสังคม จึงท ำให้ธุรกิจกำรจัดจ ำหน่ำยสินค้ำและบริกำรดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มของบริษัทจึงยงัมี
แนวโนม้ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนต่อไปในอนำคต 

 ธุรกิจกำรจดัจ ำหน่ำยสินคำ้กลุ่ม SAFETY ในปี 2564 ลูกคำ้หลกัในกลุ่มอุตสำหกรรมต่ำงๆ ท่ีไดรั้บผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โค
วิด เร่ิมกลบัมำด ำเนินกำรผลิต ประกอบกบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ท่ีท  ำให้ควำมตอ้งกำรสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั 
อำชีวอนำมยั อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลยงัมีเพ่ิมข้ึนต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชเ้พ่ือกำรป้องกนัในภำคอุตสำหกรรม และกำรป้องกนัทำงกำรแพทย์
โดยเฉพำะสินคำ้ในหมวดถุงมือท่ีมีควำมตอ้งกำรสูง เกิดกำรขำดแคลนสินคำ้และรำคำมีกำรปรับเพ่ิมสูงข้ึนในช่วงตน้ปี บริษทัจึงมุ่งเน้น
บริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน ท ำใหบ้ริษทัมีรำยไดเ้พ่ิมข้ึนทั้งในกลุ่มฐำนลูกคำ้เดิมและลูกคำ้ใหม่  
 ภำวะกำรแข่งขนัส ำหรับสินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเร่ิมมีเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัในอดีตท่ี
ผ่ำนมำ คู่แข่งรำยย่อยเร่ิมพฒันำสินคำ้ท่ีจดัจ ำหน่ำยให้มีควำมหลำกหลำยมำกข้ึน โดยสินคำ้ท่ีมีกำรแข่งขนัเพ่ิมข้ึนอยู่ในกลุ่มสินคำ้ดำ้นควำม
ปลอดภยัทัว่ไป โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในช่วงตน้ของสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคว-19 สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หนำ้กำกอนำมยั ชุด
ป้องกนั เป็นตน้ ควำมตอ้งกำรสินคำ้เพ่ิมสูงข้ึน เป็นโอกำสใหมี้คู่แข่งรำยใหม่เพ่ิมข้ึน น ำไปสู่กำรแข่งขนัทำงดำ้นรำคำท่ีคำดวำ่จะรุนแรงข้ึน ซ่ึง
บริษทัยงัคงมุ่งเนน้ดำ้นกำรบริหำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำน กำรบริหำรจดักำรสินคำ้ส ำรองคลงัใหส้ำมำรถรองรับกำรส่ังซ้ือท่ีสอดคลอ้งกบัควำม
ตอ้งกำรของลูกคำ้ และควำมสำมำรถในกำรบริหำรตน้ทุนใหส้ำมำรถแข่งขนัได ้อยำ่งไรก็ตำม สินคำ้ดำ้นควำมปลอดภยัในกลุ่มท่ีตอ้งใชค้วำม
เช่ียวชำญเฉพำะ มีมำตรฐำนรองรับ กำรแข่งขนัอยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยบริษทัมีกำรพฒันำ จดัหำผลิตภณัฑใ์หม่ กำรพฒันำดำ้นบุคลำกรให้
มีควำมรู้ควำมเช่ียวชำญสำมำรถบริกำรลูกคำ้ไดอ้ย่ำงครบวงจร อีกทั้งบริษทัยงัให้ควำมส ำคญัในกำรสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่ลูกคำ้ทั้งเร่ือง
สินคำ้และบริกำร ท ำใหบ้ริษทัยงัคงรักษำตลำดและควำมสัมพนัธ์ท่ีดีกบัลูกคำ้ได ้

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มสินค้ำและบริกำรด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อมหรือ  CE เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้เพ่ือป้องกันไม่ให้ปัจจัยภำยนอกหรือ
สภำพแวดลอ้มต่ำงๆส่งผลกระทบต่อช้ินงำนและกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรม โดยลูกคำ้หลกัอยู่ในกลุ่มอุตสำหกรรมผลิตช้ินส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2564 ภำพรวมอุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยำยตวัเพ่ิมข้ึนตำมควำมตอ้งกำรสินคำ้อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ระบบเทคโนโลยีและสินคำ้พ้ืนฐำนดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรท่ีเพ่ิมข้ึนจำกกำรปรับวิธีกำรเรียนกำรท ำงำนผ่ำนทำงออนไลน์
และกำร Work from home และจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทำนในอุตสำหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ 
สินค้ำด้ำนกำรควบคุมสภำพแวดล้อมเกิดกำรขำดแคลนและรำคำตลำดปรับตัวเพ่ิมสูงข้ึน จำกกำรบริหำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนท่ีมี
ประสิทธิภำพส่งผลใหบ้ริษทัมีควำมสำมำรถในกำรจดัหำสินคำ้ไดท้นัต่อควำมตอ้งกำร ในปี 2564 บริษทัจึงมีรำยไดจ้ำกกลุ่มสินคำ้และบริกำร
ดำ้นกำรควบคุมสภำพแวดลอ้มเติบโตข้ึนทั้งในกลุ่มลูกคำ้หลกัและกลุ่มลูกคำ้ใหม่  

 ด้ำนกำรแข่งขัน มีแนวโน้มสูงข้ึน กำรแข่งขันส่วนใหญ่เป็นกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำ เน่ืองจำกลูกค้ำส่วนใหญ่ในกลุ่ม
อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ให้ควำมส ำคญัในเร่ืองตน้ทุนสินคำ้ จึงเป็นกำรเปิดโอกำสให้มีคู่แข่งรำยใหม่ เพ่ิมข้ึนรวมถึงคู่แข่งท่ีเป็นผูผ้ลิต
โดยตรงจำกต่ำงประเทศ อย่ำงไรก็ตำม พฤติกรรมของลูกคำ้ในกลุ่มน้ีจะไม่ค่อยมีกำรเปล่ียนแปลงสินค้ำ เน่ืองจำกอำจส่งผลกระทบต่อ
กระบวนกำรผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นกำรบริหำรตน้ทุนสินคำ้ ควำมรวดเร็วในกำรบริกำร กำรสร้ำงควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร กำรสร้ำงแบ
รนดใ์ห้ลูกคำ้ตระหนักถึงควำมส ำคญัและยำกต่อกำรเปล่ียนแปลง กำรน ำเสนอสินคำ้ตำมควำมตอ้งกำรพิเศษให้กบัลูกคำ้ตำมลกัษณะกำรใช้
งำนท่ีแตกต่ำงออกไปเฉพำะรำย เพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งทำงกำรตลำดและกำรรักษำฐำนลูกคำ้ปัจจุบนัท่ีมีศกัยภำพ รวมถึงศึกษำกำรท ำตลำดสินคำ้
ใหม่เพ่ือขยำยไปยงัลูกคำ้ในกลุ่มอ่ืนๆ   

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบ าบัดน ้า 
 กลุ่มสินคำ้และบริกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ หรือ WATER บริษทัมุ่งเน้นกำรให้บริกำรลูกคำ้ในกลุ่มอุตสำหกรรม ซ่ึงทรัพยำกรน ้ำ
ถือเป็นส่วนส ำคญัส่วนหน่ึงในกระบวนกำรผลิตในอุตสำหกรรมส่วนใหญ่ ดงันั้นผูป้ระกอบกำรตอ้งค ำนึงถึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำท่ี
ใช้เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนกำรผลิต รวมถึงกำรบริหำรจดักำรตน้ทุนดำ้นระบบน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งให้มีควำมคุม้ค่ำท่ีสุด กำรน ำน ้ ำ
กลับมำใช้หมุนเวียนในกระบวนกำรผลิตใหม่จึงเป็นแนวทำงท่ีผูป้ระกอบกำรให้ควำมสนใจเพ่ิมข้ึน รวมถึงระบบกำรบ ำบัดน ้ ำเสียใน
อุตสำหกรรมเป็นอีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูป้ระกอบกำรตอ้งใหค้วำมส ำคญั เน่ืองจำกตอ้งปฏิบติัตำมขอ้บงัคบัของกฎหมำย และมีแนวโน้มเขม้งว ดข้ึน
ในอนำคต นอกจำกน้ี ประเดน็กำรด ำเนินธุรกิจเพ่ือควำมยัง่ยนื มีควำมรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม หน่วยงำนหรือผูป้ระกอบกำรต่ำงๆ
มีแนวโน้มให้ควำมส ำคญัเพ่ิมมำกข้ึน ซ่ึงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกรน ้ ำ กำรใชท้รัพยำกรน ้ ำอย่ำงรู้คุณค่ำภำยในองคก์รเป็นอีกหน่ึงแนวทำง
ปฏิบติัท่ีแสดงถึงกำรด ำเนินธุรกิจดว้ยควำมรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงกำรด ำเนินธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำของบริษทั สำมำรถ
ตอบสนองต่อประเด็นดงักล่ำวได ้โดยบริษทัมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีหลำกหลำย ครบวงจรสำมำรถตอบสนองไดต้รงควำมตอ้งกำรใชน้ ้ ำของ
ลูกคำ้แต่ละรำย ตั้งแต่กำรใหบ้ริกำรออกแบบ รับก่อสร้ำงตลอดจนกำรดูแลบ ำรุงรักษำ โดยบุคลำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำก
ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์โควดิ ในปี 2564 แผนงำนโครงกำรดำ้นระบบบ ำบดัน ้ำของลูกคำ้ส่วนใหญ่ถูกเล่ือนออกไป ผลกำรด ำเนินงำนจึงต ่ำ
กวำ่ท่ีคำดกำรณ์  

 สภำพกำรแข่งขนัส ำหรับธุรกิจดำ้นระบบบ ำบดัน ้ ำ มีทั้งกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดใหญ่ ขนำดกลำง และขนำดเล็ก โดยแต่ละแห่ง
อำจมุ่งเน้นกำรให้บริกำรท่ีแตกต่ำงกัน  และกลุ่มลูกคำ้มีควำมหลำกหลำย อย่ำงไรก็ตำม ตลำดดำ้นกำรบริหำรจดักำรน ้ ำมีแนวโน้มขยำยตวั
เพ่ิมข้ึนในอนำคต กำรแข่งขนัจึงยงัถือวำ่อยูใ่นระดบัปำนกลำง โดยบริษทัมุ่งเนน้ในกำรใหบ้ริกำรส ำหรับระบบขนำดกลำงและขนำดเลก็ คู่แข่ง
ของบริษทัจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและเล็ก ซ่ึงบริษทัมีควำมไดเ้ปรียบเร่ือง ควำมสำมำรถในดำ้นกำรลงทุน กำรมีเทคโนโลยีโดย
ควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบกำรบริหำรจดักำร มีควำมน่ำเช่ือถือ รวมถึงกำรพฒันำบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญ เป็นผูใ้ห้บริกำรไดอ้ย่ำงครบ
วงจร ท ำใหบ้ริษทัสำมำรถแข่งขนัได ้ 
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3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 โครงสร้างการถือหุน้และการแบ่งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สรุปดงัน้ี 
 

  
รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 
 รวม 100,000 100% 

 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 50,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้  
หุน้ละ 10 บาท 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 4,999,997 99.99% 
2 นายชวลิต หวงัธ ารง 1 0.00% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 1 0.00% 
4 นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา 1 0.00% 
 รวม 5,000,000 100% 

   
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  -ไม่มี- 
 
  ทั้งน้ี มีบริษทัย่อยจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ากัด ซ่ึงหยุดการด าเนินการ โดย บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%  มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 
ประมาณ 9.5 ลา้นบาท  

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั มหาชน

บริษัท ผล พาลาเดยีม จ ากดั

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากดั

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232 บาท  
 ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทั ผล พาลาเดยีม จ ากดั 
 บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
 บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 ประกอบธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจรตั้งแต่
การจดัจ าหน่ายสินคา้ การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาระบบ ให้
ลูกคา้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 

26 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



4 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 
จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 202,500,232 บำท โดยแบ่งเป็นหุน้สำมญั 202,500,232 หุน้  
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 1 บำท 

บริษทัไม่มีกำรออกหุน้ประเภทอ่ืนนอกเหนือจำกหุน้สำมญั 

ผู้ถือหุ้น 
รายช่ือกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

ล าดบั รายช่ือ จ านวนหุ้น ร้อยละ 
1 ครอบครัวหวังธ ารง 69,711,578 34.43% 

  - นำงเนำวรัตน์ หวงัธ ำรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยชวลิต หวงัธ ำรง) 19,626,661 9.69% 
  - นำยชวลิต หวงัธ ำรง 15,546,055 7.68% 
  - น.ส.ธญัธิดำ หวงัธ ำรง เฮลบำร์ธ 13,683,679 6.76% 
  - 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 ครอบครัวจารุต้ังตรง 30,921,250 15.27% 
  - นำยอภิชำติ จำรุตั้งตรง 22,210,000 10.97% 
  - นำงอนญัญำ จำรุตั้งตรง (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง) 8,551,250 4.22% 
  - นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง 160,000 0.08% 

3 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 8,223,000 4.06% 
4 นางอรอนงค์ นิลเพช็ร์ 5,400,000 2.67% 
5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,191,328 1.58% 

  - นำยพรชยั ชุนหจินดำ 1,600,000 0.79% 
  - นำงเสำวนีย ์ชุนหจินดำ (บุคคลตำมมำตรำ 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ) 875,646 0.43% 
  - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดำ 457,100 0.23% 
  - นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 258,582 0.13% 

6 บริษัท ไทยเอน็วีดอีาร์ จ ากัด 3,004,610 1.48% 
7 นางสาวนรีกานต์ สาดแสงจันทร์ 2,530,000 1.25% 
8 นางสิริธร กรีวงษ์ 1,860,000 0.92% 
9 นางสาวธนพร อิม่ใจ 1,841,555 0.91% 

10 นางเปรมจิตต์ อ านรรฆมณี 1,440,000 0.71% 
11 ผู้ถือหุ้นอ่ืน 74,376,911 36.73% 

  รวม 202,500,232 100.00% 
 
 
 

 

3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท   
 โครงสร้างการถือหุน้และการแบ่งการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั สรุปดงัน้ี 
 

  
รายช่ือผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 10 บาท 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 
 รวม 100,000 100% 

 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 50,000,000 บาท เป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้  
หุน้ละ 10 บาท 

ล าดบั รายช่ือผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น % 
1 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 4,999,997 99.99% 
2 นายชวลิต หวงัธ ารง 1 0.00% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 1 0.00% 
4 นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา 1 0.00% 
 รวม 5,000,000 100% 

   
ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 
  -ไม่มี- 
 
  ทั้งน้ี มีบริษทัย่อยจ านวน 1 แห่ง ไดแ้ก่ บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ากัด ซ่ึงหยุดการด าเนินการ โดย บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั 
(มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วน 100%  มีทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 
ประมาณ 9.5 ลา้นบาท  

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั มหาชน

บริษัท ผล พาลาเดยีม จ ากดั

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากดั

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) 
 ทุนจดทะเบียนท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 202,500,232 บาท  
 ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

บริษทั ผล พาลาเดยีม จ ากดั 
 บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจ าหน่ายสินคา้เพ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
 บริษทัถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 ประกอบธุรกิจดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคอยา่งครบวงจรตั้งแต่
การจดัจ าหน่ายสินคา้ การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บ ารุงรักษาระบบ ให้
ลูกคา้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
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การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

ล าดับ รายช่ือ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
3 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 30,000 0.01% 30,000 0.01% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
4 นายสันติ เนียมนิล - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
5 ดร.พลัลภา เรืองรอง - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
6 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12% 248,250 0.12% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
7 นายธันยา หวังธ ารง 15,147,433 7.48% 15,147,433 7.48% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 5,280,000 2.61% 5,280,000 2.61% - - 
8 นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ/1 - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ 20,735,683 10.24% 20,735,683 10.24% - - 

ผู้บริหาร             
9 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
10 นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 750,000 0.37% 750,000 0.37% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
11 นายภราดร แพร่ภัทร - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
12 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
13 นายภัสรพงษ์ หวังธ ารง/2 - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร 750,000 0.37% 750,000 0.37% - - 

กรรมการและผู้บริหารท่ีลาออกระหว่างปี             
1 นายชวลิต หวังธ ารง/3 18,744,555 9.26% 15,546,055 7.68% (3,198,500) (1.58%) 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 19,626,661 9.69% 19,626,661 9.69%                  -    - 
2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง/3 1,250,000 0.62% 160,000 0.08% (1,090,000)  (0.54%) 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 8,551,250 4.22% 8,551,250 4.22%                  -    - 
3 นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา/4 168,582 0.08% 258,582 0.13%         90,000  0.04% 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 875,646 0.43% 875,646 0.43%                  -    - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 70,702,377 34.91% 66,503,877 32.84% (4,198,500)  (2.07%) 

หมำยเหตุ: 
/1นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทนกรรมกำรท่ีลำออก มีผลตั้งแต่ 17 กนัยำยน 2564 
/2  นำยภสัรพงษ ์หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์มีผลตั้งแต่ 12 มีนำคม 2564 
/3 นำยชวลิต หวงัธ ำรง และนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎำคม 2564 
/4 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ ผูบ้ริหำรท่ีลำออกระหว่ำงปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎำคม 2564 

28 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 

ล าดับ รายช่ือ 
ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 เปลี่ยนแปลง 
จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ จ านวนหุ้น ร้อยละ 

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

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
3 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 30,000 0.01% 30,000 0.01% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
4 นายสันติ เนียมนิล - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
5 ดร.พลัลภา เรืองรอง - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
6 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12% 248,250 0.12% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
7 นายธันยา หวังธ ารง 15,147,433 7.48% 15,147,433 7.48% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 5,280,000 2.61% 5,280,000 2.61% - - 
8 นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ/1 - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ 20,735,683 10.24% 20,735,683 10.24% - - 

ผู้บริหาร             
9 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
10 นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 750,000 0.37% 750,000 0.37% - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
11 นายภราดร แพร่ภัทร - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
12 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
13 นายภัสรพงษ์ หวังธ ารง/2 - - - - - - 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ - - - - - - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร 750,000 0.37% 750,000 0.37% - - 

กรรมการและผู้บริหารท่ีลาออกระหว่างปี             
1 นายชวลิต หวังธ ารง/3 18,744,555 9.26% 15,546,055 7.68% (3,198,500) (1.58%) 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 19,626,661 9.69% 19,626,661 9.69%                  -    - 
2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง/3 1,250,000 0.62% 160,000 0.08% (1,090,000)  (0.54%) 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 8,551,250 4.22% 8,551,250 4.22%                  -    - 
3 นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา/4 168,582 0.08% 258,582 0.13%         90,000  0.04% 

  คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภำวะ 875,646 0.43% 875,646 0.43%                  -    - 
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 70,702,377 34.91% 66,503,877 32.84% (4,198,500)  (2.07%) 

หมำยเหตุ: 
/1นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร แทนกรรมกำรท่ีลำออก มีผลตั้งแต่ 17 กนัยำยน 2564 
/2  นำยภสัรพงษ ์หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยทรัพยำกรมนุษย ์มีผลตั้งแต่ 12 มีนำคม 2564 
/3 นำยชวลิต หวงัธ ำรง และนำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำรท่ีลำออกระหว่ำงปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎำคม 2564 
/4 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ ผูบ้ริหำรท่ีลำออกระหว่ำงปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎำคม 2564 

การกระจายการถือหุ้น 
กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมสัญชำติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 30 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % จ านวนราย จ านวนหุ้น % 
ผูถื้อหุ้นสัญชำติไทย 4,303 202,500,232 100 4 3,509,630 1.73 4,299 198,990,602 98.27 
ผูถื้อหุ้นสัญชำติต่ำงดำ้ว - - - - - - - - - 
รวม 4,303 202,500,232 100 4 3,509,630 1.73 4,299 198,990,602 98.27 

กำรกระจำยกำรถือหุน้ตำมอตัรำส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที่ 30 ธนัวำคม 2564 ดงัน้ี 

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั้งส้ิน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % จ านวน
ราย 

จ านวนหุ้น % 
ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นเกินกวำ่ 0.5% 18 129,709,243 64.05 1 3,004,610 1.48 17 126,704,633 62.57 
ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ต ่ำกว่ำ
หน่ึงหน่วยกำรซ้ือขำย 

4,008 72,785,788 35.95 3 505,020 0.25 4,005 72,280,768 35.70 

ผูถื้อหุ้นท่ีถือหุ้นต ่ำกวำ่หน่ึงหน่วยกำรซ้ือขำย 277 5,201 0.00 0 0 0.00 277 5,201 0.00 
รวม 4,303 202,500,232 100 4 3,509,630 1.73 4,299 198,990,602 98.27 

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

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเร่ืองที่มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลกัทรัพย์และการบริหารงานของบริษัท 
 - ไม่มี - 

การออกหลกัทรัพย์อ่ืน 
  บริษทัไม่มีกำรออกหลกัทรัพยอ่ื์น 
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5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

   1. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่ต ่ำกว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหักภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองต่ำงๆตำมกฎหมำย
และท่ีบริษทัก ำหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจำรณำจำกก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินรวมของบริษทั  อยำ่งไรก็ตำม บริษทัอำจจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไป
จำกนโยบำย ทั้งน้ี ข้ึนอยู่กบัแผนกำรลงทุน ควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอ่ืนๆในอนำคต เม่ือคณะกรรมกำรบริษทัมีมติเห็นชอบให้จ่ำยเงิน
ปันผลประจ ำปีแลว้จะตอ้งน ำเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ให้คณะกรรมกำรบริษทัมีอ  ำนำจ
อนุมติัใหจ่้ำยเงินปันผลได ้แลว้ใหร้ำยงำนแก่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้รับทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป  

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 
เงินปันผลจ่ำยระหว่ำงกำล (บำท) 0.16 0.15 0.05 - - 
เงินปันผลประจ ำปี (บำท) 0.16* 0.14 0.10 - - 
ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.40 0.36 0.20 0.18 (0.58) 
อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 81.78% 91.71% 75.95% - - 

หมำยเหตุ * เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีจะน ำเสนอพิจำรณำอนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 

 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 ส ำหรับบริษทัยอ่ย ก ำหนดใหใ้ชน้โยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลตำมนโยบำยเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติท่ีบริษทัไม่มีควำมจ ำเป็นตอ้ง
ใชเ้งินเพ่ือกำรลงทุนเพ่ิมหรือขยำยธุรกิจ  คณะกรรมกำรบริษทัมีนโยบำยให้บริษทัยอ่ยเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้จ่ำยเงินปันผลของบริษทัย่อย
ไม่ต ่ำกวำ่ร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัจำกหกัภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและส ำรองตำมกฎหมำยแลว้ในแต่ละปี อยำ่งไรก็ตำม คณะกรรมกำรบริษทั
ยอ่ยอำจจะก ำหนดใหบ้ริษทัจ่ำยเงินปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสมและควำมจ ำเป็นของบริษทัยอ่ย 
 

 

 

30 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



5 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
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อตัรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อก ำไรสุทธิ 81.78% 91.71% 75.95% - - 

หมำยเหตุ * เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีจะน ำเสนอพิจำรณำอนุมติัต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษำยน 2565 

 2. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 
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กิารบัริหารจัดกิารค์วิามเส่�ยง
 

 

1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
การบริหารความเส่ียงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีอาจส่งผล

กระทบใหบ้ริษทัไม่สามารถด าเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวสัิยทศัน์ พนัธกิจท่ีก าหนดไว ้ตลอดจนผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ทั้งชุมชน 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม อีกทั้งเป็นการแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจเพ่ือพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลง บริษทัค านึงถึงการบริหารจดัการความ
เส่ียงภายใตก้รอบการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีการก าหนดโครงสร้างการก ากบัดูแลท่ีชดัเจน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง และคณะท างานบริหารความเส่ียง มีบทบาทหนา้ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าท่ีทวนสอบ
และให้ค าปรึกษารวมถึงขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและระบบการบริหาร
ความเส่ียงท่ีส าคญั บริษทัน ากรอบแนวทางการบริหารความเส่ียงของ COSO ERM ซ่ึงเป็นหลกัมาตรฐานสากลมาประยุกต์ใชใ้นองค์กร มี
กระบวนการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ประเมินความเส่ียง การก าหนดมาตรการหรือแผนจดัการความเส่ียง การติดตาม การรายงาน 
รวมถึงการก ากบัดูแลเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าสามารถบริหารจดัการปัจจยัความเส่ียงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้นอกจากน้ี 
บริษทัมีการจดัท าระเบียบการบริหารจดัการความเส่ียง ตามขอ้ก าหนด ISO45001:2018 มีการประเมินความเส่ียงอนัตรายจากการด าเนินงาน
ตามระบบอาชีวอนามยัและความปลอดภยั   
 นโยบายบริหารความเส่ียงของบริษทัมุ่งเน้นให้มีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิภาพตามกรอบมาตรฐานสากล รวมถึง
ส่งเสริมให้องคก์รเกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียง ก าหนดให้การบริหารจดัการความเส่ียงเกิดข้ึนในทุกกระบวนการด าเนินงานตั้งแต่
ระดบักลยุทธ์โดยการเช่ือมโยงการบริหารความเส่ียงกับกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์องค์กร รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีองค์ความรู้
เก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ตลอดจน การส่ือสารภายในองคก์รอยา่งต่อเน่ือง  

การด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงประจ าปี 2564 สรุปสาระส าคญั ไดด้งัน้ี 
 การปลูกฝังใหก้ารบริหารความเส่ียงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดบั มีความรู้ ความเขา้ใจเร่ืองการ

บริหารความเส่ียง ตระหนักว่าการบริหารความเส่ียงนั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของงานท่ีทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมในฐานะเจา้ของความ
เส่ียง จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนกังาน และการปฐมนิเทศพนกังานใหม่ รวมถึง การส่ือสารภายในองคก์รผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นตน้ 

 การพฒันาระบบการบริหารความเส่ียงใหเ้กิดการบรูณาการทัว่ทั้งองคก์ร ก าหนดใหก้ารบริหารความเส่ียงอยูใ่นกระบวนการจดัท า
แผนงานประจ าปี การก าหนดกลยุทธ์ การลงทุนโครงการท่ีส าคญั รวมถึงกระจายไปยงัแผนงานระดบัฝ่ายและแผนก เพ่ือให้เกิด
การบริหารความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกนัทัว่ทั้งองคก์ร 

 การรายงานสถานะการบริหารความเส่ียง โดยฝ่ายบริหารมีการวิเคราะห์และหาสาเหตุเพ่ือก าหนดแผนบริหารความเส่ียงให้
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 

 ทบทวนนโนบายบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ และแผนบริหารความต่อเน่ืองธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวกิฤต 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง” ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์) 

2 ปัจจัยความเส่ียงต่อการด าเนินธุรกจิของบริษัท 

2.1 ความเส่ียงจากความผันผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 
สินคา้ท่ีบริษทัจดัจ าหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ท่ีน าเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการส่ังซ้ือสินคา้จากต่างประเทศในปี 2562 

ถึงปี 2564 คิดเป็นร้อยละ 60  ร้อยละ 66 และร้อยละ 54 ของยอดการส่ังซ้ือทั้งหมดตามล าดบั ซ่ึงการเสนอราคาและการช าระเงินจะใชเ้งินสกุล
ดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั ขณะท่ีสินคา้เกือบทั้งหมดจดัจ าหน่ายในประเทศ ดงันั้น บริษทัจึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความ
ผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ในรอบ 3 ปียอ้นหลงั ปี 2562 และ ปี 2563 บริษทัมีก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเท่ากบั 6.50 
ลา้นบาท 2.40 ลา้นบาท ตามล าดบั และปี 2564 บริษทัมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเท่ากับ 2.64 ลา้นบาท เน่ืองจากเศรษฐกิจโลกมีการ
ชะลอตวัดว้ยปัจจยัส าคญัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 เกิดความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนสูง จึงยากต่อการ
ประเมินอตัราแลกเปล่ียนในการท าธุรกรรม อยา่งไรก็ดี บริษทัไดค้  านึงถึงผลกระทบดงักล่าวและมีการบริหารความเส่ียงโดยใชก้ลยทุธ์การซ้ือ
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นวงเงินท่ีสามารถครอบคลุมยอดเจ้าหน้ีการคา้ต่างประเทศในขณะใดขณะหน่ึง 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 31



 

 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน แบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 
220 ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15 ลา้นเหรียญ  โดยการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอและมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง  ท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอย่างจ ากดั  นอกจากน้ี บริษทัมีระบบการ
บริหารจดัการเพื่อให้มีการบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนจนมีผลท าให้
ตน้ทุนสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างมีนัยส าคญั บริษทัจะท าการปรับราคาสินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้แก่ลูกคา้ทราบล่วงหน้า ดงันั้น 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

2.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่ส าคัญ 
บริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด  าเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้ซ่ึงเป็นบริษทั

ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมีตราสินคา้ของตนเองไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ส าหรับตราสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อนัดบัแรก คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 27 ของรายไดจ้ากการขายปี 2564 ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั หากบริษทัสูญเสียการ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายตราสินคา้ดงักล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจกว่า 40 ปี 
บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับคู่คา้ ลูกคา้ และปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้อย่างมีจริยธรรม จึงไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็น
เจ้าของตราสินค้าและแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ามาโดยตลอด นอกจากน้ีบริษัทยงัเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งของลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ดว้ยภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์นิรภยัและส่ิงแวดลอ้มครบวงจรอย่างมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงบริษัทมีการด าเนินการพฒันาและปรับปรุงระบบ และช่องทางจัดจ าหน่าย เพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัเจา้ของตราสินคา้จะ
มีความมัน่ใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีส าคญัอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัยงัมีมาตรการลดความ
เส่ียงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทนจ าหน่าย โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของตนเองเพ่ือรองรับความตอ้งการลูกคา้ ในปี 
2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในตราสินคา้ของตนเองคิดเป็นสัดส่วนรายได ้ร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการทั้งหมด 

2.3. ความเส่ียงจากลูกหนี้การค้า  
การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั มีการเรียกเก็บเงินดว้ยเง่ือนไขการช าระเงินแบบให้เครดิตการคา้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉล่ียตั้งแต่ปี 

2562 ถึงปี 2564 บริษทัมีสัดส่วนของลูกคา้ท่ีช าระเงินดว้ยเง่ือนไขเครดิตการคา้ คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 
ดังนั้ น กรณีท่ีลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคัญอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการคา้  การให้เครดิตท่ีรัดกุมกับลูกคา้โดยมีการพิจารณา
ทบทวนเครดิตลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ การแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพ่ือให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระ โดยในรอบ 3 ปี
ยอ้นหลงั ปี 2562-2564 บริษทัเกิดหน้ีสูญ ร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.04 ของลูกหน้ีการคา้รวม ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจ านวนหน้ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ไดต้าม
เง่ือนไขการช าระเงิน โดยใชข้อ้มูลประวติัการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน 
พิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายกุารช าระหน้ีเกิน 180 วนั และไม่มีการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหน้ี
คงคา้งทั้งหมดเป็นรายๆ ไป 

2.4. ความเส่ียงจากระบบการจัดซ้ือและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 
บริษทัมีรายการสินคา้ท่ีจ  าหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีหมุนเวียนเร็ว ซ่ึงบางคร้ังสินคา้ท่ี

เป็นท่ีนิยมของลูกคา้อาจมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการท่ีคงคา้งอยู่ในคลงัสินคา้อนัเน่ืองมาจาการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัและสินคา้
คา้งสต๊อค อย่างไรก็ดี บริษทัไดจ้ดัท าแผนส่งเสริมการขาย และจดัหาช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน ผ่านช่องทางออนไลน์หรือหน้าเวบ็ไซตบ์ริษทั  
ผ่านสาขาในส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดย
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั้ง
ระบบเพ่ือให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (WMS) ให้เกิดการ
เช่ือมโยงกบัระบบ ERP เพื่อเพ่ิมความถูกตอ้ง รวดเร็วในการด าเนินงาน การพฒันาระบบ MRP เพื่อบริหารจดัการและวางแผนความตอ้งการ

32 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 

 ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  บริษทัมีวงเงินซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน แบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย 
220 ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 1.15 ลา้นเหรียญ  โดยการซ้ือเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าอย่างสม ่าเสมอและมีการติดตามความ
เคล่ือนไหวของอตัราแลกเปล่ียนอย่างต่อเน่ือง  ท าให้บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเส่ียงดงักล่าวอย่างจ ากดั  นอกจากน้ี บริษทัมีระบบการ
บริหารจดัการเพื่อให้มีการบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หากมีการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนจนมีผลท าให้
ตน้ทุนสินคา้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลงอย่างมีนัยส าคญั บริษทัจะท าการปรับราคาสินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้แก่ลูกคา้ทราบล่วงหน้า ดงันั้น 
ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

2.2 ความเส่ียงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายตราสินค้า (Brand) ที่ส าคัญ 
บริษทัเป็นผูจ้ดัจ  าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีด  าเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้ซ่ึงเป็นบริษทั

ผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจ  าหน่ายท่ีมีตราสินคา้ของตนเองไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล ส าหรับตราสินคา้ท่ีมียอดขายสูงสุด 3 อนัดบัแรก คิด
เป็นสัดส่วน ร้อยละ 27 ของรายไดจ้ากการขายปี 2564 ธุรกิจซ้ือมาขายไปอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั หากบริษทัสูญเสียการ
เป็นตวัแทนจ าหน่ายตราสินคา้ดงักล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาการด าเนินธุรกิจกว่า 40 ปี 
บริษทัมีความสัมพนัธ์ท่ีดีกับคู่คา้ ลูกคา้ และปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการคา้อย่างมีจริยธรรม จึงไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัผูผ้ลิตท่ีเป็น
เจ้าของตราสินค้าและแต่งตั้ งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้ามาโดยตลอด นอกจากน้ีบริษัทยงัเป็นท่ีรู้จักในวงกวา้งของลูกค้าโรงงาน
อุตสาหกรรมซ่ึงเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ดว้ยภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจ  าหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์นิรภยัและส่ิงแวดลอ้มครบวงจรอย่างมืออาชีพท่ีมี
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงบริษัทมีการด าเนินการพฒันาและปรับปรุงระบบ และช่องทางจัดจ าหน่าย เพ่ือให้
ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน ดงันั้น บริษทัจึงมีความเช่ือมัน่ไดว้า่บริษทัเจา้ของตราสินคา้จะ
มีความมัน่ใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้ท่ีส าคญัอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ี บริษทัยงัมีมาตรการลดความ
เส่ียงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทนจ าหน่าย โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของตนเองเพ่ือรองรับความตอ้งการลูกคา้ ในปี 
2564 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในตราสินคา้ของตนเองคิดเป็นสัดส่วนรายได ้ร้อยละ 25 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการทั้งหมด 

2.3. ความเส่ียงจากลูกหนี้การค้า  
การจดัจ าหน่ายสินคา้ของบริษทั มีการเรียกเก็บเงินดว้ยเง่ือนไขการช าระเงินแบบให้เครดิตการคา้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉล่ียตั้งแต่ปี 

2562 ถึงปี 2564 บริษทัมีสัดส่วนของลูกคา้ท่ีช าระเงินดว้ยเง่ือนไขเครดิตการคา้ คิดเป็นร้อยละ 86 ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 
ดังนั้ น กรณีท่ีลูกค้าของบริษัทมีลักษณะเป็นหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ านวนท่ีมีนัยส าคัญอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายเน้นการควบคุมคุณภาพของลูกหน้ีการคา้  การให้เครดิตท่ีรัดกุมกับลูกคา้โดยมีการพิจารณา
ทบทวนเครดิตลูกคา้อย่างสม ่าเสมอ การแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพ่ือให้การพิจารณาเครดิตเป็นไปอย่างอิสระ โดยในรอบ 3 ปี
ยอ้นหลงั ปี 2562-2564 บริษทัเกิดหน้ีสูญ ร้อยละ 0.04 ร้อยละ 0.07 และร้อยละ 0.04 ของลูกหน้ีการคา้รวม ตามล าดบั ทั้งน้ี บริษทัมีนโยบาย
การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ประมาณจ านวนหน้ีอาจเกิดข้ึนจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ไดต้าม
เง่ือนไขการช าระเงิน โดยใชข้อ้มูลประวติัการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหน้ีคงคา้ง ณ วนัท่ีงบแสดงฐานะการเงิน 
พิจารณาจากลูกหน้ีท่ีมีอายกุารช าระหน้ีเกิน 180 วนั และไม่มีการเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจพิจารณาตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญร้อยละ 100 จากยอดหน้ี
คงคา้งทั้งหมดเป็นรายๆ ไป 

2.4. ความเส่ียงจากระบบการจัดซ้ือและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 
บริษทัมีรายการสินคา้ท่ีจ  าหน่ายมากกว่า 3,000 รายการ สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ท่ีหมุนเวียนเร็ว ซ่ึงบางคร้ังสินคา้ท่ี

เป็นท่ีนิยมของลูกคา้อาจมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการท่ีคงคา้งอยู่ในคลงัสินคา้อนัเน่ืองมาจาการเปล่ียนแปลงใน
ดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงัและสินคา้
คา้งสต๊อค อย่างไรก็ดี บริษทัไดจ้ดัท าแผนส่งเสริมการขาย และจดัหาช่องทางจดัจ าหน่ายอ่ืน ผ่านช่องทางออนไลน์หรือหน้าเวบ็ไซตบ์ริษทั  
ผ่านสาขาในส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ นอกจากน้ีบริษทัยงัมีการพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดย
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดร้วดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั้ง
ระบบเพ่ือให้มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง เกิดการบูรณาการในทุกภาคส่วน  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (WMS) ให้เกิดการ
เช่ือมโยงกบัระบบ ERP เพื่อเพ่ิมความถูกตอ้ง รวดเร็วในการด าเนินงาน การพฒันาระบบ MRP เพื่อบริหารจดัการและวางแผนความตอ้งการ

 

 

สินคา้ไดอ้ยา่งเหมาะสม ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ สร้างความเช่ือมัน่ในการใหบ้ริการ บริษทัมีความเช่ือมัน่วา่การมุ่งมัน่ในการพฒันา
ระบบ อยา่งต่อเน่ืองสามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัและเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพ่ิมอตัรา
การหมุนเวยีนของสินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

2.5 ความเส่ียงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม 
บริษัทให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย  ์ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร เพื่อควบคุมความเส่ียงด้านความปลอดภยั               

อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ท่ีอาจน าไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิต การบาดเจ็บ เจ็บป่วยอันเน่ืองจากการท างาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อการ
หยุดชะงกัและความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจ อีกทั้งอาจเกิดผลกระทบต่อชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอ้มได ้บริษทัจึงก าหนดนโยบายความ
ปลอดภยัเพ่ือเป็นกรอบแนวทางส าหรับการเสริมสร้างความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม เนน้หลกัการป้องกนัอุบติัเหตุและโรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน มีการประเมินความเส่ียงของอนัตราย พร้อมทั้งก าหนดมาตรการเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนจากการ
ด าเนินธุรกิจ บริษทัมุ่งเน้นให้เกิดวฒันธรรมความปลอดภยัในการท างาน ตั้งแต่การก าหนดให้มีตวัช้ีวดัและรายงานผลด าเนินงานดา้นความ
ปลอดภยั ก าหนดให้เกิดการมีส่วนร่วมมีการให้ค  าปรึกษาร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไดแ้ต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน” ข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  พร้อมทั้งจดัท าคู่มือความปลอดภยัในการท างานส าหรับ
พนักงาน ตลอดจนมีการอบรม การส่ือสารต่อพนักงานอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงบริษัทได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั ISO45001:2018  และปฏิบติัตามกฎหมายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานอยา่งเคร่งครัด 

2.6 ความเส่ียงด้านทุจริต คอร์รัปชัน 
การคอร์รัปชันนับเป็นอุปสรรคส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าทั้ งในระดับองค์กรและระดับประเทศชาติ บริษัทค านึงถึงการ

ด าเนินงานธุรกิจอยา่งโปร่งใสและเป็นธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี จึงเขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั 
และไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 พร้อมทั้งไดรั้บการต่ออายทุุก 3 ปีอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยบริษทัไดก้ าหนดมาตรการควบคุมภายในองคก์รเพ่ือให้มีระบบควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอ และเหมาะสมกบัความเส่ียงดา้นคอร์
รัปชนั มีการก าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนัซ่ึงผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั รวมถึง การส่ือสารทั้งภายในและภายนอก
ให้รับทราบ ตลอดจนการส่งเสริมให้คู่คา้ร่วมด าเนินการตามมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชันดงักล่าว มีการก าหนดโครงสร้างการจดัการ 
บทบาทหนา้ท่ีท่ีเหมาะสม ก าหนดช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนท่ีโปร่งใส เป็นธรรม รวมถึงมีระบบตรวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระ มีการรายงาน
ให้คณะกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายดูแลติดตามอย่างสม ่าเสมอ นอกจากน้ี ยงัมุ่งเน้นเสริมสร้างให้เป็นวฒันธรรมองคก์รผ่านการส่ือสาร การ
อบรม ให้กบัผูบ้ริหารและพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยตลอดปี 2564 บริษทัไม่ไดรั้บขอ้ร้องเรียนใดๆ เก่ียวกบัการกระท าผิด ฝ่าฝืนหรือการมี
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมในการใหสิ้นบนและการคอร์รัปชนั หรือการกระท าท่ีฝ่าฝืนกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

3 ความเส่ียงที่เกดิขึน้ใหม่ (Emerging Risk) 
3.1 ความเส่ียงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 และการกลายพนัธ์ุของเช้ือ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ซ่ึงด าเนินต่อเน่ืองมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ปลายปี 2562 และมี

การกลายพนัธุ์ของเช้ือ ซ่ึงยงัส่งผลกระทบต่อเน่ืองทั้งในปัจจุบนัและคาดการณ์ในอนาคต ท าให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั่วโลก
ชะลอตวั และกระทบต่อระบบห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษทั ทั้งน้ี เน่ืองจากบริษทัด าเนินธุรกิจหลกัในการจดั
จ าหน่ายสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ประกอบกบับริษทัมีกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ส าหรับการมีสินคา้พร้อมส่งแก่ลูกคา้ จึงท าใหบ้ริษทัสามารถมีสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานการณ์โควดิ-19 ตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้
ในช่วงท่ีสินคา้ขาดแคลนในตลาด นอกจากน้ี บริษทัยงัคงค านึงถึงความปลอดภยัต่อสังคมและชุมชนเพ่ือปกป้องการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 มี
การจดักิจกรรมการแจกหน้ากากตามแหล่งชุมชน การบริจาคหนา้กาก และชุด PPE ใหก้บัโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุข เป็นตน้ เพื่อ
ควบคุมความเส่ียงและผลกระทบให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได ้บริษทัมีการประเมินผลกระทบและก าหนดมาตรการการตอบสนอง ซ่ึงมีการ
ประเมินสถานการณ์ทั้งดา้นปัจจยัเส่ียงและโอกาสอยา่งใกลชิ้ด เนน้ย  ้าการปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุม
โรคอย่างเคร่งครัด ค านึงถึงความปลอดภยัของบุคลากร ผูม้าติดต่อส านักงานเป็นหลกั โดยบริษทัไดน้ าแผนบริหารความต่อเน่ืองของธุรกิจ 
(Business Continuity Plan “BCP”) ซ่ึงผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการบริษทั และมีการก ากบัดูแลผ่านโครงสร้างการบริหาร
จดัการของบริษทั มาปรับใชก้บัสถานการณ์ดงักล่าว  
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โดยในปี 2564 มีการด าเนินงานดงัน้ี  
 ด้านความปลอดภัยของบุคลากรของบริษัท และผูม้าติดต่อส านักงาน บริษัทก าหนดมาตรการป้องกันโดยประกาศแนวทาง

ปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัควบบคุมเช้ือไวรัสโควดิ-19 ตามมาตรการ COVID Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข 
 จดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ จดัเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการท่ี

ปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโควิด-19  และความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมส าหรับการด าเนินงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) ซ่ึงพนักงานของบริษทัสามารถด าเนินงาน
รูปแบบ WFH ไดม้ากกวา่ 70%  

 มีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือป้องกนัการหยุดชะงกัของธุรกิจ ตั้งแต่การทบทวน ปรับปรุงแผนด าเนินงาน และกลยุทธ์
ให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการคู่ค้าโดยการจัดท า 
Approved Vendor List การบริหารจดัการลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ 

 มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอยา่งเพียงพอ 

3.2 ความเส่ียงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงระบบส่ือสารไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งบริษทัมีการพฒันาการด าเนินงานท่ี

มุ่งเน้นการขายในช่องทางออนไลน์มากข้ึน ท าให้การเขา้ถึง การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าไดโ้ดยง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงอาจเป็นความเส่ียงต่อเจา้ของขอ้มูล และอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รได ้บริษทัค านึงถึงความส าคญัในระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเป็น
มาตรฐาน สามารถจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอ  มีการก าหนดมาตรการเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตั้งแต่การจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดคู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีดี บทลงโทษหากพบวา่มีผูฝ่้าฝืนและไม่ปฏิบติัตาม รวมถึง
การแต่งตั้งให้มีผูค้วบคุมขอ้มูล ผูป้ระมวลผล และผูคุ้ม้ครองขอ้มูล เพ่ือมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลมีการใช้งานไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งตาม
วตัถุประสงค์ ไม่ท าให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจา้ของขอ้มูล นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินงานส าหรับควบคุมและ
ป้องกันความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้ก าหนด
กฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการส่ือสารและสร้างความตระหนักต่อพนักงานในองคก์รในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง 

34 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 

โดยในปี 2564 มีการด าเนินงานดงัน้ี  
 ด้านความปลอดภัยของบุคลากรของบริษัท และผูม้าติดต่อส านักงาน บริษัทก าหนดมาตรการป้องกันโดยประกาศแนวทาง

ปฏิบติังานเพ่ือป้องกนัควบบคุมเช้ือไวรัสโควดิ-19 ตามมาตรการ COVID Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข 
 จดัเตรียมอุปกรณ์ความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กับพนักงานอย่างเพียงพอ จดัเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการท่ี

ปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโควิด-19  และความพร้อมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และพร้อมส าหรับการด าเนินงานในรูปแบบ Work from Home (WFH) ซ่ึงพนักงานของบริษทัสามารถด าเนินงาน
รูปแบบ WFH ไดม้ากกวา่ 70%  

 มีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือป้องกนัการหยุดชะงกัของธุรกิจ ตั้งแต่การทบทวน ปรับปรุงแผนด าเนินงาน และกลยุทธ์
ให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่นสามารถตอบสนองต่อปัจจัยเส่ียงและโอกาสทางธุรกิจ มีการบริหารจัดการคู่ค้าโดยการจัดท า 
Approved Vendor List การบริหารจดัการลูกหน้ีการคา้ เป็นตน้ 

 มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงินอยา่งเพียงพอ 

3.2 ความเส่ียงการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงระบบส่ือสารไดพ้ฒันาไปอยา่งรวดเร็ว อีกทั้งบริษทัมีการพฒันาการด าเนินงานท่ี

มุ่งเน้นการขายในช่องทางออนไลน์มากข้ึน ท าให้การเขา้ถึง การเก็บรวบรวม การใช ้และการเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลสามารถท าไดโ้ดยง่าย 
สะดวก และรวดเร็ว ซ่ึงอาจเป็นความเส่ียงต่อเจา้ของขอ้มูล และอาจส่งผลกระทบต่อองคก์รได ้บริษทัค านึงถึงความส าคญัในระบบการรักษา
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 มุ่งเน้นให้มีระบบควบคุมภายในท่ีเป็น
มาตรฐาน สามารถจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลไดอ้ย่างเหมาะสมและเพียงพอ  มีการก าหนดมาตรการเพ่ือตอบสนองต่อปัจจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
ตั้งแต่การจดัท านโยบายการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ก าหนดคู่มือแนวทางปฏิบติัท่ีดี บทลงโทษหากพบวา่มีผูฝ่้าฝืนและไม่ปฏิบติัตาม รวมถึง
การแต่งตั้งให้มีผูค้วบคุมขอ้มูล ผูป้ระมวลผล และผูคุ้ม้ครองขอ้มูล เพ่ือมัน่ใจไดว้่าขอ้มูลส่วนบุคคลมีการใช้งานไดถู้กตอ้งสอดคลอ้งตาม
วตัถุประสงค์ ไม่ท าให้เกิดความเสียหายใดๆ กับเจา้ของขอ้มูล นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดแนวทางในการด าเนินงานส าหรับควบคุมและ
ป้องกันความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ หรือจากภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึน โดยได้ก าหนด
กฎระเบียบเก่ียวกบัการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีการส่ือสารและสร้างความตระหนักต่อพนักงานในองคก์รในเร่ืองดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ือง 

กิารข้ับัเค์ล่�อน์ธุรกิิจเพั่�อค์วิามยั�งย่น์

1 นโยบายและแนวทางการพฒันาความยั่งยืน 

นโยบายการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 
 
 การก ากบัดูแลกจิการ 

- ยึดถือหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทั้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั วิธีการและ
มาตรฐาน ท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลก าหนดไว ้และท่ีสากลยดึถือปฏิบติั 

- ยึดถือและปฏิบติัตามนโยบายและแนวทางการปฏิบติัท่ีบริษทัก าหนด ไดแ้ก่ นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบาย
และแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ และอ่ืนๆ 

 เศรษฐกจิ 
- แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการก าหนดเป้าหมาย วิธีการ
วดัผล การติดตาม และการประเมินผลใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พฒันาและส่งเสริมการน านวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการท างานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมและความเติบโตขององคก์รในระยะยาว 

- ส่งเสริมและสนบัสนุนใหพ้นัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 
 สังคมและชุมชน: 

- ส่งเสริม พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนักงานดว้ยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งสร้าง
สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน กระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค ์และท างานได้
เต็มศกัยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ ทั้งในดา้นปริมาณและคุณภาพของ
สินคา้และบริการ อยา่งครบถว้น 

- เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีเก่ียวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ
อยา่งสร้างสรรค ์การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียม ตลอดจนสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพชีวติ และความเขม้แขง็ของชุมชน 

- ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 
 ส่ิงแวดล้อมและการรับมือกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค ์การใชท้รัพยากรและพลงังานอย่างคุม้ค่า การรักษาส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนลดการสร้าง
ปริมาณขยะ เพ่ือป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม การเตรียมความพร้อมในการรับมือความเส่ียงดา้น
สภาพแวดลอ้มต่างๆ เพ่ือใหธุ้รกิจด าเนินไปอยา่งต่อเน่ืองและไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 
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 ความปลอดภัย: 
- ก าหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน โดยพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามยัท่ีดี ใหเ้หนือกวา่เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

- หา้มด าเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรมดา้นความปลอดภยั
ท่ีรองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตส านึกและปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ให้แก่
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 นโยบายด้านภาษี: 
บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองคก์รธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรับผิดชอบภาษี โดยการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ตอ้งมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบญัชีและหลกัเกณฑด์า้นภาษี ตามขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

- โครงสร้างทางภาษี: บริษทัฯ หลีกเล่ียงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสร้างความซับซ้อนเพ่ือ
ประโยชน์ทางภาษีในเบ้ืองตน้และหลีกเล่ียงภาษี 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษทัฯ มุ่งใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้
การตดัสินใจในการประกอบธุรกิจอยา่งยัง่ยนืและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายภาษีของประเทศ 

- ความโปร่งใสดา้นภาษี: บริษทัฯ มีการรายงานภารกิจดา้นภาษีต่อภาครัฐอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
 นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน: 

บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส าคญักบัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ ผูบ้ริหารและพนกังาน
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยดึมัน่ในหลกันิติธรรม เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบติัต่อทุกฝ่าย
อยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

- ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ใหเ้กิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในทุกระดบั 
โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ สีผิว 
ศาสนา เพศ อาย ุหรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือสถานะอ่ืนใด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทั
ในกลุ่มด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจดงักล่าวมิไดมี้ส่วนร่วมกระท า หรือ งดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

- มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเดก็ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง
การไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยูบ่นมาตรฐานสากลเก่ียวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

 การเปิดเผยข้อมูล: 
- เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ข้อมูลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนและผลการด าเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

- เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ 
 การปฏิบัติตามนโยบาย: 

- กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์รฉบบัน้ี จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ด าเนินงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

36 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 ความปลอดภัย: 
- ก าหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการท างาน โดยพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานด้านความปลอดภัย 
สุขอนามยัท่ีดี ใหเ้หนือกวา่เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 

- หา้มด าเนินการใดท่ีปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรมดา้นความปลอดภยั
ท่ีรองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตส านึกและปลูกฝังวฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ให้แก่
ชุมชนและสังคมอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

 นโยบายด้านภาษี: 
บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รท่ีมีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองคก์รธุรกิจท่ีเป็นพลเมืองท่ีดีในการรับผิดชอบภาษี โดยการด าเนินงานของ
บริษทัฯ ตอ้งมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบญัชีและหลกัเกณฑด์า้นภาษี ตามขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

- โครงสร้างทางภาษี: บริษทัฯ หลีกเล่ียงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางท่ีไม่ถูกตอ้ง หรือสร้างความซับซ้อนเพ่ือ
ประโยชน์ทางภาษีในเบ้ืองตน้และหลีกเล่ียงภาษี 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษทัฯ มุ่งใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้
การตดัสินใจในการประกอบธุรกิจอยา่งยัง่ยนืและเหมาะสม ซ่ึงอยูภ่ายใตน้โยบายภาษีของประเทศ 

- ความโปร่งใสดา้นภาษี: บริษทัฯ มีการรายงานภารกิจดา้นภาษีต่อภาครัฐอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
 นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน: 

บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความส าคญักบัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหวา่งประเทศ ผูบ้ริหารและพนกังาน
มีหนา้ท่ีตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยดึมัน่ในหลกันิติธรรม เคารพในศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบติัต่อทุกฝ่าย
อยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบติัดงัน้ี 

- ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ใหเ้กิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานในทุกระดบั 
โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากเช้ือชาติ เผ่าพนัธ์ุ สีผิว 
ศาสนา เพศ อาย ุหรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือสถานะอ่ืนใด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ท่ีท่ีบริษทัฯ หรือบริษทั
ในกลุ่มด าเนินธุรกิจ และเพ่ือให้มัน่ใจว่าการด าเนินธุรกิจดงักล่าวมิไดมี้ส่วนร่วมกระท า หรือ งดเวน้การกระท าอนัเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 

- มุ่งมัน่และรักษาไวซ่ึ้งสภาพการท างานท่ีเป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเดก็ หรือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีแสดงถึง
การไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยูบ่นมาตรฐานสากลเก่ียวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

 การเปิดเผยข้อมูล: 
- เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน ข้อมูลการด าเนินงานด้านความยัง่ยืนและผลการด าเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และ
ขอ้ก าหนดของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการพฒันาองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

- เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และด าเนินธุรกิจกบับริษทัฯ 
 การปฏิบัติตามนโยบาย: 

- กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหนา้ท่ีสนบัสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบันโยบาย
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืขององคก์รฉบบัน้ี จนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร ด าเนินงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

แนวทางการพฒันาความยั่งยืน  
 แนวทางการพฒันาสู่ความยัง่ยืนของบริษทัใช้หลกัการของ การสร้างคุณค่าร่วม  Creating Shared Value หรือ CSV ในการสร้าง
คุณค่าร่วมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งตามแนวคิด “ร่วมสร้างส่ิงท่ีดีกว่า” หรือ “Better Together” ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการ
สร้างคุณค่าให้ครอบคลุมทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มผ่านการด าเนินธุรกิจของบริษทั โดยกรอบการพฒันาดา้นความความยัง่ยืน
ของบริษทั แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่  

● Safer Living    
การมีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภยั และการมีสุขภาพอนามยัท่ีดีใหก้บัผูค้นในสังคมทั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

● Operation Efficiency 
การพฒันาปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและการใหบ้ริการสู่การเติบโตของธุรกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื  

● Minimize Environmental Footprint   
การควบคุมมลภาวะท่ีอาจเกิดจากการด าเนินธุรกิจ การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ  และการมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ  

2 การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
 การพฒันาห่วงโซ่คุณค่าเป็นยทุธศาสตร์ส าคญัท่ีจะส่งผลส าเร็จทางธุรกิจ ดงันั้น บริษทัจึงใหค้วามส าคญัต่อทุกกระบวนการในห่วง
โซ่คุณค่าของธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในการด าเนินธุรกิจ ท่ีสามารถส่งต่อคุณค่าแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายร่วมกนัไดอ้ยา่งยัง่ยนื เป็นไป
ตามนโยบายและแนวทางการพฒันาความยัง่ยนืของบริษทั โดยกิจกรรมหลกัในการด าเนินธุรกิจของบริษทั ไดแ้ก่ กิจกรรมการจดัซ้ือจดัหา    
กิจกรรมการบริหารคลงัและการกระจายสินคา้ และกิจกรรมการตลาดและการขาย ดา้นกิจกรรมสนบัสนุนอื่นซ่ึงสนบัสนุนใหกิ้จกรรมหลกั 
ด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ การก ากบัดูแลกิจการ การบริหารความส่ียง การบริหารทรัพยากรมนุษย ์การบริหารการเงินและบญัชี 
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 

 การจัดซ้ือจัดหา  
 การจดัซ้ือจดัหาเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้ โดย
บริษทัมีการจดัซ้ือจากคู่คา้ท่ีมาจากทั้งภายในและต่างประเทศ ซ่ึงบริษทัให้ความส าคญักบักระบวนการจดัซ้ือจดัหาท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ควบคู่ไปกับตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน และการคดัเลือกคู่คา้ท่ีมีการด าเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เป็นไปตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินคู่คา้ของบริษทั 
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ คู่คา้ สังคม และพนกังาน 

 การตลาดและการขาย  
 การน าเสนอขาย แนะน าสินคา้ท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ ค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชง้านและ
การบริการหลงัการขาย การจดัท าโฆษณาส่งเสริมการขาย  รวมถึงการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ความรู้ดา้นสินคา้ วิธีการใชง้านท่ีถูกตอ้ง และ
ความรู้ดา้นความปลอดภยัอ่ืนๆ ช่วยสร้างความปลอดภยัใหแ้ก่ลูกคา้ และสังคม  
 ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน ชุมชนและสังคม 

การบริหารคลงัและกระจายสินค้า 
การบริหารคลงัและกระจายสินคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกบัการบริการอยา่งมืออาชีพ เป็นส่ิงส าคญัท่ีช่วยสร้างความพึงพอใจ

และความประทับใจแก่ลูกค้า นอกจากน้ีการบริหารการกระจายสินค้าทีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ต้นทุนการบริหารจัดการลดลง ลด
ขอ้ผิดพลาดต่างๆ สร้างความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังาน นอกจากน้ี ยงัช่วยลดการใชท้รัพยากรจากการด าเนินงาน ปัจจุบนั บริษทัไดรั้บการ
รับรองระบบการท างานที่ไดม้าตรฐานการจดัการตามหลกัสากล ไดแ้ก่ ISO9001-2015 และ ISO45001-2018 

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ พนกังาน ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี หน่วยงานภาครัฐ ชุมชนและสังคม 
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัวเิคราะห์และระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆในการรับขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการตอบสนองต่อความคาดหวงัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั ส่ิงที่บริษัทตอบสนอง การส่ือสารและการมส่ีวนร่วม 

ลูกค้า -  สินค้าและบริการมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  ราคา
เหมาะสม 
- การส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา 
- ความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการ 
- การเขา้ถึงสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงของลูกคา้ 
-  หานวัตกรรมหรือสินค้าและบริการใหม่  เ พ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
- การอบรมให้กับลูกค้าเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานและการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัต่างๆ 
- การควบคุมและคดัสรรสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐาน 
- น าผลประเมินและขอ้เสนอแนะของลูกคา้มาพฒันา 
สินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทาง
ส่ือสาร 

- การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 
- ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้
ทาง เวบ็ไซต ์และช่องทางอ่ืนๆ 

 
 
 

พนักงาน - ค่าตอบแทนและ  สวัสดิการอย่างยุติธรรมและ
เหมาะสม 
- มีความมัน่คงในการท างาน และความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  
- สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 
- การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ  ได้แ ก่  การบริหารผลตอบแทน
สวสัดิการท่ีพึงพอใจและแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั การจดัโครงสร้างเงินเดือนและความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ  
- การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
และรักษาบุคลการท่ีดีไวก้บัองคก์ร 
- จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพนัและก าลงัใจให้แก่
พนกังาน  
- ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน 
ช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินงาน 
- ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

-  การส่ือสาร การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานผ่านการ
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ 
- การประเมินความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
- การประเมินตนเอง เก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออก
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร PHOL-D 
- การรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
- คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  

ผู้ถือหุ้น - ผลประกอบการท่ีดีและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเน่ือง 
- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
- การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
- ช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลายเขา้ถึงไดง่้าย 

- แผนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมี
ความย ัง่ยืน 
- ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อ
การตดัสินใจ 
- ขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซตท่ี์ทนัต่อเหตุการณ์ 

- การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
- การติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ 
- การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น  
- รายงานประจ าปีและรายงานความย ัง่ยืน 
- การรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

คู่ค้า และ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระเงิน 
- มีการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
- การปฎิบติัตามขอ้ตกลงหรือสญัญา 

- ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ตามหลกั
จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การจดัท าสญัญาทางการคา้ 

- การส่ือสารผา่น โทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  
 

เจ้าหนี้ - การปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระเงิน 
-  การปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา หรือตาม
กฎหมาย 

- การปฏิบติัตาม ระเบียบ เง่ือนไข ขอ้ตกลงตามสญัญา 
- การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

- การส่ือสารผา่น โทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  

ชุมชนและสังคม -  การดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเขา้ถึงสินคา้เพ่ือความปลอดภยั  
- ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส่งเสริม สนบัสนุนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
และสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความ
ปลอดภยั ให้กบัเอกชน  ภาครัฐ สถาบนั หรือชุมชน 
- การจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การพัฒนาช่องทางจ าหน่ายท่ีมีความหลากหลาย 
และสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวก  
- ส่ือสารข้อมูล ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

- การจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัตามสถานท่ีต่างๆ 
- การจดักิจกรรม สนบัสนุน ช่วยเหลือทางสังคม เช่น 
การบริจาคตามสถานท่ีต่างๆ 
- ช่องทางส่ือสารออนไลน์ 

หน่วยงานภาครัฐ - การด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
- การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
-  การด า เ นินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เง่ือนไขของรัฐ 

คู่แข่ง - มีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม - การด าเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
- การแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 

- ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
 บริษทัวเิคราะห์และระบุผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วน
ไดเ้สียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก ผา่นช่องทางการส่ือสารต่างๆในการรับขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สียแต่
ละกลุ่ม เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการตอบสนองต่อความคาดหวงัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความคาดหวงั ส่ิงที่บริษัทตอบสนอง การส่ือสารและการมส่ีวนร่วม 

ลูกค้า -  สินค้าและบริการมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  ราคา
เหมาะสม 
- การส่งมอบท่ีตรงต่อเวลา 
- ความปลอดภยัในการใชสิ้นคา้และบริการ 
- การเขา้ถึงสินคา้และบริการไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว 

 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงของลูกคา้ 
-  หานวัตกรรมหรือสินค้าและบริการใหม่  เ พ่ือ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ 
- การอบรมให้กับลูกค้าเร่ืองความปลอดภยัในการ
ท างานและการใชอุ้ปกรณ์นิรภยัต่างๆ 
- การควบคุมและคดัสรรสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐาน 
- น าผลประเมินและขอ้เสนอแนะของลูกคา้มาพฒันา 
สินคา้และบริการให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
- การพัฒนาช่องทางการจัดจ าหน่ายและช่องทาง
ส่ือสาร 

- การส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ 
- ช่องทางรับขอ้ร้องเรียน และขอ้เสนอแนะจากลูกคา้
ทาง เวบ็ไซต ์และช่องทางอ่ืนๆ 

 
 
 

พนักงาน - ค่าตอบแทนและ  สวัสดิการอย่างยุติธรรมและ
เหมาะสม 
- มีความมัน่คงในการท างาน และความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ  
- สภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีปลอดภยั 
- การปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม 
- การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

- ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ  ได้แ ก่  การบริหารผลตอบแทน
สวสัดิการท่ีพึงพอใจและแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรม
เดียวกนั การจดัโครงสร้างเงินเดือนและความกา้วหนา้
ในสายอาชีพ  
- การจัดท าแผนพฒันาบุคลากรเพ่ือพฒันาศกัยภาพ
และรักษาบุคลการท่ีดีไวก้บัองคก์ร 
- จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความผูกพนัและก าลงัใจให้แก่
พนกังาน  
- ระบบความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท างาน 
ช่วยลดความเส่ียงในการด าเนินงาน 
- ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม 

-  การส่ือสาร การแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะระหว่างผูบ้ริหารและพนกังานผ่านการ
ประชุมและกิจกรรมต่างๆ 
- การประเมินความผกูพนัของพนกังานท่ีมีต่อองคก์ร 
- การประเมินตนเอง เก่ียวกบัพฤติกรรมการแสดงออก
ดา้นวฒันธรรมองคก์ร PHOL-D 
- การรับฟังความคิดเห็นและขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทาง
ส่ือสารต่างๆ ทั้งทางตรงและทางออ้ม 
- คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการในสถานประกอบ
กิจการ  

ผู้ถือหุ้น - ผลประกอบการท่ีดีและเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
- การไดรั้บผลตอบแทนจากการลงทุนต่อเน่ือง 
- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัเวลา 
- การบริหารงานด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได ้
- ช่องทางส่ือสารท่ีหลากหลายเขา้ถึงไดง่้าย 

- แผนกลยุทธ์ธุรกิจท่ีมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและมี
ความย ัง่ยืน 
- ด าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 
- การเปิดเผยขอ้มูลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัต่อ
การตดัสินใจ 
- ขอ้มูลข่าวสารในเวบ็ไซตท่ี์ทนัต่อเหตุการณ์ 

- การจดัประชุมผูถื้อหุ้น 
- การติดต่อส่ือสารกบันกัลงทุนสมัพนัธ์ 
- การให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น  
- รายงานประจ าปีและรายงานความย ัง่ยืน 
- การรับฟังความเห็นและขอ้เสนอแนะผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

คู่ค้า และ 
หุ้นส่วนทางธุรกิจ 

- การปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระเงิน 
- มีการด าเนินธุรกิจร่วมกนัอยา่งต่อเน่ือง 
- การปฎิบติัตามขอ้ตกลงหรือสญัญา 

- ด าเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปร่งใส ตามหลกั
จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การจดัท าสญัญาทางการคา้ 

- การส่ือสารผา่น โทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  
 

เจ้าหนี้ - การปฏิบติัตามเง่ือนไขการช าระเงิน 
-  การปฏิบัติตามข้อตกลงหรือสัญญา หรือตาม
กฎหมาย 

- การปฏิบติัตาม ระเบียบ เง่ือนไข ขอ้ตกลงตามสญัญา 
- การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

- การส่ือสารผา่น โทรศพัท ์ส่ืออิเลก็ทรอนิคส์  

ชุมชนและสังคม -  การดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ 
- การเขา้ถึงสินคา้เพ่ือความปลอดภยั  
- ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส่งเสริม สนบัสนุนในการเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน 
และสงัคมท่ีเก่ียวขอ้ง  
- การอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจในเร่ืองความ
ปลอดภยั ให้กบัเอกชน  ภาครัฐ สถาบนั หรือชุมชน 
- การจ าหน่ายสินคา้ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การพัฒนาช่องทางจ าหน่ายท่ีมีความหลากหลาย 
และสามารถเขา้ถึงสินคา้ไดส้ะดวก  
- ส่ือสารข้อมูล ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

- การจดัอบรมเร่ืองความปลอดภยัตามสถานท่ีต่างๆ 
- การจดักิจกรรม สนบัสนุน ช่วยเหลือทางสังคม เช่น 
การบริจาคตามสถานท่ีต่างๆ 
- ช่องทางส่ือสารออนไลน์ 

หน่วยงานภาครัฐ - การด าเนินธุรกิจตามกฎหมาย 
- การด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส 

- ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั 
-  การด า เ นินธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลัก
จรรยาบรรณธุรกิจ 

- การปฏิบติัตามกฎระเบียบ เง่ือนไขของรัฐ 

คู่แข่ง - มีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม - การด าเนินธุรกิจตามหลกัจรรยาบรรณธุรกิจ 
- การแข่งขนัทางการคา้อยา่งเป็นธรรม 

- ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 

ประเดน็การพฒันาอย่างยั่งยืน  

 การคดัเลือกประเด็นการพฒันาอย่างยัง่ยืนไดม้าจากการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นและความคาดหวงัต่างๆของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
น ามาวเิคราะห์และพิจารณาโดยฝ่ายบริหาร เพ่ือบ่งช้ีประเดน็ท่ีมีความส าคญัหรือมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และบ่งช้ีประเดน็มี
ความส าคญัหรือมีผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย จดัเรียงล าดบัความส าคญัต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สีย เพ่ือน ามาจดัท าแผนการด าเนินงาน โดย
ในปี 2564 ทางบริษทัไดมี้การวเิคราะห์และคดัเลือกประเดน็การพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพ่ิมเติม เพ่ือใหค้รอบคลุมกิจกรรมต่างๆทางธุรกิจ และความ
คาดหวงัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ดงัน้ี 

ประเดน็การพฒันา 
เศรษฐกจิ สังคม ส่ิงแวดล้อม 

1 การท าให้เขา้ถึงสินคา้และบริการไดง่้าย  1 การสร้างความผกูพนัพนกังาน  1 การประหยดัพลงังาน และ
ทรัพยากรธรรมชาติ  

2 ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน  2 สินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรับผิดชอบต่อผูใ้ช ้ 2 การลดของเสียจากกระบวนการ 
3 นวตักรรมและเทคโนโลยกีารบริการ  3 การให้ความรู้เก่ียวกบัความปลอดภยั  

  

4 ความปลอดภยัของระบบ IT  
 

4 สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และปลอดภยั  
  

5 ประสิทธิภาพการลงทุนต่างๆ  
 

5 การให้ผลตอบแทน และการจูงใจพนกังาน  
  

6 การสร้างความสมัพนัธ์ลูกคา้ระยะยาว  6 การฝึกอบรมพฒันาความสามารถพนกังาน     
 

7 การบริหารความเส่ียง  7 การค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  
  

  
8 จริยธรรมทางธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูล

อยา่งเท่าเทียม  

  

  9 การให้ความร่วมมือกบัชุมชน  
  

  
10 การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล 

  

บริษทัไดจ้ดัล  าดบัประเด็นการพฒันาความยัง่ยืน
ท่ีมีความส าคัญขององค์กรประจ าปี 2564 โดยได้คัดเลือก
ประเด็นท่ีมีความส าคญัหลกัมา 4 ประเด็น จากประเด็นการ
พฒันาความยัง่ยนืทั้งหมด ไดแ้ก่ 

1. การท าใหเ้ขา้ถึงสินคา้และบริการไดง่้าย  
2. ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน  
3. สินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือรับผดิชอบต่อผูใ้ช ้ 
4. สภาพแวดลอ้มการท างานที่ดี และปลอดภยั  
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เป้าหมายและประเด็นการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีสามารถเช่ือมโยงและมีส่วนสนับสนุนต่อเป้าหมายความยัง่ยืนของโลกใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ส าค ัด้านความยัง่ยืน เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายความยัง่ยืนของโลก 

การท าให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่าย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างให้คนใน
สังคมปลอดภยั โดยการพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้เขา้ถึงทุกกลุ่มลูกคา้ ทั้งนิติบุคคล 
และบุคคลธรรมดาทั่วไป  เ พ่ือให้สามารถ
เขา้ถึงอุปกรณ์ป้องกนัเพ่ือความความปลอดภยั
ต่างๆให้มากท่ีสุด 

 

ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน  - สร้างความพึงพอใจลูกคา้ 
- รักษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 
- ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 

สินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือรับผดิชอบต่อผู้ใช้งาน  คดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภยั
ของผูใ้ช ้โดย 
- สินคา้ทุกรายการตอ้งมีมาตรฐานความ
ปลอดภยัสินคา้รองรับ 
- ไม่มีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้และจ านวนการ
เปล่ียนหรือรับคืนสินคา้จากปัญหาคุณภาพ
สินคา้ 
- ผูใ้ชสิ้นคา้ สามารถใชสิ้นคา้ไดต้รงการใช้
งาน และปลอดภยั 

 

สภาพแวดล้อมการท างานที่ดแีละปลอดภยั  - สถิติการเจบ็ป่วยร้ายแรงและอุบติัเหตุรุนแรง
จากการท างานเท่ากบัศูนย ์
- สถิติการเจบ็ป่วยจากโรคร้ายแรงเท่ากบัศูนย ์

 

3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบดา้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้มีการก ากับดูแล การวางแผนงาน และเป็นกรอบ
แนวทางด าเนินงานที่เหมาะสมในการตอบสนองและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงมีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้รอบแนวทาง ISO 45001:2015 เพ่ือให้มีการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด ในปี 2564 บริษทัมีการทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้
มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งตามกรอบด าเนินงานดงักล่าว รวมถึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดแผนงาน การสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม
การท างานท่ีปลอดภัย การดูแลจัดการทรัพยากรให้มีการใช้อย่างคุม้ค่า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรในการด้านความ
ปลอดภยั การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มีการรายงานการด าเนินงานเพ่ือน าผลด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

รายละเอียดนโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มสามารถอ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://investor-th.pdgth.com/safety_policy.html  

40 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



เป้าหมายและประเด็นการด าเนินธุรกิจของบริษทัท่ีสามารถเช่ือมโยงและมีส่วนสนับสนุนต่อเป้าหมายความยัง่ยืนของโลกใน
ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

ประเดน็ส าค ัด้านความยัง่ยืน เป้าหมายระยะยาว เป้าหมายความยัง่ยืนของโลก 

การท าให้เข้าถึงสินค้าและบริการได้ง่าย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงท่ีช่วยเสริมสร้างให้คนใน
สังคมปลอดภยั โดยการพฒันาช่องทางการจดั
จ าหน่ายให้เขา้ถึงทุกกลุ่มลูกคา้ ทั้งนิติบุคคล 
และบุคคลธรรมดาทั่วไป  เ พ่ือให้สามารถ
เขา้ถึงอุปกรณ์ป้องกนัเพ่ือความความปลอดภยั
ต่างๆให้มากท่ีสุด 

 

ประสิทธิภาพในกระบวนการท างาน  - สร้างความพึงพอใจลูกคา้ 
- รักษาฐานลูกคา้ในระยะยาว 
- ลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 

สินค้าที่มีคุณภาพ เพ่ือรับผดิชอบต่อผู้ใช้งาน  คดัสรรสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เพื่อความปลอดภยั
ของผูใ้ช ้โดย 
- สินคา้ทุกรายการตอ้งมีมาตรฐานความ
ปลอดภยัสินคา้รองรับ 
- ไม่มีขอ้ร้องเรียนจากลูกคา้และจ านวนการ
เปล่ียนหรือรับคืนสินคา้จากปัญหาคุณภาพ
สินคา้ 
- ผูใ้ชสิ้นคา้ สามารถใชสิ้นคา้ไดต้รงการใช้
งาน และปลอดภยั 

 

สภาพแวดล้อมการท างานที่ดแีละปลอดภยั  - สถิติการเจบ็ป่วยร้ายแรงและอุบติัเหตุรุนแรง
จากการท างานเท่ากบัศูนย ์
- สถิติการเจบ็ป่วยจากโรคร้ายแรงเท่ากบัศูนย ์

 

3 การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 นโยบายแนวปฏิบัติด้านส่ิงแวดล้อม 
 บริษทัด าเนินงานธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบโดยค านึงถึงผลกระทบอย่างรอบดา้น ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึง
ผลกระทบท่ีอาจเกิดดา้นส่ิงแวดลอ้ม จึงไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน เพ่ือให้มีการก ากับดูแล การวางแผนงาน และเป็นกรอบ
แนวทางด าเนินงานที่เหมาะสมในการตอบสนองและลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงมีการก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตก้รอบแนวทาง ISO 45001:2015 เพ่ือให้มีการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด ในปี 2564 บริษทัมีการทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน ให้
มีการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งตามกรอบด าเนินงานดงักล่าว รวมถึงมีบทบาทหนา้ท่ีในการก าหนดแผนงาน การสนบัสนุนใหเ้กิดสภาพแวดลอ้ม
การท างานท่ีปลอดภัย การดูแลจัดการทรัพยากรให้มีการใช้อย่างคุม้ค่า ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดเป็นวฒันธรรมองค์กรในการด้านความ
ปลอดภยั การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม มีการรายงานการด าเนินงานเพ่ือน าผลด าเนินงานมาปรับปรุง แก้ไข ให้เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

รายละเอียดนโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้มสามารถอ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://investor-th.pdgth.com/safety_policy.html  

 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
 การจัดการเพ่ือลดปั หาก๊าซเรือนกระจก 
 บริษทัตระหนกัถึงผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีจะน าไปสู่ภาวะโลกร้อน และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
โลก จึงให้ความส าคญักบัการจดัการการใชพ้ลงังาน และทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รวมทั้งการบริหารจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ ทั้งน้ี ธุรกิจ
ของบริษทัอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการจึงพบว่ากิจกรรมท่ีมีปริมาณก๊าซเรือนกระจกมากท่ีสุดคือการใช้ไฟฟ้าจากเคร่ืองปรับอากาศในส านักงาน 
และการใชเ้ช้ือเพลิงจากยานพาหนะขององคก์ร อย่างไรก็ตาม บริษทัตระหนักถึงการลดปัญหาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงก าหนดเป็น
เป้าหมายการลดการใช้พลังงานร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา ในปี 2564 บริษัทมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope1&2) จ านวน          
340.56 ตนั* โดยบริษทัมีการด าเนินงานตามแผนการอนุรักษ์พลงังาน ตั้งแต่การเสริมสร้างวฒันธรรมองค์กร การส่งเสริมความรู้และสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษณ์พลงังาน ส่ือสารและรายงานผลด าเนินงานเพื่อพฒันาปรับปรุงการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง รวมถึงมีมาตรการในการ
บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคารส านกังาน การตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินคา้ตามแผนงานท่ีก าหนด 
ประกอบกบัการปรับรูปแบบการด าเนินงานแบบ Work From Home เพื่อสอดรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19  
 เน่ืองจากบริษทัอยูร่ะหวา่งเร่ิมจดัท าและเก็บขอ้มูลเพ่ือเปิดเผยขอ้มูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ จึงยงัไม่
ผา่นการทวนสอบจากหน่วยงานภายนอก ซ่ึงจะวางแผนด าเนินการในปีถดัไป 
 

สรุปข้อมูลการใช้ทรัพยากร และปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี 2563-2564  
 ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 

(หน่วย) 
ปริมาณการใชน้ ้า 
(ลูกบาศกเ์มตร) 

ปริมาณการใชก้ระดาษ 
(ตนั) 

ปริมาณการใชน้ ้ามนั 
(ลิตร) 

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก (ตนั) 

ปี 2563 392,488 2,712 4,620 158,256.47 N/A 
ปี 2564 372,968 2,458 3,508 133,544.65 340.56 

%เปลี่ยนแปลง (4.97%) (9.37%) (24.07%) (15.62%) N/A 
หมายเหตุ: การค านวณอา้งอิงการประเมินตามแนวทางขององคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.)  
*ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1&2) เร่ิมเก็บขอ้มูลในปี 2564โดยการเก็บขอ้มูลจากปริมาณการใชน้ ้ า ไฟฟ้า กระดาษของส านกังาน การใชน้ ้ ามนัของรถ
ขนส่งสินคา้ของบริษทั และการใชน้ ามนัของรถพนกังานขาย 

 การจัดการพลงังาน 
 บริษทับริหารจดัการให้มีการใชพ้ลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ โดยมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ตามรอบระยะเวลาอย่างสม ่าเสมอเพ่ือให้มีการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และด าเนินงานตามแผนการอนุรักษณ์พลงังาน ในปี 2564 มีการ
ก าหนดเป้าหมายลดการใชพ้ลงังานลงร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา พบว่าบริษทัมีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าลดลง 19,520 หน่วย หรือลดลงร้อยละ 4.97 
เทียบกบัปีท่ีผ่านมา และต ่ากว่าเป้าหมายปี 2564 ร้อยละ 0.03 ทั้งน้ีบริษทัยงัคงด าเนินงานตามแผนด าเนินงานท่ีก าหนด พร้อมทั้งปรับปรุงการ
ด าเนินงานส่วนท่ีเป็นปัญหา รวมถึงปรับรูปแบบกิจกรรมในปีถดัไปเพ่ือใหพ้นกังานในองคก์รตระหนกัและมีส่วนร่วมมากข้ึน 

 การบริหารจัดการน ้า  
 เน่ืองจากการด าเนินงานของบริษทัอยู่ในกลุ่มธุรกิจบริการ จึงมิไดมี้กระบวนการด าเนินงานหลกัท่ีเป็นประเด็น ปัญหาจากการใช้
น ้ า อย่างไรก็ตามบริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการใช้น ้ าอย่างคุม้ค่า โดยในปี 2564 บริษทัก าหนดเป้าหมายลดการใช้พลงังานให้ได้     
ร้อยละ 5 จากปีท่ีผา่นมา พบวา่จากการด าเนินงานของบริษทัซ่ึงเป็นการใชน้ ้ าในอาคารส านกังาน และคลงัสินคา้ มีการใชน้ ้ าในปริมาณท่ีลดลง 
ร้อยละ 9.37 เม่ือเทียบกบัปีก่อน และดีกว่าเป้าหมายปี 2564 ร้อยละ 4.37 โดยบริษทัมีการด าเนินงานตามแผนการอนุรักษณ์พลงังาน ประกอบ
กบัการดูแล ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารอยา่งสม ่าเสมอ  
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 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิ 
 บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการขยะหรือของเสียอย่างถูกตอ้ง เพ่ือลดปัญหาการมีขยะในปริมาณมากซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัการมลพิษต่างๆ จึงก าหนดให้มีแผนงานในการลดปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดข้ึนในส านักงาน คลงัสินคา้
ของบริษทั โดยในปี 2564 บริษทัมีการจดัการขยะภายในองคก์ร เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เร่ืองการจดัการขยะอย่างถูกตอ้ง 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษณ์พลงังาน การรณรงคใ์ห้พนักงานตระหนักถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการคดัแยกขยะ ตามประเภท
ของขยะ รวมถึงลดการเกิดของเสียต่างๆ โดยมีการบริหารจดัการขยะในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
ซ่ึงจากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีท  าให้บริษัทมีปริมาณขยะรีไซเคิลใน
สัดส่วนท่ีมากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา รวมถึงพฒันาระบบการจดัส่งสินคา้ให้มี
ประสิทธิภาพ ลด ตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลด
มลพิษท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษัทมีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
สถานประกอบการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังโดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสวา่ง อยูใ่นเกณฑป์กติตามกฎหมายก าหนด 

4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
 นโยบายแนวปฏิบัติด้านสังคม 
 บริษทั เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมาย สิทธิมนุษยชน โดยใหค้วามส าคญักบัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง สอดคลอ้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบติั ตั้งแต่การจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยไม่แบ่งเช้ือชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา 
ภาษา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืนใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทั้ง
สนบัสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เช่น ผูพิ้การ อีกทั้งค  านึงถึงการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่มของบริษทั 

 รายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://investor-th.pdgth.com/human_rights_policy.html 

 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 การดูแลและพฒันาศักยภาพบุคลากร 
 บริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ก าหนดใหมี้การบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์สอดคลอ้งตามหลกักฎหมาย ตลอดจนใส่ใจดูแลพนักงานของบริษทัอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสุขในการท างาน ให้พนักงานใน
องค์กรปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีวฒันธรรมองค์กรท่ีดี ใช้หลักการสร้าง
ความสุขตามหลัก Happy workplace ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมความพึงพอใจต่อพนักงานในองค์รวม โดยในปี 
2564 บริษัทมีการพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อให้
สอดคลอ้งตามกลยทุธ์องคก์ร และสามารถประเมินความพึงพอใจพนักงานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

42 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 การจัดการขยะ ของเสีย และมลพษิ 
 บริษทัให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการขยะหรือของเสียอย่างถูกตอ้ง เพ่ือลดปัญหาการมีขยะในปริมาณมากซ่ึงส่งผลกระทบ
ต่อสภาพแวดลอ้ม รวมทั้งการจดัการมลพิษต่างๆ จึงก าหนดให้มีแผนงานในการลดปริมาณขยะและของเสียท่ีเกิดข้ึนในส านักงาน คลงัสินคา้
ของบริษทั โดยในปี 2564 บริษทัมีการจดัการขยะภายในองคก์ร เร่ิมตั้งแต่การส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้เร่ืองการจดัการขยะอย่างถูกตอ้ง 
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษณ์พลงังาน การรณรงคใ์ห้พนักงานตระหนักถึงปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการคดัแยกขยะ ตามประเภท
ของขยะ รวมถึงลดการเกิดของเสียต่างๆ โดยมีการบริหารจดัการขยะในแต่ละประเภทอย่างเหมาะสมตามหลกั 3Rs (Reduce Reuse Recycle) 
ซ่ึงจากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีท  าให้บริษัทมีปริมาณขยะรีไซเคิลใน
สัดส่วนท่ีมากข้ึนกว่าปีท่ีผ่านมา รวมถึงพฒันาระบบการจดัส่งสินคา้ให้มี
ประสิทธิภาพ ลด ตรวจสอบสภาพรถให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื่อลด
มลพิษท่ีเกิดข้ึน นอกจากน้ีบริษัทมีการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมใน
สถานประกอบการ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ังโดยในปี 2564 พบว่าค่ามาตรฐาน
คุณภาพอากาศ กล่ิน เสียง แสงสวา่ง อยูใ่นเกณฑป์กติตามกฎหมายก าหนด 

4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม 
 นโยบายแนวปฏิบัติด้านสังคม 
 บริษทั เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมาย สิทธิมนุษยชน โดยใหค้วามส าคญักบัการเคารพศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ 
และความเสมอภาคของบุคคลท่ีไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง สอดคลอ้งตามกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ โดยก าหนดเป็น
นโยบายและแนวทางปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เร่ืองการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบติั ตั้งแต่การจา้งงาน การจ่ายค่าตอบแทน การเล่ือนต าแหน่ง การฝึกอบรมและพฒันาพนกังาน โดยไม่แบ่งเช้ือชาติ เพศ สีผวิ ศาสนา 
ภาษา ความเช่ือทางการเมือง หรือความเช่ืออ่ืนใด ความบกพร่องหรือพิการ หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิไดเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการปฏิบติังาน รวมทั้ง
สนบัสนุนการจา้งงานแก่กลุ่มผูด้อ้ยโอกาส เช่น ผูพิ้การ อีกทั้งค  านึงถึงการด าเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุก
กลุ่มของบริษทั 

 รายละเอียดนโยบายสิทธิมนุษยชนสามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ http://investor-th.pdgth.com/human_rights_policy.html 

 ผลการด าเนินงานด้านสังคม 
 การดูแลและพฒันาศักยภาพบุคลากร 
 บริษทัปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ก าหนดใหมี้การบริหารทรัพยากร
มนุษยท่ี์สอดคลอ้งตามหลกักฎหมาย ตลอดจนใส่ใจดูแลพนักงานของบริษทัอย่าง
เท่าเทียม เป็นธรรม ส่งเสริมให้พนักงานเกิดความสุขในการท างาน ให้พนักงานใน
องค์กรปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย มีวฒันธรรมองค์กรท่ีดี ใช้หลักการสร้าง
ความสุขตามหลัก Happy workplace ซ่ึงจะส่งผลให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ิมความพึงพอใจต่อพนักงานในองค์รวม โดยในปี 
2564 บริษัทมีการพัฒนาระบบการส ารวจความพึงพอใจของพนักงานเพื่อให้
สอดคลอ้งตามกลยทุธ์องคก์ร และสามารถประเมินความพึงพอใจพนักงานไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

ดา้นการพฒันาบุคลากร บริษทัใหค้วามส าคญัของการพฒันาศกัยภาพและทกัษะของพนกังานเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ 
ทกัษะและทศันคติต่อการปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกับทิศทางการด าเนินธุรกิจและเป้าหมายตามกลยุทธ์องค์กร โดยไดก้ าหนดแผนพฒันา
บุคลากรและการจัดการเรียนรู้ท่ีค  านึงถึงความหลากหลายด้านพฤติกรรมการเรียนรู้ของพนักงานแต่ละกลุ่ม  และรูปแบบการเรียนรู้ท่ี
ปรับเปล่ียนตามสภาวะแวดลอ้ม  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนกังานและพร้อมรับมือกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว   

การพฒันาความรู้ ศกัยภาพและทกัษะของพนักงาน  เป็นผสมผสานของรูปแบบต่างๆ อนัไดแ้ก่ การพฒันาทกัษะท่ีเกิดจากการ
ท างานและประสบการณ์จริง ระบบการสอนงาน และการเรียนรู้ดว้ยตนเองผ่านหลกัสูตรอบรมท่ีเนน้การต่อยอดความรู้เดิม (Upskill) เพ่ิมเติม
ความรู้ใหม่ (Reskill) และส่งเสริมความรู้ ท่ีหลากหลาย (Multi skill) ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาศกัยภาพบุคลากรตามพนัธกิจขององคก์ร 
โดยบริษทัน าเคร่ืองมือการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชใ้นการด าเนินงานเพ่ือการพฒันาบุคลากร เช่น จดัท าระบบสมรรถนะทุกต าแหน่งงาน 
และน าสมรรถนะมาใชใ้นทุกกระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมถึงการวางแผนอตัราก าลงั (Manpower Planning) การวางแผน 
ผูสื้บทอดต าแหน่ง (Succession Plan) การพฒันาบุคลากรให้มีสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  การจดัการ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Management) การบริหารจดัการบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูง (Talent Management) การจดัท าแผนการ
พฒันาสมรรถะท่ีมีรูปแบบการพฒันาท่ีหลากหลายผา่นกระบวนการจดัท าแผนพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan) การจดัท าแผน
ฝึกอบรมประจ าปี การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมการท างานแบบการมีส่วนร่วม ความช่ือสัตย ์และความโปร่งใส การทบทวนและน าระบบ
การประเมินผลปฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ  

 ในปี 2564 บริษัทได้จัดการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาศักยภาพพนักงานอย่างต่อเน่ือง โดยมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัขอ้จ ากดัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 บริษทัไดมี้การจดัการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรขององคก์ร ผา่นการ
เรียนรู้และการฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ การเรียนรู้จากการปฏิบติังาน (On-the-Job Training) ตามมาตรฐานความรู้และทกัษะท่ีจ าเป็น
ของแต่ละต าแหน่งงาน โดยหัวหน้างานรับผิดชอบอบรมสอนงานให้กับพนักงานในต าแหน่งดังกล่าว เพ่ือมุ่งมัน่พฒันาบุคลากรให้มี
ความสามารถในการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ การจดัอบรมใหก้บัพนกังานใหม่ (Orientation) การจดัฝึกอบรมภายใน (In-
house Training) ส าหรับความรู้และทกัษะเฉพาะดา้น และการฝึกอบรมภายนอก (Public Training) ทั้งรูปแบบ On-site และรูปแบบ Virtual 
class หลกัสูตรเพื่อการพฒันาความรู้ ทกัษะ และศกัยภาพ ครอบคลุมบุคลากรทุกระดบัในองคก์รตั้งแต่ ผูบ้ริหาร ผูจ้ดัการ หวัหนา้งาน โดยใน
ปี 2564 จ านวนพนักงานท่ีเขา้รับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 190 คน คิดเป็นอตัราร้อยละ 94.53% ของจ านวนพนกังานทั้งหมด คิดเป็นจ านวนชัว่โมง
การอบรมเฉล่ียต่อคนเท่ากับ  18.70 ชั่วโมงต่อปี จากเป้าหมาย 6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี โดยบริษทัใช้งบประมาณดา้นการฝึกอบรมรวมทั้งส้ิน 
334,543  บาท   
 
 นอกจากน้ี บริษทั จดัให้มีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ (คสส.) ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากพนักงานในองคก์ร เพื่อ
เป็นตวัแทนในการดูแลเร่ืองสวสัดิการต่างๆ และขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจดัสวสัดิการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานมีช่องทาง
การส่ือสารในการเสนอแนะและร้องทุกข ์เก่ียวกบัการท างาน และสุขอนามยัสภาพแวดลอ้มในการท างาน โดยขอ้เสนอแนะต่างๆ จะไดรั้บการ
พิจารณาจากคณะกรรมการสวสัดิการฯ ซ่ึงเป็นตวัแทนลูกจา้ง ผ่านการหารือร่วมกบันายจา้ง บริษทัปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด รวมทั้งมีการจดัสวสัดิการท่ีเกินกว่ากฎหมายก าหนดเพ่ือให้พนักงานไดด้  าเนินงานอย่างมีความสุข ปลอดภยัโดยค านึงถึงความ
เหมาะสม สมเหตุสมผล ตลอดจนร่วมกนัพิจารณา ก าหนดวิธีการแกไ้ขเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเป็นการสร้างสัมพนัธ์อนัดีในการ
ท างานร่วมกนั ซ่ึงท่ีผา่นมาไม่เคยมีรายงานหรือการร้องเรียนเก่ียวกบัการฝ่าฝืนในเร่ืองสิทธิมนุษยชนการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งไม่เป็นธรรม 
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 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษทั ตระหนักถึงความส าคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพอนามยัใน
การท างานของพนกังานตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดใหมี้ระบบการจดัการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และไดรั้บการรับรองระบบ ISO 45001:2015  
 ปี 2564 บริษัทด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภยั ตามกรอบ ISO45001:2015 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสม มีความ
พร้อมในการปฏิบติังาน ตั้งแต่การช้ีบ่งอนัตราย และการประเมินความเส่ียงในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน การปรับปรุง การติดตาม และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงจดัหาทรัพยากรสนับสนุนให้องคก์รเกิดความปลอดภยัในการท างาน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมความ
ปลอดภัย ผ่านการอบรม การส่ือสาร การจัดกิจกรรม และการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ การตรวจประเมินการ 

ปฏิบติังาน สถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี โครงการมอบอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลให้แก่พนักงานท่ีมีความเส่ียงในการท างาน โครงการ “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอ
ฮอล”์ การฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นผูด้  าเนินการควบคุม 
ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคญัในเร่ืองของการสร้างความปลอดภยั 
ทั้งน้ี บริษทัก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เผยแพร่บนหนา้เวบ็ตข์องบริษทั www.pdgth.com 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บริษทัค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวจึงก าหนดให้มีมาตรการในทุก
ดา้นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีการดูแลพนักงาน รวมถึงผูม้าติดต่อส านักงานให้ได้รับความปลอดภัย อีกทั้งให้การ
ช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบปัญหา มีการปรับระบบการด าเนินงานให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่น การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานรูปแบบ Work From Home เพ่ือบรรเทาผลกระทบและสร้างความเช่ือมัน่ต่อพนกังานและ
ผูม้าติดต่อ  
 การด าเนินงานด้านลูกค้า 
 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทให้
ความส าคญักับการคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ท่ีเป็นสากล โดยมีนโยบายในการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ด้ตามกฎหมาย และตอ้งไม่เป็นสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ บริษทับริการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
 นอกจากน้ี บริษทัมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญ สามารถให้ความรู้และความเขา้ใจในการใช้สินคา้ 
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีถูกตอ้งแก่ผูใ้ชง้าน เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถน าอุปกรณ์ไปใชป้้องอนัตรายต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั บริษทัมี
กระบวนการประเมินผูผ้ลิตอยา่งชดัเจนมีระบบและเกณฑใ์นการคดัเลือกสินคา้และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพฒันาระบบการด าเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้  
 
 
 

44 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 บริษทั ตระหนักถึงความส าคญัต่อความปลอดภยัในชีวิต สุขภาพอนามยัใน
การท างานของพนกังานตลอดจนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดก้ าหนดใหมี้ระบบการจดัการอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีเป็นมาตรฐานสากลมาใช้เป็นแนวทางในการสร้าง
สภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยั และไดรั้บการรับรองระบบ ISO 45001:2015  
 ปี 2564 บริษัทด าเนินงานพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้านความ
ปลอดภยั ตามกรอบ ISO45001:2015 อย่างต่อเน่ือง เพ่ือลดความเส่ียงจากการเจ็บป่วย 
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต รวมถึงการดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี เหมาะสม มีความ
พร้อมในการปฏิบติังาน ตั้งแต่การช้ีบ่งอนัตราย และการประเมินความเส่ียงในพ้ืนท่ีปฏิบติังาน การปรับปรุง การติดตาม และการรายงานผล
อย่างเป็นระบบ รวมถึงจดัหาทรัพยากรสนับสนุนให้องคก์รเกิดความปลอดภยัในการท างาน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดวฒันธรรมความ
ปลอดภัย ผ่านการอบรม การส่ือสาร การจัดกิจกรรม และการรณรงค์ให้พนักงานตระหนักรู้อย่างต่อเน่ือง อาทิ การตรวจประเมินการ 

ปฏิบติังาน สถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนการเฝ้าระวงัและตรวจวดัดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  โครงการตรวจสุขภาพ
พนักงานประจ าปี โครงการมอบอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลให้แก่พนักงานท่ีมีความเส่ียงในการท างาน โครงการ “PHOL ร่วมใจไร้เแอลกอ
ฮอล”์ การฝึกอบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั เป็นตน้ 
 นอกจากน้ี บริษทัจดัให้มีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน เป็นผูด้  าเนินการควบคุม 
ติดตามสถานการณ์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการ
ด าเนินงาน รวมถึงการจดัหาอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้พนักงานเห็นความส าคญัในเร่ืองของการสร้างความปลอดภยั 
ทั้งน้ี บริษทัก าหนดนโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม เผยแพร่บนหนา้เวบ็ตข์องบริษทั www.pdgth.com 
 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 บริษทัค านึงถึงผลกระทบจากสถานการณ์ดงักล่าวจึงก าหนดให้มีมาตรการในทุก
ดา้นตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้มีการดูแลพนักงาน รวมถึงผูม้าติดต่อส านักงานให้ได้รับความปลอดภัย อีกทั้งให้การ
ช่วยเหลือพนักงานท่ีประสบปัญหา มีการปรับระบบการด าเนินงานให้เหมาะสม มีความยืดหยุ่น การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานรูปแบบ Work From Home เพ่ือบรรเทาผลกระทบและสร้างความเช่ือมัน่ต่อพนกังานและ
ผูม้าติดต่อ  
 การด าเนินงานด้านลูกค้า 
 บริษัทด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทให้
ความส าคญักับการคดัสรรและจ าหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัท่ีมีมาตรฐานความปลอดภยัของสินคา้ท่ีเป็นสากล โดยมีนโยบายในการ
จ าหน่ายสินคา้ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภยัท่ีไดรั้บอนุญาตให้ใชไ้ด้ตามกฎหมาย และตอ้งไม่เป็นสินคา้ละเมิดทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือสิทธิบตัร ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเกิดปัญหาเก่ียวกบัสินคา้ บริษทับริการรับเปล่ียนหรือคืนสินคา้ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด  
 นอกจากน้ี บริษทัมีการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความเช่ียวชาญ สามารถให้ความรู้และความเขา้ใจในการใช้สินคา้ 
และอุปกรณ์ต่างๆท่ีถูกตอ้งแก่ผูใ้ชง้าน เพ่ือให้ผูใ้ชส้ามารถน าอุปกรณ์ไปใชป้้องอนัตรายต่างๆไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภยั บริษทัมี
กระบวนการประเมินผูผ้ลิตอยา่งชดัเจนมีระบบและเกณฑใ์นการคดัเลือกสินคา้และการควบคุมคุณภาพ รวมถึงการพฒันาระบบการด าเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ เพ่ิมความพึงพอใจของลูกคา้  
 
 
 

 ในปี 2564 บริษทัมีการปรับกลยุทธ์การด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  พฒันาตลาดไปยงักลุ่มผูบ้ริโภค 
เพ่ือให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าด้านความปลอดภัยได้สะดวกและรวดเร็วข้ึน โดยการพฒันาช่องทางจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ Online 
Marketplace ของตนเองผ่านเว็ปไซต์ www.pholonline.com ซ่ึงมีระบบท่ีปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
นอกจากน้ี ยงัท าการเปิดร้านคา้ช่ือ Phol Online ใน Shopee, Lazada, JD Central และร้านคา้อ่ืนๆเพื่อให้ผูบ้ริโภคเขา้ถึงได ้เช่น Konvy, Multy, 
Beautrium, Lemon Farm และร้านหนังสือ เช่น SE-ED นายอินทร์ เป็นตน้ รวมถึงการปรับรุงระบบการขนส่งให้เกิดความรวดเร็ว ลดความ
ผิดพลาด และพฒันาช่องทางติดต่อเพ่ือให้ค  าปรึกษาในการเลือกสินคา้และอุปกรณ์ความปลอดภยั และการให้ค  าแนะน าในการใช้งานอย่าง
ถูกต้อง รวมถึงการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว เช่น Facebook ,Line 
Application, Website และ Email   
 ปี 2564 มีผลการส ารจความพึงพอใจของลูกค้าเฉล่ียท่ี 
98.37% สุงกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดท่ี 98% และไม่พบขอ้ร้องเรียนจาก
ลูกค้าในประเด็นท่ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างมีนัยส าคัญ และมีน า 
ขอ้เสนอแนะต่างๆท่ีไดรั้บจากลูกคา้มาพฒันาปรับปรุงการให้บริการ
อยา่งต่อเน่ือง 

การด าเนินงานด้านการสร้างคุณค่าสู่สังคม 
 การจัดการและการแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัย  
 บริษทัมีการจดัอบรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองอุปกรณ์ความปลอดภยัให้กบัลูกคา้ บุคคลภายนอก และสถานศึกษาต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดสังคมแห่งความปลอดภัย มีการจัดท าส่ือเพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับอุปกรณ์ความปลอดภยัในหลายรูปแบบ อาทิ 
เวบ็ไซต ์www.thai-safetywiki.com และ Facebook : Thai-safetywiki, Pholdhanya, Line Application : @PHOL  
 การส่งมอบอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้แก่ชุมชน สังคม 
 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัของการสวมใส่อุปกรณ์นิรภยัในการท างานและการใชอุ้ปกรณ์ความปลอดภยัอยา่งเหมาะสม และ
เพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดสังคม ชุมชน ท่ีตระหนกัถึงการสร้างความปลอดภยั บริษทัจึงสนบัสนุนอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัต่อชุมชน ซ่ึงในปี 2564 
ประเทศไทยยงัคงไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 บริษทั ทราบถึงผลกระทบดงักล่าว โดยเฉพาะการขาด
แคลนอุปกรณ์การป้องกนัทางการแพทย ์ในโรงพยาบาล หลายแห่งทัว่ประเทศ บริษทัไดส้นบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัโรคโควดิ-19 และเคร่ืองมือ
แพทย ์ส่ิงของท่ีจ าเป็นแก่บุคลากรทางการแพทย ์รวม 15 แห่งทัว่ประเทศ นอกจากน้ียงัสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกนัโรคให้กบั นักเรียน ครูใน
จงัหวดัท่ีห่างไกล และชุมชนต่างๆ  เพ่ือร่วมเป็นก าลงัใจใหบุ้คลากรทางการแพทยแ์ละคนไทยผา่นพน้วกิฤตน้ีไปดว้ยกนั 
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กิารวิิเค์ราะห์และค์ำาอธิบัายข้องฝ่่ายจัดกิาร  

     
 

ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายได้
จากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,225.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 170.25 ลา้นบาท หรือ 16.13% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 1,055.51 ลา้นบาท โดยสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล รวมถึงสินคา้ดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม มีค  าส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ท่ีมีการขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหย้งัมีความตอ้งการ
สินคา้เพ่ือป้องกนัเช้ือโรคอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชเ้พ่ือการป้องกนับุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกนับุคลากรทางการแพทย ์ท าให้
รายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมถึงลูกคา้กลุ่มตวัแทนจ าหน่ายมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
นอกจากน้ี รายไดเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากราคาของสินคา้ในหมวดถุงมือไนไตร ถุงมือยางท่ีมีการปรับราคาข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงตน้ปี อยา่งไร
ก็ตาม สินคา้ในหมวดถุงมือมีอตัราก าไรขั้นตน้ไม่สูงมากนัก เม่ือมีสัดส่วนการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนการขายในหมวดสินคา้ท่ีมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่มีสัดส่วนการขายท่ีลดลง ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียในภาพรวมลดลง โดยปี 2564 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 287.59 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 23.46% เพ่ิมข้ึน 13.45 ลา้นบาท หรือ 4.91% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้ 25.97% ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย  

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.66% 
เพ่ิมข้ึน 8.03 ลา้นบาท หรือ 10.87% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 73.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 
6.94% 
สรุปผลการด าเนินงาน 

      หน่วย : ลา้นบาท 
  ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึน้ %  
      (ลดลง) YoY 
รายไดจ้ากการขาย 1,203.45  1,019.23  184.22  18.07% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22.31  36.28  (13.97) -38.51% 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,225.76  1,055.51  170.25  16.13% 
ตน้ทุนขาย (921.75) (752.56) 169.19  22.48% 
ตน้ทุนบริการ (16.42) (28.81) (12.40) -43.02% 
รวมต้นทุน (938.17) (781.38) 156.80  20.07% 
ก าไรขั้นต้น             287.59              274.14  13.45  4.91% 
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 23.46% 25.97%     
รายไดอ่ื้น 4.06  9.45  (5.38) -56.99% 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (191.77) (190.05) 1.72  0.90% 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 99.89                93.54  6.35  6.79% 
อัตราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 8.12% 8.78%     
ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.70) 0.00  0.70  n/a 
ตน้ทุนทางการเงิน (2.76) (2.41) 0.36  14.76% 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.81  0.00  5.81  n/a 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.34) (17.27) 3.07  17.78% 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่                81.89                 73.86  8.03  10.87% 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.66% 6.94%     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                0.40                 0.36  0.04  10.87% 
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ภาพรวมการด าเนินงาน 
 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวม ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายได้
จากการขายและการใหบ้ริการรวม 1,225.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 170.25 ลา้นบาท หรือ 16.13% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 1,055.51 ลา้นบาท โดยสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล รวมถึงสินคา้ดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม มีค  าส่ังซ้ือเพ่ิมข้ึนจากกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมหลกั เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาน
ยนต ์ท่ีมีการขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-19 ท าใหย้งัมีความตอ้งการ
สินคา้เพ่ือป้องกนัเช้ือโรคอย่างต่อเน่ือง ทั้งท่ีใชเ้พ่ือการป้องกนับุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกนับุคลากรทางการแพทย ์ท าให้
รายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข รวมถึงลูกคา้กลุ่มตวัแทนจ าหน่ายมีจ านวนเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน 
นอกจากน้ี รายไดเ้พ่ิมข้ึนเน่ืองมาจากราคาของสินคา้ในหมวดถุงมือไนไตร ถุงมือยางท่ีมีการปรับราคาข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัในช่วงตน้ปี อยา่งไร
ก็ตาม สินคา้ในหมวดถุงมือมีอตัราก าไรขั้นตน้ไม่สูงมากนัก เม่ือมีสัดส่วนการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนการขายในหมวดสินคา้ท่ีมีอตัรา
ก าไรขั้นตน้ท่ีสูงกวา่มีสัดส่วนการขายท่ีลดลง ท าใหอ้ตัราก าไรขั้นตน้เฉล่ียในภาพรวมลดลง โดยปี 2564 บริษทัมีก าไรขั้นตน้ 287.59 ลา้นบาท 
คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 23.46% เพ่ิมข้ึน 13.45 ลา้นบาท หรือ 4.91% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไร
ขั้นตน้ 25.97% ดา้นค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจ านวนเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเลก็นอ้ย  

สรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.66% 
เพ่ิมข้ึน 8.03 ลา้นบาท หรือ 10.87% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่จ านวน 73.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 
6.94% 
สรุปผลการด าเนินงาน 

      หน่วย : ลา้นบาท 
  ปี 2564 ปี 2563 เพิม่ขึน้ %  
      (ลดลง) YoY 
รายไดจ้ากการขาย 1,203.45  1,019.23  184.22  18.07% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22.31  36.28  (13.97) -38.51% 
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,225.76  1,055.51  170.25  16.13% 
ตน้ทุนขาย (921.75) (752.56) 169.19  22.48% 
ตน้ทุนบริการ (16.42) (28.81) (12.40) -43.02% 
รวมต้นทุน (938.17) (781.38) 156.80  20.07% 
ก าไรขั้นต้น             287.59              274.14  13.45  4.91% 
อัตราก าไรขัน้ต้น (%) 23.46% 25.97%     
รายไดอ่ื้น 4.06  9.45  (5.38) -56.99% 
รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร (191.77) (190.05) 1.72  0.90% 
ก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ 99.89                93.54  6.35  6.79% 
อัตราก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงินได้ (%) 8.12% 8.78%     
ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.70) 0.00  0.70  n/a 
ตน้ทุนทางการเงิน (2.76) (2.41) 0.36  14.76% 
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5.81  0.00  5.81  n/a 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ (20.34) (17.27) 3.07  17.78% 
ก าไรสุทธิส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่                81.89                 73.86  8.03  10.87% 
อัตราก าไรสุทธิ (%) 6.66% 6.94%     
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน (บาท)                0.40                 0.36  0.04  10.87% 

 

 

     
 

รายได้จากการขายและให้บริการ 

โครงสร้างรายได้         หน่วย : ลา้นบาท 
  ปี 2564 % ปี 2563 % เพิม่ขึน้ %  
          (ลดลง) YoY 
กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (SAFETY) 

        889.88  72.60%        800.40  75.83% 89.48  11.18% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม 
(CE) 

        305.75  24.94%        214.93  20.36% 90.82  42.26% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้าเพื่ออุปโภค 
บริโภค (WATER) 

          30.13  2.46%          40.18  3.81% (10.05) -25.02% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ     1,225.76  100%   1,055.51  100% 170.25  16.13% 

ปี 2564 รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ลา้นบาท มาจากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างาน หรือ SAFETY จ านวน 889.88 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.60% กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม หรือ CE จ านวน 305.75 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.94% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบ าบดัน ้ าเพ่ืออุปโภคและ
บริโภค หรือ WATER จ านวน 30.13 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.46% 

รายไดจ้ากการขายและให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY จ านวน 889.88 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 89.48 ลา้นบาท หรือ 11.18% รายไดท่ี้
เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ท่ียงัขยายตวัต่อเน่ือง ดา้นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั
อ่ืน อย่างเช่น ยานยนต ์ปิโตรเคมี มีปริมาณการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควดิ-
19 ส่งผลให้ความตอ้งการสินค้าเพ่ือป้องกันเช้ือโรคยงัมีอย่างต่อเน่ือง ท าให้มีรายไดจ้ากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสุข รวมถึงกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจ าหน่ายเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี ยงัมีรายไดจ้ากกลุ่มผูบ้ริโภคเพ่ิมข้ึนผา่นช่องทางการขายออนไลน์  

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการในกลุ่มสินคา้ CE จ านวน 305.75 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 90.82 ลา้นบาท หรือ 42.26% โดยลูกคา้หลกัใน
กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์มีการปรับตวัและขยายการผลิตเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน ท าใหค้วามตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม CE เพ่ิมสูงข้ึน 
นอกจากน้ี รายไดเ้พ่ิมข้ึนมาจากราคาสินคา้ท่ีมีการปรับตวัเพ่ิมข้ึนในช่วงตน้ปี โดยเฉพาะสินคา้ในหมวดถุงมือคลีนรูม ถุงมือแบบใชแ้ลว้ทิ้งท่ีมี
ความตอ้งการใชสู้งข้ึนอนัเน่ืองมาจากสถานการณ์โควดิ-19 รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE จึงเพ่ิมข้ึนทั้งในกลุ่มฐานลูกคา้เดิมและลูกคา้ใหม่  

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการ WATER จ านวน 30.13 ลา้นบาท ลดลง 10.05 ลา้นบาท หรือ 25.02% โดยมีรายไดจ้ากการขาย
สินคา้และการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน ้ าในกลุ่มลูกคา้เดิมท่ีด าเนินการต่อเน่ือง รวมถึงการบริการหลงัการขายและการบ ารุงรักษา 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสถานการณ์โควดิ-19 ท าใหแ้ผนงานโครงการใหม่ของลูกคา้บางรายชะลอโครงการออกไป  

รายได้อ่ืน 

 ปี 2564 บริษทัมีรายไดอ่ื้นจ านวน 4.06 ลา้นบาท ลดลง 5.38 ลา้นบาท หรือ 56.99% เม่ือเทียบกบัปีก่อน ท่ีมีรายไดอ่ื้น 9.45 ลา้นบาท 
สาเหตุหลกัเน่ืองจากปีก่อนมีรายไดอ่ื้นจากการรับคืนเงินค่าปรับโครงการประปา  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2564 บริษทัมีตน้ทุนรวม 938.17ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย 921.75  ลา้นบาท และตน้ทุนบริการจ านวน 16.42 ลา้นบาท 
ตน้ทุนขายเพ่ิมข้ึนตามรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนและมีตน้ทุนสินคา้ปรับตวัเพ่ิมข้ึนในบางหมวดสินคา้และจากอตัราแลกเปล่ียน ดา้นตน้ทุน
บริการลดลงตามรายไดจ้ากการใหบ้ริการท่ีลดลง เม่ือเทียบกบัปีก่อน  
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สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 76.54% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ โดยมีก าไรขั้นตน้ 287.59 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 23.46% ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนตามการขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึน 13.45 ลา้นบาท หรือ 4.91% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไร
ขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 25.97% อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากตน้ทุนสินคา้ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนในบาง
หมวด และการขายสินคา้กลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ามีสัดส่วนการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนการขายในหมวดสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
สูงกวา่มีสัดส่วนการขายท่ีลดลง   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2564 มีจ านวน 191.77 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 92.61 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร 96.51 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2.64  ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปร
ตามรายไดจ้ากการขาย ไกแ้ก่ เช่น ค่านายหน้าของพนักงานขาย ค่าขนส่ง และมีค่าโฆษณาส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึนจากการท าตลาดในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคและออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวนลดลงหลักจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆท่ีลดลงเน่ืองจาก
สถานการณ์โควดิ-19 และลดลงจากค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  

ตน้ทุนทางการเงินมีจ  านวน 2.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.36 ลา้นบาท หรือ 14.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 2.41 ลา้น
บาท เน่ืองจากใชเ้งินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 

รายการอ่ืน 
รายการบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 5.81 ลา้นบาท และขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.70 ลา้นบาท มาจากการด าเนินการหักกลบหน้ีเจา้หน้ีเงินประกันผลงานท่ีครบก าหนดกับลูกหน้ีผูรั้บเหมา
โครงการประปาซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีไวแ้ลว้และการพิจารณาคดีส้ินสุด  

ก าไรสุทธิ 
ปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.66% ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8.03 ลา้นบาท 

หรือ 10.87% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 73.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.94%  

ฐานะการเงิน 

          หน่วย : ลา้นบาท 
  ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ขึน้ % 
  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 
สินทรัพยห์มุนเวียน 461.67 72.56% 428.90 70.78% 32.76 7.64% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 174.56 27.44% 177.10 29.22% (2.53) -1.43% 
รวมสินทรัพย์ 636.23 100.00% 606.00 100.00% 30.23 4.99% 
หน้ีสินหมุนเวียน 246.31 38.63% 231.44 38.11% 14.86 6.42% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 41.76 6.55% 47.41 7.81% (5.65) -11.91% 
รวมหนีสิ้น 288.06 45.18% 278.85 45.92% 9.22 3.30% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ส่วนของบริษัทใหญ่) 

349.47 54.82% 328.45 54.08% 21.01 6.40% 
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สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 76.54% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ โดยมีก าไรขั้นตน้ 287.59 ลา้นบาท คิดเป็น
อตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 23.46% ก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนตามการขายท่ีเพ่ิมข้ึน โดยเพ่ิมข้ึน 13.45 ลา้นบาท หรือ 4.91% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไร
ขั้นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 25.97% อยา่งไรก็ตาม อตัราก าไรขั้นตน้ลดลง เน่ืองจากตน้ทุนสินคา้ท่ีปรับตวัเพ่ิมข้ึนในบาง
หมวด และการขายสินคา้กลุ่มท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ต ่ามีสัดส่วนการขายเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีสัดส่วนการขายในหมวดสินคา้ท่ีมีอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี
สูงกวา่มีสัดส่วนการขายท่ีลดลง   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2564 มีจ านวน 191.77 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 92.61 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายใน
การบริหาร 96.51 ลา้นบาท และมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน 2.64  ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากค่าใชจ่้ายท่ีผนัแปร
ตามรายไดจ้ากการขาย ไกแ้ก่ เช่น ค่านายหน้าของพนักงานขาย ค่าขนส่ง และมีค่าโฆษณาส่งเสริมการขายเพ่ิมข้ึนจากการท าตลาดในกลุ่ม
ผูบ้ริโภคและออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจ านวนลดลงหลักจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆท่ีลดลงเน่ืองจาก
สถานการณ์โควดิ-19 และลดลงจากค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  

ตน้ทุนทางการเงินมีจ  านวน 2.76 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 0.36 ลา้นบาท หรือ 14.76% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีตน้ทุนทางการเงิน 2.41 ลา้น
บาท เน่ืองจากใชเ้งินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 

รายการอ่ืน 
รายการบนัทึกกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 5.81 ลา้นบาท และขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญ

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 0.70 ลา้นบาท มาจากการด าเนินการหักกลบหน้ีเจา้หน้ีเงินประกันผลงานท่ีครบก าหนดกับลูกหน้ีผูรั้บเหมา
โครงการประปาซ่ึงบริษทัไดต้ั้งส ารองรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีไวแ้ลว้และการพิจารณาคดีส้ินสุด  

ก าไรสุทธิ 
ปี 2564 บริษทัมีก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 81.89 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.66% ก าไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 8.03 ลา้นบาท 

หรือ 10.87% เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 73.86 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 6.94%  

ฐานะการเงิน 

          หน่วย : ลา้นบาท 
  ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิม่ขึน้ % 
  จ านวน % จ านวน % (ลดลง) เปลีย่นแปลง 
สินทรัพยห์มุนเวียน 461.67 72.56% 428.90 70.78% 32.76 7.64% 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 174.56 27.44% 177.10 29.22% (2.53) -1.43% 
รวมสินทรัพย์ 636.23 100.00% 606.00 100.00% 30.23 4.99% 
หน้ีสินหมุนเวียน 246.31 38.63% 231.44 38.11% 14.86 6.42% 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน 41.76 6.55% 47.41 7.81% (5.65) -11.91% 
รวมหนีสิ้น 288.06 45.18% 278.85 45.92% 9.22 3.30% 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ส่วนของบริษัทใหญ่) 

349.47 54.82% 328.45 54.08% 21.01 6.40% 

 

 

 

 

     
 

สินทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 636.23 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 30.23 ลา้นบาท หรือ 
4.99% สินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากสินคา้คงเหลือ-สุทธิเพ่ิมข้ึน 66.66 ลา้นบาทจากการส่ังซ้ือสินคา้ส ารอง
คลงัเพ่ิมข้ึน โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 33.67 ลา้นบาท ดา้นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากค่าเส่ือมราคาและค่าตดั
จ าหน่าย 

หนี้สิน 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีหน้ีสินรวม 288.06 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 9.22 ลา้นบาท หรือ 3.31% 

หน้ีสินท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงินจากทรัสตรี์ซีทเพ่ิมข้ึน 7.13 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้เพ่ิมข้ึน 9.14 ลา้นบาท และ
ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพ่ิมข้ึน 3.65 ลา้นบาท โดยมีเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง 5.29 ลา้นบาท ดา้นหน้ีสินไม่หมุนเวียนลดลงหลกัจากเงินกูย้ืมระยะ
ยาวจากสถาบนัการเงิน 5.36 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลง 0.29 ลา้นบาท โดยมีประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 
1.65 ลา้นบาท  

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จ านวน 349.47 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 21.01 ลา้นบาท หรือ 6.40% จากก าไรสุทธิส าหรับงวดจ านวน 81.89 ลา้นบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จ านวน 60.75 
ลา้นบาท และจดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 3.96 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563 
เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมด าเนินงาน 35.31 79.93 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (4.64) (5.10) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (64.22) (68.01) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึน(ลดลง) (33.55) 6.82 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  58.71 92.39 

บริษทัมีเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงานจ านวน 35.31 ลา้นบาท โดยมีก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงานจ านวน 116.38 ลา้นบาท จากลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 5.50 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน
เพ่ิมข้ึน 3.81 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน 72.42 ลา้นบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.31 ลา้นบาท และจ่าย
ภาษีเงินได ้17.19 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจ านวน 4.64 ลา้นบาท เพ่ือซ้ือเคร่ืองใชส้ านักงาน 0.77 ลา้นบาท ปรับปรุงระบบสาธารณุป
โภค 1.94 ลา้นบาท สินทรัพยภ์ายใตสั้ญญาขายน ้ า 1.93 ลา้นบาท และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.49 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้
กูย้มืจากพนกังานจ านวน 0.23 ลา้นบาท และรับดอกเบ้ียจ านวน 0.37 ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจ านวน 64.22 ลา้นบาท เพ่ือจ่ายคืนเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินจ านวน 7.14 ลา้นบาท จ่าย
ช าระหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 0.80 ลา้นบาท จ่ายดอกเบ้ียจ านวน 2.67 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 60.74 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดรับ
จากเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงิน 7.13 ลา้นบาทเพ่ือช าระค่าสินคา้  
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ข้อมูลงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

หน่วย:ลา้นบาท
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2564 2563 2562
รายไดจ้ากการขาย 1,203.45 1,019.23 890.79
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22.31 36.13 20.95
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.00 0.15 0.11

รวมรำยได้ 1,225.76 1,055.51 911.85
ตน้ทุนขาย (921.75) (752.56) (657.30)
ตน้ทุนบริการ (16.42) (28.60) (17.17)
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 0.00 (0.21) (1.38)

รวมต้นทุน (938.17) (781.38) (675.85)
ก ำไรขั้นต้น 287.59 274.14 236.00

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2.64) 2.40 6.50
รายไดอ่ื้น 4.06 7.04 4.85
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (92.61) (88.02) (89.90)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96.51) (102.02) (102.10)
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์น - สุทธิ -                             -                             (3.28)
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ -                             -                             7.24
กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) -                             -                             (0.58)

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 99.89 93.54 58.74
ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.70) -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (2.76) (2.41) (5.17)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5.81 -                             -                             

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 102.23 91.13 53.57
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20.34) (17.27) (12.15)
ก ำไรส ำหรับปี 81.89 73.86 41.42
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.13) 3.41 (3.29)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 81.76 77.27 38.13
การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81.89 73.86 41.42
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                             -                             -                             

81.89 73.86 41.42
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81.76 77.27 38.13
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                             -                             -                             

81.76 77.27 38.13
ก าไรต่อหุน้

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.40 0.36 0.20
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 202.50 202.50 202.50

งบกำรเงนิรวม
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ข้อมูลงบการเงินและอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญ 

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 

หน่วย:ลา้นบาท
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

2564 2563 2562
รายไดจ้ากการขาย 1,203.45 1,019.23 890.79
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 22.31 36.13 20.95
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.00 0.15 0.11

รวมรำยได้ 1,225.76 1,055.51 911.85
ตน้ทุนขาย (921.75) (752.56) (657.30)
ตน้ทุนบริการ (16.42) (28.60) (17.17)
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 0.00 (0.21) (1.38)

รวมต้นทุน (938.17) (781.38) (675.85)
ก ำไรขั้นต้น 287.59 274.14 236.00

ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2.64) 2.40 6.50
รายไดอ่ื้น 4.06 7.04 4.85
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (92.61) (88.02) (89.90)
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (96.51) (102.02) (102.10)
ก าไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์น - สุทธิ -                             -                             (3.28)
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยค่าสินทรัพย ์- สุทธิ -                             -                             7.24
กลบัรายการ(ค่าปรับงานล่าชา้) -                             -                             (0.58)

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 99.89 93.54 58.74
ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (0.70) -                             -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (2.76) (2.41) (5.17)
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5.81 -                             -                             

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 102.23 91.13 53.57
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (20.34) (17.27) (12.15)
ก ำไรส ำหรับปี 81.89 73.86 41.42
ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (0.13) 3.41 (3.29)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 81.76 77.27 38.13
การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81.89 73.86 41.42
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                             -                             -                             

81.89 73.86 41.42
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81.76 77.27 38.13
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                             -                             -                             

81.76 77.27 38.13
ก าไรต่อหุน้

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.40 0.36 0.20
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ลา้นหุน้) 202.50 202.50 202.50

งบกำรเงนิรวม

 

     
 

งบแสดงฐานะการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย:ลา้นบาท
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

2564 2563 2562
สินทรัพย์
สินทรัพยห์มนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 58.71 92.39 85.76
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน - สุทธิ 178.85 178.82 146.18
เงินใหกู้้ยืมแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1.40 1.51 1.33
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 222.16 155.50 153.78
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 0.54 0.69 0.55

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 461.67 428.90 387.59
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 30.53 30.50 30.42
เงินใหกู้้ยืมระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 0.55 0.67 0.56
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 4.86 5.31 5.79
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 92.91 94.67 98.75
สิทธิการเช่า - สุทธิ -                         -                         1.25
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3.24 3.42 -                         
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 1.08 1.09 0.93
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี-สุทธิ 41.38 41.42 41.84
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 0.02 0.02 0.02

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 174.56 177.10 179.56
รวมสินทรัพย์ 636.23 606.00 567.15

งบกำรเงนิรวม
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หน่วย:ลา้นบาท
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

2564 2563 2562
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 61.72 54.60 62.02
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 165.03 161.19 135.86
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 7.14 7.14 7.14
ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 0.73 0.52 0.23
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9.11 5.46 6.07
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2.57 2.55 2.05

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 246.31 231.44 213.39
หน้ีสินไมห่มนุเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 0.62 7.76 14.90
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 1.61 1.31 0.04
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 39.42 37.77 37.52
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 0.11 0.42 0.00
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน -                         0.15 0.32

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 41.76 47.41 52.77
รวมหนีสิ้น 288.06 278.85 266.16
ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้
  ทุนจดทะเบียน
     หุน้สามญั 202,500,232 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท
    ( ปี 2563 หุน้สามญั 210,500,232 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 202.50 210.50 210.50
  ทุนท่ีออกและช าระแลว้
    หุน้สามญั 202,500,232  หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท 202.50 202.50 202.50

ส่วนเกินทุน
  ส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 64.78 64.78 64.78
ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ (2.19) (2.19) (2.19)
ก าไรสะสม
  จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 9.17 5.20 2.00
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 74.80 57.62 34.48
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 0.40 0.53 0.72

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 349.47 328.45 302.29
ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (1.30) (1.30) (1.30)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 348.17 327.15 300.99
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 636.23 606.00 567.15

งบกำรเงนิรวม
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อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 

อตัราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ 
งบการเงนิรวม 

2564 2563 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง         
อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.87 1.85 1.82 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (เท่า) 0.96 1.17 1.09 
อตัราส่วนหมุนเวียนลูกหน้ีการคา้ (เท่า) 7.42 7.06 6.45 
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย (วนั) 49.21 51.67 56.60 
อตัราส่วนหมุนเวียนสินคา้คงเหลือ (เท่า)                     4.97                      5.05                       3.63  
ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั)                   73.47                    72.24                   100.42  
อตัราส่วนหมุนเวียนเจา้หน้ี (เท่า) 7.95 7.24 5.60 
ระยะเวลาช าระหน้ี (วนั) 45.94 50.38 65.19 
วงจรเงินสด (วนั)                   76.74                    73.52                     91.84  
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร         
อตัราส่วนก าไรขั้นตน้ % 23.46% 25.97% 25.88% 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 8.54% 8.80% 6.41% 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ % 6.66% 6.94% 4.52% 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % 24.16% 23.42% 14.37% 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 16.90% 15.95% 9.63% 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยถ์าวร % 59.71% 52.45% 31.43% 
อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ (เท่า) 1.98 1.81 1.50 
อตัราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ         
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนผูถื้อหุ้น (เท่า)                     0.83                      0.85                       0.88  
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบ้ีย (เท่า)                   38.02                    38.87                     11.37  
อตัราการจ่ายเงินปันผล % 79.13% 79.51% 73.34% 
ข้อมูลต่อหุ้น         
มูลค่าตามบญัชีต่อหุ้น-ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทต่อหุ้น                     1.72                      1.62                       1.49  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น-ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทต่อหุ้น                     0.40                      0.36                       0.20  
เงินปันผลต่อหุ้น บาทต่อหุ้น                     0.32*                      0.29                       0.15  

*เงินปันผลประจ าปี 2564 ในอตัรา 0.32 บาทต่อหุ้น ประกอบดว้ยเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัรา 0.16 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนหลงัในอตัรา 0.16 บาทต่อหุ้น โดยจะ
น าเสนอพิจารณาอนุมติัต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2565 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2565 
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ข้้อมูลทัั�วิไปและข้้อมูลสำาค์ัญอ่�น์

 
 

ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน)  
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อหลักทรัพย์  PHOL 

ทุนจดทะเบียน  202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนช ำระแล้ว  202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และจดัจ าหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง 
และใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

เลขทะเบียนบริษัท  0107551000088 

เว็บไซต์บริษัท  www.pdgth.com  

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

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

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่: 
เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา  
ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150  
โทรศพัท ์0-2791-0111-2 
โทรสาร 0-2791-0100-3    

ที่ต้ังส ำนักงำนสำขำ: 
ระยอง:     เลขท่ี 155/213 ม. 2 ต.ทบัมา อ.เมือง จ.ระยอง โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 
เชียงใหม่: เลขท่ี 47/55-57 ม. 2 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศพัท ์0-5322-6811,  
                โทรสาร 0-5322-6898                 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย 
1) บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกัด       สัดส่วนการถือหุน้ 99.99% 
                                                       ท่ีตั้งส านกังาน : เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
                                                       โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
 
2) บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั            สัดส่วนการถือหุน้ 99.99% 
                                                        ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
                                                        โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3                                                            
          
3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั  
                                                         สัดส่วนการถือหุน้ 100%     
                                                         ท่ีตั้งส านกังาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
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ข้อมูลทัว่ไป 

บริษัท ผลธัญญะ จ ำกัด (มหำชน)  
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

ช่ือย่อหลักทรัพย์  PHOL 

ทุนจดทะเบียน  202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ทุนช ำระแล้ว  202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุน้) มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ  จดัจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และจดัจ าหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง 
และใหบ้ริการเก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 

เลขทะเบียนบริษัท  0107551000088 

เว็บไซต์บริษัท  www.pdgth.com  

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

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

ที่ต้ังส ำนักงำนใหญ่: 
เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา  
ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา  
จ.ปทุมธานี 12150  
โทรศพัท ์0-2791-0111-2 
โทรสาร 0-2791-0100-3    

ที่ต้ังส ำนักงำนสำขำ: 
ระยอง:     เลขท่ี 155/213 ม. 2 ต.ทบัมา อ.เมือง จ.ระยอง โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 
เชียงใหม่: เลขท่ี 47/55-57 ม. 2 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศพัท ์0-5322-6811,  
                โทรสาร 0-5322-6898                 
 

ข้อมูลบริษัทย่อย 
1) บริษัท ผล พำลำเดียม จ ำกัด       สัดส่วนการถือหุน้ 99.99% 
                                                       ท่ีตั้งส านกังาน : เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
                                                       โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
 
2) บริษัท ผล วอเตอร์ จ ำกดั            สัดส่วนการถือหุน้ 99.99% 
                                                        ท่ีตั้งส านกังานใหญ่ : เลขท่ี 1/11 ม. 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล  าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  
                                                        โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3                                                            
          
3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั  
                                                         สัดส่วนการถือหุน้ 100%     
                                                         ท่ีตั้งส านกังาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 

 

 

 

 
 

ข้อมูลอ่ืน 

ช่ือ สถำนท่ีต้ังของบุคคลอ้ำงอิงอ่ืน ๆ 
นำยทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝำกหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั 

93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991 เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ำกัด 
เลขท่ี 100/72, ชั้น 16 100/2 อาคารวอ่งวานิชคอมแพลก็ซ์ บี พระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110 เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ที่ปรึกษำกฏหมำย : บริษัท ส ำนักกฎหมำยธีรคุปต์ จ ำกดั 
546 อาคารยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512 โทรสาร 0-2938-1957 เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมี
นยัส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายท่ีอาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัท่ีมีจ  านวนสูงกวา่ร้อยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ 
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56 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

กิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร

ส่วิน์ทั่� 2

• น์โยบัายกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร
• รายงาน์ผู้ลกิารดำาเน์ิน์งาน์สำาค์ัญด้าน์กิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร
• โค์รงสร้างกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร และข้้อมูลสำาค์ัญเกิ่�ยวิกิับั
 ค์ณะกิรรมกิาร ค์ณะกิรรมกิารชุุดย่อย ผูู้้บัริหาร พันั์กิงาน์และอ่�น์ ๆ
• กิารค์วิบัค์ุมภูายใน์และรายกิารระหวิ่างกิัน์



น์โยบัายกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ  
คณะกรรมการบริษัท  ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของ

บริษทัอย่างต่อเน่ือง ก าหนดนโยบาย หลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติัภายในองคก์รแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ผลธัญญะ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ให้มีการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชน ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย เพ่ือสร้างความเช่ือมัน่และมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางธุรกิจในระยะยาว เพ่ือให้เกิดการเติบโต
อย่างยัง่ยืน และติดตามผลการปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั และเผยแพร่ให้
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนรับทราบเพ่ือใหทุ้กคนตระหนักถึงความส าคญัของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนใหพ้นกังาน
ทุกคนปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์มีจริยธรรมต่อตนเองและส่วนรวม เป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” เป็นแนวทางการ
พฒันาบุคลากรของบริษทัในการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่วสัิยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

ทั้งน้ี บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  
http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20201027-phol-cg-policy-th.pdf 

ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก ากบัดูแลกจิการ 
  คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าสูงสุดขององค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะผูก้  ากับดูแลให้
องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดี ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างมูลค่าแก่กิจการในระยะยาว มี
แนวทางในการปฏิบติั ดงัน้ี 
   ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกัองคก์รร่วมกบัฝ่ายบริหาร พิจารณาทบทวนวิสัยทศัน์และพนัธกิจ ยงัคงเหมาะสมสอดคลอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจ มีความมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์ร “เป็นบริษัทช้ันน ำของประเทศไทยและ
ภูมิภำคอำเซียนท่ีมีควำมยั่งยืนในธุรกิจสินค้ำและบริกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ส่ิงแวดล้อม” ก าหนดเป็นแผนกลยุทธ์การเติบโต
อย่างยัง่ยืนด้วย Growth (Corporate Strategy) Speed (Business Strategy) และ Expert/Cost (Functional Strategy) เพื่อการบรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนด โดยน าบทสรุปและขอ้เสนอแนะของท่ีปรึกษากลยุทธ์มาวางแผนกลยุทธ์ต่อเน่ืองจากปีก่อน คณะกรรมการบริษทั ติดตาม ดูแล โดยมี
การถ่ายทอดนโยบายผ่านฝ่ายบริหารลงสู่ระดบัพนักงาน ให้มีการน ากลยุทธ์องค์กรไปปฏิบติัเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมาย วตัถุประสงค์
องคก์ร โดยฝ่ายบริหารรายงานผลประกอบการเปรียบเทียบเป้าหมายท่ีก าหนด มีการรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองและให้ค  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์เพ่ือน าไปพฒันาปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่าง
เหมาะสมตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 
   ทั้งน้ี บริษทัยดึมัน่ในการด าเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสังคม ค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย พฒันา
และสร้างรากฐานของธุรกิจใหน้ าไปสู่การเติบโตอยา่งยัง่ยนื โดยใชห้ลกัการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในการสร้าง
คุณค่าร่วมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตามแนวคิด “ร่วมสร้างส่ิงท่ีดีกว่า” (Better Together) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอ้ม ผ่านกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการดูแลติดตามให้มีการด าเนินการตามนโยบายและแผนด าเนินงานในการพฒันา
กระบวนการด าเนินธุรกิจดา้นความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง 

สามารถดูขอ้มูลรายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 ไดท่ี้หนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั http://investor-th.pdgth.com/csr_report.html 
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การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญและการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามหลักปฏิบติั CG Code 2560 ทั้ ง 8 ข้อ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทองคก์ร อย่างไรก็ตาม ยงัคงยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ OECD ตามเกณฑม์าตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ทั้ง 5 
หมวด คือ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหามาตรการท่ีเหมาะสมมาปรับ
ใชส้ าหรับแนวทางปฏิบติัท่ียงัไม่ครอบคลุมตามหลกัเกณฑป์ระเมินการก ากบัดูแลกิจการ โดยไดมี้การพิจารณาทบวนนโยบายและติดตามผล
การปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และส่ือสารแก่พนกังานทุกคนในองคก์รใหรั้บทราบและเขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั  

ในปี 2564 บริษทัไดรั้บผลประเมินเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการต่างๆ ดงัน้ี  
 ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงท าการ

ประเมินบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล 
 ไดรั้บการประเมินผลดา้นการก ากบัดูแลกิจการ (CGR) ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 93  (ระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7) และ 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 84 
 ไดรั้บคะแนนประเมิน 100 คะแนนเตม็ จากผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (AGM Checklist) 

โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
ทั้งน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความมุ่งมัน่พฒันายกระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นส าคญั 

โดยในปี 2564 มีแนวทางปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัติ เหตุผล 
1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก 

2. คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่งติดต่อกนั
ไดน้านท่ีสุดของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี ถึงแมว้่า
ยงัไม่มีการก าหนดวาระต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ 9 ปี แต่คณะกรรมการ
อาจพิจารณาต่อวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไดถ้า้มีเหตุอนัควรและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  เน่ืองจากคณะกรรมการเช่ือมัน่ว่ากรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งเกิน 9 ปี มีความเขา้ใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัได้เป็น
อยา่งดี แต่ยงัคงความเป็นอิสระในการพิจารณาให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อีกทั้ง ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือมีอ านาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบง าจากฝ่ายจดัการ มี
คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท.  

3. คณะกรรมการควรจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการให้มีอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการ
ด าเนินงานดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษทั ยงัไม่ได้จดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าปีทุกปี โดยได้แสดงความเห็นและ
ประเมินผลด้วยตนเองอยา่งเป็นอิสระ และน ามาใช้พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใชข้อ้มูลภายในและแนวทางปฏิบติัในกรณี
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งฉบบัภาษาไทยและองักฤษ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทั www.pdgth.com ภายใตห้ัวขอ้ “การก ากับดูแล
กิจการ” เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยรับทราบผา่น
ระบบการส่ือสารขอ้มูลภายใน 

58 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

การเปลีย่นแปลงและพฒันาการที่ส าคัญและการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีที่ผ่านมา 

คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในฐานะผูน้ าองค์กรท่ีสร้างคุณค่าให้กิจการ ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ไดจ้ดัให้มีนโยบายการก ากับดูแลกิจการของบริษทัเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามหลักปฏิบติั CG Code 2560 ทั้ ง 8 ข้อ ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับใช้ให้
เหมาะสมกบับริบทองคก์ร อย่างไรก็ตาม ยงัคงยึดหลกัการก ากบัดูแลกิจการ OECD ตามเกณฑม์าตรฐานสากล ASEAN CG Scorecard ทั้ง 5 
หมวด คือ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั การค านึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และหามาตรการท่ีเหมาะสมมาปรับ
ใชส้ าหรับแนวทางปฏิบติัท่ียงัไม่ครอบคลุมตามหลกัเกณฑป์ระเมินการก ากบัดูแลกิจการ โดยไดมี้การพิจารณาทบวนนโยบายและติดตามผล
การปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งน้อยปีละ 1 คร้ัง และส่ือสารแก่พนกังานทุกคนในองคก์รใหรั้บทราบและเขา้ใจถึงนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี
ของบริษทั  

ในปี 2564 บริษทัไดรั้บผลประเมินเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการต่างๆ ดงัน้ี  
 ไดรั้บการคดัเลือกให้เขา้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลกัทรัพย ์ESG100 ประจ าปี พ.ศ. 2564 จากสถาบนัไทยพฒัน์ ซ่ึงท าการ

ประเมินบริษทัจดทะเบียนท่ีมีการด าเนินงานโดดเด่นดา้นส่ิงแวดลอ้ม สังคมและธรรมาภิบาล 
 ไดรั้บการประเมินผลดา้นการก ากบัดูแลกิจการ (CGR) ดว้ยคะแนนเฉล่ียร้อยละ 93  (ระดบั “ดีเลิศ” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 7) และ 

สูงกวา่ค่าเฉล่ียของบริษทัจดทะเบียนโดยรวมท่ีร้อยละ 84 
 ไดรั้บคะแนนประเมิน 100 คะแนนเตม็ จากผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 (AGM Checklist) 

โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  
ทั้งน้ี แสดงใหเ้ห็นวา่บริษทัมีความมุ่งมัน่พฒันายกระดบัการด าเนินการตามมาตรฐานการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัเป็นส าคญั 

โดยในปี 2564 มีแนวทางปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีบริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติั ไดแ้ก่ 

ข้อที่ยงัไม่ปฏิบัติ เหตุผล 
1. คณะกรรมการควรก าหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหน่งต่อเน่ืองไม่เกิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการอิสระคร้ังแรก 

2. คณะกรรมการควรก าหนดจ านวนวาระท่ีด ารงต าแหน่งติดต่อกนั
ไดน้านท่ีสุดของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยมีวาระด ารงต าแหน่ง 3 ปี ถึงแมว้่า
ยงัไม่มีการก าหนดวาระต่อเน่ืองของกรรมการอิสระ 9 ปี แต่คณะกรรมการ
อาจพิจารณาต่อวาระด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระไดถ้า้มีเหตุอนัควรและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษทั  เน่ืองจากคณะกรรมการเช่ือมัน่ว่ากรรมการอิสระท่ีด ารง
ต าแหน่งเกิน 9 ปี มีความเขา้ใจในลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษทัได้เป็น
อยา่งดี แต่ยงัคงความเป็นอิสระในการพิจารณาให้ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั อีกทั้ง ไม่เป็นหรือไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือมีอ านาจควบคุม ไม่ถูกโน้มน้าวหรือครอบง าจากฝ่ายจดัการ มี
คุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามข้อก าหนดของ
ส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท.  

3. คณะกรรมการควรจดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยในการก าหนด
แนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบติังาน
ของคณะกรรมการให้มีอย่างน้อยทุกๆ 3 ปี รวมถึงเปิดเผยการ
ด าเนินงานดงักล่าวในรายงานประจ าปี 

คณะกรรมการบริษทั ยงัไม่ได้จดัให้มีท่ีปรึกษาภายนอกมาช่วยด าเนินการ
ดังกล่าว ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ได้มีการ
ประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจ าปีทุกปี โดยได้แสดงความเห็นและ
ประเมินผลด้วยตนเองอยา่งเป็นอิสระ และน ามาใช้พฒันาการปฏิบติัหน้าท่ี
ของคณะกรรมการและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

ทั้งน้ี บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใชข้อ้มูลภายในและแนวทางปฏิบติัในกรณี
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งฉบบัภาษาไทยและองักฤษ ท่ีเวบ็ไซต์ของบริษทั www.pdgth.com ภายใตห้ัวขอ้ “การก ากับดูแล
กิจการ” เพ่ือให้ผูถื้อหุ้น นักลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั้งมีการเผยแพร่ให้แก่พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยรับทราบผา่น
ระบบการส่ือสารขอ้มูลภายใน 

 

 
 

นอกจากน้ี ไดมี้การพิจาณาก าหนดและทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งเหมาะสม ไดแ้ก่ 
 ประกาศ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย สอดคล้องกับพระราชบัญญติั

คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล  พ.ศ.  2562 ลว. 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
 ทบทวน นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ ลว. 11 สิงหาคม 2563 (ไม่มีการเปล่ียนแปลง) 
 ทบทวน คู่มือบริหารความเส่ียง ลว. 14 มกราคม 2564 
 ทบทวน นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ลว. 13 ธนัวาคม 2564 

“ก าหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน แจง้ต่อคณะกรรมการ (ผ่านเลขานุการ
บริษทั) เก่ียวกบัการซ้ือขายหุน้ของบริษทัอยา่งนอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ก่อนท าการ และรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบภายใน 3 
วนัท าการ” 

 ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีรับผิดชอบ และทบทวน
อ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้างท่ีเหมาะสม 

 ทบทวน นโบายการลงทุน และมาตรการรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีเก่ียวโยง และรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยข์องบริษทักบับริษทัยอ่ย ลว. 20 มกราคม 2565 

 ทบทวน นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั ลว. 21 กุมภาพนัธ์ 2565 เพื่อพฒันาแนวทาง
ใหส้อดคลอ้งตามแบบประเมินตนเอง (ฉบบัปรับปรุง 4.0) แนวร่วมต่อตา้นคอร์รัปชนัของภาคเอกชนไทย จ านวน 71 ขอ้              

สรุปผลการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีรับผิดชอบต่อการด าเนินงานของบริษทั โดยไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 ชุด ประกอบดว้ย 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือพิจารณาก าหนดนโยบาย 
แนวทางปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งตามหลกัธรรมาภิบาล การก าหนดกลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณ รวมถึงการติดตามดูแล ใหบ้ริษทัด าเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด รวมถึงการให้ขอ้เสนอแนะแนวทางท่ีเป็นประโยชน์แก่ฝ่ายบริหาร ตลอดจน การก ากบัดูแลระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยการวางแผนและมาตรการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร 
และพนกังานทุกคน ปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามแนวทางในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดป้ฏิบติัหนา้ท่ี
ดว้ยความรับผดิชอบ ระมดัระวงั ซ่ือสัตย ์ตามขอ้บงัคบัของบริษทั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงสร้างคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัทท่ีได้รับแต่งตั้ งจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบด้วยบุคคลซ่ึงมีความรู้ 

ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบและระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริตต่อองคก์ร และดูแลให้การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พึงกระท าเยี่ยงวิญญูชนผูป้ระกอบธุรกิจ
ภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มัน่ใจไดว้า่บริษทัมีการกลัน่กรองและด าเนินงานอยา่งรอบคอบ ตอ้งมีลกัษณะครบถว้นดงัน้ี 

1) การกระท าไปโดยสุจริต สมเหตุและผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นส าคญั 
2) การกระท าบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีเพียงพอ และ 
3) กระท าไปโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้ม  

 (คุณสมบติัคณะกรรมการ ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดในหัวขอ้ “โครงสร้าง
การก ากบัดูแลกิจการ”)  

การสรรหา พฒันา และเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เพ่ือท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม และโปร่งใส 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า บุคคลท่ีไดรั้บการคดัเลือกเป็นกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหา 
ตามท่ีก าหนด โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาสรรหาบุคคลท่ีมีความเหมาะสม ไม่มีลกัษณะ
ตอ้งห้ามตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบัของบริษทั หลกัเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึง 
คุณสมบติัท่ีหลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ และในกรณี ประเภทกรรมการ
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อิสระ ตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบั
การตดัสินใจในการบริหารงาน ทั้งน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ดงัน้ี 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั คือ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานประจ า และไม่เป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม โดยก าหนดคุณสมบติัเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามากฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย       

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนั
ไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการท า
รายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต
หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

 

 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ทั้งน้ี บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการ
ทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ (4) หรือขอ้ (6) ใหบ้ริษทั หากคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  

 

ในคณะกรรมการบริษทั ไม่มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง และไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งตามขอ้เสนอความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงอาจพิจารณาจากบุคคลภายในองค์กรหรืออาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได ้ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั ทกัษะ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้  าองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต ์
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20210923-phol-charter-director-committee-th.pdf   
กระบวนการการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือคดัเลือกเป็น
กรรมการตาม Board Skill Matrix ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือพิจารณาจากท่ีปรึกษาภายนอกหรือท าเนียบกรรมการอาชีพ 

รายละเอียดคุณสมบติัและทกัษะกรรมการรายบุคคล มีดงัน้ี 
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ประธานกรรมการบริษทั       
ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน

ดุษฎีบณัฑิต(วิทยาการจดัการ)/ วิทยาการ
จดัการมหาบณัฑิต (วิศวกรรม)/ วิศวกรรม
มหาบณัฑิต-ไฟฟ้า/ วิศวกรรมศาสตร์
บณัฑิต-ไฟฟ้า)(เอกคอมพิวเตอร์)

P P P P P P P P
DAP, ACP, 
RCC, RCP

2. นายนพดล ธีระบตุรวงศก์ลุ กรรมการอิสระ               
ประธานกรรมการตรวจสอบ     
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน

 วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต(การเงิน)/ บญัชี
บณัฑิต(มธ.)/ CPA no.4570

P P P P P P P P P
DAP, ACP, 

RNG

3. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ              
กรรมการตรวจสอบ

นิติศาสตร์บณัฑิต ม.รามค าแหง
P P P P P P DAP
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โครงการ
พฒันา
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5. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการอิสระ               
กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน
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8. นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ กรรมการอิสระ • M.B.A. (Finance), Auburn University, 
U.S.A
• B.E. (Chemical), Chulalongkorn 
University
• Executive Program for Financial Planning 
Certification, University of Georgia, U.S.A.
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60 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

อิสระ ตอ้งมีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบั
การตดัสินใจในการบริหารงาน ทั้งน้ี ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็นอิสระ ดงัน้ี 

คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
 บริษทัไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั คือ กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการ
บริหารงานประจ า และไม่เป็นหรือไม่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุม โดยก าหนดคุณสมบติัเท่ากบัขอ้ก าหนดขั้นต ่าของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามท่ีก าหนด 
ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจ า หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อ  านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งน้ี ลกัษณะตอ้งห้ามดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีท่ี
กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 

3. ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามากฎหมายในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง 
และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้เป็น
กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย       

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนยั ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านกังานสอบบญัชีซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทั
ร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนั
ไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของ
บริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั หรือผูมี้อ  านาจควบคุม
ของผูท่ี้มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะได้
พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการท า
รายการทางการคา้ท่ีกระท าเป็นปกติเพ่ือประกอบกิจการ  การเช่าหรือใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเก่ียวกบัสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้
หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม ค ้าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อ่ืนท านอง
เดียวกนั ซ่ึงเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สัญญามีภาระหน้ีท่ีตอ้งช าระต่ออีกฝ่ายหน่ึงตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาต
หรือตั้งแต่ยีสิ่บลา้นบาทข้ึนไป แลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากวา่   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บ
ค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั และไม่
เป็นผูถื้อหุ้นท่ีมีนัย ผูมี้อ  านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพนั้นดว้ย  เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่
นอ้ยกวา่สองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
กบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมี
นยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินร้อยละหน่ึงของ
จ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกบักิจการของบริษทั 
หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั  

 

 
 

ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการ
ด าเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยล าดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อ  านาจควบคุมของบริษทั โดยมี
การตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

ทั้งน้ี บุคคลท่ีบริษทัแต่งตั้งให้ด  ารงต าแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลท่ีมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการใหบ้ริการ
ทางวชิาชีพเกินมูลค่าท่ีก าหนดตามขอ้ (4) หรือขอ้ (6) ใหบ้ริษทั หากคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่การแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและการใหค้วามเห็นท่ีเป็นอิสระ  

 

ในคณะกรรมการบริษทั ไม่มีกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนมากกวา่ 5 แห่ง และไม่มีกรรมการ
หรือผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเคยเป็นพนกังานหรือหุน้ส่วนบริษทัสอบบญัชีภายนอกท่ีบริษทัใชบ้ริการอยูใ่นช่วง 2 ปีท่ีผา่นมา 

ส าหรับ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแต่งตั้งตามขอ้เสนอความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงอาจพิจารณาจากบุคคลภายในองค์กรหรืออาจเป็นบุคคลภายนอกก็ได ้ทั้งน้ี เพ่ือให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั ทกัษะ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัเขา้มาด ารงต าแหน่งผูน้  าองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ท่ีเปิดเผยบนเวบ็ไซต ์
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20210923-phol-charter-director-committee-th.pdf   
กระบวนการการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ 
การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั และขอ้ก าหนดกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าท่ีพิจารณาสรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม ท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือคดัเลือกเป็น
กรรมการตาม Board Skill Matrix ใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทัหรือพิจารณาจากท่ีปรึกษาภายนอกหรือท าเนียบกรรมการอาชีพ 

รายละเอียดคุณสมบติัและทกัษะกรรมการรายบุคคล มีดงัน้ี 
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ปริญญาเอก Energy Management Policy/ ป.
โท พฒันาการเศรษฐกิจ/ ป.ตรี เศรษฐศาสตร์
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โครงการ
พฒันา
ระดบัสงูฯ

5. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการอิสระ               
กรรมการสรรหาและก าหนด
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7. นายธนัยา หวงัธ ารง* กรรมการ                        
กรรมการผูมี้อ  านาจ

บริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ มธ ./ 
สถาปัตรยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาฯ P P P P P P P P DCP

8. นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ กรรมการอิสระ • M.B.A. (Finance), Auburn University, 
U.S.A
• B.E. (Chemical), Chulalongkorn 
University
• Executive Program for Financial Planning 
Certification, University of Georgia, U.S.A.

P P P P P P DAP188

6 6 2 1 7 3 3 7 2 2 2 3 4 7 7 7รวมของกรรมกำรจ ำนวน 8 ท่ำน

บัญ
ชีแ
ละ
กำร

ตร
วจ
สอ

บบั
ญชี

Board Skill-Matrix ประเภทกรรมกำร ควำมรู้ / ทกัษะ / และประสบกำรณ์
กรรมกำร

Ind
epe

nde
nt 

Dir
ect

or 
(ID

)

No
n-E

xce
uti

ve 
Dir

ect
or 

(NB
D)

Ex
ect

uiv
e D

ire
cto

r (E
D)

Fem
ale

 Di
rec

tor
 (F

)

บริ
หำ

รธุ
รก
ิจ แ

ละ
กำร

จัด
กำร

กำร
เงนิ

-กำ
รบ

ริห
ำรเ

งนิ
ลงทุ

น

เทค
โน
โลย

ีกำร
สื่อ

สำ
รแล

ะน
วตั

กร
รม

กำร
ก ำก

ับดู
แล
กิจ

กำร

กำร
บริ

หำ
รค
วำม

เสี่ย
ง

หล
กัสู

ตร
ที่เกี่

ยว
ขอ้

ง (
IO

D)

เกี่ย
วข้

องก
ับอุ

ตส
ำห

กร
รม

โดย
ตร

ง

เกี่ย
วข้

องก
ับอุ

ตส
ำห

กร
รม

โดย
อ้อ

ม

กำร
วำง

แผ
นเชิ

งกล
ย ุท

ธ์

กล
ย ุท

ธ์ก
ำรต

ลำด

กฎ
หม

ำย/
นิต

ิศำ
สต

ร์

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 61



 

 
 

ทั้งน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะ
พิจารณาจากจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ผลงานของกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบและให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการทบทวน
หลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามหลกัเกณฑฑด์งัน้ี  

1. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะ
เลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม  
ผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3. ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
โดยกรรมการบริษทัอาจถูกถอดถอนจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ืถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสมในการท าหน้าท่ีเป็นกรรมการเฉพาะเร่ือง ตาม
ขอ้บงัคบับริษทัก าหนด เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานดา้นต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยไดก้ าหนดคุณสมบติั วาระด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ  รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ” ตลอดจน รายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ีต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบเป็นรายไตรมาส ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ บริษทั ก าหนดโครงสร้างการจดัการท่ีแบ่งแยกอ านาจและหนา้ที่ความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายของบริษทั
และการบริหารงานประจ าออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยการพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญัๆ จะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั
กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

62 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

ทั้งน้ี บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี ทั้งน้ี เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษทัก าหนด และในกรณีท่ีเสนอช่ือกรรมการท่ีพน้วาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง จะ
พิจารณาจากจ านวนคร้ังท่ีเขา้ประชุม ผลงานของกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมาเพ่ือประกอบการพิจารณา และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบและให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั้งในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจ าทุกปี โดยให้มีการทบทวน
หลกัเกณฑอ์ยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ตามหลกัเกณฑฑด์งัน้ี  

1. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถื้อหุน้หน่ึงรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง 
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้แต่จะ

แบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะ
เลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมาก
นอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซ่ึงไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการท่ีท่ีประชุม  
ผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บการเลือกตั้งในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการ
คนหน่ึง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3. ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าท่ีบริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพ่ือให้มีการแบ่งแยกหนา้ท่ี
อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอ านาจในการด าเนินงาน 

4. ในกรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเขา้เป็นกรรมการ
แทนดงักล่าว จะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวต้อง
ประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการท่ียงัเหลืออยู ่
โดยกรรมการบริษทัอาจถูกถอดถอนจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่าสามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนหุ้นท่ืถือโดยผูถื้อหุน้
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จ านวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีความรู้ความช านาญท่ีเหมาะสมในการท าหน้าท่ีเป็นกรรมการเฉพาะเร่ือง ตาม
ขอ้บงัคบับริษทัก าหนด เพ่ือช่วยกลัน่กรองงานดา้นต่างๆท่ีไดรั้บมอบหมาย โดยไดก้ าหนดคุณสมบติั วาระด ารงต าแหน่ง และขอบเขตหนา้ท่ี
ความรับผิดชอบ  รายละเอียดแสดงในหัวข้อ “โครงสร้างการก ากับดูแลกิจการ” ตลอดจน รายงานผลการปฏิบัติหน้า ท่ีต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษทั เพือ่ทราบเป็นรายไตรมาส ซ่ึงไดแ้สดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) 

การแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ 

คณะกรรมการ บริษทั ก าหนดโครงสร้างการจดัการท่ีแบ่งแยกอ านาจและหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการก าหนดนโยบายของบริษทั
และการบริหารงานประจ าออกจากกนัอย่างชดัเจน โดยการพิจารณาและตดัสินใจเร่ืองท่ีส าคญัๆ จะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย เพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลและโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นบุคคลเดียวกนั
กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งผูด้  ารง
ต าแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

 

 
 

ประธานกรรมการ เป็นผูน้ าการประชุมและท าหน้าท่ีประธานในที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัและท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั 
ก าหนดแผนการประชุมล่วงหนา้ (ประจ าปี) ก าหนดระเบียบวาระประชุมร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนมีส่วน
ร่วมในการประชุมและแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ เพื่อใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ไม่มีอ  านาจลงนามผกูพนับริษทั ไม่มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานประจ า และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆ กบัฝ่ายบริหาร แต่ให้การสนับสนุนและค าแนะน าในการด าเนินธุรกิจแก่ฝ่ายบริหารผ่าน
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตลอดจนด าเนินการประชุมใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององค์กรท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ท าหน้าท่ีบริหารจดัการ
บริษทัภายใตก้รอบอ านาจท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั นโยบาย ขอ้บงัคบัของบริษทั มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัและ
คณะกรรมการชุดยอ่ย มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เป็นผูถ่้ายทอดวสัิยทศัน์ ทิศทางกลยทุธ์ เพ่ือใหผู้บ้ริหารน าไปปฏิบติัให้เกิดผล รวมถึงการควบคุม 
ดูแล ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์และงบประมาณท่ีก าหนด และรายงานผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย พร้อมค าช้ีแจง
อธิบายเหตุผลในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแกไ้ข น าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผูบ้ริหารสูงสุดท่ีดูแลรับผิดชอบดา้นบัญชีและการเงิน ท าหน้าท่ีบริหารจดัการดา้นบัญชี
และการเงิน โดยก าหนดนโยบายการบริหารการเงิน ทรัพยสิ์นองคก์ร ก าหนดกลยุทธ์การเงิน บญัชี และภาษีอากร เพ่ือสร้างสภาพคล่องทาง
การเงิน เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนใหก้รรมการทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมอยา่งสม ่าเสมอโดยมีการก าหนดตารางประชุมล่วงหน้าทั้ง
ปี (พฤหัสบดีท่ี 2 ของเดือน) เพ่ือให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเขา้ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบและพิจารณาตดัสินใจเร่ืองส าคญัต่างๆ ของ
บริษทั และอาจมีการประชุมคร้ังพิเศษท่ีมีความส าคญัเร่งด่วน ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษทั เป็นกรณีไปตามระเบียบ
ขอ้บงัคบับริษทั 
  โดยประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ร่วมกนัพิจารณาเร่ืองระเบียบวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้กรรมการ
สามารถเสนอเร่ืองต่างๆ (ถา้มี) เพ่ือพิจารณาเป็นวาระประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดปริมาณการใช้กระดาษ เลขานุการบริษทัจดัส่ง
หนงัสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมแก่กรรมการรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 7 วนัก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการได้
มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และใชแ้อปพลิเคชนั Line กลุ่มในการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั มีการ
บนัทึกรายงานการประชุมและจดัเก็บรวบรวมเอกสารรายงานท่ีรับรองแลว้เพ่ือใชใ้นการอา้งอิงและตรวจสอบได ้
  ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ 13 คร้ัง และการประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง โดยก าหนดให้มีกรรมการเขา้
ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงครบองคป์ระชุม เน่ืองจากปีท่ีผา่นมาอยูใ่นสถานการณ์แพร่ระบาดเช้ือโรคโควดิ 
เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่กรรมการจึงไดจ้ดัประชุมออนไลน์โดยส่วนใหญ่ ซ่ึงกรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมครบทุกคร้ังคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจ านวนคร้ังของการประชุมทั้งปี สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมใหก้รรมการเขา้ประชุมพร้อมเพรียงกนั โดยเฉล่ียกรรมการทั้งคณะ
เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดในรอบปีท่ีผา่นมา  

  ประธานกรรมการ ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมเป็นผูน้ าและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งราบร่ืน จดัสรรเวลาใหก้รรมการ
อภิปรายสาระส าคญัอย่างเพียงพอ สนับสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอ้ย่างอิสระ ในการประชุมอาจเชิญผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ย ใหเ้ขา้ร่วมประชุม เพ่ืออธิบายช้ีแจงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นการเฉพาะ
เร่ือง (ถา้มี)  ในการประชุม ไดมี้การติดตามดูแลใหมี้การน ากลยทุธ์องคก์รไปปฏิบติัและรายงานผลการด าเนินงานเทียบกบัเป้าหมายเป็นประจ า
ทุกไตรมาส และให้ขอ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  ส าหรับเดือนท่ีไม่มีการประชุมกรรมการจะได้รับ
ทราบสรุปผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) อย่างต่อเน่ือง โดยจดัส่งเอกสารสรุปผลการด าเนินงาน ตลอดจนข่าวสารส าคญั
ของบริษทัรวมถึงการปรับปรุงหลกัเกณฑห์รือขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และส านกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่กรรมการบริษทั ส่ือสาร
ผา่นทางอีเมลโดยเลขานุการบริษทัเป็นผูด้  าเนินการครบถว้น 

 การลงมติในท่ีประชุมใชม้ติเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงเสียงและกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียจะไม่เขา้ร่วมประชุม 
หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
ในกรณีท่ีกรรมการไม่เห็นดว้ยกบัมติท่ีประชุมสามารถแจง้ใหเ้ลขานุการบริษทับนัทึกขอ้คดัคา้นไวใ้นรายงานการประชุม 
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 เม่ือเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมท่ีครอบคลุมสาระส าคญัอยา่งครบถว้น เสนอใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรองในการประชุมคร้ังต่อไป และประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง และจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีรับรองลงนามแลว้ถือเป็นเอกสารส าคญัของบริษทั จดัเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมเพื่อใชใ้นการสืบคน้อา้งอิงและ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี  

 บริษัทมีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
   คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยได้ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ แนวทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษทั ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการพฒันาดา้นต่างๆ ในปี 2564 มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือ
วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงประธานกรรมการไดส้รุปผลการประชุมและ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบและแจง้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าว 

  ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 มีดงัน้ี 
 

ล าดบั 
 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด/6 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

การประชุม 
โดยไม่ม ี
กรรมการ 

ทีเ่ป็นผู้บริหาร 

การเข้าร่วม 
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 13/13  
(100%) - 3/3 

(100%) - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล 13/13 
(100%) 

6/6 
(100%) 

3/3 
(100%) - 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
3 นายสนัติ เนียมนิล 13/13 

(100%) 
6/6 

(100%) - - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

4 ดร.พลัลภา  เรืองรอง /3 13/13 
(100%) 

6/6 
(100%) - 3/3 

(100%) 
1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
5 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี 13/13 

(100%) - 3/3 
(100%) - 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
6 นายธีรเดช  จารุตั้งตรง /1 9/9 

(100%) - - 3/3 
(100%) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

7 นายชวลิต หวงัธ ารง/2 9/9 
(100%) - 2/2 

(100%) - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

8 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 13/13 
(100%) - - 6/6 

 (100%) - 1/1 
(100%) 

9 นายธนัยา หวงัธ ารง 13/13 
(100%) - - - - 1/1 

(100%) 
10 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล/4 2/2 

(100%) - - - 1/1 
(100%) 

- 

11 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/5 - - - 6/6 
 (100%) - - 

หมายเหตุ:  
/1 ล าดบัท่ี 6 นายธีรเดช จารุตั้งตรง ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ไดแ้ต่งตั้ง ดร.พลัลภา เรืองรอง เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง และ ผศ.ดร. สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน 
/2 ล าดบัท่ี 7 นายชวลิต หวงัธ ารง ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหมี้ผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
/3 ล าดบัท่ี 4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ให้มีผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
4 ล  าดบัท่ี 10 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2564 ไดแ้ต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ แทนต าแหน่งท่ีว่าง เขา้ประชุมคร้ังแรกเดือน
พฤศจิกายน 2564 

/5 ล าดบัท่ี 11 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง และท่ีปรึกษาดา้นบริหารความเส่ียงของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2557 และไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ให้มีผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564  
/5 ส าหรับการประชุมในปี 2564 ทั้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จดัให้มีการประชุมออนไลน์ 80% ของจ านวนการประชุมทั้งหมด (เร่ิมเดือนพฤษภาคม เป็นตน้ไป) โดยกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกคน/ทุกคณะ  

64 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
   เลขานุการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัของบทบาทหนา้ท่ีของเลขานุการบริษทั ซ่ึงมีส่วนช่วยสนบัสนุนการด าเนินงานของ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1)   

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู้ 
  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
  ในปี 2564 คณะกรรมการจดัให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจ าทุกปีโดยมีการ
ประเมินตนเองคณะกรรมการทั้งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการก ากบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั  
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 
  หัวขอ้การประเมินประกอบดว้ย 6 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ 
ความเหมาะสมกรรมการอิสระ คุณสมบติัคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ (2) บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้
ความส าคญัต่อการพิจาณาก าหนด นโยบาย วสัิยทศัน์ กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการก ากบั
ดูกิจการและการน าไปปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ การก าหนดวาระประชุม 
และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การท าหนา้ท่ีของกรรมการ และการมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ มี
อิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงแผนสืบทอดต าแหน่งระดบับริหาร  
   โดยแบบประเมินตนเองของคณะกรรมการแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ 

0  =  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ หรือไม่มีการด าเนินการในเร่ืองนั้น 
  1  =  ไม่เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นเลก็นอ้ย  
  2  =  เห็นดว้ย หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นพอสมควร 
  3  =  เห็นดว้ยค่อนขา้งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นดี 
  4  =  เห็นดว้ยอยา่งมาก หรือมีการด าเนินการในเร่ืองนั้นอยา่งดีเยีย่ม 

 โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการมีความเหมาะสม ปฏิบติัหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีสอดคลอ้งกบักฎบตัรคณะกรรมการตาม
แนวทางปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ คณะกรรมการชุดยอ่ยมีผลการด าเนินงานตามท่ีบทบาทหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย กระบวนการสรรหาบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมมาเป็นกรรมการมีความโปร่งใส การก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม แผนพฒันาผูสื้บทอดต าแหน่งและโครงการพฒันา
ผูบ้ริหารรายบุคคลต่อเน่ือง การติดตามผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการและให้ค  าแนะน าอย่างสม ่าเสมอ ก าหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี
ภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมในการพิจารณา ทบทวน และการตดัสินใจอย่างเพียงพอ ตลอดจน การส่งเสริมสนับสนุนให้มีบรรยากาศในการ
ประชุมท่ีเอ้ืออ านวยให้เกิดความคิดเห็นอย่างสร้างสรรคเ์กิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั สรุปผลประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่น
ระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 98.75 โดยสรุปมีความเห็นวา่ ในการประชุมคณะกรรมการควรไดศึ้กษาเอกสารขอ้มูลก่อนการประชุมเพียงพอ และ
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมทกัษะในการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งสม ่าเสมอ 
 โดยมีกระบวนการในการประเมินดงัน้ี 

1) กรรมการบริษทัท าการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
2) เลขานุการบริษทัท าหน้าท่ีรวบรวมและสรุปผลประเมินของคณะกรรมการบริษทัในภาพรวม เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัเพื่อพิจารณาผลประเมินและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
3) คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานต่อไป 

 
 
 

 

 
 

 เม่ือเสร็จส้ินการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายงานการประชุมท่ีครอบคลุมสาระส าคญัอยา่งครบถว้น เสนอใหท่ี้
ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรองในการประชุมคร้ังต่อไป และประธานกรรมการบริษทัลงลายมือช่ือรับรองความถูกตอ้ง และจดัเก็บ
รายงานการประชุมท่ีรับรองลงนามแลว้ถือเป็นเอกสารส าคญัของบริษทั จดัเก็บเอกสารเก่ียวกับการประชุมเพื่อใชใ้นการสืบคน้อา้งอิงและ
ตรวจสอบไดอ้ยา่งนอ้ย 10 ปี  

 บริษัทมีเลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีในการด าเนินการเก่ียวกับการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุ้น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดตามกฎหมาย
และระเบียบปฏิบติัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
   คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคัญกับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีโดยได้ก าหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพ่ือเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ แนวทางการบริหารจดัการท่ีเก่ียวกบัธุรกิจ
ของบริษทั ความเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมถึงการพฒันาดา้นต่างๆ ในปี 2564 มีการประชุมระหว่างกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง เม่ือ
วนัท่ี 16 ธันวาคม 2564 โดยมีกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซ่ึงประธานกรรมการไดส้รุปผลการประชุมและ
เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เพ่ือทราบและแจง้ใหแ้ก่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบและด าเนินการเก่ียวกบัประเดน็ดงักล่าว 

  ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2564 มีดงัน้ี 
 

ล าดบั 
 

รายช่ือกรรมการ 
จ านวนการเข้าร่วมประชุม/จ านวนการประชุมทั้งหมด/6 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเส่ียง 

การประชุม 
โดยไม่ม ี
กรรมการ 

ทีเ่ป็นผู้บริหาร 

การเข้าร่วม 
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 13/13  
(100%) - 3/3 

(100%) - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล 13/13 
(100%) 

6/6 
(100%) 

3/3 
(100%) - 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
3 นายสนัติ เนียมนิล 13/13 

(100%) 
6/6 

(100%) - - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

4 ดร.พลัลภา  เรืองรอง /3 13/13 
(100%) 

6/6 
(100%) - 3/3 

(100%) 
1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
5 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี 13/13 

(100%) - 3/3 
(100%) - 1/1 

(100%) 
1/1 

(100%) 
6 นายธีรเดช  จารุตั้งตรง /1 9/9 

(100%) - - 3/3 
(100%) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

7 นายชวลิต หวงัธ ารง/2 9/9 
(100%) - 2/2 

(100%) - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

8 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ 13/13 
(100%) - - 6/6 

 (100%) - 1/1 
(100%) 

9 นายธนัยา หวงัธ ารง 13/13 
(100%) - - - - 1/1 

(100%) 
10 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล/4 2/2 

(100%) - - - 1/1 
(100%) 

- 

11 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/5 - - - 6/6 
 (100%) - - 

หมายเหตุ:  
/1 ล าดบัท่ี 6 นายธีรเดช จารุตั้งตรง ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง มีผลเม่ือวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2564 
เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 ไดแ้ต่งตั้ง ดร.พลัลภา เรืองรอง เป็นกรรมการบริหารความเส่ียง และ ผศ.ดร. สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นประธานกรรมการบริหารความเส่ียง แทน 
/2 ล าดบัท่ี 7 นายชวลิต หวงัธ ารง ไดล้าออกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ใหมี้ผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
/3 ล าดบัท่ี 4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง ให้มีผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 
4 ล  าดบัท่ี 10 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 เม่ือวนัท่ี 11 กนัยายน 2564 ไดแ้ต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ แทนต าแหน่งท่ีว่าง เขา้ประชุมคร้ังแรกเดือน
พฤศจิกายน 2564 

/5 ล าดบัท่ี 11 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง และท่ีปรึกษาดา้นบริหารความเส่ียงของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 
2557 และไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ให้มีผลวนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564  
/5 ส าหรับการประชุมในปี 2564 ทั้งคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย จดัให้มีการประชุมออนไลน์ 80% ของจ านวนการประชุมทั้งหมด (เร่ิมเดือนพฤษภาคม เป็นตน้ไป) โดยกรรมการเขา้ร่วม
ประชุมครบทุกคน/ทุกคณะ  

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 65



 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ สอบทานให้บริษทัมีงบการเงินท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ สอบทานให้มีการ

ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกตอ้ง สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม สอบทาน
ให้มีระบบตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณารายการเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์สอบทานการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับนโยบายและแนวปฏบัติการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกระบวนการด าเนินการรับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น แต่ยงัไม่มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากผูป้ระเมินอิสระภายนอก  

 โดยในปี 2564ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดการไม่ปฏิบติัตามเกณฑจ์รรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ  ได้แก่ ก าหนดคุณสมบติัคณะกรรมการท่ีต้องการสรรหาตาม Board Skill 
Matrix และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและลกัษณะธุรกิจ จดัให้มีโครงการพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร และวางแผนการ
อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน และหลกัเกณฑ์
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เช่น ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และเปรียบเทียบตามลกัษณะอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นตน้ สรุปผล
ประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 98.68 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงให้เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร กระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยุทธ์องคก์ร ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม และการปรับปรุงคู่มือบริหาร
ความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามหลกัการ COSO ERM อยา่งเหมาะสม และวางแผนด าเนินการบริหารความเส่ียงในปี 2565 อยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 
สรุปผลประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ดว้ยคะแนนเตม็ 100 

 โดยรายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชี รายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง บริษทัแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report)  

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ประเมินผลงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ตามหลกัเกณฑ์การประเมินผลท่ีตกลง
ร่วมกันตั้งแต่ต้นปี โดยแบ่งเป็น 1) ตวัช้ีวดัผลงานหลกัสัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ท่ีสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายขององคก์ร โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีรับผิดชอบรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบริษทัภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส และ
เป็นธรรม ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัและก าหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัการ CG Code และท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เพ่ือให้มีการปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเน่ือง ทั้งการสัมมนา
รูปแบบ Vertual Seminar ท่ีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยฯ์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และสมาคมบริษทัจดทะเบียน รวมถึงช่องทางอ่ืนเช่น FB Live เป็นตน้ โดยก าหนดให้มีสัดส่วนการอบรมของ
กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของทั้ งคณะ ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการในหลักสูตร
กรรมการครบทุกคนไดแ้ก่ Director Certification Program (DCP) จ านวน 5 คน และหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จ านวน 

66 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ สอบทานให้บริษทัมีงบการเงินท่ีถูกตอ้งและน่าเช่ือถือ สอบทานให้มีการ

ด าเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบให้ถูกตอ้ง สอบทานให้มีระบบการควบคุมภายในและบริหารความเส่ียงท่ีเพียงพอเหมาะสม สอบทาน
ให้มีระบบตรวจสอบภายในท่ีดี พิจารณารายการเก่ียวโยงและรายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์สอบทานการ
ปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามพระราชบญัญติัคุ้มครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และการปฏิบติัให้สอดคลอ้งกับนโยบายและแนวปฏบัติการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนกระบวนการด าเนินการรับข้อร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม เป็นต้น แต่ยงัไม่มีการประเมินคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในจากผูป้ระเมินอิสระภายนอก  

 โดยในปี 2564ไม่มีเหตุการณ์ท่ีเกิดการไม่ปฏิบติัตามเกณฑจ์รรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ปฏิบัติหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ  ได้แก่ ก าหนดคุณสมบติัคณะกรรมการท่ีต้องการสรรหาตาม Board Skill 
Matrix และสอดคลอ้งกบักฎระเบียบและลกัษณะธุรกิจ จดัให้มีโครงการพฒันาและสืบทอดงานของกรรมการและผูบ้ริหาร และวางแผนการ
อบรมและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงทั้งท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน และหลกัเกณฑ์
ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม เช่น ค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี และเปรียบเทียบตามลกัษณะอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นตน้ สรุปผล
ประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม คิดเป็นร้อยละ 98.68 

 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ปฏิบติัหน้าท่ีตามขอบเขตอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบ ไดแ้ก่ การบริหารความเส่ียงให้เกิดเป็นวฒันธรรมองคก์ร กระบวนการบริหาร
จดัการความเส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยุทธ์องคก์ร ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม และการปรับปรุงคู่มือบริหาร
ความเส่ียงให้สอดคลอ้งตามหลกัการ COSO ERM อยา่งเหมาะสม และวางแผนด าเนินการบริหารความเส่ียงในปี 2565 อยา่งต่อเน่ือง  เป็นตน้ 
สรุปผลประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัดีเยีย่ม ดว้ยคะแนนเตม็ 100 

 โดยรายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชี รายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และรายงานผลการปฏิบติัของคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง บริษทัแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1 One Report)  

การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ประเมินผลงานประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง ตามหลกัเกณฑ์การประเมินผลท่ีตกลง
ร่วมกันตั้งแต่ต้นปี โดยแบ่งเป็น 1) ตวัช้ีวดัผลงานหลกัสัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ท่ีสอดคลอ้งกับ
เป้าหมายขององคก์ร โดยค านึงถึงภาระหน้าท่ีรับผิดชอบรายบุคคลและผลการด าเนินงานของบริษทัภายใตห้ลกัเกณฑท่ี์ชดัเจน โปร่งใส และ
เป็นธรรม ซ่ึงไดผ้า่นการพิจารณากลัน่กรองตามความเห็นคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและน าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ือ
พิจารณาอนุมติัและก าหนดผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจา้หนา้ท่ี
บริหารรับทราบเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป 

การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในการก ากบัดูแลกิจการตามหลกัการ CG Code และท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั เพ่ือให้มีการปรับปรุงพฒันางานอย่างต่อเน่ือง ทั้งการสัมมนา
รูปแบบ Vertual Seminar ท่ีจดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยฯ์ สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทัไทย (IOD) และสมาคมบริษทัจดทะเบียน รวมถึงช่องทางอ่ืนเช่น FB Live เป็นตน้ โดยก าหนดให้มีสัดส่วนการอบรมของ
กรรมการมากกว่าร้อยละ 75 ของทั้ งคณะ ปัจจุบัน มีกรรมการบริษัทท่ีเข้ารับการอบรมเก่ียวกับบทบาทหน้าท่ีของกรรมการในหลักสูตร
กรรมการครบทุกคนไดแ้ก่ Director Certification Program (DCP) จ านวน 5 คน และหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จ านวน 

 

 
 

5 คน โดยมี รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ไดเ้ขา้อบรมเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีประธานกรรมการ “Role of the Chairman Program” (RCP)  และ
กรรมการชุดยอ่ยไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ACCP, ACPG เป็นตน้ และส่งเสริมใหเ้ลขานุการบริษทัให้เขา้รับการอบรมหลกัสูตรท่ี
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ FPCS, CRP, BRP, EMT และ ACPG ตลอดจนการเข้าร่วมสัมมนา รับฟังค าช้ีแจง และการปรับปรุง
หลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งผ่านระบบออนไลน์ ซ่ึงจดัโดยหน่วยงานก ากบัดูแลบริษทัจดทะเบียนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อน ามาพฒันาระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการใหดี้ข้ึน 

แผนสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารระดบัสูงของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความส าคญัการวางแผนการสืบทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้ริหารเพื่อสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร
ระดบัสูงขององคก์ร เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสามารถด ารงต าแหน่งงานท่ีส าคญั สามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดท่ีมีการแข่งขนั
และรักษาการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบนัและอนาคตให้มีความยัง่ยืน โดยก าหนดนโยบายและการด าเนินการเพ่ือคดัเลือกและพฒันา
พนักงานท่ีมีศกัยภาพ (Talent Management) จดัการเส้นทางความกา้วหน้าในอาชีพ (Career Management) เพื่อพฒันาสมรรถนะและวางแผน
พฒันารายบุคคล รวมถึงจดัท าแผนสืบทอดต าแหน่งผูบ้ริหาร โดยฝ่ายทรัพยากรมนุษยไ์ดด้  าเนินการตามแผนพฒันารายบุคคลอยา่งต่อเน่ือง และ
รายงานความคืบหนา้แก่คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัทราบ  

  บริษทั มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานท่ีจะเขา้มารับหน้าท่ีและความรับผิดชอบในต าแหน่งงานบริหารท่ี
ส าคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม โดยมีการพิจารณาปรับเล่ือนขั้นต าแหน่งหรือปรับเงินเดือนแก่พนักงานกลุ่มเป้าหมายตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทั
ก าหนด เพ่ือใหมี้โอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

  บริษทั มีผูบ้ริหารระดบัอาวโุสล าดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีแทนไดห้ากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร
ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  บริษทั ก าหนดแนวปฏิบติัในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการบริษทั กรณีท่ีมีกรรมการเขา้ใหม่ภายใน 1 เดือน
นบัจากท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง เพ่ือใหก้รรมการท่ีเขา้รับต าแหน่งสามารถปฏิบติัหน้าท่ีไดท้นัที โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานด าเนินการ
ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1) การให้ข้อมูลเก่ียวกับบริษัท และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้อบังคับบริษัท วตัถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร 
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

2) การพบปะหารือกับประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และสอบถาม
ขอ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 

  ในปี 2564 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11 /2564 เม่ือวนัท่ี 17 กันยายน 2564  มีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทน คือ    
นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศกรรมการในการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริษทั
คร้ังแรก เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 โดยใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั นโยบายและแนวปฏิบติัของบริษทั ตลอดจนกฎหมาย
หรือกฎเกณฑ์ส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนาท่ีกรรมการ นอกจากน้ี ไดจ้ดัให้เขา้อบรมหลกัสูตร Director Accreditation Accreditation 
Program (DAP) รุ่นท่ี 188/2021 ในรูปแบบออนไลน์ เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2564 ท่ีจดัโดยสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ซ่ึงไดรั้บการ
รับรองจากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
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สรุปการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรที่จัดโดย IOD หรือสถาบันอ่ืน  
ส่วนที่ 1 : กรรมการที่เข้าอบรมหลกัสูตรที่จัดโดย IOD และที่เกีย่วข้อง ประจ าปี 2564 มีดงันี ้

ล าดบั รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอ่ืน 
1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

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. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Role of the Nominating & Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012  
  กรรมการอิสระ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

3. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ห ลั ก สู ต ร Audit Committee Forum: “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance” (IOD) ก.ค. 2562  

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009 
4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2002 
5. พล.อ.ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการอิสระ หลักสูตรNomination Director Event 1/2017: Nomination Committee Best Practice Guideline 

(IOD)  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016 

6. นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ กรรมการอิสระ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 
7. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- การจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ส าหรับภาคบริการ โดย SEC (ต.ค.2564) 

   - หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยทุธ์องคก์ร” โดย TU-RAC  
  

 
- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้  าเมือง รุ่น 3)  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  

    - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015  
    - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้  
    - หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
    - 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 

8. นายธนัยา หวงัธ ารง กรรมการ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงาน
การตลาดและขาย 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(CFO) 

-การจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ส าหรับภาคบริการ, ส านกังาน ก.ล.ต. (ต.ค.2564) 
-อบรม “ESG: โอกาสและความเส่ียงท่ีบริษทัควรรู้”, สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค.2564) 
-แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A ให้
ประสบความส าเร็จ, โดย SET (พ.ย. 2564) 
-อบรม “EC01: Sustainable Supply Chain Management รุ่นท่ี 2’ โดย SET (ส.ค.2564) 
-สัมมนา “SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควรมองขา้ม 
และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report”, โดย SET (มิ.ย.2564) 
- สัมมนา “ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงิน” สภาวิชาชีพบญัชี (ธ.ค.2564) 
- หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยทุธ์องคก์ร” โดย TU-RAC 
- SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เร่ืองเล่าความยัง่ยืนของบริษทั
และแบรนด ์
-อบรมออนไลน์ “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย และวิธีการประเมิน: 
โดย SEC (ก.ย.-ต.ค. 2563)  

    - อบรมออนไลน ์“ปฏิบติัการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ Covid–19 กบั Care the Bear” โดย 
SET (ส.ค. 2563) 

   - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 
 กรรมการลาออกระหวา่งปี   
 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ หลกัสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 
   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 
 นายชวลิต หวงัธ ารง กรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

68 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

สรุปการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรที่จัดโดย IOD หรือสถาบันอ่ืน  
ส่วนที่ 1 : กรรมการที่เข้าอบรมหลกัสูตรที่จัดโดย IOD และที่เกีย่วข้อง ประจ าปี 2564 มีดงันี ้

ล าดบั รายช่ือกรรมการ หลกัสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอ่ืน 
1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 

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. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Role of the Nominating & Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012  
  กรรมการอิสระ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

3. นายสันติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

ห ลั ก สู ต ร Audit Committee Forum: “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance” (IOD) ก.ค. 2562  

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009 
4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2002 
5. พล.อ.ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการอิสระ หลักสูตรNomination Director Event 1/2017: Nomination Committee Best Practice Guideline 

(IOD)  
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016 

6. นายวิศรุต ศรีโรจนกลุ กรรมการอิสระ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 
7. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเส่ียง/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
- การจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ส าหรับภาคบริการ โดย SEC (ต.ค.2564) 

   - หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยทุธ์องคก์ร” โดย TU-RAC  
  

 
- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้  าเมือง รุ่น 3)  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช  

    - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015  
    - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้  
    - หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  
    - 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 

8. นายธนัยา หวงัธ ารง กรรมการ 
รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงาน
การตลาดและขาย 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
(CFO) 

-การจัดท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษัทจดทะเบียน 
ส าหรับภาคบริการ, ส านกังาน ก.ล.ต. (ต.ค.2564) 
-อบรม “ESG: โอกาสและความเส่ียงท่ีบริษทัควรรู้”, สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค.2564) 
-แนวโน้ม ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีต้องพิจารณา และกลยุทธ์การท า M&A ให้
ประสบความส าเร็จ, โดย SET (พ.ย. 2564) 
-อบรม “EC01: Sustainable Supply Chain Management รุ่นท่ี 2’ โดย SET (ส.ค.2564) 
-สัมมนา “SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควรมองขา้ม 
และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report”, โดย SET (มิ.ย.2564) 
- สัมมนา “ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงิน” สภาวิชาชีพบญัชี (ธ.ค.2564) 
- หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยทุธ์องคก์ร” โดย TU-RAC 
- SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เร่ืองเล่าความยัง่ยืนของบริษทั
และแบรนด ์
-อบรมออนไลน์ “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย และวิธีการประเมิน: 
โดย SEC (ก.ย.-ต.ค. 2563)  

    - อบรมออนไลน ์“ปฏิบติัการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ Covid–19 กบั Care the Bear” โดย 
SET (ส.ค. 2563) 

   - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013 
 กรรมการลาออกระหวา่งปี   
 นายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการ หลกัสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 
   หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 
 นายชวลิต หวงัธ ารง กรรมการ หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 
  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

 

 
 

ส่วนที่ 2. การเข้าร่วมอบรมสัมนาของผู้บริหารและเลขานุการบริษทั ประจ าปี 2564 มีดงันี ้
ล าดับ รายช่ือ หลักสูตรการอบรม 

1. นางสาวกมลภพพรรณ พวั
พนัธ์สกุล 

ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - หลกัสูตร “Fraund : Prevention and Detection” (ม.ค.2564) 
- หลกัสูตร Online Working Paper for Better Corruption Prerention ยกระดบักระดาษท าการ เช่ียวชาญสอบทาน 
ตา้นคอร์รัปชนั, สภาวิชาชีพบญัชี (มี.ค.2564) 
- อบรม ยกระดบักระดาษท าการ เช่ียวชาญสอบทาน ตา้นคอรัปชัน่ (มี.ค.2564) 
-หลกัสูตรการตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพ่ือรับมือกบั พ.ร.บ.ขอ้มูลส่วนบุคคล”  
โดยบจ.ธรรมนิติ (เม.ย.2563) 
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นท่ี 1/2558 โดย SET 

2. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั 
 

- สมัมนาออนไลน์ “ESG Sustainability, SET 
- สมัมนาออนไลน์ การถอดบทเรียน: Low carbon for sustainable development, TLCA 
- FB Live ติวเขม้ให้ 100 บริษทัจดทะเบียน, TIA 
- สมันาออนไลน์ CGR Workshop คร้ังท่ี 1/2021, IOD 
- สมัมนาออนไลน์ SD Professional Sharing 4/2021: ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนใน ONE REPORT, SET 
- แนวปฏิบติัการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และขอ้ควรรู้เก่ียวกบันโยบายการใชข้อ้มูลภายใน, SET 
- การสรรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไร ให้ถูกตอ้งตามหลกั CG, TLCA 
- ESG โอกาสและความเส่ียงท่ีควรรู้, TLCA 

3. นางสาวศิริพร อ่อนดี  นกัลงทุนสมัพนัธ์ CCC Live Forum#10 หวัขอ้ "How to utilize Big Data for Public Relations" 
CCC Live Forum#9 หวัขอ้ "การพฒันา Holistic leadership ของนกัส่ือสารให้แขง็แกร่ง 
CCC Live Forum #7 / 2021 หวัขอ้ "เขา้ใจ Google Tools เพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน ส าหรับนกัส่ือสาร" 
- หลกัสูตรพ้ืนฐานเลขานุการบริษทั Fundamentals for Corporate Secretaries โดย TLCA (พ.ย.2563)  

4.  สมัมนากลุ่มร่วมกบัผูบ้ริหาร - การเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01), SET 
- การรายงานความย ัง่ยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ, SET 
- ESG Sustainability, SET 
- การพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลสู่ Integrated Report, SET 
- การเตรียมความพร้อมปรับเปล่ียนเพ่ือความย ัง่ยืน, SET 
- การจดัท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ส าหรับภาคบริการ 
- การใชง้านฟังก์ชนัการจดัท าแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี/รายงานประจ าปี (แบบ 56-1 One Report) บนระบบ 
SETLink 
- การด าเนินงานและต่อตา้นคอร์รัปชนั (Inhouse) 
- Ownership : การสร้างจิตส านึกความเป็นเจา้ของ สู่ความส าเร็จร่วมกนั รุ่นท่ี 3 (inhouse) 

การค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 
  บริษทั ใหค้วามส าคญักบัการดูแล ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน หุน้ส่วนทางธุรกิจ ผูถื้อหุน้ เจา้หน้ี คู่แข่ง 
ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อย่างเท่าเทียมกันตามนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน โดยค านึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนได้เสีย ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ขอ้ก าหนดเก่ียวขอ้ง หรือตามสัญญาขอ้ตกลงร่วมกนั การให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมซ่ึงครอบคลุมไป
ถึงการประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความระบผิดขอบต่อผูบ้ริโภค การคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตวั การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
และร่วมพฒันาชุมชนสังคม และการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั โดยสรุปได ้ดงัน้ี 

 ผู้ถือหุ้น  บริษทั เคารพต่อสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นตามท่ีก าหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่า
เทียมกนั ไม่กระท าการอนัเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น มุ่งสร้างมูลค่าเพ่ิมและผลตอบแทนให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นใน
ระยะยาว โดยค านึงถึงการเติบโตของบริษทั ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ ไดแ้ก่ ก าหนดให้กรรมการอิสระมีหนา้ท่ี
ผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย มาตรการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไม่น าขอ้มูลภายในมาใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการดูแลการใช้
ขอ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยช่์วง 1 เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน และการจดัให้มีช่องทางในการส่ือสารอยา่งเหมาะสม 
มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา เป็นตน้   

 พนักงาน บริษทั ตระหนกัว่าพนกังานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่า มุ่งมัน่พฒันาพนกังานให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการแข่งขนั มี
ความกา้วหน้าในการท างาน มีคุณภาพชีวิตการท างานทดัเทียมบริษทัชั้นน า มีความสุขในการท างาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพนัต่อ
องคก์ร สอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” Culture โดย ท างานอยา่งมืออาชีพสู่ความส าเร็จร่วมกนั มีจริยธรรมต่อตนเองและส่วนรวม 
ทุ่มเทเกินร้อยเกินกวา่ท่ีลูกคา้คาดหวงั กลา้คิดกลา้ท ามุ่งสร้างสรรคส่ิ์งท่ีดีกวา่ และมุ่งผลลพัธ์เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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 การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การประกนัชีวิต ประกนั
สุขภาพและอุบติัเหตุ สวสัดิการเงินกูย้มื การลาคลอด การอุปสมมท ทุนการศึกษา  สวสัดิการอุปกรณ์ดา้นปลอดภยัพนกังานให้แก่พนกังาน 
การตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นตน้ 

 การจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและอา้งอิงจากการส ารวจค่าตอบแทนในตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสามารถแข่งขนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้การประเมินผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลส าเร็จของ
การปฏิบติังาน (KPI) และศกัยภาพของพนักงาน (Competency) รวมถึงการสร้าง Career Path ให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตหรือการ
แต่งตั้ง/โยกยา้ยไปรับผิดชอบงานดา้นอ่ืนๆ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 ด้านการพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน เสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้าและมัน่คงในสายอาชีพ จดัให้มี Knowledge Sharing เพ่ือแบ่งปันความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน 
มุ่งเนน้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดักิจกรรมสมัพนัธ์หรือโครงการต่างๆ ให้แก่พนกังานเพ่ือการมีส่วน
ร่วมในหมู่พนกังานของบริษทั  

 ดา้นการร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ จดัให้มีช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้งให้ค  าปรึกษา และรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังานผา่นช่องทาง
ต่างๆท่ีก าหนด เช่น กล่องแสดงความเห็น ช่องทางอีเมล และช่องทางหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdght.com เป็นตน้ 

 ลูกค้า บริษทั มุ่งสร้างความพึงพอใจและความผูกพนัให้แก่ลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผูใ้ชสิ้นคา้และบริการให้ไดรั้บประโยชน์
สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาเป็นธรรม ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงและมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
จดัสัมมนาให้มีความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการใชง้านสินคา้ดา้นความปลอดภยัท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษา  ตลอดจนการรักษาความลบัหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดย
ในปี 2564 บริษทัไดรั้บผลประเมินความพึงพอใจจากลูกคา้ในระดบัท่ีดีเท่ากบั ร้อยละ 98.37 

 นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย เช่น การขายสินคา้ออนไลน์ผ่าน www.pholonline.com การส่ือสารประชาสัมพนัธ์
น าเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-
safetywiki.com  Facebook Fan Page ช่ือ “PHOL” และ Line @ Application   

 คู่ค้า บริษทั ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีจรรยาบรรณ
ในการจดัซ้ือจดัจา้งตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้และการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต ยดึถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อยา่งยติุธรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั
ในระยะยาว การส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและตรงก าหนดเวลา ไดแ้ก่ การเยีย่มชมสถานท่ีประกอบการของคู่คา้ การจดัท า
แบบสอบถามประเมินคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดและสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืระหวา่งบริษทักบัคู่คา้  

 คู่แข่งทางการค้า บริษทั ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของ
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติั
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คู่แข่งทางการคา้  

 เจ้าหนี้ บริษทัรักษาค ามัน่สัญญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้หมายรวมถึง เจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ีสถาบนัการเงินรวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนัของธนาคาร 
ทั้งในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ตกลง และไม่ใชว้ิธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะท าให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย นอกจากน้ี บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหน้ี เพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีเหตุ
ผดินดัช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงแต่อยา่งใด 

 สังคมและส่วนรวม บริษทั ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวติ 
เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสังคม
ในดา้นต่างๆ การให้ความรู้ดา้นความปลอดภัย ดา้นสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ในช่วงท่ีผ่านมามี
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทัว่โลก บริษทั ไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยจดัท ากิจกรรม

70 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

 การปฏิบติัต่อพนกังานอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม จดัให้มีสวสัดิการต่างๆท่ีเหมาะสม เช่น กองทุนส ารองเล้ียงชีพ การประกนัชีวิต ประกนั
สุขภาพและอุบติัเหตุ สวสัดิการเงินกูย้มื การลาคลอด การอุปสมมท ทุนการศึกษา  สวสัดิการอุปกรณ์ดา้นปลอดภยัพนกังานให้แก่พนกังาน 
การตรวจสุขภาพประจ าปี  เป็นตน้ 

 การจ่ายค่าตอบแทน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทัและอา้งอิงจากการส ารวจค่าตอบแทนในตลาดกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั 
เพ่ือก าหนดค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสามารถแข่งขนักบัอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้การประเมินผลงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ผลส าเร็จของ
การปฏิบติังาน (KPI) และศกัยภาพของพนักงาน (Competency) รวมถึงการสร้าง Career Path ให้พนักงานได้มีโอกาสเติบโตหรือการ
แต่งตั้ง/โยกยา้ยไปรับผิดชอบงานดา้นอ่ืนๆ และรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต 

 ด้านการพฒันาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เสริมสร้างบรรยากาศการท างาน เสริมการท างานเป็นทีม ส่งเสริมการพฒันาความรู้
ความสามารถของพนกังานให้มีความก้าวหน้าและมัน่คงในสายอาชีพ จดัให้มี Knowledge Sharing เพ่ือแบ่งปันความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งในงาน 
มุ่งเนน้ปรับปรุงกระบวนการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจดักิจกรรมสมัพนัธ์หรือโครงการต่างๆ ให้แก่พนกังานเพ่ือการมีส่วน
ร่วมในหมู่พนกังานของบริษทั  

 ดา้นการร้องเรียนและขอ้เสนอแนะ จดัให้มีช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั้งให้ค  าปรึกษา และรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังานผา่นช่องทาง
ต่างๆท่ีก าหนด เช่น กล่องแสดงความเห็น ช่องทางอีเมล และช่องทางหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdght.com เป็นตน้ 

 ลูกค้า บริษทั มุ่งสร้างความพึงพอใจและความผูกพนัให้แก่ลูกคา้ เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อผูใ้ชสิ้นคา้และบริการให้ไดรั้บประโยชน์
สูงสุดทั้งดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั ในระดบัราคาเป็นธรรม ปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ตกลงและมาตรฐานท่ีไดก้ าหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 
จดัสัมมนาให้มีความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการใชง้านสินคา้ดา้นความปลอดภยัท่ีถูกตอ้งแก่ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษา  ตลอดจนการรักษาความลบัหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ โดย
ในปี 2564 บริษทัไดรั้บผลประเมินความพึงพอใจจากลูกคา้ในระดบัท่ีดีเท่ากบั ร้อยละ 98.37 

 นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีช่องทางติดต่อท่ีหลากหลาย เช่น การขายสินคา้ออนไลน์ผ่าน www.pholonline.com การส่ือสารประชาสัมพนัธ์
น าเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ ไดแ้ก่ เวบ็ไซต ์thai-
safetywiki.com  Facebook Fan Page ช่ือ “PHOL” และ Line @ Application   

 คู่ค้า บริษทั ปฏิบติัต่อคู่คา้อย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็นธรรม และค านึงถึงสิทธิมนุษยชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีจรรยาบรรณ
ในการจดัซ้ือจดัจา้งตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้และการปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต ยดึถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อยา่งยติุธรรม สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีร่วมกนั
ในระยะยาว การส่งมอบสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพและตรงก าหนดเวลา ไดแ้ก่ การเยีย่มชมสถานท่ีประกอบการของคู่คา้ การจดัท า
แบบสอบถามประเมินคู่คา้อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจดว้ยความเสมอภาค และเป็นธรรม ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดและสร้างความมัน่คงและยัง่ยนืระหวา่งบริษทักบัคู่คา้  

 คู่แข่งทางการค้า บริษทั ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ท่ีสุจริต โดยยดึมัน่ประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของ
กฎหมายเก่ียวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติั
ตามแนวทางปฏิบติัท่ีก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยในปีท่ีผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
คู่แข่งทางการคา้  

 เจ้าหนี้ บริษทัรักษาค ามัน่สัญญาและปฏิบติัตามเง่ือนไขขอ้ก าหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัดและหน้าท่ีท่ีพึงมีต่อเจา้หน้ีอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้หมายรวมถึง เจา้หน้ีทางธุรกิจ เจา้หน้ีสถาบนัการเงินรวมถึงเจา้หน้ีค ้าประกนัของธนาคาร 
ทั้งในเร่ืองการช าระคืนเงินตน้และดอกเบ้ีย การด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ตกลง และไม่ใชว้ิธีการท่ีไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล
หรือข้อเท็จจริงอันจะท าให้เจ้าหน้ีเกิดความเสียหาย นอกจากน้ี บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหน้ี เพ่ือสร้าง
ความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้หน้ี หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั้งน้ี ในปีท่ีผา่นมา บริษทัไม่มีเหตุ
ผดินดัช าระหน้ีหรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงแต่อยา่งใด 

 สังคมและส่วนรวม บริษทั ด าเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งในดา้นความปลอดภยั คุณภาพชีวติ 
เสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพ่ือสังคม
ในดา้นต่างๆ การให้ความรู้ดา้นความปลอดภัย ดา้นสินคา้และบริการแก่ลูกคา้ทั้งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ ในช่วงท่ีผ่านมามี
เหตุการณ์แพร่ระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบไปทัว่โลก บริษทั ไดมี้ส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดยจดัท ากิจกรรม

 

 
 

สนบัสนุนอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัต่อองคก์ร หน่วยงานราชการท่ีขาดแคลนไดแ้ก่ หน่วยงานสาธารณสุช โรงพยาบาล และการแจก
หน้ากากอนามยัในแหล่งชุมชนเพ่ือเป็นการช่วยเหลือสังคม รวมถึง การเผยแพร่ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมผา่น
ช่องทางต่างๆ และส่ือออนไลน์   

 ส่ิงแวดล้อม บริษทั ส่งเสริมให้พนักงานใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นพฒันาการเจริญเติบโตของบริษทัควบคู่ไปกับ
การพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดลอ้มท่ีสะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยัท่ีดี  โดยไดก้ าหนดนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้ม
และรับมือกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการสร้าง
ปริมาณขยะ เพ่ือป้องกนัควบคุมกิจกรรมท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน ส่งเสริมให้มีการใชร้ะบบ
สารสนเทศและเทคโนโลยีในการส่ือสารมาใชใ้นการประชุมหรือการอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อลดการใชก้ระดาษ
และการเดินทาง ซ่ึงมีส่วนช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์ไดอี้กทางหน่ึง 

 นอกจากน้ี ยงัให้ความส าคญักบัสิทธิมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานเพ่ือเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพดว้ยการไม่เลือกปฏิบติั ไม่ล่วงละเมิด
ทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ และต่อตา้นการคอร์รัปชนั โดยบริษทัก าหนดนโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยท่ีเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com 

 ทั้งน้ี การรายงานขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของบริษทั ท่ีมีต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง สามารถดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
ในรายงานความยัง่ยืน ประจ าปี 2564 ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายพฒันาอย่างยัง่ยืน ท่ีครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตก้รอบการรายงานมาตรฐาน GRI ถือเป็นส่วนหน่ึงของรายงานน้ี ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษัท ให้ความส าคัญและเคารพตามหลักการด้านสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล อันมีส่วน

สัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพ่ิมคุณค่า และถือเป็นปัจจยัส าคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่องคก์ร จึงไดก้ าหนดแนวทางปฏิบติัใน
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัท่ีพนกังานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั และติดตามดูแล มิใหก้ลุ่มธุรกิจของบริษทั
เขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีมีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึง การจดัให้มีช่องทางรับฟัง
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะจากพนักงานและบุคคลภายนอก เพื่อน ามาทบทวนแก้ไขแนวทางการปฏิบติัดงักล่าว ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวบ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั  http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20160421-phol-cg-codeConduct-th.pdf 

การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธ์ิ 

  บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิ โดยก าหนดไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 
บริษทัจะด าเนินธุรกิจดว้ยการไม่ล่วงละเมิดและใหก้ารปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธ์ิผูอ่ื้น ขอ้มูลเชิงพาณิชยอ์นัถือวา่เป็น “ความลบั
ทางการคา้” อนัจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั ส่งเสริมให้พนักงานของบริษทัให้ความเคารพและไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา 
ซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ เพ่ือใหพ้นกังานทุกคนรับทราบและปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

จรรยาบรรณธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทั ยึดมัน่ในการด าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ซ่ึงไดก้ าหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อ

เผยแพร่และส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือเป็นหลกัปฏิบติัตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษทัและผูมี้ส่วนได้
เสียทุกคน ดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริตภายใตก้รอบกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ด าเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ไม่สร้าง
ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั การกระท านั้นไม่ขดัต่อกฎหมาย นโยบายและวฒันธรรมองคก์ร เป็นท่ียอมรับแก่สังคม ไม่เป็นการกระท าให้
เกิดความเส่ือมเสียช่ือเสียงภาพลกัษณ์บริษทัและต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดแ้ก่ การเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย การมีส่วนไดเ้สียและความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การใชข้อ้มูลภายในและการรักษาขอ้มูลอนัเป็นความลบั ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน และ ความ
รับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ไวท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทั http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20160421-phol-cg-codeConduct-th.pdf 
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 แนวปฏิบติัเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสอบทาน ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2564 ไม่มีการจดัอบรม
เป็นกลุ่ม แต่ส่ือสารขอ้มูลผ่าน Risk News และ IA News เป็นรายไตรมาส ส่ือสารแก่พนักงานเพ่ือสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเน่ือง โดย
ออกแบบประเมินการรับรู้ความเขา้ใจพนักงาน ได้รับผลประเมินจากพนักงานอยู่ในระดบัดีเป็นท่ีน่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความ
ตระหนักในนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการด าเนินการของบริษทัในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
จรรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ปรากฎวา่มีการท าผดิตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีก าหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ าปีทุกปี ปีละ 
1 คร้ัง โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้ับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ 
และผูถื้อหุน้ จึงท าใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้
เสีย กบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบัพนักงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั/รายการระหว่างกนั เพ่ือ
การพิจารณาความเหมาะสม ในการท ารายการท่ีตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบติั
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 ก าหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัย่อย  ตอ้งไม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และให้การก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป
เสมือนการท ารายการกบับุคคลทัว่ไป 

 ก าหนดให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 จรรยาบรรณบริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมส าหรับการหา้มพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หา
ขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจ า เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

 พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส หรือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นพนักงานในการหา
ประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษทัหรือการท างานอ่ืนหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

 ละเวน้หรือหลีกเล่ียง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ ส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยตนเองไม่มีอ  านาจ
หนา้ท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง และการด าเนินงานของบริษทั 

  บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั  
  http://investor-th.pdgth.com/misc/PRINCIPLE/20190130-phol-principle-guidelinesConflict-th.pdf 

ในปี 2564 บริษทัไม่มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนหรือไม่มีการท ารายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

72 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

 แนวปฏิบติัเพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีสอบทาน ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2564 ไม่มีการจดัอบรม
เป็นกลุ่ม แต่ส่ือสารขอ้มูลผ่าน Risk News และ IA News เป็นรายไตรมาส ส่ือสารแก่พนักงานเพ่ือสร้างการตระหนักรู้อย่างต่อเน่ือง โดย
ออกแบบประเมินการรับรู้ความเขา้ใจพนักงาน ได้รับผลประเมินจากพนักงานอยู่ในระดบัดีเป็นท่ีน่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าพนักงานมีความ
ตระหนักในนโยบายของบริษทั ทั้งน้ี ฝ่ายตรวจสอบภายในได้มีการสอบทานการด าเนินการของบริษทัในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ 
จรรยาบรรณและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง ไม่ปรากฎวา่มีการท าผดิตามคู่มือจรรยาบรรณของบริษทั 

การป้องกนัความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในเร่ืองการจัดการเก่ียวกับความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ท่ีก าหนดให้

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจ าปีทุกปี ปีละ 
1 คร้ัง โดยก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

 บริษัทมีโครงสร้างการถือหุ้นท่ีชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้ับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ท าให้เกิดความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ าปี/รายงานประจ าปี (56-1 One Report) รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

 มีการแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ 
และผูถื้อหุน้ จึงท าใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ในกรณีท่ีกรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหน่ึงมีส่วนได้
เสีย กบัผลประโยชน์ในเร่ืองท่ีก าลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั้นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพ่ือให้การตดัสินใจของ
คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยติุธรรมเพ่ือประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

 ก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอ านาจด าเนินการ และขอ้บงัคบัพนักงานอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
โดยมีบทก าหนดโทษชดัเจน กรณีท่ีผูบ้ริหารหรือพนกังานน าขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือน าไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 

 ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั/รายการระหว่างกนั เพ่ือ
การพิจารณาความเหมาะสม ในการท ารายการท่ีตอ้งผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้มีการปฏิบติั
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 ก าหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนักงานท่ีมีผลประโยชน์เก่ียวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัย่อย  ตอ้งไม่มีส่วนร่วม
ในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และให้การก าหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมยุติธรรมตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป
เสมือนการท ารายการกบับุคคลทัว่ไป 

 ก าหนดให้มีการน าเสนอรายการท่ีเก่ียวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นก่อนน าเสนอขออนุมติัต่อ
คณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและหลกัเกณฑท่ี์หน่วยงานก ากบัตลาดทุนก าหนด 

 จรรยาบรรณบริษทัไดก้ าหนดแนวปฏิบติัเพ่ิมเติมส าหรับการหา้มพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใชเ้วลาท างานในการคน้หา
ขอ้มูล ติดต่อ หรือซ้ือขายหลกัทรัพยอ์ย่างเป็นประจ า เพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเอง หรือบุคคลอ่ืนโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั 

 พนักงาน และครอบครัว ต้องไม่กระท าการใดๆอันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัทไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกับผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส หรือ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเป็นพนักงานในการหา
ประโยชน์ส่วนตน และในเร่ืองการท าธุรกิจท่ีแข่งขนักับบริษทัหรือการท างานอ่ืนหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัซ่ึงส่งผล
กระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

 ละเวน้หรือหลีกเล่ียง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ ส่ือมวลชนในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัโดยตนเองไม่มีอ  านาจ
หนา้ท่ีหรือเร่ืองอ่ืนใดท่ีอาจกระทบกระเทือนต่อช่ือเสียง และการด าเนินงานของบริษทั 

  บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั  
  http://investor-th.pdgth.com/misc/PRINCIPLE/20190130-phol-principle-guidelinesConflict-th.pdf 

ในปี 2564 บริษทัไม่มีการปฏิบติัท่ีฝ่าฝืนหรือไม่มีการท ารายการท่ีมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

 

 
 

การจัดท ารายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลีย่นแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารจดัท าและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 
ให้สอดคลอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (ฉบบัท่ี 5) และประกาศส านักงาน ก.ล.ต. โดย ก าหนดให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนท่ีถือหลกัทรัพย ์หรือสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ รวมถึงจ านวนหลกัทรัพยท่ี์ถือครองของ
บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ (คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ และ
นิติบุคคลท่ีซ่ึงตนเองและคู่สมรสหรือบุตรฯ ถือหุ้นรวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจ านวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) มีหน้าท่ีในการรายงานการถือ
หลกัทรัพยแ์ละสัญญาซ้ือขายล่วงหนา้ในระบบงานอิเลก็ทรอนิกส์ ต่อส านกังานก.ล.ต. ภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีมีการซ้ือ ขาย โอน หรือ
รับโอนหลกัทรัพยฯ์  
  ทั้งน้ี ก าหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการ
ตรวจสอบทราบภายใน 3 วนัท าการนบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น นอกจากน้ี จดัท ารายงานสรุปการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั้งเก็บรักษารายงานการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวเพ่ือการตรวจสอบและอา้งอิง  
  ในปี 2564 ไม่มีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารท่ีมีนัยส าคญั โดยรายละเอียดขอ้มูลรายงานการ
เปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร แสดงในหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” 
 

การจัดท ารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลท่ีมีความเกีย่วข้อง 
 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารส่ีรายแรก บุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ด าเนินการตามพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน วา่ดว้ยเร่ืองการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งจดัท าและส่ง
แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และใหป้ฏิบติัตามนโยบายการมีส่วนไดเ้สียท่ีบริษทัก าหนด  โดยเลขานุการ
บริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บและส่งส าเนาใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีมี
การเปล่ียนแปลงใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ ถือเป็นการติดตามใหก้รรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โดย
มีหลกัเกณฑแ์ละวธีิการรายงาน ดงัน้ี 

 รายงานเม่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารคร้ังแรก 
 รายงานทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย หรือทุก 6 เดือน 
 ในกรณีท่ีกรรมการพน้จากต าแหน่ง และไดก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเน่ือง กรรมการท่านนั้นไม่ตอ้งยื่นแบบ

รายงานใหม่หากไม่มีการเปล่ียนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
 นอกจากน้ี ยงัไดก้ าหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจ าทุกปีภายใน

เดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี (เพ่ิมเติม) 

บริษทัไดเ้ผยแพร่หลกัเกณฑก์ารรายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั                                                                                        
http://investor-th.pdgth.com/misc/PRINCIPLE/20130530-PHOL-PRINCIPLE-ShareholdingDirector-TH.pdf 

การดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซ้ือขายหลักทรัพย์  

 บริษทั ไดก้ าหนดนโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์ท่ีครอบคลุมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูเ้ขา้ถึงขอ้มูล
ภายใน ก าหนดให้ กรรมการ และผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ท่ีมีหน้าท่ีตอ้งจดัท ารายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องตนเองรวม      
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ตามมาตรา 59 แห่งพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2559) ภายใน 3 วนัท าการนบั
แต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลง และรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท์ราบ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อ
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือทราบผา่นเลขานุการบริษทั 

 ห้ามมิให้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลภายในท าการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทัช่วง 30 วนั 
(Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจ ารายไตรมาสและประจ าปีแก่สาธารณชน โดยเลขานุการบริษทัแจง้เตือนภายในองค์กรให้
ทราบเป็นการล่วงหนา้ทุกคร้ัง 
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  บริษทั ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินัยไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัอย่างชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่
กรณี โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั                                                                     
http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20210901-phol-cg-InternalSecuritiesTrading-th.pdf 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั 
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collection Action Against Corruption: CAC) เพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ต่อการไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และจดัท านโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัและประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกัน และ
ก าหนดช่องทางขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ การติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส  
  สามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20220309-phol-cg-anticorruption-
th.pdf  หวัขอ้ “การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ” 
นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
เพือ่ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่น และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ท้ังท่ีเป็น
ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ท่ีบริษัท ได้ด าเนินธุรกจิหรือติดต่อด้วย โดย
ครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย” 
  บริษทั มีความมุ่งมัน่ด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิก
CAC คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติรับรอง ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2565   
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัแก่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนอยา่งครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัท่ีมีขอบเขต
และกระบวนการเปิดเผยและการส่ือสารกบัผูล้งทุนท่ีชดัเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินหรือผู ้
ด  ารงต าแหน่ง CFO หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (หมายถึง “นักลงทุนสัมพนัธ์”) เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้มูลแก่นกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ การรายงานทางการเงินราย
ไตรมาส ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press 
Release) หรือขอ้มูลอ่ืนที่ส าคญัของบริษทั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุน
ทัว่ไป 

 

 

74 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

  บริษทั ไดก้ าหนดบทลงโทษทางวินัยไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานของบริษทัอย่างชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินัยตามควรแก่
กรณี โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพยท่ี์เวบ็ไซตข์องบริษทั 

บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั                                                                     
http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20210901-phol-cg-InternalSecuritiesTrading-th.pdf 

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปช่ัน 
  คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญัในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต โปร่งใสและเป็นธรรม ตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี ยึดมัน่การด าเนินธุรกิจโดยปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนท่ีขดัแยง้กบัผลประโยชน์ของบริษทั 
ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจนใหค้วามส าคญัต่อการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทเข้าร่วมการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector 
Collection Action Against Corruption: CAC) เพ่ือแสดงออกถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมัน่ต่อการไม่สนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชันในทุก
รูปแบบทั้งทางตรงและทางออ้ม และจดัท านโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่ ซ่ึงไดผ้่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัและประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อให้ผูบ้ริหาร พนักงาน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกัน และ
ก าหนดช่องทางขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ การติดตามและ
รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส  
  สามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั  http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20220309-phol-cg-anticorruption-
th.pdf  หวัขอ้ “การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ” 
นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ด าเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชัน หรือยอมรับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ 
เพือ่ประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครัว เพือ่น และคนรู้จัก ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะเป็นผู้รับ ผู้ให้หรือผู้เสนอให้สินบน ท้ังท่ีเป็น
ตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่บุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานของเอกชน ท่ีบริษัท ได้ด าเนินธุรกจิหรือติดต่อด้วย โดย
ครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอ่ืนท่ีบริษัทมีอ านาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้ รับผิดชอบและระบบการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน และการ
ตรวจสอบภายใน เพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชันภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติฯ และข้อก าหนดในการ
ด าเนินงานเพือ่ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดของกฎหมาย” 
  บริษทั มีความมุ่งมัน่ด าเนินการตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งต่อเน่ือง ไดรั้บการรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิก
CAC คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัที่ 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองดงักล่าวจะมีอาย ุ3 ปี นบัจากวนัที่มีมติรับรอง ซ่ึงจะครบก าหนดในเดือนสิงหาคม 2565   
 

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความส าคญัในการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญัแก่ผูถื้อหุน้ และผูล้งทุนอยา่งครบถว้น เพียงพอ ทนัเวลา 
เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ไดก้ าหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของบริษทัท่ีมีขอบเขต
และกระบวนการเปิดเผยและการส่ือสารกบัผูล้งทุนท่ีชดัเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินหรือผู ้
ด  ารงต าแหน่ง CFO หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร (หมายถึง “นักลงทุนสัมพนัธ์”) เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้
ขอ้มูลแก่นกัลงทุนและผูเ้ก่ียวขอ้ง โดยขอ้มูลท่ีมีสาระส าคญัทั้งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ การรายงานทางการเงินราย
ไตรมาส ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press 
Release) หรือขอ้มูลอ่ืนที่ส าคญัของบริษทั ท่ีอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุน
ทัว่ไป 

 

 

 

 
 

  ในปี 2564 บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งในรูปแบบท่ีตอ้งรายงานตามรอบระยะเวลาบญัชีและสารสนเทศส าคญัตามเหตุการณ์ ไดแ้ก่ 
  ข้อมูลทางการเงิน 
  รายงานงบการเงินของบริษทัเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไปและผา่นการตรวจสอบและใหค้วามเห็นอยา่งไม่มี
เง่ือนไขจากผูส้อบบญัชีของบริษทั ซ่ึงเป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ โดยไดผ้า่นการสอบทานและเห็นขอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั 
นอกจากน้ี บริษทัไม่เคยมีประวติัถูกส่ังแกไ้ขงบการเงิน หรือไม่ไดรั้บแจง้ให้ด าเนินการอย่างใดอนัเน่ืองจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนด หรือส่งงบการล่าชา้กวา่ก าหนดแต่อยา่งใด  
  ข้อมูลท่ีไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน 
  บริษทัเปิดเผยขอ้มูลท่ีไม่ใช่งบการเงินตามขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งทุกคร้ังอย่างถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา และโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ซ่ึงมีการปรับปรุงขอ้มูลใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ                 
http://investor-th.pdgth.com/home.html ไดแ้ก่ 

 นกัลงทุนสัมพนัธ์: ข่าวสารบริษทั การแจง้เบาะแสขอ้ร้อเรียน ช่องทางติดต่อนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
 ขอ้มูลบริษทั: ลกัษณะการประกอบธุรกิจ วิสัยทศัน์และพนัธกิจ โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 

ผูบ้ริหาร กฎบตัรคณะกรรมการทุกชุด และเอกสารส าคญัของบริษทั 
 ขอ้มูลทางการเงิน: งบการเงิน (ยอ้นหลงั) ค าอธิบายและการวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ 
 ขอ้มูลราคาหลกัทรัพย:์ กราฟราคาหลกัทรัพย ์ณ เวลาปัจจุบนั ท่ีเช่ือมโยงกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
 เอกสารเผยแพร่: รายงานประจ าปี แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (56-1) สรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot 
 การก ากบัดูแลกิจการ: นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายบริหารความเส่ียง นโยบายบริหารความ

ต่อเน่ืองทางธุรกิจ นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซ้ือขายหลกัทรัพย ์นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือป้องกนั
และต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชนั นโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศ จรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์ และหลกัเกณฑอ่ื์นๆ 

 การพฒันาอย่างยัง่ยืน: นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยืน นโยบายดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม รายงาน
ความยัง่ยนืประจ าปี 

 ขอ้มูลส าหรับผูถื้อหุ้น: การประชุมผูถื้อหุ้น โครงสร้างผูถื้อหุ้น นโยบายการจ่ายเงินปันผล หนังสือเชิญประชุมและรายงาน
ประชุมผูถื้อหุน้ ฯลฯ 

 หอ้งข่าว: ข่าวแจง้ตลาดหลกัทรัพย ์ข่าวแจง้ส่ือ ข่าวประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ 
 รางวลัและความภาคภูมิใจ: CGR ESG100 THSI AGM Checklist ฯลฯ 

 

การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด 
 คณะกรรมการบริษทั ก าหนดใหค้ณะกรรมการอิสระเป็นผูดู้แลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยไดเ้ปิดโอกาสใหพ้นกังานและผูมี้
ส่วนไดเ้สีย มีช่องทางร้องเรียน การแสดงความคิดเห็น และแจง้เบาะแสการะกระท าผิดกฎหมาย โดยจดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสข้อ
ร้องเรียน ขอ้เสนอแนะเร่ืองส าคญัอ่ืนๆ หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผา่นช่องทางดงัน้ี 

 ช่องทาง อเีมล 
1. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษทั board@pdgth.com 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ind_dir@pdgth.com 
 เลขานุการบริษทั cs@pdgth.com 
 หรือ ส่งผา่นช่องทางเวบ็ไซต:์  http://investor-th.pdgth.com/home.html  
2.ส่งทางไปรษณียถึ์ง คณะกรรมการตรวจสอบ (ผา่น ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
 บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน)  1/11 หมู่ 3 ถ.ล าลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

โทร. 02-791 0111  Fax: 02-791 0100 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 75



 

 
 

ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผา่นฝ่ายบริหาร) เพื่อแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณี
ถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ สามารถส่ง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงท่ี คณะกรรมการบริษทั: board@pdgth.com 

 และกรณีหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้
ทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 151) หรือ ถึงผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: ia@pdgth.com โทร.02-
7910111 (ต่อ 115) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ช่องทางติดต่อไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  http://investor-th.pdgth.com/whistel_blowing.html 

  ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบ
เหตุการณ์และขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบักรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 บริษทั ตระหนักถึงความส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย และนโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษาความมัน่คงปลอดภัยให้อยู่ในระดบั
มาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัการใชง้านท่ียอมรับได ้การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การ
เข้าถึงระบบเครือข่ายและแม่ข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบ ความปลอดภัยการส ารองข้อมูล และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอยู่ในความ
ครอบครอง ใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมิด ไม่ใหถู้กบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจต่อ
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  

โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีแสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั                                                                  
http://investor-th.pdgth.com/code_of_conduct.html 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทั ตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นและมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะ
นักลงทุนและความเป็นเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่สิทธิ การซ้ือ ขาย โอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของบริษทั (เงินปันผล) การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั การเพ่ิมทุนฯ/ลดทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ตามกฎหมายดงักล่าว บริษทัยงัไดส่้งเสริมเร่ืองการ
คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
   บริษทั ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อ
หุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้ง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใช้
บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  
   บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือความน่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน 
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในฐานะองคก์รตวัแทนผูถื้อหุน้รายบุคคล 
บริษทัไดด้  าเนินการท่ีส าคญั สรุปดงัน้ี  
 
 

76 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

ในกรณีท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผา่นฝ่ายบริหาร) เพื่อแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณี
ถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริหารระดบัสูง รวมถึงขอ้เสนอแนะต่างๆ สามารถส่ง
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงท่ี คณะกรรมการบริษทั: board@pdgth.com 

 และกรณีหากมีขอ้สงสัยเก่ียวกบันโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ สามารถสอบถามเพ่ิมเติมได้
ทางอีเมล ถึงเลขานุการบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 151) หรือ ถึงผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: ia@pdgth.com โทร.02-
7910111 (ต่อ 115) ซ่ึงไดเ้ผยแพร่ช่องทางติดต่อไวบ้นหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  http://investor-th.pdgth.com/whistel_blowing.html 

  ทั้ งน้ี บริษัทได้มีการติดตามรายงานการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนผ่านช่องทางท่ีก าหนด โดยในปี 2564 บริษัทไม่พบ
เหตุการณ์และขอ้ร้องเรียน เก่ียวกบักรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การท าผดิกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ  

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 บริษทั ตระหนักถึงความส าคญัในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ท่ีเป็นปัจจยัส าคญัช่วยส่งเสริมการด าเนินธุรกิจ
และเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนักงานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย และนโยบาย
ความมัน่คงปลอดภยัระบบสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางด าเนินงานเพ่ือยกระดับมาตรฐานรักษาความมัน่คงปลอดภัยให้อยู่ในระดบั
มาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองต่างๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัการใชง้านท่ียอมรับได ้การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การ
เข้าถึงระบบเครือข่ายและแม่ข่าย การควบคุมการเข้าถึงระบบ ความปลอดภัยการส ารองข้อมูล และการเข้าถึงโปรแกรมประยุกต์หรือ
แอพพลิเคชัน่ต่างๆ ท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน 

 พนักงานทุกคนมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีอยู่ในความ
ครอบครอง ใหพ้น้จากการถูกล่วงละเมิด ไม่ใหถู้กบุคคลท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตเขา้ถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีมีความส าคญัทางธุรกิจต่อ
ผูไ้ม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัทั้งโดยทางตรงและทางออ้ม  

โดยก าหนดแนวทางปฏิบติัท่ีแสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั                                                                  
http://investor-th.pdgth.com/code_of_conduct.html 

สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทั ตระหนักถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผูถื้อหุ้นและมุ่งมัน่ท่ีจะปกป้องและอ านวยความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุ้นในฐานะ
นักลงทุนและความเป็นเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่สิทธิ การซ้ือ ขาย โอนหุ้น การไดรั้บส่วนแบ่งก าไรของบริษทั (เงินปันผล) การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร
อย่างเพียงพอ การเขา้ร่วมประชุมเพื่อใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การแต่งตั้งหรือถอดถอน
กรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
เช่น การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั การเพ่ิมทุนฯ/ลดทุน เป็นตน้ ทั้งน้ี เพ่ือให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเร่ืองท่ี
กระทบหรือเก่ียวขอ้งกับสิทธิและผลประโยชน์ของตน นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ตามกฎหมายดงักล่าว บริษทัยงัไดส่้งเสริมเร่ืองการ
คุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีส าคญั สรุปไดด้งัน้ี 

การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
   บริษทั ก าหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละคร้ัง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั เพ่ือให้ผูถื้อ
หุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมา และในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตอ้ง
เสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกระทบหรือเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเก่ียวขอ้งกบัเง่ือนไขหรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ท่ีใช้
บงัคบัท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป  
   บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist จดัท าโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพ่ือความน่าเช่ือถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน 
ตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมายจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในฐานะองคก์รตวัแทนผูถื้อหุน้รายบุคคล 
บริษทัไดด้  าเนินการท่ีส าคญั สรุปดงัน้ี  
 
 

 

 
 

   ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   บริษทั จดัเตรียมเอกสารการประชุมท่ีมีขอ้มูลครบถว้นในสาระส าคญัส าหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุ้น 
โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถื้อหุ้น และเสนอช่ือบุคคลท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 ธันวาคม 2563 
(50 วนั) พร้อมทั้งแจง้หลกัเกณฑผ์่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย ์และเปิดเผยบนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใตห้มวด “นกัลงทุน
สัมพนัธ์” ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองใดๆ หรือเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหนา้ 

2. บริษทั เปิดเผยก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ระเบียบวาระการประชุม และวนัก าหนดสิทธิ (Record Date) ในการเขา้
ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชุม โดยแจง้ทนัทีเม่ือคณะกรรมการบริษทัมีมติใหก้ าหนด
วนัประชุมตั้งแต่วนัท่ี 18 กุมภาพนัธ์ 2564 เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื่อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผน
เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามก าหนดการ  

3. บริษทั เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารครบชุดทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนาคม 
2564 ล่วงหนา้ 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีเวลาศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอ โดยหนงัสือเชิญประชุม ประกอบดว้ย
เร่ืองพิจารณาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท หมวดท่ี 5 ว่าด้วยเร่ืองการประชุมผูถื้อหุ้น การพิจารณาในแต่ละวาระ
ประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ช้ีแจงความเป็นมาและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระ และช้ีแจงสิทธิของผูถื้อ
หุน้ในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. บริษทั มอบหมายให้ บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด “TSD”  ซ่ึงเป็นนายทะเบียนหลักทรัพยข์องบริษทั เป็น
ผูด้  าเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมและเอกสารประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ (พร้อมนายทะเบียนและผูส้อบบญัชีบริษทั) ทราบล่วงหนา้ 21 
วนั เกินกวา่กฎหมายก าหนด คือ ตั้งแต่วนัท่ี 5 เมษายน 2564 เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ในกรณี ผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติจะ
จดัส่งหนังสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกบัเอกสารขา้งตน้ โดยหนังสือเชิญประชุมไดร้ะบุรายละเอียดวนั เวลา สถานท่ี/
แผนท่ีประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ  วาระการประชุมและขอ้มูลประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชุมอย่าง
ครบถว้น รวมทั้งเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัทั้งภาษาไทยและองักฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดมี้เวลาศึกษา
ขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  

5. บริษทั ประกาศโฆษณาค าบอกกล่าวเชิญประชุมในหนังสือพิมพว์นัท่ี 10-11-12 เมษายน 2564 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และไม่นอ้ยกว่า 
7 วนัก่อนวนัประชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดศึ้กษาขอ้มูลเป็นการล่วงหนา้เพียงพอก่อนเขา้ร่วมประชุม 

6. บริษทัแจง้รายละเอียดเก่ียวกบัหลกัฐานประกอบการเขา้ร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่
สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อาจมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษทั หรือบุคคลใดๆ ท่ีผูถื้อหุน้จะมอบฉนัทะใหเ้ขา้ร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ท่ีไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ทั้งน้ี ผูถื้อหุน้สามารถ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัได ้ (บริษทัจดัเตรียม
อากรแสตมป์ 20.- บาท ส าหรับการมอบฉนัทะ)  

7. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุมหรือส่งถึงบริษทัล่วงหน้า 3 วนัก่อนวนัประชุม (ภายใน 23 เมษายน 
2564) ผ่านช่องทางเวบ็ไซต ์อีเมล cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร 02-791 0100 เพื่อรวบรวมและตอบค าถามในวาระ
ท่ีเก่ียวขอ้ง เน่ืองจากปีท่ีผ่านมาเป็นการจดัประชุมผูถื้อหุ้นในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 จ าเป็นตอ้งควบคุม
เวลาประชุมให้ส้ันกระชบัรวดเร็วเพ่ือความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัไดร้วบรวมค าถาม-ค าตอบเผยแพร่บนหน้าเวบ็ไซต์ของ
บริษทั เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  

8. บริษทั อ  านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีความประสงคข์อรับรายงานประจ าปีในแบบรูปเล่ม ใหส้ามารถติดต่อขอรับผ่านช่องทาง
ต่างๆ ทั้งทางอีเมล โทรศพัท ์โทรสาร โดยจดัส่งใหท้างไปรษณียท์นัทีท่ีผูถื้อหุน้ร้องขอพร้อมทั้งจดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
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วันประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทั สนับสนุนให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ  ผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

1. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขท่ี 1/11                   
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  โดยมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
- แสดงแผนผงัท่ีตั้งสถานท่ีประชุมท่ีสะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และส ารองท่ีจอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
- ก าหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ให้การ
ตอ้นรับ ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

- จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาลงทะเบียน
ภายหลงัเร่ิมประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงั
ไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

- ใช้โปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีบาร์โคด้ในการลงทะเบียน นับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- จดัใหมี้มาตรการคดักรองผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุม และปฏิบติัตามขอ้แนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยา่งเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และอ านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม 

2. ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมการบริษทัเข้าร่วม
ประชุมครบจ านวนทั้ง 9 คน (100%) ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก ประธานกรรมการท า
หนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเร่ิมจากการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบองคป์ระชุม จ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมด้วยตนเองและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม และแนะน า 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกท่ีเขา้ร่วมการประชุม เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของ
ระเบียบวาระต่างๆ และตอบค าถามของผูถื้อหุน้ โดยมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

3. ประธานท่ีประชุม ด าเนินการประชุมเรียงล าดบัตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็นและขอ้เสนอต่อท่ี
ประชุม โดยไม่เพ่ิมวาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัใดๆ ตามท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม จดัสรรเวลาการประชุมแต่ละวาระอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระ ก่อนลงคะแนนสรุปมติท่ีประชุม โดย
มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพ่ือการลงมติในแต่ละวาระดว้ยการ
ระบบประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า ยกเวน้วาระแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
เดินออกจากห้องประชุมไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
อย่างอิสระ โดยจะเก็บเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคลเพื่อประมวลผลก่อน และจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือทุกใบหลงัเสร็จส้ินการประชุมไวต้รวจสอบอา้งอิงความถูกตอ้งและโปร่งใส 

4. ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมอยา่งกระชบั รวดเร็ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งการวาระประชุม 
ซ่ึงบริษทัไดร้วบรวมประเดน็ค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ พร้อมค าตอบครบถว้นและเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

5. บริษทั ไดเ้ชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั” จ านวน 2 ท่าน เพ่ือเป็น “Inspector” ท าหน้าท่ีดูแลให้
การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองต่อไปน้ี 
- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
- องคป์ระชุม และวธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
- การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
- ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ 

78 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

 
 

วันประชุมผู้ถือหุ้น 
 บริษทั สนับสนุนให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 
และด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระท าการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ  ผูถื้อหุ้น รวมทั้ง
เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ท่ี 

1. บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขท่ี 1/11                   
ถนนล าลูกกา ต าบลลาดสวาย อ  าเภอล าลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  โดยมีการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 
- แสดงแผนผงัท่ีตั้งสถานท่ีประชุมท่ีสะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และส ารองท่ีจอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
- ก าหนดจุดบริการลงทะเบียนทั้งมาด้วยตนเองและมอบฉันทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจา้หน้าท่ีของบริษัท ให้การ
ตอ้นรับ ดูแลและอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 

- จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั่วโมงก่อนการประชุม (ตั้งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมาลงทะเบียน
ภายหลงัเร่ิมประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาและยงั
ไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอ่ืน 

- ใช้โปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นท่ีมีบาร์โคด้ในการลงทะเบียน นับคะแนนเสียงและแสดงผล เพื่อให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

- จดัใหมี้มาตรการคดักรองผูท่ี้มาเขา้ร่วมประชุม และปฏิบติัตามขอ้แนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยา่งเคร่งครัด
เพื่อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และอ านวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม 

2. ประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมการบริษทัเข้าร่วม
ประชุมครบจ านวนทั้ง 9 คน (100%) ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเป็นอิสระจากภายนอก ประธานกรรมการท า
หนา้ท่ีประธานท่ีประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเร่ิมจากการแจง้ให้ท่ีประชุมทราบองคป์ระชุม จ านวนและสัดส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้
ประชุมด้วยตนเองและผูถื้อหุ้นท่ีมอบฉันทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษัทท าหน้าท่ีจดบันทึกรายงานการประชุม และแนะน า 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกท่ีเขา้ร่วมการประชุม เพ่ือช้ีแจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของ
ระเบียบวาระต่างๆ และตอบค าถามของผูถื้อหุน้ โดยมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิเขา้ร่วมประชุมดว้ย  

3. ประธานท่ีประชุม ด าเนินการประชุมเรียงล าดบัตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจ าเป็นและขอ้เสนอต่อท่ี
ประชุม โดยไม่เพ่ิมวาระหรือเปล่ียนแปลงขอ้มูลส าคญัใดๆ ตามท่ีระบุในหนังสือเชิญประชุม จดัสรรเวลาการประชุมแต่ละวาระอย่าง
เหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับวาระ ก่อนลงคะแนนสรุปมติท่ีประชุม โดย
มอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็นผูช้ี้แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงเพ่ือการลงมติในแต่ละวาระดว้ยการ
ระบบประมวลผลท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นย  า ยกเวน้วาระแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียจะ
เดินออกจากห้องประชุมไป เพ่ือเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้
อย่างอิสระ โดยจะเก็บเก็บบตัรลงคะแนนเสียง เฉพาะท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคลเพื่อประมวลผลก่อน และจะเก็บ
บตัรลงคะแนนเสียงท่ีเหลือทุกใบหลงัเสร็จส้ินการประชุมไวต้รวจสอบอา้งอิงความถูกตอ้งและโปร่งใส 

4. ประธานท่ีประชุมด าเนินการประชุมอยา่งกระชบั รวดเร็ว พร้อมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งการวาระประชุม 
ซ่ึงบริษทัไดร้วบรวมประเดน็ค าถามล่วงหนา้จากผูถื้อหุน้ พร้อมค าตอบครบถว้นและเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

5. บริษทั ไดเ้ชิญตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั” จ านวน 2 ท่าน เพ่ือเป็น “Inspector” ท าหน้าท่ีดูแลให้
การประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในเร่ืองต่อไปน้ี 
- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
- องคป์ระชุม และวธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
- การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
- ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเม่ือเสร็จส้ินการประชุมแลว้ 

 

 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564  มีจ  านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ณ ตอนปิดประชุม จ านวน 28 ราย ซ่ึงมาประชุม
ดว้ยตนเองจ านวน 12 ราย และมอบฉันทะจ านวน 16 ราย นับจ านวนหุ้นท่ีถือรวมกนัได ้ 114,455,618 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.52 ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

 ภายหลงัเสร็จส้ินการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทั เปิดเผยมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ทนัทีภายหลงัเสร็จส้ินการประชุม คือ วนัท่ี 26 เมษายน 2564 

โดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดง
สัดส่วนคะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชดัเจน  

2. บริษทั จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2564 อยา่งถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั พร้อมสรุปค าถามจากผูถื้อหุน้ และ
ค าตอบ แสดงไวใ้นรายงานประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ  

3. จดัท ารายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ แจง้ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลา 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 
คือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2564 พร้อมเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (http://investor-th.pdgth.com/shareholder_meeting.html)  เพื่อให้ผู ้
ถือหุ้นตรวจทานความถูกตอ้งครบถว้นภายในเวลา 30 วนั จนถึงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2564 เม่ือครบก าหนดไม่มีผูถื้อหุ้นรายใดขอแก้ไข
รายงานการประชุม บริษทัจึงถือวา่รายงานดงักล่าวไดรั้บการรับรองโดยผูถื้อหุน้แลว้ และจดัเก็บรายงานการประชุมเพ่ือตรวจสอบและ
อา้งอิงได ้ 

4. น าส่งรายงานการประชุมท่ีประธานลงนามรับรองแลว้ส่งผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลา 14 วนันับจากวนัประชุมผูถื้อ
หุ้น และจดัส่งรายงานการประชุมแก่นายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) พร้อมงบการเงินและ บมจ.006 ภายใน 30วนันับจากวนั
ประชุม  

5. จดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะส่ือวดีิทศัน์ตลอดการประชุม เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ
เหตุการณ์วนัประชุม โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัจากการประชุมเสร็จส้ิน 

6. บริษทัไดส้ ารวจความพึงพอใจประเมินคุณภาพการจดัประชุมของบริษทัในภาพรวม ไดรั้บคะแนนเฉล่ียระดบัดีเทียบเท่าปีท่ีผ่านมา 
และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมมาเป็นแนวทางพฒันาคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั  ผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2564  อยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” ดว้ยคะแนน 100  จากโครงการ
ประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 

 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการปฏิบติัแลคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
ผูถื้อหุ้นสถาบัน หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบัติใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุ้น  มีการเปิดเผย
โครงสร้างการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยอยา่งชดัเจน รวมถึงผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  และผูมี้อ  านาจควบคุมเพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบริษทัมีโครงสร้าง
การด าเนินงานท่ีโปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีการถือหุน้ไขว ้หรือการถือหุน้แบบพีระมิด มีการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1. บริษัท ไม่มีการเพ่ิมวาระประชุมโดยไม่มีการแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะวาระส าคัญท่ีผูถื้อหุ้นต้องใช้เวลาใน
การศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

2. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระ และเสนอช่ือบุคคลเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการ
ประชุมผูถื้อหุน้ล่วงหนา้ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษทัก าหนด  

3. บริษทั ไดแ้นบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงเป็นแบบท่ีสามารถก าหนดทิศทางการลงคะแนน
เสียงไดเ้องในแต่ละวาระ (ก าหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ) เพ่ือท่ีผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้
กรรมการอิสระท่านใดท่านหน่ึง (3 คน) เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ในเวบ็ไซตข์องบริษทั เพ่ือใหผู้ถื้อหุ้น
สามารถดาวน์โหลดบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ทั้งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)   
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4. บริษทั ใชโ้ปรแกรม AGM ในการประมวลผลการออกคะแนนเสียงลงคะแนน และมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น และผูส้อบ
บญัชีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (บตัรลงคะแนนหน่ึงหุ้นหน่ึง
เสียง) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือตรวจสอบและอา้งอิงเพ่ือความถูกตอ้งและโปร่งใส   

5. บริษทั ก าหนดให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผูถื้อหุ้นและนักลงทุน สามารถติดต่อใชช่้องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ตลท. เป็น
ช่องทางหลกั และก าหนดผูท้  าหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ และผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com/ir หรือติดต่อโดยตรงท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ (ir@pdgth.com) 

6. บริษทั มีการก าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล น าขอ้มูลไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มในทางมิชอบ โดยก าหนดช่วงเวลาห้าม
ซ้ือขายหลกัทรัพยช่์วง 30 วนั ก่อนท่ีบริษทัจะประกาศผลการด าเนินงาน หรือจนกวา่ขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  

7. คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผา่นระบบออนไลน์ภายในเวลาก าหนด  

8. คณะกรรมการบริษทั ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นลายลักษณ์
อกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญั บุคคลนั้นจะงดออก
เสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

9. บริษัท ได้ก าหนดและประกาศ “นโยบายความมัน่คงและปลอดภยัระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล โดยอา้งอิงจาก
กรอบ ISO/IEC 27001 ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน และสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงด าเนินการลดผลกระทบและป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  อีกทั้ง การด าเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การกู้
คืนระบบอยา่งรวดเร็วหลงัจากการโจมตีส้ินสุด การป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับการใชง้านระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไดส้รุปแนวปฏิบติัดงัน้ี 

-  ก าหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นเป็นความลบั 
- ให้พนักงานใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในการท างาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรมขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

- ใช้อีเมล อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทอนุญาตตามข้อก าหนดและค าแนะน าการใช้งานอย่างปลอดภัย เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น 

- ใชโ้ปรแกรมท่ีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
- เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศใหมี้ความปลอดภยัตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
10. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกันตามท่ีกฎหมายก าหนดและข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บการอนุมติัในหลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้โดยทัว่ไปในการท าธุรกรรม
ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย และการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นใน
ความจ าเป็นเขา้ท ารายการนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และหากมีรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดส าคญัในหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา  

 ในปี 2564 ไม่มีรายการเก่ียวโยงหรือด าเนินธุรกรรมลกัษณะดงักล่าว รายละเอียดแสดงในหัวขอ้ “ระบบการควบคุมภายในและ
รายการระหวา่งกนั”   
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4. บริษทั ใชโ้ปรแกรม AGM ในการประมวลผลการออกคะแนนเสียงลงคะแนน และมีตวัแทนอาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้น และผูส้อบ
บญัชีเป็นผูต้รวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะวาระเลือกตั้งกรรมการให้แยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล (บตัรลงคะแนนหน่ึงหุ้นหน่ึง
เสียง) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพ่ือตรวจสอบและอา้งอิงเพ่ือความถูกตอ้งและโปร่งใส   

5. บริษทั ก าหนดให้มีช่องทางการส่ือสารท่ีผูถื้อหุ้นและนักลงทุน สามารถติดต่อใชช่้องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ตลท. เป็น
ช่องทางหลกั และก าหนดผูท้  าหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และ
นกัลงทุนสัมพนัธ์ และผา่นทางเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com/ir หรือติดต่อโดยตรงท่ีนกัลงทุนสัมพนัธ์ (ir@pdgth.com) 

6. บริษทั มีการก าหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน
ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัขอ้มูล น าขอ้มูลไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งทางตรงและทางออ้มในทางมิชอบ โดยก าหนดช่วงเวลาห้าม
ซ้ือขายหลกัทรัพยช่์วง 30 วนั ก่อนท่ีบริษทัจะประกาศผลการด าเนินงาน หรือจนกวา่ขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การเปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  

7. คณะกรรมการบริษทั ก าหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์องบริษทัของ
ตนเอง คู่สมรส และบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ผา่นระบบออนไลน์ภายในเวลาก าหนด  

8. คณะกรรมการบริษทั ก าหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นลายลักษณ์
อกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยส าคญั บุคคลนั้นจะงดออก
เสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั้น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

9. บริษัท ได้ก าหนดและประกาศ “นโยบายความมัน่คงและปลอดภยัระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
ยกระดบัมาตรฐานการรักษาความมัน่คงและปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล โดยอา้งอิงจาก
กรอบ ISO/IEC 27001 ผ่านช่องทางการส่ือสารภายใน และสอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระท าผิดทางคอมพิวเตอร์ 
รวมถึงด าเนินการลดผลกระทบและป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต  อีกทั้ง การด าเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การกู้
คืนระบบอยา่งรวดเร็วหลงัจากการโจมตีส้ินสุด การป้องกนัภยัคุกคามระบบเครือข่ายอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นขอ้ปฏิบติัส าหรับการใชง้านระบบ
เครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไดส้รุปแนวปฏิบติัดงัน้ี 

-  ก าหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผา่นเป็นความลบั 
- ให้พนักงานใช้ส่ืออินเตอร์เน็ตเพ่ือประโยชน์ในการท างาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลท่ีไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรมขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 

- ใช้อีเมล อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษัทอนุญาตตามข้อก าหนดและค าแนะน าการใช้งานอย่างปลอดภัย เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษทัเท่านั้น 

- ใชโ้ปรแกรมท่ีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
- เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใชร้ะบบสารสนเทศใหมี้ความปลอดภยัตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
10. คณะกรรมการบริษัท ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการระหว่างกันตามท่ีกฎหมายก าหนดและข้อก าหนดของ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บการอนุมติัในหลกัการเก่ียวกับขอ้ตกลงทางการคา้โดยทัว่ไปในการท าธุรกรรม
ระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย และการท ารายการกบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นใน
ความจ าเป็นเขา้ท ารายการนั้นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และหากมีรายการเก่ียวโยงและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึง
สินทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์ตอ้งขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนเขา้ท ารายการ บริษทัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มูลรายละเอียดส าคญัในหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา  

 ในปี 2564 ไม่มีรายการเก่ียวโยงหรือด าเนินธุรกรรมลกัษณะดงักล่าว รายละเอียดแสดงในหัวขอ้ “ระบบการควบคุมภายในและ
รายการระหวา่งกนั”   

 

 

 

 

 
 

การด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความส าคญัในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการก ากบัดูแล
กิจการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี จึงไดป้รับนโยบายในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ดงัน้ี 

1) นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การก าหนดนโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนของกรรมการแต่ละท่านให้

ด ารงต าแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษทั และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพ่ือการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  

2)  นโยบายการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ไดก้ าหนดนโยบายในการด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูง/

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็นบุคคลท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งให้เป็น
ตวัแทนของบริษทัเขา้ไปด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือตามท่ีคณะกรรมการ
บริษทัมอบหมาย  

 ขอ้มูลการด ารงต าแหน่งในบริษทัอ่ืนของกรรมการแต่ละคน แสดงในหัวขอ้รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและ ผูบ้ริหาร ปัจจุบนั 
กรรมการทั้งหมด 8 คน ไม่มีกรรมการท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอ่ืนเกินกวา่หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้

การก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษัทย่อย 
  ปัจจุบนั บริษทัมีบริษทัย่อย 3 แห่ง ไดแ้ก่ 1) บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากัด 2) บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากัด และ 3) บริษทั ผลธัญญะ 
(แคมโบเดีย) จ ากดั (หยดุด าเนินการชัว่คราว) ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อ  านาจควบคุมบริษทัยอ่ยตามสัดส่วนการถือหุน้ มีการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยแต่งตั้งกรรมการตวัแทน หรือประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเขา้ไปเป็นกรรมการในบริษทัยอ่ย เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินธุรกิจ 
เป้าหมาย และแผนกลยทุธ์ท่ีสอดคลอ้งกบับริษทัแม่ ติดตามผลการด าเนินงานของบริษทัย่อยอย่างต่อเน่ือง และรายงานเหตุการณ์ส าคญัใหแ้ก่
คณะกรรมการบริษทัรับทราบ ไดแ้ก่ ธุรกรรมท่ีตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแม่ตามอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทั ตลอดจน 
การก ากบัดูแลและจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั 

หน่วยงานก ากบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ยในการก ากบัดูแลดา้นต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ท่ีสอบ
ทานกระบวนการปฏิบติัตามกฎหมายตามขอ้ก าหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง สอบทานรายการการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการ
ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น รวมถึงการปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัท่ีดีตามหลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ี โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูท้  าหน้าท่ีสนับสนุนขอ้มูลและประสานงานกับฝ่ายจดัการ หรือขอ้เสนอแนะและการปรับปรุง
หลกัเกณฑต่์างๆ ท่ีออกโดยหน่วยงานก ากบั รวมถึง การเสนอปรับปรุงแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการด าเนินธุรกิจ โดย
มอบหมายให้ฝ่ายจดัการบริหารงานตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษทัท่ีก าหนดเพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืนขององคก์รและเกิดความ
น่าเช่ือถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภายนอก  

การปฏิบัติตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการท่ีดเีร่ืองอ่ืน 
 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัและบริษทัย่อย ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและติดตามผลการ
ปฏิบติัตามแผนการด าเนินงานอยา่งสม ่าเสมอ โดยในปี 2564 ทางส านกังาน ก.ล.ต. มีการด าเนินคดีดว้ยมาตรการลงโทษทางแพ่งกรรมการและ
ผูบ้ริหาร กรณีขายหุ้นของบริษทั และใบส าคญัแสดงสิทธิซ้ือหุ้นสามญั (PHOL-W1) โดยรู้หรือครอบครองขอ้มูลภายในเปิดเผยขอ้มูลภายใน
แก่บุคคลอ่ืน โดยไดล้งนามบนัทึกการยินยอมปฏิบติัตามมาตรการลงโทษทางแพ่งท่ี ค.ม.พ. ก าหนด และก าหนดระยะเวลาห้ามเป็นกรรมการ
หรือผูบ้ริหารดงักล่าว 
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โค์รงสร้างกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร และข้้อมูลสำาค์ัญเกิ่�ยวิกิับั
ค์ณะกิรรมกิาร ค์ณะกิรรมกิารชุุดย่อย ผูู้้บัริหาร พัน์ักิงาน์
และอ่�น์ ๆ

 
 

1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
ผงัโครงสร้างองคก์ร  
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร   
สายการตลาดและขาย

ฝ่ายขาย                        
สนิค้า SAFETY กลุ่ม 1

ฝ่ายขาย                       
สนิค้า SAFETY กลุ่ม 2

ฝ่ายขาย                        
สนิค้า CE แผนกสื่อสารการตลาด

แผนกบริหารผลิตภณัฑ์ ศนูย์บริการ

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
สายสนบัสนุนองคก์ร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซ้ือและคลังสนิค้า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักสนับสนุนสาขา

ส านักพัฒนาธุรกจิ

ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริหาร       
ความเสี่ยง

82 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

1 โครงสร้างการก ากบัดูแลกจิการ 
ผงัโครงสร้างองคก์ร  
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร   
สายการตลาดและขาย

ฝ่ายขาย                        
สนิค้า SAFETY กลุ่ม 1

ฝ่ายขาย                       
สนิค้า SAFETY กลุ่ม 2

ฝ่ายขาย                        
สนิค้า CE แผนกสื่อสารการตลาด

แผนกบริหารผลิตภณัฑ์ ศนูย์บริการ

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 
สายสนบัสนุนองคก์ร

ฝ่ายบัญชีและการเงิน ฝ่ายจัดซ้ือและคลังสนิค้า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักสนับสนุนสาขา

ส านักพัฒนาธุรกจิ

ส านักบริหารและ
พัฒนาองค์กร

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

คณะกรรมการบริหาร       
ความเสี่ยง

 
 

2 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการบริษัท 
 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท  
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้ (5) คน โดยไม่จ ากดัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา 
และกรรมการไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัหรือไม่ก็
ได ้ซ่ึงเลือกตั้งและถอดถอนโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทั้งหมดแต่ตอ้งไม่
น้อยกว่าสาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี 
กรรมการอยา่งนอ้ยหน่ึง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเช่ือถืองบการเงิน ตลอดจนมีอ  านาจหนา้ท่ีจดัการ
บริษทัให้เป็นไปตามวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยกรรมการแต่ละคนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความระมดัระวงั ซ่ือสัตย์
สุจริต ภายใตจ้รรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ รวมทั้งการก ากบัดูแลฝ่ายจดัการให้มีการบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคท่ี์
ก าหนด เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดของบริษทั 
 คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ Skill Matrix ท่ีค  านึงถึงความหลากหลาย โดยมีกรรมการ
ท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร อย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์เก่ียวขอ้งกับธุรกิจเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีจ  านวนท่ีเหมาะสมกับขนาดของกิจการ 
ประกอบดว้ยกรรมการอิสระมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ ซ่ึงจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ และแสดงความเห็น
ไดอ้ย่างอิสระ นอกจากการส่งเสริมตามหลกัธรรมาภิบาล ส่ิงแวดลอ้ม และความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมถึงประเด็นสิทธิมนุษยชน
และความเท่าเทียมทางเพศเขา้ไปในกระบวนการประกอบธุรกิจ ซ่ึงรวมถึงการเพ่ิมบทบาทสตรีในระดบัผูน้  าองคก์ร ปัจจุบนัมีคณะกรรมการ
จ านวน 8 คน แบ่งเป็นเพศชาย 7 คน และเพศหญิง 1 คน ประเภทกรรมการประกอบดว้ย กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระ 6 คน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 75  (โดยจ านวน  3 คน ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)  และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร  2 คน    
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 25 ของจ านวนกรรมการทั้งคณะ  

 คณะกรรมการของบริษทั จ านวน 8 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัที่ด ารงต าแหน่ง 

คร้ังแรก 
ปีที่ได้รับแต่งตั้ง 

ล่าสุด 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
12 กนัยายน 2550 2564 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

12 กนัยายน 2550 2563 

3 นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

10 พฤษภาคม 2559 2563 

4 ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

19 กนัยายน 2560 2564 

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี/1/3 กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

12 ตุลาคม 2558 2562 

6 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล /2/3 กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

17 กนัยายน 2564 2564 

7 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 30 เมษายน 2556 2564 
8 นายธนัยา หวงัธ ารง/3 กรรมการ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 30 เมษายน 2556 2562 

หมายเหตุ:  
/1 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี ไดรั้บการปรับสถานะใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2564 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2564 
/2นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการ แทนนายชวลิต หวงัธ ารง กรรมการท่ีลาออกระหวา่งปี มีผลตั้งแต่วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 
/3 เป็นกรรมการท่ีจะพน้ต าแหน่งตามก าหนดวาระ และไดรั้บการเสนอแต่งตั้งให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 
2565 วนัท่ี 27 เมษายน 2565 

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
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 วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอ้บงัคบับริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม เม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงก็ได ้กรรมการแต่ละคนมีวาระ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
เท่าวาระท่ีเหลืออยู ่
 การพ้นจากต าแหน่ง 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายธันยา หวังธ ารง และ

ประทับตราส าคัญของบริษทั ตามขอ้บงัคบับริษทั จ านวนช่ือหรือกรรมการซ่ึงจะลงช่ือเป็นส าคญัผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจผกูพนับริษทั 
คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผู ้หน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเฉพาะกิจแทน
คณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆได ้

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึง
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีอ  านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

 โดยมติท่ีประชุมท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ไดท้  าการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทัและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. ก าหนด หรือ เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่

กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
3.1 การพิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ภารกิจ    กลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มีการพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสัิยทศัน์ ภารกิจ หรือกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์และแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีท่ีมีการ    ช้ีเบาะแส 
3.4 การดูแลให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผูบ้ริหารสืบทอด

ต าแหน่ง (Succession Plan) 

84 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ตามขอ้บงัคบับริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้

กรรมการออกจากต าแหน่งหน่ึงในสาม เม่ือครบวาระแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงก็ได ้กรรมการแต่ละคนมีวาระ
ด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี กรณีท่ีต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลใดบุคคลหน่ึงซ่ึงมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เสนอคณะกรรมการบริษทัเพ่ืออนุมติัแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ
เท่าวาระท่ีเหลืออยู ่
 การพ้นจากต าแหน่ง 

นอกจากการพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบติั หรือมีลกัษณะ
ตอ้งหา้มตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียง 

กรรมการผู้มีอ านาจลงนามผูกพนับริษัท 
กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ลงลายมือช่ือร่วมกับ นายธันยา หวังธ ารง และ

ประทับตราส าคัญของบริษทั ตามขอ้บงัคบับริษทั จ านวนช่ือหรือกรรมการซ่ึงจะลงช่ือเป็นส าคญัผูกพนับริษทัไดน้ั้น ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอ านาจก าหนดและแกไ้ขเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจผกูพนับริษทั 
คณะกรรมการมีอ านาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผู ้หน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนกระท าการอย่างใดอย่างหน่ึงเฉพาะกิจแทน
คณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆได ้

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และการก ากบัดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไป
ตามเป้าหมายและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมท่ีดีและค านึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึง
การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ีจดัตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย  ์พ.ศ. 2535 (รวมแกไ้ขเพ่ิมเติม) มีอ  านาจ
หนา้ท่ีและความรับผดิชอบดงัต่อไปน้ี 

 โดยมติท่ีประชุมท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 วนัท่ี 17 กนัยายน 2564 ไดท้  าการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการ
บริษทัและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ โดย
ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี พร้อมทั้ง
เปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. ก าหนด หรือ เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่

กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเน่ือง มีดงัน้ี 
3.1 การพิจารณา ก าหนด และให้ความเห็นชอบเร่ืองส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ภารกิจ    กลยุทธ์ 

เป้าหมายทางการเงิน ความเส่ียง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ มีการพิจารณาทบทวนและอนุมติัวสัิยทศัน์ ภารกิจ หรือกล
ยทุธ์ของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา  

3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารด าเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์และแผนท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รวมทั้งกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีท่ีมีการ    ช้ีเบาะแส 
3.4 การดูแลให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนการพฒันาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผูบ้ริหารสืบทอด

ต าแหน่ง (Succession Plan) 

 
 

4. ก าหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานท่ี
ก าหนด และก าหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการด าเนินงานโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจประเภทเดียวกนั 

5. จดัใหมี้นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหค้วามเห็นชอบนโยบาย และมี
การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจ าอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจนส่งเสริมใหมี้การปลูกฝัง
ค่านิยมองคก์รท่ีสะทอ้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. ส่งเสริมให้จดัท าจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เขา้ใจถึงมาตรฐานดา้น
จริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นการด าเนินธุรกิจ และติดตามใหมี้การปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

7. พิจารณาการท ารายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเพื่อผลประโยชน์ของบ ริษทัและผูถื้อ
หุ้นเป็นส าคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และก ากบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเปิดเผยขอ้มูล
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีเพียงพอ เพ่ือให้มัน่ใจว่าการท ารายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อ  านาจ มีการสอบทานและ
จดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง การสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ ท่ีสามารถป้องกนัการน าทรัพยสิ์นของบริษทัฯ ไปใชใ้นทาง
มิชอบ 

9. คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี 

10. จดัใหมี้กลไกการก ากบัดูแลบริษทัยอ่ย เพ่ือดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยพิจารณาความเหมาะสมของบุคคล
ท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย เพ่ือควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการท ารายการต่างๆ ให้
ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑข์องกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. แต่งตั้ งเลขานุการบริษัท ซ่ึงท าหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูลกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการจะต้องทราบ และดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

12. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจ าทุกปี 
13. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัท ารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีไว้

ในรายงานประจ าปี และครอบคลุมเร่ืองส าคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส าหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหน่ึงบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยผูรั้บเชิญ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการ 

15. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดให้ด าเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอ านาจ
เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวมีอ  านาจ และ/หรือภายในเวลาตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน 
เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขอ านาจนั้นๆ ได ้    

16. พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการท่ีเก่ียวโยงหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การมีส่วนไดเ้สียหรือประโยชน์อ่ืน
ใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้รายการท่ีเป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเง่ือนไขการคา้ทัว่ไป ตามท่ีคณะกรรมการได้
ก าหนดอ านาจอนุมติัของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑ ์เง่ือนไขและวธีิการตามท่ีก าหนดเก่ียวกบัรายการท่ี
เก่ียวโยง และรายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือตาม
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หน้าที่ของประธานกรรมการ 
 ให้กรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจะเลือกกรรมการคนหน่ึงหรือ
หลายคนเป็นรองประธานก็ได ้ประธานกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 

1. ก ากบั ติดตาม ดูแล การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

2. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และการประชุม
กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

3. ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจ าปี) และร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั ก าหนด
วาระการประชุมคณะกรรมการ โดยดูแลให้เร่ืองส าคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม และคณะกรรมการไดรั้บขอ้มูลถูกตอ้ง 
ครบถว้นทนัเวลาก่อนการประชุม เพื่อใหค้ณะกรรมการสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5. ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนังสือนัดประชุมใหส้ าเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบร่ืน และจดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ ใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้
เสียอยา่งครบถว้น  

6. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย
เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างกรรมการกับฝ่าย
บริหาร รวมถึง ส่งเสริม สนบัสนุนฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายบริษทัฯ 

8. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ มีการน าแนวทางไป
ใชใ้นการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. ก ากบั ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเร่ือง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บมอบหมาย
เป็นการเฉพาะเร่ือง 

 
ทั้งน้ี กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ฉบบัลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตท่ี์  
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20210923-phol-charter-director-committee-th.pdf  

3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 

 ตามโครงสร้างการก ากบัดูแลของบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย ประกอบดว้ย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบบริหารความเส่ียง  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และระบบบริหารความเส่ียง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการจดัท ารายงาน หรือให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพ่ือการอนุมติั หรือเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี 
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1. ก ากบั ติดตาม ดูแล การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายขององคก์ร 

2. เป็นผูน้ าของคณะกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในการประชุมคณะกรรมการ การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี และการประชุม
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3. ก าหนดแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหน้า (ประจ าปี) และร่วมกบัประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและเลขานุการบริษทั ก าหนด
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5. ด าเนินการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบวาระท่ีก าหนดในหนังสือนัดประชุมใหส้ าเร็จลุล่วงเป็นไปอย่างราบร่ืน และจดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอ เพ่ือให้กรรมการไดแ้สดงความคิดเห็นไดอ้ย่างเต็มท่ี เป็นอิสระ ใชดุ้ลยพินิจอย่างรอบคอบ โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนได้
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6. การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สีย
เร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเพ่ิมอีกหน่ึงเสียง
เป็นเสียงช้ีขาด 

7. เสริมสร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร และระหว่างกรรมการกับฝ่าย
บริหาร รวมถึง ส่งเสริม สนบัสนุนฝ่ายบริหารใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามนโยบายบริษทัฯ 

8. ส่งเสริม สนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ และดูแลใหม้ัน่ใจวา่ มีการน าแนวทางไป
ใชใ้นการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผดิชอบต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

9. ก ากบั ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเร่ือง หรืออาจมอบหมายให้เลขานุการบริษทัเป็นผูรั้บมอบหมาย
เป็นการเฉพาะเร่ือง 

 
ทั้งน้ี กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ฉบบัลงวนัท่ี 17 กนัยายน 2564 บริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตท่ี์  
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3 ข้อมูลเกีย่วกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
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ก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบบริหารความเส่ียง  

 1. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการ
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 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 
ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2 นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 
3 ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบล าดบัท่ี 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล เป็นกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถ
ท าหนา้ท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้ 
 โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ท  าหนา้ท่ี เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการด ารง
ต าแหน่ง  กรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งแทนคงอยูใ่นต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลือของกรรมการท่ีลาออก 

 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 13/2564 วนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 ไดท้  าการทบทวนและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปน้ี 

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายใน  (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ท่ีเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง 
โยกยา้ย เลิกจา้งหวัหนา้ตรวจสอบภายในและหน่วยงานอ่ืนท่ีใดท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดเหลกัทรัพย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
5. สอบทานและให้ความเห็นเก่ียวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเร่ืองความชัดเจนเหมาะสม และสอดคลอ้งกับนโยบายการ

ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  รวมทั้งมีกระบวนการน ามาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษทั 
7. พิจารณา คดัเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจา้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. 

เพ่ือท าหน้าท่ีสอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการ
ประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

8. จดัท ารายงานก ากบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจ าปีบริษทัซ่ึงรายงานดงักล่าวตอ้งลง
นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจ าเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
11. สอบทานรายงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
12. สอบทานกรอบการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

ของบริษทั 
ทั้งน้ี กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบบัลงวนัที่ 16 ธนัวาคม 2564 บริษทัเปิดเผยบนเวบ็ไซตท่ี์  
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20220112-phol-charter-audit-committee-th.pdf 
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่ง

นอ้ยก่ึงหน่ึง โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก 
และขาดคุณสมบติั 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 วนัท่ี 17 กันยายน 2564 ไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่

ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
1.3 พิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี โดย
ค านึงถึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ   

1.4 ก าหนดแผนพฒันากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ อย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ ใหรั้บทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตั้ งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป เพ่ือ
น าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ าปีของกลุ่มบริษทั เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.4 พิจารณาเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษทัมีการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีกรรมการหรือพนักงานท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่
ร้อยละหา้ (5)  
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2. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจ านวนอยา่งนอ้ย 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่ง

นอ้ยก่ึงหน่ึง โดยประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
3 พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ท าหนา้ท่ีเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง กรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได ้โดยผา่นการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ต าแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก 
และขาดคุณสมบติั 
 ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 11/2564 วนัท่ี 17 กันยายน 2564 ไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปน้ี 

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณาก าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพ่ือด ารงต าแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่

ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี   
1.3 พิจารณาสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอ่ย และ

ผูบ้ริหารระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป เพ่ือน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทั แลว้แต่กรณี โดย
ค านึงถึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจ   

1.4 ก าหนดแผนพฒันากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการ อย่างต่อเน่ือง และจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการใหม่ ใหรั้บทราบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดต าแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการก าหนดค่าตอบแทน 

2.1 ก าหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย น าเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และก าหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดับสูงตั้ งแต่ผูอ้  านวยการฝ่ายข้ึนไป เพ่ือ
น าเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจ าปีของกลุ่มบริษทั เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.4 พิจารณาเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีท่ีบริษทัมีการเสนอขาย
หลกัทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งน้ี ตอ้งไม่มีกรรมการหรือพนักงานท่ีจะไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่
ร้อยละหา้ (5)  

 
 

3. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษทั 

4. จดัท ารายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจ าทุกปี 
5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนปีละ 1 คร้ัง หรือตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายและท่ีกฎหมายก าหนด หรือตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

ทั้ งน้ี กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ฉบับลงวันท่ี  17  กันยายน 2564  บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ท่ี   
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20210923-phol-charter-nomianting-and-compensating-th.pdf  

 3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบดว้ยสมาชิกท่ีเป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก 

ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจ  านวนไม่เกิน 5 คน 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง มีจ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/1 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
2 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
3 ดร.พลัลภา เรืองรอง/1 กรรมการบริหารความเส่ียง 

หมายเหตุ:   
/1 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ผศ.ดร. สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ
ดร.พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียง แทนกรรมการท่ีลาออก มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ท าหนา้ท่ี เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 วาระการด ารงต าแหน่ง 

กรรมการบริหารความเส่ียง มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัท่ีไดรั้บการแต่งตั้ง นอกจากพน้ต าแหน่งตาม
วาระแลว้ กรรมการบริหารความส่ียงอาจพน้จากต าแหน่งเม่ือ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

  ขอบเขตอ านา หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 12/2564 วนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดพ้ิจารณาทบทวนและอนุมติัก าหนดขอบเขต อ านาจ
หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณากลัน่กรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเส่ียงโดยรวมของบริษทั ซ่ึงครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั เช่น ความ
เส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นการลงทุน ความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ ความเส่ียงในการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นตน้ รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเส่ียงท่ีมีประสิทธิผลและการปฏิบติัตามนโยบายท่ี
ก าหนด เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 

2. ก าหนดกลยทุธ์ แผนบริหารความเส่ียง และทรัพยากรท่ีใชใ้นการบริหารความเส่ียงของบริษทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบริหาร
ความเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

3. ก ากับดูแล จดัให้มีการด าเนินการบริหารความเส่ียงท่ีครอบคลุมถึงความเส่ียงท่ีส าคญั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่า บริษทัมีกลยุทธ์และ
กระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเส่ียงท่ีองค์กร   
ยอมรับได ้

ทั้ ง น้ี  กฎบัตรคณะกรรมการบ ริหารความ เ ส่ี ย ง  ฉบับลงวัน ท่ี  11  พฤศจิกายน  2564  บริษัท เ ปิด เผยบนเว็บ ไซต์ ท่ี                           
http://investor-th.pdgth.com/misc/CHARTER/20211123-phol-charter-risk-management-th.pdf  
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4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ล  าดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและ

การเงิน หนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์
และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถึงการด าเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2564 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและอนุมัติปรับ
โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์ห้รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป และแต่งตั้งผูบ้ริหาร
เพ่ิมเติม 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายภสัร์พงษ ์หวงัธ ารง ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

ในระหว่างปี นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา ไดล้าออกจากด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าท่ีบริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและ
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2564 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 พิจารณาแต่งตั้ง นายธันยา        
หวงัธ ารง ใหด้  ารงต าแหน่ง รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และแต่งตั้งผูบ้ริหารให้ด ารงต าแหน่งรักษาการเพ่ือดูแลรับผิดชอบฝ่าย
งานในสายงานสนบัสนุนองคก์ร ระหวา่งการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาทดแทน 

 ปัจจุบนั ผูบ้ริหารมีจ  านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 นายธนัยา หวงัธ ารง รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานตลาดและขาย/  
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ CE/ 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้ 
5 นายภราดร แพร่ภทัร ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
6 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 
7 นายภสัร์พงษ ์หวงัธ ารง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ร่วมก าหนดวสัิยทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งพิจารณาประเดน็ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
2. ถ่ายทอดวสัิยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ท่ีก าหนด เพ่ือใหผู้บ้ริหารน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน

บริษทั และงบประมาณของบริษทั ท่ีก าหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6. ร่วมก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการความเส่ียง 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 เร่ืองก าหนดบทนิยาม
ผูบ้ริหารเพื่อการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ริหารทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. ไม่มีประวติัการท าผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

90 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

4 ข้อมูลเกีย่วกบัผู้บริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ล  าดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมผูบ้ริหารในสายงานบญัชีและ

การเงิน หนา้ท่ีความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คือ การด าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วสัิยทศัน์ พนัธกิจ กลยทุธ์
และเป้าหมายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทก าหนด รวมถึงการด าเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษทั 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 3/2564 วนัท่ี 11 มีนาคม 2564 ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและอนุมัติปรับ
โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์ห้รายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร มีผลตั้งแต่วนัท่ี 12 มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป และแต่งตั้งผูบ้ริหาร
เพ่ิมเติม 1 ท่าน ไดแ้ก่ นายภสัร์พงษ ์หวงัธ ารง ใหด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

ในระหว่างปี นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา ได้ลาออกจากด ารงต าแหน่งรองประธานเจ้าท่ีบริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและ
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 9/2564 วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 พิจารณาแต่งตั้ง นายธันยา        
หวงัธ ารง ใหด้  ารงต าแหน่ง รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และแต่งตั้งผูบ้ริหารให้ด ารงต าแหน่งรักษาการเพ่ือดูแลรับผิดชอบฝ่าย
งานในสายงานสนบัสนุนองคก์ร ระหวา่งการสรรหาบุคลากรท่ีเหมาะสมมาทดแทน 

 ปัจจุบนั ผูบ้ริหารมีจ  านวน 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง 

1 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/ 
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2 นายธนัยา หวงัธ ารง รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานตลาดและขาย/  
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

3 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
4 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ CE/ 

รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้ 
5 นายภราดร แพร่ภทัร ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 1 
6 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม 2 
7 นายภสัร์พงษ ์หวงัธ ารง ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ร่วมก าหนดวสัิยทศัน์ ทิศทาง กลยทุธ์ นโยบายและแผนงานท่ีส าคญัของบริษทั รวมทั้งพิจารณาประเดน็ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
2. ถ่ายทอดวสัิยทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ท่ีก าหนด เพ่ือใหผู้บ้ริหารน าไปปฏิบติัใหเ้กิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการด าเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายท่ีส าคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน

บริษทั และงบประมาณของบริษทั ท่ีก าหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมถึงรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
6. ร่วมก าหนดแนวทางการบริหารจดัการความเส่ียงอย่างครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการท่ีมีประสิทธิภาพในการ

บริหารจดัการความเส่ียง 

ทั้งน้ี ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ.23/2551 เร่ืองก าหนดบทนิยาม
ผูบ้ริหารเพื่อการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ริหารทั้ง 7 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงัน้ี 

1. ไม่มีประวติัการท าผดิอาญาในความผดิท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท าโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการท ารายการท่ีท าใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 

 
 

อน่ึง กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัไม่เป็นบุคคลท่ีมีลกัษณะของการขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์ กจ.3/2560 เร่ืองการก าหนดลกัษณะความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั 

สรุปสาระส าคญัอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
เร่ือง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลง

นาม 
ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร 
1. การอนุมติัแผนการด าเนินงานและแผนงบประมาณประจ าปี/แผนอตัราก าลงัคน  - - 
2. การกูเ้งิน และออกตราสารหน้ีต่อคร้ัง  - - 
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือส าคญัเก่ียวกบัการเงินต่างๆ ตามท่ีระบุ
ไวใ้นตารางอ านาจอนุมติัของบริษทั 

  - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั  - - 
5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 แผนการลงทุนประจ าปี/แผนการร่วมทุนจดัตั้งบริษทัยอ่ยหรือในเครือ 
     5.2 การลงทุนตามแผนการลงทุนประจ าปี 
     5.3 การลงทุนนอกแผนการลงทุนประจ าปี 

 
  

 เกิน 4 ลบ. 
 เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 4 ลบ. 
ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 2 ลบ. 
ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.การอนุมติัท ารายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแลว้ 

 เกิน 4 ลบ. ไม่เกิน 4 ลบ. - 

7. การขายทรัพยสิ์น  เกิน 2 ลบ. - ไม่เกิน 2 ลบ. 
8. การตดัหน้ีสูญ  เกิน 1 ลบ. - ไม่เกิน 1 ลบ. 
9.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหน่ึงค าสั่งซ้ือ/การอนุมติัวงเงินสินเช่ือลูกคา้  เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ. 
10. การอนุมติัการขอซ้ือและสั่งซ้ือสินคา้  เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 40 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ. 
11. อ านาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณท่ีก าหนด  เกิน 1 ลบ.  ไม่เกิน 1 ลบ.  ไม่เกิน 0.5 ลบ. 
12. การอนุมติัการขอซ้ือเพื่อใชง้านและซ่อมแซม  เกิน 4 ลบ.  ไม่เกิน 4 ลบ.  ไม่เกิน 2 ลบ. 

  
 ทั้งน้ี การอนุมติัรายการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศเร่ืองอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทัและบริษทัย่อยท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการท่ีคณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร หรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ มีส่วนได้
เสียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) กบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการ
อนุมติัรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการบริษทัก าหนด ซ่ึงการอนุมติัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว 
ตามท่ีขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด 
 

 คณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยั่งยืน 
 คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื เพื่อพฒันากระบวนการด าเนินธุรกิจให้เกิดความ
ยัง่ยนืทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม   

คณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 
ล าดบั ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ประธานคณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื 
2 นายพรศกัด์ิ ชุนหจินดา คณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื 
3 นายธนัยา หวงัธ ารง คณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื 

 โดย แต่งตั้ง ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการบริษทั และ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ใหด้  ารงต าแหน่งท่ีปรึกษา
คณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื  
 โดยก าหนดขอบเขต อ านาจหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการเพ่ือพฒันาความยัง่ยนื ดงัต่อไปน้ี 

1. พิจารณาก าหนดนโยบาย คดัเลือกประเด็น ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด าเนินงาน และงบประมาณ ดา้นการพฒันาความ
ยัง่ยนืของการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพ่ือน าเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 
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2. ก ำกบัดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ เป็นประจ ำอยาำงนอ้ยตตรมำสละ 1 คร้ัง 

3. สนบัสนุนกำรส่ือสำรใหพ้นกังำนทุกระดบั กรรมกำร และผูมี้สาวนตดเ้สียขององคก์ร รับรู้ เขำ้ใจและเกิดควำมตระหนกัในดำ้นกำร
พฒันำควำมยัง่ยนื รวมถึงควำมรับผดิชอบตาอสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 

4. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยตาอสำธำรณชน 

รำยละเอียดประวติักำรศึกษำและคุณสมบติัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร แสดงใน “เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม เลขำนุกำรบริษทั ผูท่ี้ตดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และ ผูท่ี้ตดรั้บมอบหมำยให้
รับผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี” 

5 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจาำยคาำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษทั ประเภทและขนำดของธุรกิจ 

พิจำรณำเปรียบเทียบกับคาำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเภทอุตสำหกรรมใกล้เคียงกัน ประสบกำรณ์ บทบำท 
ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยาอย และคาำตอบแทนท่ีสำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำร
ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมมำเป็นกรรมกำรของบริษทั โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดหลกัเกณฑก์ำร
จาำยคาำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี และน ำเสนอตาอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบเสนอตาอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ืออนุมติัคาำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2564 อนุมติัหลกัเกณฑก์ำร
จาำยคาำตอบแทนกรรมกำร ดงัน้ี 

(1) คาำตอบแทนประจ ำรำยเดือน  
(2) คาำเบ้ียประชุมตาอคร้ังท่ีมำประชุม  
(3) โบนสักรรมกำรประจ ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัและเงินปันผลท่ีจาำยใหแ้กาผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำทบทวนก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจาำยคาำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ี

เป็นธรรมและเหมำะสม เพื่อน ำเสนอตาอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี โดยค ำนึงถึงโครงสร้ำงคาำตอบแทนท่ีสอดคลอ้ง
กับภำระหน้ำท่ีรับผิดชอบ ผลด ำเนินงำนของบริษัท สถำนะทำงกำรเงิน รวมถึงกำรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อมูลคาำตอบแทนในตลำด
อุตสำหกรรมเดียวกัน อ้ำงอิงข้อมูลกำรส ำรวจคาำตอบแทนจำกสถำบนั องค์กร และหนาวยงำนท่ีตด้รับควำมเช่ือถือ อัตรำกำรเติบโตของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ คาำเฉล่ียอตัรำเงินเฟ้อ เป็นตน้ เช่ือมโยงกบัเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำนของ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงรำยบุคคล (Key Performance Indicator) ประจ ำปี โดยคาำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงอยูาในรูปแบบของเงินดือน โบนัส และ
คาำบริหำรงำน   

   3. ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนกรรมการ  
   1. คาำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีเป็นตัวเงินอยูาในรูปของคาำตอบแทนรำยเดือน คาำเบ้ียประชุม และโบนัสกรรมกำร มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/1 ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง/2 โบนัสกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท    
ประธำน 25,000 22,500 อตัรำ 2.5% ของเงินปันผลจาำย

แกาผูถื้อหุน้ประจ ำปี กรรมกำร 12,000 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธำน 20,000 18,000 - 
กรรมกำร - 12,000 - 
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2. ก ำกบัดูแลให้มีกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์ และแผนกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม 
และส่ิงแวดลอ้ม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนใหค้ณะกรรมกำรบริษทัรับทรำบ เป็นประจ ำอยาำงนอ้ยตตรมำสละ 1 คร้ัง 

3. สนบัสนุนกำรส่ือสำรใหพ้นกังำนทุกระดบั กรรมกำร และผูมี้สาวนตดเ้สียขององคก์ร รับรู้ เขำ้ใจและเกิดควำมตระหนกัในดำ้นกำร
พฒันำควำมยัง่ยนื รวมถึงควำมรับผดิชอบตาอสังคม ชุมชน ส่ิงแวดลอ้ม 

4. พิจำรณำใหค้วำมเห็นชอบรำยงำนดำ้นกำรพฒันำควำมยัง่ยนื เพ่ือเปิดเผยตาอสำธำรณชน 

รำยละเอียดประวติักำรศึกษำและคุณสมบติัของกรรมกำรและผูบ้ริหำร แสดงใน “เอกสำรแนบ 1 รำยละเอียดเก่ียวกับกรรมกำร 
ผูบ้ริหำร ผูมี้อ  ำนำจควบคุม เลขำนุกำรบริษทั ผูท่ี้ตดรั้บมอบหมำยใหรั้บผดิชอบสูงสุดในสำยงำนบญัชีและกำรเงิน และ ผูท่ี้ตดรั้บมอบหมำยให้
รับผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลกำรท ำบญัชี” 

5 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 
1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษทัก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรจาำยคาำตอบแทนกรรมกำรโดยค ำนึงถึงผลประกอบกำรของบริษทั ประเภทและขนำดของธุรกิจ 

พิจำรณำเปรียบเทียบกับคาำตอบแทนกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในประเภทอุตสำหกรรมใกล้เคียงกัน ประสบกำรณ์ บทบำท 
ภำระหนำ้ท่ี ขอบเขตควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยาอย และคาำตอบแทนท่ีสำมำรถจูงใจและรักษำกรรมกำร
ท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมมำเป็นกรรมกำรของบริษทั โดยมีคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำก ำหนดหลกัเกณฑก์ำร
จาำยคาำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้ตำมแนวทำงปฏิบติัท่ีดี และน ำเสนอตาอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำเห็นชอบเสนอตาอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
เพ่ืออนุมติัคาำตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทุกปี ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัที่ 26 เมษำยน 2564 อนุมติัหลกัเกณฑก์ำร
จาำยคาำตอบแทนกรรมกำร ดงัน้ี 

(1) คาำตอบแทนประจ ำรำยเดือน  
(2) คาำเบ้ียประชุมตาอคร้ังท่ีมำประชุม  
(3) โบนสักรรมกำรประจ ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัและเงินปันผลท่ีจาำยใหแ้กาผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคาำตอบแทนเป็นผูพิ้จำรณำทบทวนก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจาำยคาำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงท่ี

เป็นธรรมและเหมำะสม เพื่อน ำเสนอตาอคณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำอนุมติัเป็นประจ ำทุกปี โดยค ำนึงถึงโครงสร้ำงคาำตอบแทนท่ีสอดคลอ้ง
กับภำระหน้ำท่ีรับผิดชอบ ผลด ำเนินงำนของบริษัท สถำนะทำงกำรเงิน รวมถึงกำรพิจำรณำเปรียบเทียบข้อมูลคาำตอบแทนในตลำด
อุตสำหกรรมเดียวกัน อ้ำงอิงข้อมูลกำรส ำรวจคาำตอบแทนจำกสถำบนั องค์กร และหนาวยงำนท่ีตด้รับควำมเช่ือถือ อัตรำกำรเติบโตของ
ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ คาำเฉล่ียอตัรำเงินเฟ้อ เป็นตน้ เช่ือมโยงกบัเป้ำหมำยและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั และผลกำรปฏิบติังำนของ
ผูบ้ริหำรระดบัสูงรำยบุคคล (Key Performance Indicator) ประจ ำปี โดยคาำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงอยูาในรูปแบบของเงินดือน โบนัส และ
คาำบริหำรงำน   

   3. ค่าตอบแทน 
   ค่าตอบแทนกรรมการ  
   1. คาำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีเป็นตัวเงินอยูาในรูปของคาำตอบแทนรำยเดือน คาำเบ้ียประชุม และโบนัสกรรมกำร มี
รำยละเอียดดงัน้ี 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/1 ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง/2 โบนัสกรรมการ 
คณะกรรมการบริษัท    
ประธำน 25,000 22,500 อตัรำ 2.5% ของเงินปันผลจาำย

แกาผูถื้อหุน้ประจ ำปี กรรมกำร 12,000 15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ    
ประธำน 20,000 18,000 - 
กรรมกำร - 12,000 - 

 
 

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/1 ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง/2 โบนัสกรรมการ 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน    
ประธำน 15,000 18,000 - 
กรรมกำร - 12,000 - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
ประธำน 15,000 18,000 - 
กรรมกำร - 12,000 - 

หมำยเหตุ:  
/1 คาำตอบแทนรำยเดือนจาำยเฉพำะกรรมกำรท่ีตมาใชาผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนางมำกกวาำ 1 ต ำแหนาง ให้ตดรั้บคาำตอบแทนในต ำแหนางท่ีคาำตอบแทนสูงสุดเพียงต ำแหนางเดียว 
/2 คาำเบ้ียประชุมจาำยเฉพำะกรรมกำรท่ีเขำ้ราวมประชุม 

ในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 อนุมติัหลกัเกณฑ์กำรจาำยคาำตอบแทนกรรมกำรโดย
คาำตอบแทนรำยเดือนและคาำเบ้ียประชุมรวมกนัตอ้งตมาเกินวงเงิน 4 ลำ้นบำท ตมารวมโบนัสกรรมกำร ทั้งน้ี ก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรจาำยโบนัส
กรรมกำรในอตัรำ 2.5% ของเงินปันผลจาำยแกาผูถื้อหุน้ประจ ำปีเชานเดียวกบัปีท่ีผาำนมำ โดยจดัสรรใหป้ระธำนกรรมกำร 1.5 สาวน และกรรมกำร
บริษัททุกคน ๆ ละ 1 สาวน คิดตำมสัดสาวนอำยุกำรด ำรงต ำแหนางกรรมกำรท่ีตดรั้บกำรแตางตั้ งจำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี หรือกรณีท่ี
กรรมกำรตดรั้บแตางตั้งระหวาำงปีหรือแทนกรรมกำรท่ีลำออก ยกเวน้ กรณีกรรมกำรท่ีมีอำยุกำรด ำรงต ำแหนางกรรมกำรน้อยกวาำ 2 เดือนตมามี
กำรจาำยโบนสั 

โดยคาำตอบแทนท่ีจาำยให้แกากรรมกำรในปี 2564 ประกอบด้วยคาำตอบแทนประจ ำจ ำนวน 1,186,000 บำท คาำเบ้ียประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุดยาอยจ ำนวน 2,416,500 บำท รวมเป็นจ ำนวน 3,602,500 บำท จำกวงเงินงบประมำณท่ีตดรั้บอนุมติั
จำกท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 จ ำนวน 4 ลำ้นบำท ส ำหรับโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2563 จาำยให้แกากรรมกำรในปี 2564 เป็นจ ำนวนเงิน 
1,265,628 บำท ตำมท่ีตดรั้บอนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2564 ทั้งน้ี โบนสักรรมกำรปี 2564 จะน ำเสนอขออนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผู ้
ถือหุน้ประจ ำปี 2565 ในวนัที่ 27 เมษำยน 2565 

2. บริษทัตมามีกำรจาำยคาำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 

 นอกเหนือจำกคาำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบริษทัและกรรมกำรชุดยาอยแลว้ ปี 2564 มีกรรมกำรท่ีตดรั้บคาำตอบแทนจำกกำรเป็น
ท่ีปรึกษำ ตดแ้กา ดร.พลัลภำ เรืองรอง ตดรั้บกำรแตางตั้งให้ด  ำรงต ำแหนางท่ีปรึกษำคณะอนุกรรมกำรเพ่ือพฒันำควำมยัง่ยืน รับคาำตอบแทนใน
รูปแบบคาำเดินทำง 10,000 บำทตาอคร้ังท่ีมำประชุม ปี 2564 ตดรั้บคาำเดินทำงรวมจ ำนวน 10,000 บำท นำยชวลิต หวงัธ ำรง ตดรั้บคาำท่ีปรึกษำ
ดำ้นกลยทุธ์แกาฝา ำยบริหำร จ ำนวน 1,320,000 บำท นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง ตดรั้บคาำท่ีปรึกษำ จำกบริษทัยาอย “บจก.ผล พำลำเดียม จ ำกดั จ  ำนวน 
1,140,000 บำท และผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ ตดรั้บคาำท่ีปรึกษำดำ้นบริหำรควำมเส่ียงแกาฝา ำยบริหำร จ ำนวน 180,000 บำท  
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 ตำรำงสรุปคาำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ส ำหรับปี 2564 ดงัน้ี 

              หนาวย:บำท 
ล าดบั กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม โบนัส ค่าตอบแทน 

    ประจ า/1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  รวม 
      บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร ปี 2563/2   
            ความเส่ียง     
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 300,000 292,500              -    54,000              -    199,836 846,336 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล 240,000 195,000 108,000 36,000              -    133,224 712,224 
3 นำยสนัติ เนียมนิล 144,000 195,000 72,000             -                 -    133,224 544,224 
4 ดร.พลัลภำ เรืองรอง 144,000 195,000 72,000             -              

36,000.00  
133,224 580,224 

5 พลเอก ชยัวฒัน ์สทอ้นดี 144,000 195,000 -  36,000              -    133,224 508,224 
6 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์                 -    195,000 -  -  72,000 133,224 400,224 
7 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง                 -    195,000 -  -               -    133,224 328,224 
8 นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล/3 41,200           

30,000.00  
        71200 

9 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ                 -    -  -  -  90,000 -  90,000 
กรรมกำรท่ีลำออกระหวาำงปี 

10 นำยชวลิต หวงัธ ำรง/4 76,800 135,000 -  24,000              -    133,224 369,024 
11 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง/4 96,000 135,000 -              -    54,000 133,224 418,224 
   ค่าตอบแทนรวม 1,186,000 1,762,500 252,000 150,000 252,000 1,265,628 4,868,128 

หมำยเหตุ:  
/1 คาำตอบแทนประจ ำรำยเดือนจาำยเฉพำะกรรมกำรท่ีตมาใชาผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนางมำกกวาำ 1 ต ำแหนาง ให้ตดรั้บคาำตอบแทนในต ำแหนางท่ีคาำตอบแทนสูงสุดเพียงต ำแหนาง
เดียว  
/2 โบนสักรรมกำรบริษทัจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 จาำยให้แกากรรมกำรบริษทัในเดือนพฤษภำคม 2564 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 
/3นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล ตดรั้บแตางตั้งให้ด ำรงต ำแหนางกรรมกำรอิสระ แทนกรรมกำรท่ีลำออก มีผลตั้งแตาวนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 เขำ้ราวมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังแรก คร้ังท่ี 
12/2564 วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2564  
/4 นำยชวลิต หวงัธ ำรง และนำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง กรรมกำรท่ีลำออกระหวาำงปี มีผลตั้งแตาวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2564 

 ขอ้มูลกำรเขำ้ราวมประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยาอย แสดงในหมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หัวขอ้ “กำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริษทั” 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คาำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยาอยอยูาในรูปของเงินเดือนโบนสัและคาำบริหำรงำน ในปี 2564 บริษทั
ตดจ้าำยคาำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยาอย รวมจ ำนวน 9 คน เป็นจ ำนวนเงินรวม 21.63 ลำ้นบำท คิดเป็น
สัดสาวนร้อยละ 15.67 ของคาำตอบแทนพนกังำนรวม 

                      หนาวย : ลำ้นบำท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร/1 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 
เงินเดือน 9 13.62 8 13.11 
โบนสัและคาำบริหำรงำน/2 9 7.36 8 4.08 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 9 0.65 8 0.69 

รวม 9 21.63 8 17.88 
หมำยเหตุ:  
/1 ในระหวาำงปีมีผูบ้ริหำรเขำ้ใหมาจ ำนวน 1 คน และลำออกจ ำนวน 1 คน 
/2 โบนสัและคาำบริหำรประจ ำปี 2563 จาำยใหผู้บ้ริหำรในปี 2564 

94 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 
 กรรมการและผูบ้ริหารท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบ้ียประชุม สรุปดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2564 
บริษทัย่อย 

ค่าเบีย้ประชุมรวม  
(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดยีม บจก. ผล วอเตอร์ 
จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

1 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี /1 -                   -    6/6         90,000                         90,000  
2 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 5/5           50,000  6/6           60,000  110,000 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุพผา/2 5/5           75,000     6/6           60,000  135,000 
4 นายปโยธร มุง้ทอง 5/5           50,000   -                   -                             50,000  

รวม           175,000           210,000                        385,000  
หมายเหตุ:  
/1 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทัยอ่ย บจก.ผล วอเตอร์ 
/2 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุพผาด ารงต าแหน่งประธานกรรมการบริษทัยอ่ย บจก.ผล พาลาเดียม 
 
6 ข้อมูลเกีย่วกบัพนักงาน 

  จ านวนบุคลากร ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั้งส้ินจ านวน 204 คน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
หน่วยงาน จ านวนบุคลากร 

ปี 2564 ปี 2563 
1. ฝ่ายบริหาร 8 8 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 
3. ส านกับริหารและพฒันาองคก์ร 7 5 
4. ฝ่ายขาย 72 67 
5. ฝ่ายการตลาด 13 12 
6. ฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้ 39 39 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 25 22 
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 3 9 
9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 4 
10. ส านกังานสนบัสนุนสาขา 9 14 
11.ฝ่ายขายและวิศวกรรมในธุรกิจน ้า 23 18 
รวม 204 199 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวัเงิน ไดแ้ก่ 

เงินเดือน โบนัสประจ าปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวลัจูงใจ เบ้ียขยนั เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินส ารองเล้ียงชีพ ประกนัชีวิตและ
ประกันสุขภาพ เงินสนับสนุนส าหรับพนักงานกรณีปฏิบัติงานท่ีบา้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 รวมถึง
สวสัดิการอ่ืนๆ   

ในปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมีผลตอบแทนพนักงานในรูปแบบค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน สวสัดิการ และผลประโยชน์อ่ืนๆ 
รวม 116.39 ลา้นบาท  และปี 2563 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 115.44 ลา้นบาท   

ทั้งน้ี ในรอบระยะเวลา 3 ปี บริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงของจ านวนพนักงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาท
ดา้นแรงงานท่ีส าคญั  

 

 
 

 ตำรำงสรุปคาำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ส ำหรับปี 2564 ดงัน้ี 

              หนาวย:บำท 
ล าดบั กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าเบีย้ประชุม โบนัส ค่าตอบแทน 

    ประจ า/1 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  รวม 
      บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร ปี 2563/2   
            ความเส่ียง     
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 300,000 292,500              -    54,000              -    199,836 846,336 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล 240,000 195,000 108,000 36,000              -    133,224 712,224 
3 นำยสนัติ เนียมนิล 144,000 195,000 72,000             -                 -    133,224 544,224 
4 ดร.พลัลภำ เรืองรอง 144,000 195,000 72,000             -              

36,000.00  
133,224 580,224 

5 พลเอก ชยัวฒัน ์สทอ้นดี 144,000 195,000 -  36,000              -    133,224 508,224 
6 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์                 -    195,000 -  -  72,000 133,224 400,224 
7 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง                 -    195,000 -  -               -    133,224 328,224 
8 นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล/3 41,200           

30,000.00  
        71200 

9 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ                 -    -  -  -  90,000 -  90,000 
กรรมกำรท่ีลำออกระหวาำงปี 

10 นำยชวลิต หวงัธ ำรง/4 76,800 135,000 -  24,000              -    133,224 369,024 
11 นำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง/4 96,000 135,000 -              -    54,000 133,224 418,224 
   ค่าตอบแทนรวม 1,186,000 1,762,500 252,000 150,000 252,000 1,265,628 4,868,128 

หมำยเหตุ:  
/1 คาำตอบแทนประจ ำรำยเดือนจาำยเฉพำะกรรมกำรท่ีตมาใชาผูบ้ริหำร และกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหนางมำกกวาำ 1 ต ำแหนาง ให้ตดรั้บคาำตอบแทนในต ำแหนางท่ีคาำตอบแทนสูงสุดเพียงต ำแหนาง
เดียว  
/2 โบนสักรรมกำรบริษทัจำกผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 จาำยให้แกากรรมกำรบริษทัในเดือนพฤษภำคม 2564 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 
/3นำยวิศรุต ศรีโรจนกุล ตดรั้บแตางตั้งให้ด ำรงต ำแหนางกรรมกำรอิสระ แทนกรรมกำรท่ีลำออก มีผลตั้งแตาวนัท่ี 17 กนัยำยน 2564 เขำ้ราวมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังแรก คร้ังท่ี 
12/2564 วนัท่ี 11 พฤศจิกำยน 2564  
/4 นำยชวลิต หวงัธ ำรง และนำยธีรเดช  จำรุตั้งตรง กรรมกำรท่ีลำออกระหวาำงปี มีผลตั้งแตาวนัท่ี 12 กรกฎำคม 2564 

 ขอ้มูลกำรเขำ้ราวมประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยาอย แสดงในหมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หัวขอ้ “กำรประชุม
ของคณะกรรมกำรบริษทั” 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คาำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินของผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยาอยอยูาในรูปของเงินเดือนโบนสัและคาำบริหำรงำน ในปี 2564 บริษทั
ตดจ้าำยคาำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหำรระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยาอย รวมจ ำนวน 9 คน เป็นจ ำนวนเงินรวม 21.63 ลำ้นบำท คิดเป็น
สัดสาวนร้อยละ 15.67 ของคาำตอบแทนพนกังำนรวม 

                      หนาวย : ลำ้นบำท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร/1 ปี 2564 ปี 2563 

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 
เงินเดือน 9 13.62 8 13.11 
โบนสัและคาำบริหำรงำน/2 9 7.36 8 4.08 
เงินสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 9 0.65 8 0.69 

รวม 9 21.63 8 17.88 
หมำยเหตุ:  
/1 ในระหวาำงปีมีผูบ้ริหำรเขำ้ใหมาจ ำนวน 1 คน และลำออกจ ำนวน 1 คน 
/2 โบนสัและคาำบริหำรประจ ำปี 2563 จาำยใหผู้บ้ริหำรในปี 2564 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 95



 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัไดเ้ร่ิมจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่ปี 2551 โดยปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวงจ ากดั เร่ิม 1 กรกฎาคม 2562 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจ
ให้พนักงานท างานกับบริษทัในระยะยาว โดยบริษทัไดค้ดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ค านึงถึงปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and governance : “ESG”) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากองทุนจะสามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
ซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกตอ้งตามหลกัธรรมภิบาล ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัในระยะยาว 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบายการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั เพ่ือสร้างผลการด าเนินงานให้แก่บริษทัและบรรลุเป้าหมายองคก์ร ตลอดจน เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยบริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมและการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานดา้นต่างๆ การพฒันาบุคลากรของบริษทั ส าหรับรายละเอียดการพฒันาบุคลากร ปรากฎอยู่ใน
รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 (Sustainability Report 2021) 

7 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ท าหน้ าท่ี
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ ดูแลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สนับสนุนให้ด าเนินการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนรับผดิชอบ
จัดท าและจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั  

8 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (“ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผล
ปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั  

9 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
บริษทัแต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ใหเ้ป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ผูด้  ารงต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี)    แสดงใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษทั ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และ ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 

 

96 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
บริษทัไดเ้ร่ิมจดทะเบียนจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพตั้งแต่ปี 2551 โดยปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนผูบ้ริหารกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนบวัหลวงจ ากดั เร่ิม 1 กรกฎาคม 2562 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่พนกังาน และเพ่ือจูงใจ
ให้พนักงานท างานกับบริษทัในระยะยาว โดยบริษทัไดค้ดัเลือกผูจ้ดัการกองทุนท่ีบริหารการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ ค านึงถึงปัจจยั
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and governance : “ESG”) เพ่ือให้มัน่ใจว่ากองทุนจะสามารถด าเนินธุรกิจอย่าง
ซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกตอ้งตามหลกัธรรมภิบาล ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของสมาชิกกองทุนส ารองเล้ียงชีพของบริษทัในระยะยาว 

นโยบายการพฒันาบุคลากร 
บริษทัมีนโยบายการพฒันาบุคลากรทุกระดบัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและเพ่ิมศกัยภาพการแข่งขนัของ

บุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติั เพ่ือสร้างผลการด าเนินงานให้แก่บริษทัและบรรลุเป้าหมายองคก์ร ตลอดจน เพื่อรองรับการ
เติบโตในอนาคต โดยบริษทัมีการจดัท าแผนการฝึกอบรมและการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆให้กับพนักงาน เพ่ือเพ่ิม
ความรู้ความสามารถและทกัษะในการท างานดา้นต่างๆ การพฒันาบุคลากรของบริษทั ส าหรับรายละเอียดการพฒันาบุคลากร ปรากฎอยู่ใน
รายงานความยัง่ยนื ประจ าปี 2564 (Sustainability Report 2021) 

7 เลขานุการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้ง นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั โดยมีอ านาจหนา้ท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและ
ประกาศของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และพระราชบัญญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ท าหน้ าท่ี
ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ ดูแลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สนับสนุนให้ด าเนินการตาม
หลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนรับผดิชอบ
จัดท าและจัดเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ของเลขานุการบริษทั  

8 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน (“ผูอ้  านวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผล
ปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั  

9 ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
บริษทัแต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ใหเ้ป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี) 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2551 ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการ
เป็นผูท้  าบญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

รายละเอียดขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบ ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ผูด้  ารงต าแหน่ง
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน และผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี)    แสดงใน “เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับ
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ  านาจควบคุม เลขานุการบริษทั ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน และ ผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายใหรั้บผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชี 

 

 
 

10 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ท  าหน้าท่ีติดต่อส่ือสารกับผูถื้อหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบนันักวิเคราะห์ และผูท่ี้สนใจ ในการให้ขอ้มูลหรือเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่  แบบแสดง
รายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี ค  าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ผลการด าเนินงาน 
ผ่านช่องทางการรายงานข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั รวมถึงการให้ขอ้มูลผ่านส่ือ เพื่อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มไดรั้บ
ขอ้มูลอย่างเท่าเทียมกนั โดย คณะกรรมการไดก้ าหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสัมพนัธ์เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่ง
เท่าเทียมกนั และการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” ซ่ึงไดร้ะบุไวท่ี้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์  

ติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ได้ที่  
นางสาวศิริพร อ่อนดี  
โทรศพัท:์ 0-2791-0111 ต่อ 206    
โทรสาร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: ir@pdgth.com หรือเวบ็ไซต ์www.pdgth.com 

โดยสรุปในปี 2564 บริษทัเผยแพร่ขอ้มูลส าคญัและกิจกรรม ไดแ้ก่ 
 แบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีและรายงานประจ าปี สรุปขอ้มูลส าคญัของบริษทัในรอบปี ไดแ้ก่ ภาพรวมการด าเนินธุรกิจ 

ปัจจยัความเส่ียง การก ากบัดูแลกิจการ เป็นตน้ 
 ค าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ และจดัท าสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรายไตรมาสและรายปี ผา่นระบบ

การจดัท าขอ้มูลของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (จ านวน 4 คร้ัง)  
 เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคล่ือนไหวทางธุรกิจ ผลการด าเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมของบริษทัผ่าน

เวบ็ไซตบ์ริษทัและส่ือมวลชน (จ านวน 4 คร้ัง) 
 ผูบ้ริหารใหสั้มภาษณ์ทางโทรศพัท ์ผา่นส่ือ MCOT ในรายการนาทีลงทุน ช่วงจบัมือสู้โควดิ (จ  านวน 1 คร้ัง) 
 การดูแลผูถื้อหุน้ท่ีมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในสถานการณ์โควดิ-19 (จ  านวน 1 คร้ัง) 

ทั้งน้ี ผูถื้อหุ้น นักลงทุนหรือผูท่ี้สนใจ สามารถศึกษา ติดตามขอ้มูลของบริษทัเพ่ิมเติมไดท่ี้เวบ็ไซตข์องบริษทัท่ี www.pdgth.com 
หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์  

11 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 
ตามขอ้บงัคบับริษทัก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นผูพิ้จารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นประจ าทุกปี 

โดยผา่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรและใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีพิจารณาแต่งตั้งและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบ
บญัชีท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากส านักงาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นราย
ใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว และจดัใหมี้การหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปี
บญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอ่ืนมาท าหนา้ท่ีผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 
 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

ส าหรับงบการเงินปี 2564 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 9575 จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือช่ืองบการเงินของบริษทัปี 2564 (3 รอบปีบญัชี) และจ่าย
ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยในงวดบญัชีปี 2564 ปี 2563 และปี 2562  เป็นจ านวนเงินรวมปีละ 1,630,000 บาท 
1,565,000 บาท และ 1,565,000 บาท ตามล าดบั ซ่ึงไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัย่อย จ านวน 535,000 บาท และ 517,000 บาท และ 517,000 
บาท ตามล าดบั   
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ค่าบริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 
ในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 

 
   1,095,000 

   5,000 
257,000 
266,000 
   7,000 

 
   1,048,000 

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

 
1,048,000 

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

ค่าบริการอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,630,000 1,565,000 1,565,000 

 

 

 

 

98 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

ค่าบริการอ่ืนๆ (Non Audit Fee) 
ในปี 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอ่ืนๆ ท่ีมิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบัญชี ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 

 
   1,095,000 

   5,000 
257,000 
266,000 
   7,000 

 
   1,048,000 

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

 
1,048,000 

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

ค่าบริการอ่ืนๆ - - - 
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,630,000 1,565,000 1,565,000 

 

 

 

 

กิารค์วิบัค์ุมภูายใน์และรายกิารระหวิ่างกิัน์
1 การควบคุมภายใน 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความส าคญักบัระบบควบคุมภายในให้มีการควบคุมกระบวนการด าเนินงานของผูบ้ริหาร ในการก ากบั
ดูแลให้บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในด าเนินการ การจัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ การก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบและอ านาจการ
ด าเนินการของบริษทั มีการแบ่งแยกหน้าท่ี ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมหรือผูอ้นุมติั เพ่ือให้มีกลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกัน การ
รายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน ท่ีมีความเช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา เพ่ือให้ความมัน่ใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบริหารจัดการ
องคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพภายใตส้ภาวะท่ีมีการเปล่ียนแปลง สามารถด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย วตัถุประสงคอ์งคก์ร โดยบริษทัมี
การก าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี รวมถึงนโยบายดา้นต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมทั้งส่ือสารไปยงั
พนกังานทุกระดบัใหถื้อปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ก าหนดใหมี้การสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ตามหลกัการของ COSO 
2013 สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 บริษทัก าหนดโครงสร้างการก ากับดูแล ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารระดบัสูง โดยคณะกรรมการแต่ละชุด
มีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจของบริษทั ดูแลการบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่           
ผูถื้อหุ้น ตามประกาศนโยบายการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติั
ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานอย่างเหมาะสม การก ากับดูแลการท าธุรกรรมกับบุคคลท่ีเก่ียวข้องหรืออาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ และมีความรับผดิชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง ท าหนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและส่ือสารเป้าหมายดงักล่าวไปสู่พนกังานอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบติัของพนกังานทุก
คนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร การจดัสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ       มีระบบการบริหารจดัการบุคลากรท่ีส่งเสริมสนับสนุนให้บรรลุ
เป้าหมาย วตัถุประสงคอ์งคก์ร ตลอดจนการก ากบัดูแล การบริหารจดัการของบริษทัยอ่ยใหมี้ระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะธุรกิจ
เช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 2. การประเมินความเส่ียง 

บริษทัก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เป็นนโยบายส าคญั มีวตัถุประสงค์เพ่ือระบุ ประเมิน และจดัการความเส่ียงท่ีได้
คาดการณ์ไวใ้หเ้หมาะสมหรืออยูใ่นระดบัท่ีองคก์รยอมรับได ้เพื่อสนบัสนุนการบรรลุเป้าหมายองคก์ร บริษทัแต่งตั้งคณะท างานบริหารความ
เส่ียง เพื่อบริหารจดัการความเส่ียงในระดบัจดัการ ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงจากแต่ละกลุ่มธุรกิจ และมีประธานเจา้หน้าท่ีบริหารเป็น
ประธานคณะท างาน ท าหนา้ท่ีในการประเมินปัจจยัเส่ียงทั้งภายในและภายนอกท่ีครอบคลุมความเส่ียงทุกดา้น  ท่ีอาจมีผลกระทบต่อเป้าหมาย
และการด าเนินธุรกิจของบริษทั จดัการให้เกิดวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงเกิดข้ึนในองคก์ร มีการก าหนดแผนและมาตรการจดัการความ
เส่ียงท่ีเช่ือมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร และบูรณาการสู่ระดบัปฏิบติังาน จดัใหมี้การติดตามการบริหารความเส่ียงของหน่วยงานต่างๆ และรายงาน
ผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจนการประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 

ส าหรับผลการด าเนินงานการบริหารจดัการความเส่ียงองคก์รไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “การบริหารจดัการความเส่ียง” 
3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัจดัให้มีกิจกรรมควบคุมเพ่ือตอบสนองความเส่ียงอย่างเหมาะสม เพียงพอให้อยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้ตั้งแต่การ

ก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพ่ือให้มีการน าไปปฎิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม อีกทั้งก าหนดมาตรการควบคุมการปฏิบติังานใน
รูปแบบเอกสาร เช่น ระเบียบปฏิบติังาน วธีิปฏิบติังาน และคู่มือปฏิบติังาน  รวมถึงการจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ท่ีสอดคลอ้งกบั
นโยบายความมัน่คงปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศของบริษทั 

   นอกจากน้ี บริษทัไดก้ าหนดอ านาจอนุมติัด าเนินการของบริษทัท่ีชัดเจน การแบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เหมาะสมเพ่ือ
การตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หนา้ท่ีในการอนุมติัแยกออกจากหนา้ท่ีในการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล หนา้ท่ีในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์น
ออกจากกนั ส่งเสริมใหพ้นกังานตระหนักถึงความส าคญัของการปฏิบติัตามขอ้ก าหนด กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพ่ือใหร้ะบบการ
ควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยติดตามผลการด าเนินงานผา่นประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทั
ยอ่ย หรือกรรมการตวัแทนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
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ทั้งน้ี ในการท าธุรกรรมต่างๆ กบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว บริษทัมีมาตรการติด
ตามท่ีรัดกุม ดูแลให้มัน่ใจว่าการท าธุรกรรมนั้นๆ ด าเนินการตามระเบียบ วิธีการปฏิบติัและผ่านขั้นตอนการอนุมติัตามท่ีก าหนด ผูมี้ส่วนได้
เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติั เพ่ือป้องกนัมิใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โดยค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็น
ส าคญั 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
บริษทั ใหค้วามส าคญัต่อระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มูล เพ่ือใหก้ารส่ือสารขอ้มูลเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอต่อการ

ตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง โดยมีนโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปเหมาะสมกบั
ธุรกิจ มีการจดัเก็บและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ มีการจดัท าหนังสือเชิญประชุมพร้อม
เอกสารประกอบการประชุม จดัส่งแก่คณะกรรมการบริษทัเพ่ือศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็นการล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ให้
ขอ้เสนอแนะขอ้บงัคบัและกฎเกณฑต่์างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ
บริษทั รวมถึงเป็นหน่วยงานในการจดัท าและจดัเก็บเอกสารส าคญั ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงาน
ประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นและรายงานประชุมผูถื้อหุ้น ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพ่ือใหผู้ถื้อหุน้สามารถตรวจสอบได้
ตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดสิทธ์ิในการเข้าถึงขอ้มูลท่ีเป็นความลบั นอกจากน้ี ยงัได้ก าหนดนโยบายการเปิดเผยข้อมูล และ
สารสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุน อย่างครบถว้น ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลได้
อย่างเท่าเทียมกนั ตลอดจน การก าหนดช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทางปฏิบติัอ่ืนๆ ดงั
แสดงไวใ้นหวัขอ้ “ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่” หวัขอ้การก ากบัดูแลกิจการและเผยแพร่ท่ีเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หนา้นกัลงทุนสัมพนัธ์ 

5. กจิกรรมการติดตามผล  
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริษทั 

ในปี 2564 รวม 13 คร้ัง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 1 คร้ัง ฝ่ายบริหารมีการประชุมทุกเดือนๆละ 1 คร้ัง เพ่ือ
ติดตามผลการปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายและการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์องคก์รท่ีไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้ง
การแก้ไขปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนและปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป และร่วมพิจารณาและให้
ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยให้รายงานผลการปฏิบติัอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนติดตามผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้มัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป และหากพบ
ขอ้บกพร่องให้ผูรั้บผิดชอบวางแผนด าเนินการแกไ้ขให้ทนัเหตุการณ์ โดยฝ่ายบริหารรับผิดชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุม
ภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผลอย่างเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื่อ
รายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามล าดบั 

 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2565  โดยมีกรรมการอิสระ 6 คน ซ่ึงเป็นกรรมการ

ตรวจสอบ 3 คนท่ีเขา้ร่วมประชุม ไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจ าปี 2564 อา้งอิง “แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นแนวทางการประเมินการ
ควบคุมภายในของบริษทั ซ่ึงยึดตามกรอบหลกัการของ COSO 2013 ในดา้นต่างๆ ทั้ง 5 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การ
ประเมินความเส่ียง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการส่ือสาร กิจกรรมติดตามผล โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นสอดคลอ้งตาม
ขอ้คิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปไดว้่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งตามหลกัการของ COSO 2013 รวมถึงไม่พบขอ้บกพร่องท่ีมีสาระส าคญั
เก่ียวกบัการควบคุมภายใน   

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามดูแลให้บุคลากรด าเนินการตามกฎหมาย 
นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบติัต่างๆ และการท าธุรกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย มีความเพียงพอ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีเปล่ียนแปลง มี
การก าหนดโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีเหมาะสม จดัให้มีบุคคลากรเพียงพอและส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเน่ืองรวมถึง
จดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงคข์ององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

100 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดย นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล  ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบงบ
การเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ าปี 2564 ไม่มีความเห็นในรายงานการสอบบญัชีวา่บริษทัมีขอ้บกพร่องเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน   
เพ่ือเป็นการส่งเสริมกระบวนการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท่ีมีความเป็น

อิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเช่ือมโยงไปยงัประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร โดยผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีอ  านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน ซ่ึงไดรั้บการสอบทานและอนุมติั
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  เพ่ือให้มัน่ใจว่า ความรับผิดชอบท่ีระบุในกฎบตัรและการปฏิบติัหน้าท่ีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลง รวมถึงก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการ
ด าเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระส าคัญต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกไตรมาส และเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื่อรับทราบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (“ผูอ้  านวยการ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผล
ปฏิบติังานและผลตอบแทน ของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั บริษทัสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ท่ี
เก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอกบริษัท เพ่ือให้มีการก าหนด วางแผนการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึง
สอดคลอ้งตามขอ้กฎหมายต่างๆท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหัวขอ้  “รายละเอียดเก่ียวกบั
กรรมการและผูบ้ริหาร” 

ในปี 2564 บริษทัยงัคงใชบ้ริการผูต้รวจสอบภายในท่ีเป็นอิสระต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 4 คือ บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จ ากดั เขา้
มาปฏิบติังานตรวจสอบภายในภายใตข้อบเขตแผนการตรวจสอบงานประจ าปี 2564 โดยมีนางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูก้  าหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพ่ือใหแ้ผนงานการตรวจสอบเป็นไปตามแผนท่ีผ่านการอนุมติัจาก
คณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2564 
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2 รายการระหว่างกนั 

บุคคลหรือกจิการที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
บริษทัมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง  หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ได้
ดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ          
เรียกช าระแล้วของบริษัท ผล พาลาเดียม จ ากัด และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญชัย           
สุวรรณวุฒิวฒัน์ นายปโยธร มุง้ทอง นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา เป็นกรรมการบริษทั 
โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ           
เรียกช าระแล้วของบริษัท ผล วอเตอร์ จ ากัด และมี พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนดี นายบุญชัย 
สุวรรณวุฒิวฒัน์ นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา เป็นกรรมการบริษทั โดยกรรมการสองคน
ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ          
เ รียกช าระแล้วของบริษัท  พีดี  เจเนซิส  เอ็นจิ เนีย ร่ิง  จ ากัด  จดทะเบียนเลิกกิจการ              
(ระหวา่งรอช าระบญัชี)  
 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั เป็นบริษัทย่อย  โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  100 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ              
เ รียกช าระแล้วของบริษัท  ผลธัญญะ  (แคมโบเดีย )  จ ากัด  ราชอาณาจักรกัมพูชา                       
(หยดุด าเนินกิจการชัว่คราว) 
 

บริษทั บีแอนดพี์ อกรี โปรดกัส์ จ ากดั 
 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของ  บริษทั      
บีแอนดพ์ี  อกรี โปรดกัส์ จ ากดั 
 

บริษทั ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายชวลิต หวงัธ ารง เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.77 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท 
ไทยไบโอเล็กซ์ จ ากดั ซ่ึงนายชวลิต หวงัธ ารง ได้ลาอกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 และนายธันยา หวงัธ ารง เป็นผูถื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 22.22 
ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
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2 รายการระหว่างกนั 

บุคคลหรือกจิการที่มีผลประโยชน์ร่วมและรายการระหว่างกนั 
บริษทัมีการท ารายการระหวา่งกนักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ประกอบดว้ย ผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้ง  หรือมีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั กรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือ ผูถื้อหุน้ของบริษทัดงักล่าว ซ่ึงสามารถสรุปลกัษณะความสัมพนัธ์ได้
ดงัน้ี 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ          
เรียกช าระแล้วของบริษัท ผล พาลาเดียม จ ากัด และมีกรรมการร่วมกัน คือ นายบุญชัย           
สุวรรณวุฒิวฒัน์ นายปโยธร มุง้ทอง นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา เป็นกรรมการบริษทั 
โดยกรรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ           
เรียกช าระแล้วของบริษัท ผล วอเตอร์ จ ากัด และมี พลเอก ชัยวฒัน์ สท้อนดี นายบุญชัย 
สุวรรณวุฒิวฒัน์ นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา เป็นกรรมการบริษทั โดยกรรมการสองคน
ลงลายมือช่ือร่วมกนั พร้อมประทบัตราส าคญัของบริษทั 
 

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
 

เป็นบริษัทย่อย โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ          
เ รียกช าระแล้วของบริษัท  พีดี  เจเนซิส  เอ็นจิ เนีย ร่ิง  จ ากัด  จดทะเบียนเลิกกิจการ              
(ระหวา่งรอช าระบญัชี)  
 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ากดั เป็นบริษัทย่อย  โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ  100 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ              
เ รียกช าระแล้วของบริษัท  ผลธัญญะ  (แคมโบเดีย )  จ ากัด  ราชอาณาจักรกัมพูชา                       
(หยดุด าเนินกิจการชัว่คราว) 
 

บริษทั บีแอนดพี์ อกรี โปรดกัส์ จ ากดั 
 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของ  บริษทั      
บีแอนดพ์ี  อกรี โปรดกัส์ จ ากดั 
 

บริษทั ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
 

เป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีกรรมการของบริษทั ไดแ้ก่ นายชวลิต หวงัธ ารง เป็นกรรมการ
และผูถื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 27.77 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท 
ไทยไบโอเล็กซ์ จ ากดั ซ่ึงนายชวลิต หวงัธ ารง ได้ลาอกจากการด ารงต าแหน่งกรรมการ มีผล
ตั้งแต่วนัท่ี 13 กรกฎาคม 2564 และนายธันยา หวงัธ ารง เป็นผูถื้อหุ้นสัดส่วนร้อยละ 22.22 
ของจ านวนหุน้ที่ออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั ไทยไบโอเลก็ซ์ จ ากดั 
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 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการท ารายการระหว่างกนั 
 นโยบายการท ารายการระหว่างกันบริษัทและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง   
มีหลักการดังน้ี 
 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมติัในมาตรการและขั้นตอนการท ารายการเก่ียวโยงและรายการระหว่างกันของบริษทัและ
บริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ เพ่ือให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลักทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์โดย
ก าหนดมาตรการและขั้นตอนการท ารายการ ดังน้ี 
 1. กรณีรายการธุรกิจปกติ  กรณีท่ีมีรายการระหว่างกันของบริษทักับบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ การมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษทัเสมือนการท ารายการ
กบับุคคลภายนอกในลกัษณะเดียวกบัท่ีวญิญูชนจะพึงกระท ากบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอ านาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจาก
อิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไขการคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ี
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้ฝ่ายจดัการสามารถด าเนินการไดต้ามปกติภายใตห้ลกัการท่ีคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั และ
จดัท ารายงานสรุปเพ่ือรายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส ไดแ้ก่ การซ้ือขายสินค้าและบริการ บริษัทจะพิจารณาโดยการ
ใช้เงื่อนไขการค้าทั่วไป และเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับการท ารายการกับบุคคลอ่ืนหรือลูกคา้ทัว่ไป เช่น ราคาต้นทุนบวกก าไรร้อยละ 5-
15 เป็นเกณฑ์ด าเนินการ 

 2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจากขอ้ 1) ในการอนุมตัิท  ารายการที่เ ก่ียวโยงหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เป็น
รายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการ
นั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบผูใ้ห้ความเห็นชอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะ
พิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ช่ียวชาญอิสระ หรือผูส้อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้ความเห็นเก่ียวกับระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษทัหรือผูถ้ือหุ้นตามแต่กรณี  เพื ่ออนุมติั
รายการดงักล่าวก่อนเข้าท ารายการ โดยผูที้่อาจมีความขดัแยง้หรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในการ
ท ารายการนั้น เป็นกรณีดังน้ี 

1. รายการสนับสนุนปกติ  รวมถึงรายการเช่าหรือให้เช่าทรัพยสิ์น บริษัทจะใช้พิจารณาหลกัเกณฑ์ที่เป็นเงื่อนไขการคา้
โดยทั่วไป และมีค่าตอบแทนท่ีสามารถค านวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง 

2. รายการเกี่ยวกับทรัพยสิ์นหรือบริการ ได้แก่ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษัทจะมีการประเมินตาม
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนที่จะได้หรือที่จะให้ หรือมูลค่าตามบัญชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพยสิ์นหรือบริการ 
แล้วแต่จ านวนใดจะสูงกว่า  

3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้กู ้ยืมเงินหรือการค ้าประกัน รวมทั้ งการรับหรือการให้ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน บริษทัพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม  และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั  เช่น  การคิดตน้ทุนทาง
การเงิน/อตัราดอกเบ้ียตามอตัราตลาด หรือต้นทุนทางการเงินของบริษทับวกร้อยละ 2  ตามข้อตกลงการคา้ทั่วไปอย่าง
สมเหตุสมผล  โดยไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัที่ไม่ใช่บริษัทย่อย  ยกเวน้กรณีการให้กู ้ยืมหรือค ้า
ประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสัญญาร่วมทุน 

4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายรวมถึงการใช้ทรัพยสิ์น บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น พิจารณาจัดสรร
ต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สะท้อนต้นทุนแท้จริงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

 
 

 

108 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 
 

 นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทาง
ผลประโยชน์ บริษทัจะปฏิบัติตามมาตรการและขั้นตอนการท ารายการเก่ียวโยงและรายการระหว่างกันของบริษทัตามรายละเอียดท่ี
ระบุขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกาศ 
ค าส่ัง หรือขอ้ก าหนดของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มูลการท ารายการ
ท่ีเก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

 ทั้ งน้ี บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของ
บริษัท และเปิดเผยข้อมูลรายการเก่ียวโยงหรือรายการระหว่างกันดังกล่าวไวใ้นแบบแสดงรายงานข้อมูลประจ าปี/รายงานประจ าปี  
(56-1 One Report) 

 กรณีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 
 ส าหรับกรณีที่บริษัทมีการได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เช่น การซ้ือ การ
ขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือการยกเลิกลงทุน ซ่ึงอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะและผลการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญ บริษัทจะด าเนินการตามหลักการดังน้ี 

1. การท ารายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษัทจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนท ารายการกับบุคคลอ่ืน 
3. บริษัทจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปฏิบตัิตาม

ข้อก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายซ่ึงสินทรัพย  ์อย่างเคร่งครัด 
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เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ
ในการจดัท างบการเงินของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชี
เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น
ของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการในรายการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส าคญั และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถให้ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 
 
 
 
 
 

( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ )      ( นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ) 
                     ประธานกรรมการ                               ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
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งบักิารเงิน์

ส่วิน์ทั่� 3

• รายงาน์ค์วิามรับัผู้ิดชุอบัข้องค์ณะกิรรมกิารบัริษััทั
 ต่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์  
• รายงาน์ข้องผูู้้สอบับััญชุีรับัอน์ุญาต 
• งบักิารเงิน์และหมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์ 



รายงาน์ค์วิามรับัผู้ิดชุอบัข้องค์ณะกิรรมกิารบัริษััทั
ต่อรายงาน์ทัางกิารเงิน์

 

 

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษทัจดทะเบียน เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบ
การเงินของบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงขอ้มูลสารสนเทศทางการเงินท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2564 ซ่ึงงบการเงินดงักล่าวจดัท าข้ึนตาม
มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป โดยใชน้โยบายบญัชีท่ีเหมาะสมและถือปฏิบติัโดยสม ่าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ
ในการจดัท างบการเงินของบริษทั รวมทั้งการเปิดเผยขอ้มูลส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชี
เพ่ือประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทัว่ไป 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและด ารงรักษาไวซ่ึ้งระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหม้ัน่ใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยสิ์น
ของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการด าเนินการในรายการท่ีผิดปกติอย่างมีนัยส าคญั และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ซ่ึงประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผดิชอบ เก่ียวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เก่ียวกบัเร่ืองน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถให้ความเช่ือมัน่อย่าง
สมเหตุสมผลต่อความเช่ือถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
2564  ซ่ึงผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจ าปีน้ีแลว้ 
 
 
 
 
 
 

( รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ )      ( นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ ) 
                     ประธานกรรมการ                               ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 
 
 

 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 111



รายงาน์ข้องผูู้้สอบับััญชุีรับัอน์ุญาต  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ผลธัญญะ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย และ ของเฉพาะบริษัท       
ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธัญญะ 
จ ากดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานรวมและ
ผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน โดยถูกต้องตามท่ีควรใน
สาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ี
ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็น
ของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุด ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
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ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ความเส่ียง 

ตามท่ีปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินคา้ส าเร็จรูปเป็นจ านวนเงิน 238.44 ลา้นบาท ขา้พเจา้
ให้ความส าคญักับการพิจารณาค่าเผื่อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเน่ืองจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการพิจารณาจ านวนค่าเผื่อการลด
มูลค่าสินคา้คงเหลือท่ีเหมาะสมส าหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ท่ีคา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเส่ียงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเก่ียวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการค านวณค่าเผือ่การลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจ าปีเพื่อระบุสินคา้ท่ีเคล่ือนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วเิคราะห์ปริมาณสินคา้ท่ีคงเหลือและการเคล่ือนไหวของสินคา้ เพ่ือระบุสินคา้ท่ีคา้งนานหรือสินคา้ท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้ 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานประจ าปีนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมให้ขา้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบั
ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพ่ือใหผู้มี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลด าเนินการแกไ้ขขอ้มูลท่ีแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบ
เก่ียวกับการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพ่ือให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท ในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกับการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทั 
หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวม
ความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือ ความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบ
ตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี  

ในการตรวจสอบของข้าพเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าไดใ้ช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่า
จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้ น และได้
หลักฐานการสอบบัญชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลท่ีไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อ
ความสามารถของกลุ่มบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั  ขา้พเจา้ตอ้ง
กล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทตอ้งหยุดการด าเนินงาน
ต่อเน่ือง 

- ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและ งบการเงินเฉพาะ
กิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุ่มบริษัท เพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุ่มบริษทัขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้
ประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องท่ีมีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ 

114 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสาร
กบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อ
ความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจา้ได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคญัมากท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่
กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ือง
ดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว 

 

 
(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
กรุงเทพฯ วนัที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2565 
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หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 58,712,095.46             92,385,265.20           48,931,526.80           69,701,787.88           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 7 178,851,940.88           178,816,587.79         161,600,265.14          163,439,250.77         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                              -                            5,000,000.00             2,000,000.00             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,397,954.18               1,508,322.53             1,312,810.17             1,351,240.21             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 222,164,870.44           155,502,117.41         203,261,252.96          148,595,920.95         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 541,733.05                  692,429.25                -                             -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 461,668,594.01           428,904,722.18         420,105,855.07          385,088,199.81         

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 9, 29 30,525,528.08             30,495,326.49           30,525,528.08           30,495,326.49           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                              -                            5,405,301.42             5,405,301.42             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 552,085.07                  667,106.93                525,494.35                599,003.66                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                              -                            2,000,000.00             -                            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 4,855,799.56               5,311,894.74             4,855,799.56             5,311,894.74             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 92,913,427.26             94,667,957.28           90,674,419.20           94,208,245.13           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 3,238,033.69               3,424,434.99             3,238,033.69             3,424,434.99             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,078,593.51               1,086,907.10             1,078,583.51             1,086,897.10             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16 41,375,585.55             41,420,115.11           39,212,122.84           39,717,741.03           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,000.00                    22,000.00                  22,000.00                  22,000.00                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 174,561,052.72           177,095,742.64         177,537,282.65          180,270,844.56         
รวมสินทรัพย์ 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 58,712,095.46             92,385,265.20           48,931,526.80           69,701,787.88           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 7 178,851,940.88           178,816,587.79         161,600,265.14          163,439,250.77         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                              -                            5,000,000.00             2,000,000.00             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,397,954.18               1,508,322.53             1,312,810.17             1,351,240.21             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 222,164,870.44           155,502,117.41         203,261,252.96          148,595,920.95         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 541,733.05                  692,429.25                -                             -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 461,668,594.01           428,904,722.18         420,105,855.07          385,088,199.81         

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 9, 29 30,525,528.08             30,495,326.49           30,525,528.08           30,495,326.49           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                              -                            5,405,301.42             5,405,301.42             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 552,085.07                  667,106.93                525,494.35                599,003.66                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                              -                            2,000,000.00             -                            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 4,855,799.56               5,311,894.74             4,855,799.56             5,311,894.74             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 92,913,427.26             94,667,957.28           90,674,419.20           94,208,245.13           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 3,238,033.69               3,424,434.99             3,238,033.69             3,424,434.99             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,078,593.51               1,086,907.10             1,078,583.51             1,086,897.10             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16 41,375,585.55             41,420,115.11           39,212,122.84           39,717,741.03           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,000.00                    22,000.00                  22,000.00                  22,000.00                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 174,561,052.72           177,095,742.64         177,537,282.65          180,270,844.56         
รวมสินทรัพย์ 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบักิารเงิน์และหมายเหตุประกิอบังบักิารเงิน์

116 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 58,712,095.46             92,385,265.20           48,931,526.80           69,701,787.88           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน - สุทธิ 5, 7 178,851,940.88           178,816,587.79         161,600,265.14          163,439,250.77         
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 5 -                              -                            5,000,000.00             2,000,000.00             
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังานท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12 1,397,954.18               1,508,322.53             1,312,810.17             1,351,240.21             
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8 222,164,870.44           155,502,117.41         203,261,252.96          148,595,920.95         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 541,733.05                  692,429.25                -                             -                            
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 461,668,594.01           428,904,722.18         420,105,855.07          385,088,199.81         

  
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 9, 29 30,525,528.08             30,495,326.49           30,525,528.08           30,495,326.49           
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ 10 -                              -                            5,405,301.42             5,405,301.42             
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ 11 -                              -                            -                             -                            
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน - สุทธิ 12 552,085.07                  667,106.93                525,494.35                599,003.66                
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                              -                            2,000,000.00             -                            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 13 4,855,799.56               5,311,894.74             4,855,799.56             5,311,894.74             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14 92,913,427.26             94,667,957.28           90,674,419.20           94,208,245.13           
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 15 3,238,033.69               3,424,434.99             3,238,033.69             3,424,434.99             
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 1,078,593.51               1,086,907.10             1,078,583.51             1,086,897.10             
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16 41,375,585.55             41,420,115.11           39,212,122.84           39,717,741.03           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 22,000.00                    22,000.00                  22,000.00                  22,000.00                  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 174,561,052.72           177,095,742.64         177,537,282.65          180,270,844.56         
รวมสินทรัพย์ 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 17 61,724,120.32             54,598,879.92           61,724,120.32           54,598,879.92           
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5, 18 165,031,528.01           161,185,077.93         150,460,049.61          142,252,552.39         
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19 7,140,000.00               7,140,000.00             7,140,000.00             7,140,000.00             

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 20 726,652.22                  516,046.74                726,652.22                516,046.74                

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 9,110,275.01               5,456,299.86             8,295,819.69             3,929,328.98             
ประมาณการหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
สัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2,574,363.48               2,546,791.01             1,774,834.82             1,842,440.14             

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 246,306,939.04           231,443,095.46         230,121,476.66          210,279,248.17         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 19 615,000.00                  7,755,000.00             615,000.00                7,755,000.00             
หน้ีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิ 20 1,605,749.50               1,313,280.70             1,605,749.50             1,313,280.70             
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 21 39,422,231.00             37,769,874.00           35,755,840.55           34,848,746.00           
หน้ีสินสัญญาอนุพนัธ์ 30, 31 114,481.81                  418,768.29                114,481.81                418,768.29                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน -                              148,530.00                -                             148,530.00                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 41,757,462.31             47,405,452.99           38,091,071.86           44,484,324.99           
รวมหนีสิ้น 288,064,401.35           278,848,548.45         268,212,548.52          254,763,573.16         

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 117



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(ปี 2563: 210,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 22 202,500,232.00           210,500,232.00         202,500,232.00          210,500,232.00         

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00           202,500,232.00         202,500,232.00          202,500,232.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 64,784,767.88             64,784,767.88           64,784,767.88           64,784,767.88           

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)             (2,187,236.26)            -                             -                            
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 23 9,166,000.00               5,203,000.00             9,166,000.00             5,203,000.00             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,801,493.48             57,623,956.76           52,979,589.32           38,107,471.33           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 402,631.05                  529,838.76                -                             -                            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 349,467,888.15           328,454,559.14         329,430,589.20          310,595,471.21         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 348,165,245.38           327,151,916.37         329,430,589.20          310,595,471.21         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(ปี 2563: 210,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 22 202,500,232.00           210,500,232.00         202,500,232.00          210,500,232.00         

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00           202,500,232.00         202,500,232.00          202,500,232.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 64,784,767.88             64,784,767.88           64,784,767.88           64,784,767.88           

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)             (2,187,236.26)            -                             -                            
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 23 9,166,000.00               5,203,000.00             9,166,000.00             5,203,000.00             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,801,493.48             57,623,956.76           52,979,589.32           38,107,471.33           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 402,631.05                  529,838.76                -                             -                            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 349,467,888.15           328,454,559.14         329,430,589.20          310,595,471.21         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 348,165,245.38           327,151,916.37         329,430,589.20          310,595,471.21         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

118 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
(ปี 2563: 210,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท) 22 202,500,232.00           210,500,232.00         202,500,232.00          210,500,232.00         

   ทุนท่ีออกและช าระแลว้
หุ้นสามญั 202,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00           202,500,232.00         202,500,232.00          202,500,232.00         

ส่วนเกินทุน
ส่วนเกินมูลคา่หุ้นสามญั 64,784,767.88             64,784,767.88           64,784,767.88           64,784,767.88           

ส่วนขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)             (2,187,236.26)            -                             -                            
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมาย 23 9,166,000.00               5,203,000.00             9,166,000.00             5,203,000.00             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 74,801,493.48             57,623,956.76           52,979,589.32           38,107,471.33           

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 402,631.05                  529,838.76                -                             -                            
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 349,467,888.15           328,454,559.14         329,430,589.20          310,595,471.21         
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (1,302,642.77)             (1,302,642.77)            -                             -                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 348,165,245.38           327,151,916.37         329,430,589.20          310,595,471.21         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 636,229,646.73           606,000,464.82         597,643,137.72          565,359,044.37         

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563
5, 25 , 28

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,203,450,030.14           1,019,230,457.84    1,098,840,950.63       942,058,894.69         
รายไดจ้ากการให้บริการ 22,309,799.73                36,133,817.87         3,801,362.00               2,474,974.00             
รายไดจ้ากสัญญาก่อสร้าง -                                  150,019.25               -                               150,019.25                

รวมรายได้ 1,225,759,829.87           1,055,514,294.96    1,102,642,312.63       944,683,887.94         
ต้นทุน
ตน้ทุนขาย (921,752,978.87)            (752,561,255.17)      (837,250,249.99)         (699,555,995.98)        
ตน้ทุนบริการ (16,419,079.23)              (28,601,876.03)        (1,307,296.74)             (1,476,178.30)            
ตน้ทุนการก่อสร้าง -                                  (212,894.00)             -                               (212,894.00)               

รวมต้นทุน (938,172,058.10)            (781,376,025.20)      (838,557,546.73)         (701,245,068.28)        
ก าไรขั้นต้น 287,587,771.77              274,138,269.76       264,084,765.90          243,438,819.66         
ก าไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียน - สุทธิ (2,642,796.25)                2,402,811.57           (2,725,215.50)             2,259,797.01             
รายไดอ่ื้น 4,063,578.11                  7,044,651.31           7,507,258.57               11,438,994.94           
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย (92,610,643.47)              (88,024,425.64)        (83,377,130.49)           (80,625,806.67)          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (96,512,362.24)              (102,022,390.51)      (89,740,651.01)           (95,218,518.14)          
ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 99,885,547.92                93,538,916.49         95,749,027.47             81,293,286.80           
ขาดทุนจากการตดัหน้ีสูญลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (700,917.27)                   -                            (700,917.27)                -                             
ตน้ทุนทางการเงิน (2,761,493.05)                (2,406,401.03)          (2,761,493.05)             (2,384,817.81)            
กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,810,919.23                  -                            5,782,919.23               -                             

ก าไรก่อนภาษีเงนิได้ 102,234,056.83              91,132,515.46         98,069,536.38             78,908,468.99           
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (20,343,450.51)              (17,272,965.75)        (18,828,631.77)           (14,878,349.01)          
ก าไรส าหรับปี 81,890,606.32                73,859,549.71         79,240,904.61             64,030,119.98           

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ (127,207.71)                   (186,570.58)             -                               -                             

รายการที่จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก าไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั-สุทธิจากภาษีเงินได้ -                                  3,596,037.60           344,282.98                  3,871,517.60             

ก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี (127,207.71)                   3,409,467.02           344,282.98                  3,871,517.60             
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 81,763,398.61                77,269,016.73         79,585,187.59             67,901,637.58           

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81,890,606.32                73,859,549.71         79,240,904.61             64,030,119.98           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                  -                            -                               -                             

81,890,606.32                73,859,549.71         79,240,904.61             64,030,119.98           
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81,763,398.61                77,269,016.73         79,585,187.59             67,901,637.58           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                  -                            -                               -                             

81,763,398.61                77,269,016.73         79,585,187.59             67,901,637.58           

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.40                                0.36                          0.39                             0.32                           
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 202,500,232                   202,500,232            202,500,232                202,500,232              

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

หมายเหตุ  2564  2563  2564  2563
 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81,890,606.32                73,859,549.71         79,240,904.61             64,030,119.98           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                  -                            -                               -                             

81,890,606.32                73,859,549.71         79,240,904.61             64,030,119.98           
การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 81,763,398.61                77,269,016.73         79,585,187.59             67,901,637.58           
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                                  -                            -                               -                             

81,763,398.61                77,269,016.73         79,585,187.59             67,901,637.58           

ก าไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาท) 0.40                                0.36                          0.39                             0.32                           
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 202,500,232                   202,500,232            202,500,232                202,500,232              

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

120 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน:
ก ำไรสุทธิ 81,890,606.32         73,859,549.71       79,240,904.61       64,030,119.98          
รำยกำรปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 20,343,450.51         17,272,965.75       18,828,631.77       14,878,349.01          
ขำดทนุจำกกำรตดัหน้ีสูญลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 700,917.27              123,208.68            700,917.27            123,208.68               

   ส่วนแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วมขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ 51,659.60                353,813.40            51,659.60              287,337.80               
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (5,862,578.83)         (143,596.00)           (5,834,578.83)        (70,813.82)               

   ค่ำเส่ือมรำคำขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 14,907,375.51         10,082,104.41       12,031,005.15       9,247,480.13            
ขำดทนุจำกกำรท ำลำยสินคำ้คงเหลือ -                          2,523,403.46         -                         2,523,403.46            

   ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรโอนกลบัค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (9,147,331.74)         (9,302,062.67)        (9,092,929.76)        (9,045,537.30)          
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 8,368,493.79           9,534,776.49         8,092,279.46         9,282,421.76            

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 21,587.14                (124,187.99)           (442,688.19)           (140,003.20)             
รำยไดจ้ำกกำรไดรั้บยกหน้ี (500,000.00)            -                         -                         -                           
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 2,961,740.00           4,747,387.00         2,646,831.27         4,419,071.00            

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร(ก ำไร)ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 744,199.55              (451,684.16)           670,607.34            (408,756.85)             
กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมสญัญำอนุพนัธ์ (396,181.31)            (49,267.39)             (396,181.31)           (49,267.39)               
ประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้ -                          138,727.74            -                         138,727.74               
(กลบัรำยกำร)ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนังำนโครงกำร (98,982.53)              492,342.53            (194,160.32)           (212,008.34)             

   รำยไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียรับ (370,022.26)            (467,536.63)           (492,390.74)           (634,551.47)             
   รำยไดด้อกเบ้ียดอกเบ้ียจ่ำย 2,761,493.05           2,406,401.03         2,761,493.05         2,384,817.81            

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 116,376,426.07       110,996,345.36     108,571,400.37     96,753,999.00          
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,497,048.87           (33,104,889.95)      7,343,387.59         (27,787,739.98)        
      กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินคำ้คงเหลือ (72,422,796.80)       (5,025,597.16)        (57,603,407.40)      (4,953,201.03)          
หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,812,860.38           25,506,293.02       7,747,499.73         18,160,857.58          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (148,530.00)            (172,696.51)           (148,530.00)           (104,310.00)             
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 53,115,008.52         98,199,454.76       65,910,350.29       82,069,605.57          
เงินสดจ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (1,309,383.00)         -                         (1,309,383.00)        -                           
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ 692,429.25              675,052.25            -                         -                           
จ่ำยภำษีเงินได้ (17,186,678.85)       (18,943,864.95)      (14,042,593.61)      (17,456,804.05)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 35,311,375.92         79,930,642.06       50,558,373.68       64,612,801.52          

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมการด าเนนิงาน:
ก ำไรสุทธิ 81,890,606.32         73,859,549.71       79,240,904.61       64,030,119.98          
รำยกำรปรับกระทบก ำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 20,343,450.51         17,272,965.75       18,828,631.77       14,878,349.01          
ขำดทนุจำกกำรตดัหน้ีสูญลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 700,917.27              123,208.68            700,917.27            123,208.68               

   ส่วนแบง่ (ก ำไร) ขำดทนุจำกเงินลงทนุในบริษทัร่วมขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ 51,659.60                353,813.40            51,659.60              287,337.80               
กลบัรำยกำรขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (5,862,578.83)         (143,596.00)           (5,834,578.83)        (70,813.82)               

   ค่ำเส่ือมรำคำขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 14,907,375.51         10,082,104.41       12,031,005.15       9,247,480.13            
ขำดทนุจำกกำรท ำลำยสินคำ้คงเหลือ -                          2,523,403.46         -                         2,523,403.46            

   ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรโอนกลบัค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (9,147,331.74)         (9,302,062.67)        (9,092,929.76)        (9,045,537.30)          
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 8,368,493.79           9,534,776.49         8,092,279.46         9,282,421.76            

   ค่ำตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำ(ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 21,587.14                (124,187.99)           (442,688.19)           (140,003.20)             
รำยไดจ้ำกกำรไดรั้บยกหน้ี (500,000.00)            -                         -                         -                           
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 2,961,740.00           4,747,387.00         2,646,831.27         4,419,071.00            

   ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร(ก ำไร)ขำดทนุท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 744,199.55              (451,684.16)           670,607.34            (408,756.85)             
กำรปรับปรุงมูลค่ำยติุธรรมสญัญำอนุพนัธ์ (396,181.31)            (49,267.39)             (396,181.31)           (49,267.39)               
ประมำณกำรหน้ีสินจำกค่ำปรับงำนล่ำชำ้ -                          138,727.74            -                         138,727.74               
(กลบัรำยกำร)ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนังำนโครงกำร (98,982.53)              492,342.53            (194,160.32)           (212,008.34)             

   รำยไดเ้งินปันผลดอกเบ้ียรับ (370,022.26)            (467,536.63)           (492,390.74)           (634,551.47)             
   รำยไดด้อกเบ้ียดอกเบ้ียจ่ำย 2,761,493.05           2,406,401.03         2,761,493.05         2,384,817.81            

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 116,376,426.07       110,996,345.36     108,571,400.37     96,753,999.00          
สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
   ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,497,048.87           (33,104,889.95)      7,343,387.59         (27,787,739.98)        
      กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสินคำ้คงเหลือ (72,422,796.80)       (5,025,597.16)        (57,603,407.40)      (4,953,201.03)          
หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัและเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 3,812,860.38           25,506,293.02       7,747,499.73         18,160,857.58          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (148,530.00)            (172,696.51)           (148,530.00)           (104,310.00)             
เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 53,115,008.52         98,199,454.76       65,910,350.29       82,069,605.57          
เงินสดจ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (1,309,383.00)         -                         (1,309,383.00)        -                           
เงินสดรับจำกกำรขอคืนภำษีเงินได้ 692,429.25              675,052.25            -                         -                           
จ่ำยภำษีเงินได้ (17,186,678.85)       (18,943,864.95)      (14,042,593.61)      (17,456,804.05)        

เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 35,311,375.92         79,930,642.06       50,558,373.68       64,612,801.52          

บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (30,201.59)              (79,145.81)             (30,201.59)             (79,145.81)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                         (6,000,000.00)        (6,000,000.00)          
รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         1,000,000.00         4,000,000.00            
รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         -                         3,000,000.00            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่พนกังำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 225,390.21              (284,134.10)           111,939.35            (114,268.46)             
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 21,448.60                727,102.80            481,869.16            727,102.80               

   รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (4,732,987.64)         (4,982,344.54)        (2,673,626.01)        (4,818,987.11)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -                          (244,773.76)           -                         (244,773.76)             
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (490,000.00)            (707,372.40)           (490,000.00)           (707,372.40)             

   ดอกเบ้ียรับรับดอกเบ้ีย 370,022.26              467,536.63            492,390.74            634,551.47               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,636,328.16)         (5,103,131.18)        (7,107,628.35)        (3,602,893.27)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 7,125,240.40           (7,424,589.40)        7,125,240.40         (7,424,589.40)          
   เงินปันผลจ่ำยท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (7,140,000.00)         (7,140,000.00)        (7,140,000.00)        (7,140,000.00)          
   ช ำระคืนค่ำหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (798,568.00)            (474,443.18)           (798,568.00)           (474,443.18)             
จ่ำยดอกเบ้ีย (2,665,342.32)         (2,345,096.68)        (2,665,342.32)        (2,323,513.46)          
จ่ำยเงินปันผล (60,742,336.49)       (50,625,058.00)      (60,742,336.49)      (50,625,058.00)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (64,221,006.41)       (68,009,187.26)      (64,221,006.41)      (67,987,604.04)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (33,545,958.65)       6,818,323.62         (20,770,261.08)      (6,977,695.79)          
ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (127,211.09)            (188,123.86)           -                         -                           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 92,385,265.20         85,755,065.44       69,701,787.88       76,679,483.67          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 58,712,095.46         92,385,265.20       48,931,526.80       69,701,787.88          

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,205,598.42           1,975,247.60         1,205,598.42         1,975,247.60            
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 422,400.00              -                         422,400.00            -                           
โอนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 338,404.86              -                         338,404.86            -                           

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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บริษทั ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

หน่วย: บาท
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกจิการ

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:
เงินฝำกท่ีติดภำระค ้ำประกนัเพ่ิมข้ึน (30,201.59)              (79,145.81)             (30,201.59)             (79,145.81)               
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                          -                         (6,000,000.00)        (6,000,000.00)          
รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         1,000,000.00         4,000,000.00            
รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                         -                         3,000,000.00            
เงินใหกู้ย้ืมระยะยำวแก่พนกังำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 225,390.21              (284,134.10)           111,939.35            (114,268.46)             
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร 21,448.60                727,102.80            481,869.16            727,102.80               

   รับช ำระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยถ์ำวร (4,732,987.64)         (4,982,344.54)        (2,673,626.01)        (4,818,987.11)          
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ -                          (244,773.76)           -                         (244,773.76)             
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (490,000.00)            (707,372.40)           (490,000.00)           (707,372.40)             

   ดอกเบ้ียรับรับดอกเบ้ีย 370,022.26              467,536.63            492,390.74            634,551.47               
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,636,328.16)         (5,103,131.18)        (7,107,628.35)        (3,602,893.27)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:
   เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึนเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 7,125,240.40           (7,424,589.40)        7,125,240.40         (7,424,589.40)          
   เงินปันผลจ่ำยท่ีบริษทัยอ่ยจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยจ่ำยคืนเงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน (7,140,000.00)         (7,140,000.00)        (7,140,000.00)        (7,140,000.00)          
   ช ำระคืนค่ำหุ้นแก่ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยของบริษทัยอ่ยจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (798,568.00)            (474,443.18)           (798,568.00)           (474,443.18)             
จ่ำยดอกเบ้ีย (2,665,342.32)         (2,345,096.68)        (2,665,342.32)        (2,323,513.46)          
จ่ำยเงินปันผล (60,742,336.49)       (50,625,058.00)      (60,742,336.49)      (50,625,058.00)        
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (64,221,006.41)       (68,009,187.26)      (64,221,006.41)      (67,987,604.04)        

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)สุทธิ (33,545,958.65)       6,818,323.62         (20,770,261.08)      (6,977,695.79)          
ผลต่ำงอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (127,211.09)            (188,123.86)           -                         -                           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดตน้ปี 92,385,265.20         85,755,065.44       69,701,787.88       76,679,483.67          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี 58,712,095.46         92,385,265.20       48,931,526.80       69,701,787.88          

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบงบกระแสเงินสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชเ้พ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 1,205,598.42           1,975,247.60         1,205,598.42         1,975,247.60            
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้เพ่ิมข้ึนจำกหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 422,400.00              -                         422,400.00            -                           
โอนสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชไ้ปเป็นท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 338,404.86              -                         338,404.86            -                           

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

124 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  

   

บริษทั ผลธัญญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) “บริษทัฯ” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 4 มกรำคม 2504 และจดทะเบียนแปรสภำพเป็น
บริษทัมหำชนจ ำกดั เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2551 และเขำ้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยต์ั้งแต่วนัท่ี 9 ธนัวำคม 2553 

1.2 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) มีสถำนท่ีประกอบกำร 3 แห่ง ดงัน้ี 

1.2.1 ส ำนกังำนใหญ่ เลขท่ี 1/11 หมู่ท่ี 3 ถนนล ำลูกกำ  ต  ำบลลำดสวำย อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี  

1.2.2 สำขำระยอง เลขท่ี 155/213 ต ำบลทบัมำ อ ำเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 

1.2.3 สำขำเชียงใหม่ เลขท่ี 47/55-57 ถนนโชตนำ ต ำบลชำ้งเผือก อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ 

1.3 บริษทัฯ ประกอบธุรกิจซ้ือมำขำยไปผลิตภณัฑเ์พ่ือควำมปลอดภยั อำชีวอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำน ผลิตภณัฑเ์พ่ือกำรควบคุม 
สภำพแวดลอ้ม และผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ำ 

1.4 บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ย 4 แห่ง ดงัน้ี 

1.4.1 บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำ โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัทย่อยดังกล่ำว ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่ำวได้จดทะเบียนเลิกบริษทักับกระทรวงพำณิชย์แล้วเม่ือวนัท่ี 7 
พฤศจิกำยน 2556 และอยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 

1.4.2 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั ซ่ึงได้จดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 22 มกรำคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจในกำรรับ
ประมูลงำนและขำยสินคำ้ให้กบัหน่วยงำนรำชกำรเก่ียวกบัสินคำ้อำชีวอนำมยัและส่ิงแวดลอ้ม โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 
99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว 

1.4.3 บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ซ่ึงได้จดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยข์องประเทศกมัพูชำเม่ือวนัท่ี 5 กนัยำยน 2556 
ประกอบธุรกิจในกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์และระบบบ ำบดัน ้ ำเพ่ืออุปโภคบริโภค และสัมปทำนน ้ ำประปำเพ่ือชุมชนในประเทศกมัพชูำ 
โดยบริษทัฯ ลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่ำวไดห้ยดุกำรด ำเนิน
ธุรกิจและอยูร่ะหวำ่งรอด ำเนินกำรเลิกบริษทั 

1.4.4 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 17 มีนำคม 2557 เพ่ือประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ  
ก่อสร้ำง และจ ำหน่ำยระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบัระบบบ ำบดัน ้ ำโดยบริษทัฯ ลงทุนในสดัส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียนของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว  

1.5 ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ของบริษทัฯ คือ ตระกูลหวงัธ ำรงและจำรุตั้งตรง 

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิ 

งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินไทย (“มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน”) รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี
ท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชีฯ (“สภำวิชำชีพบญัชี”) และกฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

กำรแสดงรำยกำรในงบกำรเงิน ไดท้  ำข้ึนเพ่ือให้เป็นไปตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม2562 ออกตำมควำมใน
พระรำชบญัญติักำรบญัชี 2543 

งบกำรเงินของบริษทัฯ ไดจ้ดัท ำเป็นภำษำไทย และมีหน่วยเงินตรำเป็นบำท ซ่ึงกำรจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวเป็นไปตำมวตัถุประสงคข์องกำรจดัท ำ
รำยงำนในประเทศ ดงันั้นเพ่ือควำมสะดวกของผูอ่้ำนงบกำรเงินท่ีไม่คุน้เคยกบัภำษำไทย บริษทัฯ ไดจ้ดัท ำงบกำรเงินฉบบัภำษำองักฤษข้ึนโดยแปล
จำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทย 

งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิม เวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 125



  

   

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืน
และน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชี
ท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำก
กำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท  ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

ก. งบกำรเงินรวม ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัน้ี 
          สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) 

บริษทัย่อย   ประเทศ  ลกัษณะของธุรกจิ   2564   2563 
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั ไทย  หยดุด ำเนินธุรกิจและอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี   76.67   76.67 
               

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั   ไทย  รับประมูลงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร   99.99   99.99 
               

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั   กมัพชูำ  หยดุด ำเนินธุรกิจ   100.00   100.00 
 

   
 

 
 

 
 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 

 

ไทย  ประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ ก่อสร้ำง และ
จ ำหน่ำยระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบั

ระบบบ ำบดัน ้ำ  

99.99 

 

99.99 

ข. บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ี
เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค. บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัท่ี 
บริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง. งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ. ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ฉ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และ

แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวน
หลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

126 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  

   

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ผูบ้ริหำรตอ้งใชก้ำรประมำณและขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบ
ต่อกำรก ำหนดนโยบำยและกำรรำยงำนจ ำนวนเงินท่ีเก่ียวกับ สินทรัพย ์หน้ีสิน รำยได้ และค่ำใช้จ่ำย กำรประมำณและข้อสมมติฐำนมำจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต และปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีผูบ้ริหำรมีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลภำยใตส้ภำวกำรณ์แวดลอ้มนั้นซ่ึงไม่อำจอำศยัขอ้มูลจำกแหล่งอ่ืน
และน ำไปสู่กำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรก ำหนดจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้น ๆ ดงันั้นผลท่ีเกิดข้ึนจริงจำกกำรตั้งขอ้สมมติฐำนต่อมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอำจแตกต่ำงไปจำกท่ีประมำณไว ้

ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรจดัท ำงบกำรเงินจะไดรั้บกำรทบทวนอยำ่งสม ่ำเสมอ กำรปรับประมำณกำรทำงบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชี
ท่ีกำรประมำณกำรดงักล่ำวไดรั้บกำรทบทวน หำกกำรปรับประมำณกำรกระทบเฉพำะงวดนั้น ๆ และจะบนัทึกในงวดท่ีปรับและงวดในอนำคต หำก
กำรปรับประมำณกำรกระทบทั้งงวดปัจจุบนัและอนำคต 

กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ท  ำให้เกิดกำรชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสำหกรรม 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวอำจน ำมำซ่ึงควำมไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภำพแวดลอ้มของกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงส่งผลกระทบทำงกำรเงิน
เก่ียวกบัมูลค่ำของสินทรัพย ์ประมำณกำรหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน 

เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิรวม 

ก. งบกำรเงินรวม ไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวำ่ “กลุ่มบริษทัฯ”) ดงัน้ี 
          สัดส่วนเงนิลงทุน (ร้อยละ) 

บริษทัย่อย   ประเทศ  ลกัษณะของธุรกจิ   2564   2563 
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ  ำกดั ไทย  หยดุด ำเนินธุรกิจและอยูร่ะหวำ่งช ำระบญัชี   76.67   76.67 
               

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั   ไทย  รับประมูลงำนกบัหน่วยงำนรำชกำร   99.99   99.99 
               

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ำกดั   กมัพชูำ  หยดุด ำเนินธุรกิจ   100.00   100.00 
 

   
 

 
 

 
 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั 

 

ไทย  ประกอบธุรกิจผลิต ออกแบบ ก่อสร้ำง และ
จ ำหน่ำยระบบเคร่ืองจกัรและวสัดุอุปกรณ์เก่ียวกบั

ระบบบ ำบดัน ้ำ  

99.99 

 

99.99 

ข. บริษทัฯ จะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ี
เขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใชอ้  ำนำจในกำรสัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้

ค. บริษทัฯ น ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯ มีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัย่อย จนถึงวนัท่ี 
บริษทัฯ ส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

ง. งบกำรเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 
จ. ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้ 
ฉ. ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม คือ จ  ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และ

แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิใหม่ 

ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหว่ำงปี 2564 กลุ่มบริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวน
หลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วน
ใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

  

   

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่จะมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงนิที่มีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2565 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงบำงฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหำเท่ำ
เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชี และมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินบำงฉบบัมีกำรให้ขอ้ผอ่นปรนในทำงปฏิบติัหรือขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีจะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ  

4. สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ของกลุ่มบริษทัฯ ไดถื้อปฏิบติัตำมแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ืองมำตรกำรผอ่นปรนชัว่ครำวส ำหรับ
ทำงเลือกเพ่ิมเติมทำงบญัชีเพ่ือรับรองผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

- กำรไม่ตอ้งน ำขอ้มูลท่ีมีกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคต (Forward-looking information) มำใช้ในกำรวดัมูลค่ำของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ตำมวิธีอยำ่งง่ำย (Simplified Approach)  

เน่ืองดว้ยแนวปฏิบติัดงักล่ำวส้ินสุดกำรมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระเมินผลกระทบดงักล่ำว ซ่ึงไม่มีผลกระทบอยำ่งมี
สำระส ำคญัต่องบกำรเงิน ดงันั้นกลุ่มบริษทัฯ จึงไม่ปรับปรุงมูลค่ำลูกหน้ีกำรคำ้ในปี 2564 

กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 

รายได้จากการขาย 

รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัฯ ไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือ เม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ รำยไดจ้ำก
กำรขำยแสดงตำมมูลค่ำท่ีไดรั้บหรือคำดวำ่จะไดรั้บส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลด โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

รายได้จากการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและการให้บริการติดตั้งระบบบ าบัดน า้ 

รำยไดแ้ละตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำจะรับรู้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำร โดยวิธีกำรในกำรวดั
ระดบัควำมกำ้วหน้ำของงำนท่ีท ำเสร็จใช้วิธีประเมินผลควำมส ำเร็จของงำนท่ีส่งมอบโดยอำ้งอิงขอ้มูลจำกผูค้วบคุมโครงกำรของกลุ่มบริษทัฯ (วิธี
ผลผลิต) 

รำยไดจ้ำกกำรจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ำส ำหรับโครงกำรท่ีมีมูลค่ำต  ่ำและระยะเวลำท ำงำนสั้น และยงั
ไม่ไดโ้อนกำรควบคุมในสินทรัพยท่ี์เกิดข้ึนให้กบัลูกคำ้ จะรับรู้เม่ือให้บริกำรแลว้เสร็จ 

ตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ ำท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัให้เสร็จส้ินตำม
สัญญำรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัทีเม่ือมีกำรปฏิบติังำน ตน้ทุนจำกกำรก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้นและกำรให้บริกำรติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ำ
ประกอบดว้ยตน้ทุนค่ำวสัดุ ค่ำแรงงำน ค่ำรับเหมำช่วง ค่ำท่ีปรึกษำ ค่ำบริกำรและค่ำใชจ่้ำยอ่ืน  

สินทรัพย์ท่ีเกิดจากสัญญา และหนีสิ้นท่ีเกิดจากสัญญา 

รำยไดท่ี้รับรู้แล้วแต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสัญญำ” ภำยใตลู้กหน้ีหมุนเวียนอ่ืน ในงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกิจกำรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำกเง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้ห้บริกำรเสร็จส้ินและลูกคำ้รับ
มอบงำน 

จ ำนวนเงินท่ีกิจกำรได้รับหรือมีสิทธิได้รับจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งโอนสินคำ้หรือบริกำรให้กบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น “หน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ” 
ภำยใตเ้จำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสญัญำเสร็จส้ิน  

รายได้จากการให้บริการอ่ืน 

 กลุ่มบริษทัฯ รับรู้รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรเม่ือไดใ้ห้บริกำรแลว้เสร็จ 

ดอกเบีย้และรายได้อ่ืน 

 ดอกเบ้ียและรำยไดอ่ื้นบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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ค่าใช้จ่าย 

 ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงถึงจ ำนวนเงินท่ีลูกคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรับกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ก ลุ่ มบ ริษัท ฯ  ใ ช้ วิ ธี ก ำ ร อ ย่ ำ ง ง่ ำ ย  ( Simplified Approach)  ต ำมม ำต รฐ ำนก ำ ร ร ำ ย ง ำนท ำ งก ำ ร เ งิ นฉบับ ท่ี  9 ในก ำ ร วัด มู ล ค่ ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
ลูกหน้ีกำรคำ้  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

การจัดประเภทรายการ 

กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำม
สญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 
- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์
เหล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไร
หรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 
- ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำม

โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยได้
ดอกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะ
รับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

128 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  

   

ค่าใช้จ่าย 

 ค่ำใชจ่้ำยบนัทึกในก ำไรขำดทุนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

ลูกหน้ีกำรคำ้ 

ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงถึงจ ำนวนเงินท่ีลูกคำ้จะตอ้งช ำระส ำหรับกำรขำยสินคำ้และกำรให้บริกำรตำมปกติของธุรกิจ 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยจ ำนวนเงินของส่ิงตอบแทนท่ีปรำศจำกเง่ือนไขในกำรไดรั้บช ำระ ในกรณีท่ีมีส่วนประกอบดำ้นกำร
จดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญัจะรับรู้ดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของส่ิงตอบแทน 

ก ลุ่ มบ ริษัท ฯ  ใ ช้ วิ ธี ก ำ ร อ ย่ ำ ง ง่ ำ ย  ( Simplified Approach)  ต ำมม ำต รฐ ำนก ำ ร ร ำ ย ง ำนท ำ งก ำ ร เ งิ นฉบับ ท่ี  9 ในก ำ ร วัด มู ล ค่ ำ 
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน ซ่ึงก ำหนดให้พิจำรณำผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนตลอดอำยหุน้ีและรับรู้ผลขำดทุนตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำร
ลูกหน้ีกำรคำ้  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงิน 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวดัมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงนิและหนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

การจัดประเภทรายการ 

กำรจดัประเภทรำยกำรข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจ (Business Model) ของกิจกำรในกำรจดักำรสินทรัพยท์ำงกำรเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตำม
สญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัฯ จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมลกัษณะกำรวดัมูลค่ำดงัน้ี 

- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม (ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือผำ่นก ำไรหรือขำดทุน) และ 
- รำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีเฉพำะเม่ือกลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในกำรบริหำรสินทรัพย์
เหล่ำนั้น 

ตรำสำรทุนสำมำรถจ ำแนกและไม่สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมประเภทของกำรวดัมูลค่ำไดส้องประเภท ไดแ้ก่ กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน (FVPL) หรือกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (FVOCI) ซ่ึงไม่สำมำรถจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ไปไวใ้นก ำไรหรือขำดทุน
ในภำยหลงั  

การวัดมูลค่า 

ในกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน
ก ำไรหรือขำดทุนดว้ยมูลค่ำยติุธรรม บวกหรือหักดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักำรไดม้ำหรือกำรออกสินทรัพยท์ำงกำรเงินหรือ
หน้ีสินทำงกำรเงินนั้น ตน้ทุนกำรท ำรำยกำรของสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุนนั้นรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไร
หรือขำดทุน 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรหน้ีท ำได ้3 วิธี โดยข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทตรำสำรหน้ีของกลุ่มบริษทั 
- ราคาทุนตัดจ าหน่าย - สินทรัพยท์ำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นตำม

โมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ำรถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินเพ่ือรับกระแสเงินสดตำมสญัญำ และขอ้ก ำหนดตำมสญัญำของสินทรัพย์
ทำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้รำยได้
ดอกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใช้วิธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรจะ
รับรู้โดยตรงในก ำไรหรือขำดทุนและแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน พร้อมกบัก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยกำรขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นก ำไรหรือขำดทุน 

  

   

- มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรม ผ่ านก า ไ รข าดทุน เบ็ ด เ ส ร็ จ อ่ืน  ( FVOCI)  -  สินท รัพย์ท ำ งก ำร เ งิ นต้อ ง วัดมู ล ค่ ำ ด้ ว ยมู ล ค่ ำ ยุ ติ ธ ร รม 
ผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเม่ือกลุ่มบริษทัฯ ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินตำมโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือรับกระแสเงินสดตำม
สัญญำและเพ่ือขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงิน และขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินซ่ึงท ำให้เกิดกระแสเงินสด ซ่ึงเป็นกำรจ่ำย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไว ้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินรับรู้ผ่ำน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ยกเวน้ รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ รำยไดด้อกเบ้ีย และก ำไรขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้
เป็นก ำไรหรือขำดทุน เม่ือมีกำรตดัรำยกำรสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ก ำไรหรือขำดทุนสะสมท่ีเคยรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
จะตอ้งจดัประเภทรำยกำรใหม่เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืน รำยไดด้อกเบ้ียจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
ดงักล่ำวตอ้งค ำนวณโดยใชวิ้ธีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบก ำไรขำดทุน 

- มู ลค่ ำยุ ติ ธ รรม ผ่ านก า ไ รห รือขาดทุน  ( FVPL)  -  สินท รัพย์ท ำ งก ำร เ งิน ท่ี ไม่ เ ข้ำ เ ง่ื อนไขก ำรวัดมู ลค่ ำ ด้ว ย ร ำค ำทุน 
ตดัจ ำหน่ำยหรือ FVOCI ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ก ำไรหรือขำดทุนท่ีเกิดจำกตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำ FVPL 
จะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน และแสดงรำยกำรสุทธิในก ำไร/(ขำดทุน)อ่ืนในรอบระยะเวลำท่ีเกิดรำยกำร 

กำรวดัมูลค่ำในภำยหลงัของตรำสำรทุนตอ้งแสดงตรำสำรทุนโดยใชมู้ลค่ำยติุธรรม และบนัทึกก ำไรขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรม
เขำ้ก ำไรหรือขำดทุน หรือก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ข้ึนอยูก่บักำรจดัประเภทของตรำสำรทุน 

ตรำสำรอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมูลค่ำดว้ยวิธีมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุนยกเวน้สญัญำอนุพนัธ์ท่ีใชส้ ำหรับกำรป้องกนัควำมเส่ียง 

เงินปันผลท่ีไดรั้บจำกเงินลงทุนจะรับรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุนโดยแสดงรำยกำรเป็นรำยไดอ่ื้นเม่ือกลุ่มบริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไดรั้บเงินปันผล 

กำรด้อยค่ำ 

ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยวิธีรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย หรือสินทรัพยท์ำงกำรเงินประเภทตรำสำรหน้ีท่ี
วดัมูลค่ำด้วยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพยท่ี์เกิดจำกภำระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญำค ้ำประกนัทำงกำรเงิน 
ประเมินโดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีทัว่ไป (General approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุน
จำกกำรดอ้ยค่ำ โดยมีขอ้ยกเวน้ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ ซ่ึงกลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีกำรอยำ่งง่ำย (Simplified approach) ในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือผลขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ 

สินคำ้คงเหลือ 

 สินคำ้ส ำเร็จรูปและงำนระหว่ำงท ำแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ ตน้ทุนของ
สินคำ้ ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนในกำรดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือให้สินคำ้อยูใ่นสถำนท่ีและสภำพปัจจุบนั  

มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำท่ีจะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยท่ีจ  ำเป็นในกำรขำย  

 ส ำรองค่ำเผ่ือสินคำ้เส่ือมสภำพจะตั้งข้ึนโดยพิจำรณำจำกสินคำ้ท่ีเส่ือมสภำพหรือสินคำ้ท่ีเก็บไวน้ำน 

เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

เงินลงทุนในตรำสำรทุนท่ีไม่อยูใ่นควำมตอ้งกำรของตลำดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในรำคำทุนสุทธิจำกค่ำเผ่ือ         กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

บริษทัฯ จะทดสอบกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่เงินลงทุนนั้นอำจมีกำรดอ้ยค่ำเกิดข้ึน ถำ้รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนสูงกวำ่มูลค่ำท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บคืน รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำจะบนัทึกรวมอยูใ่นก ำไรหรือขำดทุน 

ในกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจำกกำรจ ำหน่ำยกบัรำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน
ทนัที เม่ือเงินลงทุนในตรำสำรทุนมีกำรจ ำหน่ำยเพียงบำงส่วน รำคำตำมบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ  ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักจำก
จ ำนวนหลกัทรัพยท่ี์จ  ำหน่ำย 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)  

 อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสมของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
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กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ ำนวนปี) 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน  5 
ยำนพำหนะ  5 
สำธำรณูปโภค  10 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล  5 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 5 ปี 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 3 ปี 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยำ่ง  ทั้งน้ีไม่ได้
มีไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ  

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยต์ำมควำมเหมำะสม ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนระหว่ำงงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้น
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ ได้ประโยชน์กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัฯ ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์และ
จะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำกลุ่มบริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 
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กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  อำยุกำรให้ประโยชน์ (จ ำนวนปี) 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน  3 - 5 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน  5 
ยำนพำหนะ  5 
สำธำรณูปโภค  10 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขดุเจำะบำดำล  5 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ญัญำขำยน ้ ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 5 ปี 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่ำ  ตำมอำยสุญัญำระยะเวลำ 3 ปี 

อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนไดแ้ก่อสังหำริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหำประโยชน์จำกรำยไดค้่ำเช่ำหรือจำกมูลค่ำท่ีเพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอยำ่ง  ทั้งน้ีไม่ได้
มีไวเ้พ่ือขำยตำมปกติธุรกิจหรือจดัหำสินคำ้หรือให้บริกำรหรือใชใ้นกำรบริหำรงำน   

อสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 

กลุ่มบริษทัฯ ไดป้ระมำณอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์ดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร  20 - 30 

ค่ำเส่ือมรำคำ 

ค่ำเส่ือมรำคำค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑอ์ำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ  

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำนและไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน และสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

กลุ่มบริษทัฯ ไดมี้กำรทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรให้ประโยชน์ของสินทรัพยต์ำมควำมเหมำะสม ณ ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

กำรซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำจะรับรู้ในก ำไรขำดทุนระหว่ำงงวดบญัชีท่ีเกิดรำยกำรข้ึน ตน้ทุนของกำรปรับปรุงให้ดีข้ึนท่ีส ำคญัจะบนัทึกรวมไวใ้น
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ำกมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่ว่ำกำรปรับปรุงนั้นจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ ได้ประโยชน์กลบัคืนมำมำกกว่ำกำรใช้
ประโยชน์โดยไม่มีกำรปรับปรุงสินทรัพยท่ี์ไดม้ำ กำรปรับปรุงหลกัจะตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ท่ีเหลืออยูข่องสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และค่ำตดัจ ำหน่ำย 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัฯ ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย ์และ
จะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำกลุ่มบริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำร
ตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี 

  

อำยุกำรให้ประโยชน์ 
(จ ำนวนปี) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์  5 

 

 

 

  

   

กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์

ทุกวนัที่ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน กลุ่มบริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชี
ของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์
แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย ์กลุ่มบริษทัฯ ประมำณกำรกระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะได้รับ
จำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพตลำดปัจจุบนัของเงิน
สดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงัพิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำย กลุ่ม
บริษทัฯใช้แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีที่สุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย  ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำรสำมำรถจะได้มำจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเต็มใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำ
กนัได้อย่ำงเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

กลุ่มบริษทัฯ จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในก ำไรขำดทุน 

ผลประโยชน์ของพนกังำน 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสงัคมเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินกำรจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพท่ีเป็นแผนจ่ำยสมทบท่ีก ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวเ้ป็นกองทุนโดยสินทรัพยข์องกองทุนแยกออก
จำกสินทรัพยข์องกลุ่มบริษทัฯ กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสมทบเขำ้กองทุนจำกทั้งพนกังำนและกลุ่มบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง เงินจ่ำยสมทบ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพและภำระหน้ีสินตำมโครงกำรสมทบเงินจะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในก ำไรขำดทุนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน - โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้และผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

หน้ีสินผลประโยชน์พนักงำนส่วนท่ีเป็นเงินชดเชยตำมกฎหมำยแรงงำนและผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน  (รำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ) บนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยกุำรท ำงำนของพนกังำน โดยกำรประมำณจ ำนวนเงินผลประโยชน์ในอนำคตท่ีพนกังำนจะไดรั้บจำก
กำรท ำงำนให้กบักลุ่มบริษทัฯ ตลอดระยะเวลำท ำงำนถึงปีท่ีเกษียณอำยุงำน /ปีท่ีปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำในอนำคตตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั โดยผลประโยชน์ดงักล่ำวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนั อตัรำคิดลดใชอ้ตัรำผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบำลเป็นอตัรำอำ้งอิงเร่ิมตน้ กำร
ประมำณกำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) 

เม่ือขอ้สมมติท่ีใช้ในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัมีกำรเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัฯ รับรู้ผลก ำไร(ขำดทุน) จำกกำรประมำณกำร
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวใ้นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและส ำหรับผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำนในก ำไรหรือขำดทุน 

สญัญำเช่ำ 

สัญญาเช่า - กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ เช่า 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำ กลุ่มบริษทัฯ ประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบด้วยสัญญำเช่ำหรือไม่ โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือ
ประกอบดว้ยสญัญำเช่ำ ถำ้สญัญำเช่ำนั้นเป็นกำรให้สิทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุส ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำโดยใช้รำคำทุน ซ่ึง
ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก ปรับปรุงดว้ยกำรจ่ำยช ำระใด ๆ ตำมสญัญำเช่ำ ณ วนัท่ีสญัญำเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญำเร่ิมมีผล ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกใด ๆ ท่ีเกิดข้ึน และประมำณกำรตน้ทุนท่ีจะเกิดข้ึนส ำหรับผูเ้ช่ำในกำรร้ือและกำรขนยำ้ยสินทรัพย์
อำ้งอิง กำรบูรณะสถำนท่ีตั้งของสินทรัพยอ์ำ้งอิง หรือกำรบูรณะสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้อยูใ่นสภำพตำมท่ีก ำหนดไว ้หกัดว้ยส่ิงจูงใจตำมสญัญำเช่ำท่ีไดรั้บ
ใด ๆ 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ียงัไม่ได้จ่ำยช ำระ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำ เร่ิมมีผล ซ่ึงคิดลดดว้ยอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมนยัของสญัญำเช่ำหำกอตัรำนั้นสำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ แต่หำกอตัรำนั้นไม่สำมำรถก ำหนดไดทุ้กเม่ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งใชอ้ตัรำดอกเบ้ีย
กำรกูย้มืส่วนเพ่ิมของกลุ่มบริษทัฯ 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำ เร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่

จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิกสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดั
มูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสญัญำเช่ำโอนควำม
เป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัฯ จะใช้
สิทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
อำ้งอิง อำยกุำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้พิจำรณำโดยใช้หลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใช้ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และ
อุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
ดงัต่อไปน้ี 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสญัญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ  ำนวนเงินของกำรวดั
มูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจน
เป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ  ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไร
หรือขำดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัฯ อำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 
เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต  ่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 

สัญญาเช่า -  กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้นโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิง ท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บว่ำสัญญำเช่ำมีกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หำกเป็นไปตำมนั้น สญัญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น สญัญำ
เช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอด
รวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ
โดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรก
และจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 
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กำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ ประกอบดว้ย 
- กำรจ่ำยช ำระคงท่ี รวมถึงกำรจ่ำยช ำระคงท่ีโดยเน้ือหำ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำเช่ำผนัแปรท่ีข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัรำ ซ่ึงกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรกใชด้ชันีหรืออตัรำ ณ วนัท่ีสญัญำเช่ำ เร่ิมมีผล 
- จ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- รำคำใช้สิทธิเลือกซ้ือ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัฯ จะใช้สิทธิเลือกซ้ือนั้น โดยรำคำดงักล่ำวเป็นค่ำเช่ำท่ีคำดวำ่

จะตอ้งจ่ำยช ำระในระยะกำรต่อสญัญำตำมสิทธิเลือกซ้ือ และ 
- กำรจ่ำยช ำระค่ำปรับเพ่ือกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ หำกมีควำมแน่นอนอยำ่งสมเหตุสมผลวำ่กลุ่มบริษทัฯ จะยกเลิกสญัญำเช่ำ 

กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งวดัมูลค่ำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดั
มูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ กลุ่มบริษทัฯ จะคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชโ้ดยใชวิ้ธีเส้นตรงนบัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชห้รือวนัส้ินสุดอำยสุญัญำเช่ำแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน อยำ่งไรก็ตำม หำกสญัญำเช่ำโอนควำม
เป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงให้แก่กลุ่มบริษทัฯ เม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ หรือหำกรำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชส้ะทอ้นว่ำกลุ่มบริษทัฯ จะใช้
สิทธิเลือกซ้ือ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งคิดค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้จำกวนัท่ีสญัญำเช่ำเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดอำยกุำรใชป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
อำ้งอิง อำยกุำรใช้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้พิจำรณำโดยใช้หลกักำรเดียวกนักบักำรพิจำรณำอำยกุำรใช้ประโยชน์ของท่ีดิน อำคำร และ
อุปกรณ์  

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตอ้งมีกำรวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะตอ้งจ่ำยช ำระในอนำคต ซ่ึงอำจเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง
ดงัต่อไปน้ี 

- กำรเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรำท่ีใชใ้นกำรก ำหนดกำรจ่ำยช ำระเหล่ำนั้น 
- กำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนเงินท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยช ำระภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ 
- กลุ่มบริษทัฯ เปล่ียนแปลงกำรประเมินกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ สิทธิกำรต่อสญัญำ และสิทธิเลือกในกำรยกเลิกสญัญำเช่ำ 

เม่ือหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถูกวดัมูลค่ำใหม่เพ่ือสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงของกำรจ่ำยช ำระตำมสญัญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ  ำนวนเงินของกำรวดั
มูลค่ำของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำใหม่ โดยกำรปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้อยำ่งไรก็ตำม ถำ้มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชมี้มูลค่ำลดลงจน
เป็นศูนยแ์ลว้ และมีกำรลดลงเพ่ิมเติมจำกกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งรับรู้จ  ำนวนคงเหลือของกำรวดัมูลค่ำใหม่ในก ำไร
หรือขำดทุน 

สัญญาเช่าระยะส้ัน และสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์มีมูลค่าต า่ 

กลุ่มบริษทัฯ อำจเลือกท่ีจะไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้และหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำระยะสั้น ซ่ึงเป็นสัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 
เดือนหรือน้อยกว่ำ หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต  ่ำ กลุ่มบริษทัฯ รับรู้กำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญำเช่ำดงักล่ำวเป็น
ค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุญัญำเช่ำ 

 

สัญญาเช่า -  กรณีกลุ่มบริษัทฯ เป็นผู้ให้เช่า 

กลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำเม่ือเร่ิมแรกว่ำแต่ละสัญญำเช่ำเป็นสัญญำเช่ำเงินทุนหรือสัญญำเช่ำด ำเนินงำน ในกำรจ ำแนกประเภทสัญญำเช่ำแต่ละคร้ัง กลุ่ม
บริษทัฯ ตอ้งประเมินว่ำสัญญำนั้นโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยอ์ำ้งอิง ท่ีผูเ้ป็นเจำ้ของพึงไดรั้บว่ำสัญญำเช่ำมีกำรโอน
ควำมเส่ียงและผลตอบแทนทั้งหมดหรือไม่ หำกเป็นไปตำมนั้น สญัญำเช่ำดงักล่ำวจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำเงินทุน หรือหำกไม่เป็นไปตำมนั้น สญัญำ
เช่ำดงักล่ำวจะจดัประเภทเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำน 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำเงินทุนบนัทึกเป็นลูกหน้ีสัญญำเช่ำเงินทุนดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ ผลต่ำงระหว่ำงยอด
รวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กบัมูลค่ำปัจจุบนัของลูกหน้ีบนัทึกเป็นรำยไดท้ำงกำรเงินคำ้งรับ รำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำระยะยำวรับรู้ตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ
โดยใชวิ้ธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะทอ้นอตัรำผลตอบแทนคงท่ีทุกงวด ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยูใ่นกำรวดัมูลค่ำลูกหน้ีสญัญำเช่ำทำงกำรเงินเร่ิมแรก
และจะทยอยรับรู้โดยลดจำกรำยไดต้ลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

สินทรัพยท่ี์ให้เช่ำตำมสญัญำเช่ำด ำเนินงำนรวมแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงินในส่วนท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ และตดัค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำร
ให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์ว้ยเกณฑเ์ดียวกนักบัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รำยไดค้่ำเช่ำ (สุทธิจำก
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ำยให้แก่ผูเ้ช่ำ) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลำกำรให้เช่ำ 

 

  

   

เงินตรำต่ำงประเทศ 

สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน และสกุลเงินท่ีใช้ในการรายงาน 

งบกำรเงินของแต่ละกิจกำรภำยในกลุ่มบริษทัฯ แสดงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน ซ่ึงเป็นสกุลเงินในสภำวะแวดลอ้มทำงเศรษฐกิจท่ีกิจกำรนั้น
ประกอบกิจกำร งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ แสดงสกุลเงินท่ีใช้ในกำรรำยงำนเป็นสกุลเงินบำท เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎระเบียบของหน่วยงำนใน
ประเทศไทย โดยสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ และบริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั, บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั และ บริษทั ผล 
วอเตอร์ จ ำกดั เป็นสกุลเงินบำท และของ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั เป็นสกุลเงินดอลล่ำร์สหรัฐ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รำยกำรบญัชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรแปลงค่ำบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตรำต่ำงประเทศท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนเดิม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน แปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใช้
ในกำรด ำเนินงำนโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร  

การแปลงค่างบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทัฯ ไดถู้กแปลงค่ำเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นกำรรำยงำน โดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนดงัต่อไปน้ี 
- สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำปิด ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 
- รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยของกลุ่มบริษทัฯ แปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำถวัเฉล่ียระหวำ่งปี ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
- ทุนเรือนหุ้นแปลงค่ำโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำรเร่ิมแรก 

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปล่ียนจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน จะรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรำยกำรผลต่ำงจำกอตัรำแลกเปล่ียนใน
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น จนกวำ่จะมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนนั้นออกไป 

รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ หรือถูกควบคุม
โดยกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบักลุ่มบริษทัฯ และ                   บริษทัฯ ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ 
ในกำรพิจำรณำควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ แต่ละรำยกำร บริษทัฯ ค ำนึงถึงเน้ือหำของควำมสัมพนัธ์มำกกว่ำ
รูปแบบทำงกฏหมำย 

ประมำณกำรหน้ีสิน 

กลุ่มบริษทัฯ จะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่นอนวำ่กลุ่มบริษทัฯ จะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และ            กลุ่มบริษทัฯ สำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผูกพนั
นั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

ภำษีเงินได ้

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับงวดประกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษี     เงินไดร้อกำรตดับญัชี
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน เวน้แต่ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีในส่วนท่ีเก่ียวกบัรำยกำรท่ีบนัทึกในส่วนของ   ผูถื้อหุ้นให้รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภำษีเงินได้ปัจจุบนัได้แก่ภำษีท่ีคำดว่ำจะจ่ำยช ำระหรือได้รับช ำระ โดยค ำนวณจำกก ำไรหรือขำดทุนประจ ำงวดท่ีตอ้งเสียภำษี โดยใช้อตัรำภำษีท่ี
ประกำศใชห้รือท่ีคำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ตลอดจนกำรปรับปรุงทำงภำษีท่ีเก่ียวกบัรำยกำรในงวดก่อน ๆ  

ภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีบนัทึกโดยค ำนวณจำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีเกิดข้ึนระหว่ำงมูลค่ำตำมบญัชีและและมูลค่ำฐำนภำษี  ของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวต่อไปน้ี 
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- ผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้หำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีใน
อนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ี
คำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอน
และอำจท ำให้จ  ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำย
ในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยูบ่น
พ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่  กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้
ในงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี  จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลง
เท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง  

ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอก
ในระหวำ่งปี และก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสำมญัทั้งหมด 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่
มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ 
จะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำ เป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอน
เสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

134 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  

   

- ผลแตกต่ำงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจกำรร่วมคำ้หำกเป็นไปไดว้่ำจะไม่มีกำรกลบัรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีใน
อนำคตอนัใกล ้

ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีวดัมูลค่ำโดยใช้อตัรำภำษีท่ีคำดว่ำจะใช้กบัผลแตกต่ำงชัว่ครำวเม่ือมีกำรกลบัรำยกำรโดยใช้อตัรำภำษีท่ีประกำศใชห้รือท่ี
คำดวำ่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ในกำรก ำหนดมูลค่ำของภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  กลุ่มบริษทัฯ ตอ้งค ำนึงถึงผลกระทบของสถำนกำรณ์ทำงภำษีท่ีไม่แน่นอน
และอำจท ำให้จ  ำนวนภำษีท่ีตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช ำระ กลุ่มบริษทัฯ เช่ือวำ่ไดต้ั้งภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยเพียงพอส ำหรับภำษีเงินไดท่ี้จะจ่ำย
ในอนำคต ซ่ึงเกิดจำกกำรประเมินผลกระทบจำกหลำยปัจจยั รวมถึง กำรตีควำมทำงกฎหมำยภำษี และจำกประสบกำรณ์ในอดีต  กำรประเมินน้ีอยูบ่น
พ้ืนฐำนกำรประมำณกำรและขอ้สมมติฐำน และอำจจะเก่ียวขอ้งกบักำรตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอนำคต  ขอ้มูลใหม่ ๆ อำจจะท ำให้กลุ่มบริษทัฯ 
เปล่ียนกำรตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัควำมเพียงพอของภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยท่ีมีอยู ่  กำรเปล่ียนแปลงในภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำยจะกระทบต่อค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้
ในงวดท่ีเกิดกำรเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีสำมำรถหกักลบไดเ้ม่ือกิจกำรมีสิทธิตำมกฎหมำยท่ี  จะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงิน
ไดข้องงวดปัจจุบนัมำหักกลบกบัหน้ีสินภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงำนจดัเก็บภำษีหน่วยงำนเดียวกนัส ำหรับ
หน่วยภำษีเดียวกนัหรือหน่วยภำษีต่ำงกนั ส ำหรับหน่วยภำษีต่ำงกนันั้นกิจกำรมีควำมตั้งใจจะจ่ำยช ำระหน้ีสินและสินทรัพยภ์ำษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ำยช ำระหน้ีสินในเวลำเดียวกนั  

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำก ำไรเพ่ือเสียภำษีในอนำคตจะมีจ ำนวนเพียงพอกบักำรใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวดงักล่ำว  สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะถูกปรับลดลง
เท่ำท่ีประโยชน์ทำงภำษีจะมีโอกำสถูกใชจ้ริง  

ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสำมญัดว้ยจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยบุคคลภำยนอก
ในระหวำ่งปี และก ำไรต่อหุ้นปรับลดค ำนวณจำกจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีรวมสมมติฐำนว่ำหุ้นสำมญัเทียบเท่ำปรับลดไดถู้กแปลงเป็น
หุ้นสำมญัทั้งหมด 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 

มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำร
ท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัฯใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดั
มูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่
มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ 
จะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด  

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูล
ท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน  

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำ เป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอน
เสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงินผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

  

   

ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ของลูกหนีก้ารค้า 

ในกำรประมำณค่ำเผื่อผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผล
ขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน                ในอดีต อำยุของหน้ีที่คงคำ้งและ
สภำวะเศรษฐกิจที่คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ที่มีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตที่คล ้ำยคลึงกนั  เป็นตน้  ทั้งน้ี  ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัฯ และกลุ่มบริษทัฯ อำจไม่ได้บ่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ที่เกิดข้ึน
จริงในอนำคต 

ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของสินคำ้จำกผลขำดทุนท่ีอำจเกิดข้ึน ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณ
กำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนโดยใช้กำรวิเครำะห์อำยุสินค้ำคงเหลือ และสถำนะกำรขำยของสินคำ้คงเหลือรำยตวัในปัจจุบนั อย่ำงไรก็ตำม 
กำรใช้ประมำณกำรและขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนั อำจมีผลต่อกำรเปล่ียนแปลงจ ำนวนค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือในอนำคต 

อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน อำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรใช้งำนและ
มูลค่ำซำกเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยุกำรใช้งำนและมูลค่ำซำกใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึก
ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยได้และค่ำใช้จ่ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณอาย ุ

กลุ่มบริษทัฯ มีขอ้ผูกมดัในกำรให้ประโยชน์แก่พนักงำนหลงัเกษียณอำยุ/ปฏิบตัิงำนครบก ำหนดเวลำ โดยหน้ีที่มีต่อพนักงำนเป็นไปตำม
กฎหมำยแรงงำนไทยและนโยบำยของบริษทัฯ ประมำณกำรหน้ีสินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐำนะกำรเงินเป็นมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์ของพนักงำนที่ค  ำนวณด้วยวิธีคณิตศำสตร์ประกนัภยัจำกหลำยสมมติฐำน สมมติฐำนที่ใช้ในกำรประเมินค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์
ของพนักงำนสุทธิประจ ำงวดได้รวมถึงอตัรำคิดลด อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนพนักงำน และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนักงำนและ
อ่ืน ๆ กำรเปล่ียนแปลงในอตัรำเหล่ำน้ีมีผลต่อประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยที่เก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์ของพนักงำนสุทธิ ในทุกปีกลุ่มบริษทัฯ จะมี
กำรทบทวนสมมติฐำนดงักล่ำว เช่น อตัรำคิดลดที่เหมำะสม ซ่ึงควรสะทอ้นถึงอตัรำดอกเบ้ียที่ควรน ำมำใช้ในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิ
ของกระแสเงินสดจ่ำยในอนำคตที่คำดว่ำจะตอ้งจ่ำยให้กบัพนักงำน ในกำรประเมินอตัรำคิดลดที่เหมำะสม กลุ่มบริษทัฯ จะพิจำรณำโดย
เทียบเคียงกบัอตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลระยะยำว 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและตราสารอนุพันธ์ 

มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงไม่มีกำรซ้ือขำยในตลำดซ้ือขำยคล่องวดัมูลค่ำโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ กลุ่มบริษทัฯ ใช้ดุลยพินิจ
ในกำรเลือกวิธีกำรและตั้งขอ้สมมติฐำนซ่ึงส่วนใหญ่อำ้งอิงจำกสถำนะของตลำดท่ีมีอยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

5. รำยกำรบัญชีกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัได้แก่บุคคลหรือกิจกำรต่ำง ๆ ที่มีควำมเก่ียวขอ้งกบักลุ่มบริษทัฯ และบริษทัฯ โดยกำรเป็นผูถื้อหุ้นหรือมีผูถื้อ
หุ้นร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรที่มีข้ึนกบับุคคลหรือกิจกำรที่เก่ียวขอ้งกนัได้ก  ำหนดข้ึนโดยใช้รำคำตลำดหรือในรำคำที่ตกลงกนั
ตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ   

รำยละเอียดควำมสัมพนัธ์ที่กลุ่มบริษทัฯ  มีกบับุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งกนัซ่ึงมีกำรควบคุม หรือเป็นกิจกำรที่บริษทัฯ ควบคุม หรือเป็น
บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีรำยกำรบญัชีกบักลุ่มบริษทัฯ มีดงัน้ี 

 

 

 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 135



  

   

5.1 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษทั 
บริษทัย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั  กมัพชูำ  ถือหุ้น  หยดุด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจ 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั:       
 บริษทั บีแอนดพี์ อกริ โปรดกัส์ จ ำกดั  ไทย  กรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ไทยไบโอเล็กซ์ จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 

5.2 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษทัย่อย         

บริษทั ผล พำลำเดยีม จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  1,218,814.36  624,754.10 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  ร้อย
ละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  26,235,515.92  32,428,791.51 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมตำม
ขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,560,000.00  1,560,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  14,133.44  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
1,004,717.81 

 
2,225,191.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  ร้อย
ละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,800,000.00  1,800,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  300,000.00  720,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ขำยทรัพยสิ์น -  -  467,289.72  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  -  171,598.58  รำคำตำมตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  168,942.45  212,079.40  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ -  -  9,200.00  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  -  67,040.45  รำคำทุน 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          
ขำยสินคำ้ 537,068.00  22,250.00  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,000.00  -  -  -  รำคำตลำด 

 

5.3 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
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5.1 กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ประกอบดว้ย 

กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  ประเทศ  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์  สถำนะบริษทั 
บริษทัย่อย:       
 บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  อยูร่ะหวำ่งกำรช ำระบญัชี 
 บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั  กมัพชูำ  ถือหุ้น  หยดุด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั  ไทย  ถือหุ้น  ด ำเนินธุรกิจ 
บริษทัที่เกีย่วข้องกนั:       
 บริษทั บีแอนดพี์ อกริ โปรดกัส์ จ ำกดั  ไทย  กรรมกำรร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 
 บริษทั ไทยไบโอเล็กซ์ จ ำกดั  ไทย  ผูถื้อหุ้นร่วมกนั  ด ำเนินธุรกิจ 

5.2 รำยกำรบญัชีท่ีมีสำระส ำคญัระหวำ่งบริษทัฯ กบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท  

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร   

 2564  2563  2564  2563  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
บริษทัย่อย         

บริษทั ผล พำลำเดยีม จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  1,218,814.36  624,754.10 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  ร้อย
ละ 5 - 15 

ขำยสินคำ้ -  -  26,235,515.92  32,428,791.51 
 

รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมตำม
ขอ้ตกลง  

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,560,000.00  1,560,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  14,133.44  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
ขำยสินคำ้ - 

 
- 

 
1,004,717.81 

 
2,225,191.00 

 
รำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม  ร้อย
ละ 5 - 15 

รำยไดจ้ำกกำรบริหำรงำน -  -  1,800,000.00  1,800,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำทรัพยสิ์น -  -  300,000.00  720,000.00  รำคำตำมท่ีตกลงในสญัญำ 
ขำยทรัพยสิ์น -  -  467,289.72  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดอ่ื้น -  -  -  171,598.58  รำคำตำมตกลงในสญัญำ 
ดอกเบ้ียรับ -  -  168,942.45  212,079.40  อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี 
ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ -  -  9,200.00  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จ ำกดั         
ซ้ือสินคำ้ -  -  -  67,040.45  รำคำทุน 

บริษทัที่เกีย่วข้องกนั          
ขำยสินคำ้ 537,068.00  22,250.00  -  -  รำคำตำมท่ีตกลงระหวำ่งกนั 
รำยไดจ้ำกกำรบริกำร 3,000.00  -  -  -  รำคำตลำด 

 

5.3 ยอดคงเหลือระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

  

   

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกิจกำรที่เกีย่วข้องกนั        

ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  11,284,465.27  8,649,912.22 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,598,376.20  3,236,540.03 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  544,533.70  19,002.13 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  15,427,375.17  11,905,454.38 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,598,376.20)  (3,236,540.03) 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  11,828,998.97  8,668,914.35 

ลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั -  -  126,278.09  126,278.09 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  -  139,100.00 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั -  -  3,693,852.91  3,478,805.18 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั -  -  520,901.37  224,700.00 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  4,341,032.37  3,968,883.27 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,820,131.00)  (3,605,083.27) 

รวมลูกหนีอ่ื้นกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  520,901.37  363,800.00 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  12,349,900.34  9,032,714.35 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ        

บริษทั พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกัด        

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -  -  5,000,000.00  5,000,000.00 

หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน                -                 -  (5,000,000.00)  (5,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี                -                 -  -  - 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยำวแก่กิจกำร                                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                        
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก -  -  -     (3,000,000.00) 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -  2,000,000.00  - 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยำวแก่                          
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (2,000,000.00)  - 

บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งปี -  -  6,000,000.00  6,000,000.00 

หกั รับช ำระเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งปี -  -  (1,000,000.00)  (4,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี -  -  5,000,000.00  2,000,000.00 

5.3.1 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืน เม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯ ไดท้บทวนแผนธุรกิจส ำหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ บริษทั ผล วอเตอร์ 
จ ำกดั จ ำนวน 2 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ มีควำมตั้งใจท่ีจะไม่เรียกช ำระคืนภำยใน 1 ปี จึงพิจำรณำจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5.3.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม คิด
อตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ไดผิ้ดนดัช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน เงินตน้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็น
ดอกเบ้ียคำ้งรับตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 จนถึงเดือนมิถุนำยน 2555 จ ำนวนเงิน 0.25 ล้ำนบำท และบริษทัฯ ได้หยุดรับรู้รำยไดค้่ำ
ดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  56,735.41  27,392.00 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั        

ยอดคงเหลือยกมำตน้ปี -  -  2,000,000.00  3,000,000.00 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยำวแก่กิจกำร                                  
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำน                        
ทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 มำถือปฏิบติัคร้ังแรก -  -  -     (3,000,000.00) 

ยอดคงเหลือหลงัจดัประเภท -  -  2,000,000.00  - 

หกั จดัประเภทเป็นเงินให้กูร้ะยะยำวแก่                          
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (2,000,000.00)  - 

บวก ใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวำ่งปี -  -  6,000,000.00  6,000,000.00 

หกั รับช ำระเงินใหกู้ย้มืระหวำ่งปี -  -  (1,000,000.00)  (4,000,000.00) 

ยอดคงเหลือยกไปปลำยปี -  -  5,000,000.00  2,000,000.00 

5.3.1 เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั เป็นเงินกูย้มืในรูปตัว๋สญัญำใชเ้งิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืน เม่ือทวงถำม คิดอตัรำดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 4.70 ต่อปี โดยในระหว่ำงปี 2564 บริษทัฯ ไดท้บทวนแผนธุรกิจส ำหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่ บริษทั ผล วอเตอร์ 
จ ำกดั จ ำนวน 2 ลำ้นบำท โดยบริษทัฯ มีควำมตั้งใจท่ีจะไม่เรียกช ำระคืนภำยใน 1 ปี จึงพิจำรณำจดัประเภทเป็นเงินให้กูย้มืระยะยำวแก่
กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5.3.2 เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทั พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั เป็นเงินกูย้ืมในรูปตัว๋สัญญำใช้เงิน ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม คิด
อตัรำดอกเบ้ียในอตัรำ MLR ของธนำคำรกสิกรไทย บวกเพ่ิมร้อยละ 3 ต่อปี (ร้อยละ 10.13 - 10.25)  

บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกดั ไดผิ้ดนดัช ำระค่ำดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ี
คำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับเงินตน้และดอกเบ้ียคำ้งรับดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวน เงินตน้จ ำนวน 5 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียรับส่วนท่ีรับรู้ไวเ้ป็น
ดอกเบ้ียคำ้งรับตั้งแต่เดือนมกรำคม 2555 จนถึงเดือนมิถุนำยน 2555 จ ำนวนเงิน 0.25 ล้ำนบำท และบริษทัฯ ได้หยุดรับรู้รำยไดค้่ำ
ดอกเบ้ียตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2555 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั -  -  56,735.41  27,392.00 

รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
        

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืนกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั -  -  56,735.41  27,392.00 

 

 

 

  

   

5.4 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ประกอบดว้ย 

 หน่วย: บาท 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34,922,003.51  32,439,993.49  30,819,312.06  28,240,034.02 

ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 831,702.96  1,026,108.00  722,742.96  891,375.00 

รวมค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั 35,753,706.47  33,466,101.49  31,542,055.02  29,131,409.02 

5.5 ภำระกำรค ้ำประกนัให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ มีภำระกำรค ้ำประกนัสินเช่ือให้แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 

- หนงัสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงิน
ไปแลว้ทั้งส้ิน 4.46 ลำ้นบำท  

- วงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำร
ใชว้งเงินดงักล่ำว 

- หนังสือค ้ำประกนักบัสถำบนักำรเงินสองแห่งส ำหรับบริษทัย่อยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้วงเงินสินเช่ือร่วมกนั
ภำยใตว้งเงิน 20 ลำ้นบำท และมีกำรใชว้งเงินไปแลว้ทั้งส้ิน 2.04 ลำ้นบำท  

- วงเงินตัว๋สญัญำใชเ้งินกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั วงเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใช้
วงเงินดงักล่ำว 

- เลตเตอร์ออฟเครดิตและทรัสตรี์ซีทกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงส ำหรับบริษทัยอ่ยคือ บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั โดยเป็นกำรใช้วงเงิน
สินเช่ือร่วมกนัภำยใตว้งเงิน 10 ลำ้นบำท และยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

6. เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ 333,082.79  334,419.91  98,666.89  109,143.27 

เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 27,592,010.50  37,522,973.24  19,426,535.27  18,600,429.78 

เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 30,138,974.19  54,294,160.67  28,758,296.66  50,793,757.65 

เช็ครับท่ียงัไม่ไดน้ ำฝำก 648,027.98  233,711.38  648,027.98  198,457.18 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 58,712,095.46  92,385,265.20  48,931,526.80  69,701,787.88 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 173,205,534.35  167,783,161.40  143,536,208.23  143,944,624.72 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  15,427,375.17  11,905,454.38 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 173,205,534.35  167,783,161.40  158,963,583.40  155,850,079.10 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,945,217.63)  (5,516,659.99)  (4,689,886.10)  (4,871,492.29) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  154,273,697.30  150,978,586.81 

        

ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,341,032.37  3,968,883.27 
ลูกหน้ีอ่ืน  3,155,916.14  3,778,870.86  2,447,980.30  3,010,225.51 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 3,065,742.47  7,441,636.05  1,690,619.27  5,971,331.05 
ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 58,664,964.51  59,801,218.18  58,111,684.01  59,247,937.68 
ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 52,175,284.00  55,622,247.92  52,175,284.00  55,622,247.92 
เงินทดรองจ่ำย 13,663,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,951,089.97  2,125,708.17  1,891,948.77  2,091,396.03 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเก็บ 1,311,527.20  746,733.81  1,259,076.46  581,510.55 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 559,411.09  562,019.28  -  - 
ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน 12,272.33  2,011,831.42  12,272.33  2,011,831.42 
        
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 2,853,351.18  3,022,831.08  1,422,432.08  1,422,432.08 
อ่ืน ๆ 654,982.32  499,383.53  489,826.85  72,886.19 

รวมลูกหนีอ่ื้น 138,068,429.06  149,266,368.15  137,496,044.29  147,654,569.55 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                    -  (3,820,131.00)  (3,605,083.27) 
ลูกหน้ีอ่ืน (3,012,668.54)  (3,668,927.82)  (2,438,489.59)  (3,094,748.87) 
ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ (58,664,964.51)  (59,801,218.18)  (58,111,684.01)  (59,247,937.68) 
ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง (52,175,284.00)  (55,622,247.92)  (52,175,284.00)  (55,622,247.92) 
เงินทดรองจ่ำย (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85) 

รวมค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ (127,476,804.90)  (132,716,281.77)  (130,169,476.45)  (135,193,905.59) 
ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 10,591,624.16  16,550,086.38  7,326,567.84  12,460,663.96 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 178,851,940.88  178,816,587.79  161,600,265.14  163,439,250.77 
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7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 

7.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน 173,205,534.35  167,783,161.40  143,536,208.23  143,944,624.72 
ลูกหน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  15,427,375.17  11,905,454.38 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำ 173,205,534.35  167,783,161.40  158,963,583.40  155,850,079.10 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,945,217.63)  (5,516,659.99)  (4,689,886.10)  (4,871,492.29) 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  154,273,697.30  150,978,586.81 

        

ลูกหนีอ่ื้น        
ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  4,341,032.37  3,968,883.27 
ลูกหน้ีอ่ืน  3,155,916.14  3,778,870.86  2,447,980.30  3,010,225.51 
เงินจ่ำยล่วงหนำ้ค่ำสินคำ้กิจกำรอ่ืน 3,065,742.47  7,441,636.05  1,690,619.27  5,971,331.05 
ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ 58,664,964.51  59,801,218.18  58,111,684.01  59,247,937.68 
ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง 52,175,284.00  55,622,247.92  52,175,284.00  55,622,247.92 
เงินทดรองจ่ำย 13,663,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85  13,653,887.85 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 1,951,089.97  2,125,708.17  1,891,948.77  2,091,396.03 
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมรอเรียกเก็บ 1,311,527.20  746,733.81  1,259,076.46  581,510.55 
ภำษีถูกหกั ณ ท่ีจ่ำยรอขอคืน 559,411.09  562,019.28  -  - 
ภำษีอำกรขำเขำ้รอเรียกคืน 12,272.33  2,011,831.42  12,272.33  2,011,831.42 
        
สินทรัพยท่ี์เกิดจำกสญัญำ 2,853,351.18  3,022,831.08  1,422,432.08  1,422,432.08 
อ่ืน ๆ 654,982.32  499,383.53  489,826.85  72,886.19 

รวมลูกหนีอ่ื้น 138,068,429.06  149,266,368.15  137,496,044.29  147,654,569.55 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน        

ลูกหน้ีอ่ืนกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั                   -                    -  (3,820,131.00)  (3,605,083.27) 
ลูกหน้ีอ่ืน (3,012,668.54)  (3,668,927.82)  (2,438,489.59)  (3,094,748.87) 
ลูกหน้ีค่ำปรับส่งงำนล่ำชำ้ (58,664,964.51)  (59,801,218.18)  (58,111,684.01)  (59,247,937.68) 
ลูกหน้ีค่ำวสัดุก่อสร้ำง (52,175,284.00)  (55,622,247.92)  (52,175,284.00)  (55,622,247.92) 
เงินทดรองจ่ำย (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85)  (13,623,887.85) 

รวมค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ (127,476,804.90)  (132,716,281.77)  (130,169,476.45)  (135,193,905.59) 
ลูกหนีอ่ื้น - สุทธิ 10,591,624.16  16,550,086.38  7,326,567.84  12,460,663.96 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน - สุทธิ 178,851,940.88  178,816,587.79  161,600,265.14  163,439,250.77 

 

 

 

 

 

  

   

7.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มียอดลูกหน้ีกำรคำ้ โดยแยกตำมจ ำนวนวนัท่ีคำ้งช ำระไดด้งัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 116,328,895.96  111,698,540.10  105,012,273.38  103,838,852.64 
เกินก ำหนดช ำระ        

1 - 60 วนั 42,557,529.10  41,330,075.68  36,252,604.79  37,190,062.19 
61-120 วนั 1,511,373.40  1,987,795.59  748,351.80  1,132,329.59 
121-180 วนั 546,811.41  6,126,362.04  276,266.51  136,502.04 
เกิน 180 วนัข้ึนไป 12,260,924.48  6,640,387.99  1,246,711.75  1,646,878.26 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน 173,205,534.35  167,783,161.40  143,536,208.23  143,944,624.72 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (4,945,217.63)  (5,516,659.99)  (1,091,509.90)  (1,634,952.26) 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรอ่ืน - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  142,444,698.33  142,309,672.46 
        
ลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั        
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ -  -  2,120,745.59  3,744,145.19 
เกินก ำหนดช ำระ        

1- 60 วนั -  -  6,114,449.73  4,924,769.16 
61-120 วนั -  -  3,593,803.65  - 
เกิน 180 วนัข้ึนไป -  -  3,598,376.20  3,236,540.03 

รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  -   -  15,427,375.17  11,905,454.38 
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน -  -  (3,598,376.20)  (3,236,540.03) 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั - สุทธิ -  -  11,828,998.97  8,668,914.35 
รวมลูกหนีก้ำรค้ำ - สุทธิ 168,260,316.72  162,266,501.41  154,273,697.30  150,978,586.81 
8. สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
สินคำ้ส ำเร็จรูป 238,444,481.20  171,245,938.83  217,310,458.41  163,604,460.11 
สินคำ้ระหวำ่งทำง 18,924,152.32  14,209,063.16  17,210,824.67  13,281,569.44 
งำนระหว่ำงท ำ 1,015,194.96  427,755.08  48,731.90  80,578.03 
รวมสินค้ำคงเหลือ 258,383,828.48  185,882,757.07  234,570,014.98  176,966,607.58 
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำ (36,218,958.04)  (30,380,639.66)  (31,308,762.02)  (28,370,686.63) 
สินค้ำคงเหลือ - สุทธิ 222,164,870.44  155,502,117.41  203,261,252.96  148,595,920.95 

 

รำยกำรเคล่ือนไหวของค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 แสดงไดด้งัน้ี 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม  30,380,639.66  29,602,151.30  28,370,686.63  28,168,743.80 
ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 14,907,375.51  10,082,104.41  12,031,005.15  9,247,480.13 
โอนกลบั (9,147,331.74)  (9,302,062.67)  (9,092,929.76)  (9,045,537.30) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 78,274.61  (1,553.38)                -                - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  36,218,958.04  30,380,639.66  31,308,762.02  28,370,686.63 

9. เงนิฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค  ้ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 29)  

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2564 
 

2563 
บริษัท 2564 2563 จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 

บริษทั พีดี เจเนซิส                     
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 76.67 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 99.99 99.99      999,970.00 -      999,970.00      999,970.00 -      999,970.00 
บริษทั ผลธญัญะ                 

(แคมโบเดีย) จ ำกดั 100.00 100.00      6,770,686.00  (6,770,686.00) -      6,770,686.00  (6,770,686.00) - 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 99.99 99.99 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 
รวม   69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 

11. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 
 หน่วย: บำท 

      งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     2564  2563 
บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      

รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน         (1,000,000.00)        (1,000,000.00) 

สุทธิ                      -                     - 
 

12. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสญัญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ              ร้อยละ 10 ต่อปี 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
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 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม  30,380,639.66  29,602,151.30  28,370,686.63  28,168,743.80 
ตั้งเพ่ิมระหวำ่งปี 14,907,375.51  10,082,104.41  12,031,005.15  9,247,480.13 
โอนกลบั (9,147,331.74)  (9,302,062.67)  (9,092,929.76)  (9,045,537.30) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 78,274.61  (1,553.38)                -                - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  36,218,958.04  30,380,639.66  31,308,762.02  28,370,686.63 

9. เงนิฝำกธนำคำรติดภำระค ำ้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรพำณิชยแ์ห่งหน่ึงจ ำนวนเงิน 30 ลำ้นบำท ไปเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือค  ้ำประกนัวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้น (หมำยเหตุ 29)  

10. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
   หน่วย: บำท 
   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
สัดส่วนกำรลงทุน 

ร้อยละ 2564 
 

2563 
บริษัท 2564 2563 จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ จ ำนวนเงิน ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ สุทธิ 

บริษทั พีดี เจเนซิส                     
เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกดั 76.67 76.67 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 11,500,000.00 (11,500,000.00) - 

บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั 99.99 99.99      999,970.00 -      999,970.00      999,970.00 -      999,970.00 
บริษทั ผลธญัญะ                 

(แคมโบเดีย) จ ำกดั 100.00 100.00      6,770,686.00  (6,770,686.00) -      6,770,686.00  (6,770,686.00) - 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 99.99 99.99 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 49,999,970.00  (45,594,638.58) 4,405,331.42 
รวม   69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 69,270,626.00 (63,865,324.58) 5,405,301.42 

11. เงนิลงทุนระยะยำวอ่ืน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
  สัดส่วนกำร

ลงทุนร้อยละ 
 หน่วย: บำท 

      งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
     2564  2563 
บริษทั เอน็ แอนด ์พี โฮลด้ิง จ ำกดั      

รำคำทุน 2  1,000,000.00  1,000,000.00 
หกั ค่ำเผ่ือกำรปรับมูลค่ำเงินลงทุน         (1,000,000.00)        (1,000,000.00) 

สุทธิ                      -                     - 
 

12. เงนิให้กู้ยืมระยะยำวแก่พนักงำน 

เงินให้กูย้มืระยะยำวแก่พนกังำน เป็นเงินให้กูย้มืในรูปสญัญำเงินกูเ้พ่ือเป็นสวสัดิกำรของพนกังำน คิดดอกเบ้ียในอตัรำ              ร้อยละ 10 ต่อปี 

13. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

  

   

           หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 2563 
 รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม2564   เพิม่ขึน้  ลดลง  
รำคำทุน        

ท่ีดิน 1,370,160.00  -  -  1,370,160.00 

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 23,061,322.48  -  -  23,061,322.48 

รวมรำคำทุน 24,431,482.48  -  -  24,431,482.48 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
 

       

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 19,119,587.74  456,095.18  -  19,575,682.92 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 19,119,587.74  456,095.18  -  19,575,682.92 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 5,311,894.74      4,855,799.56 

บริษทัฯ ประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนและสิทธิกำรเช่ำทั้งหมด 4 แห่งดงัน้ี 

  หน่วย: ล้ำนบำท     
  รำคำตำมบัญชี  

รำคำประเมนิ 

 

ผู้ประเมนิอสิระ 

 
วนัทีร่ำยงำนกำร

ประเมนิทรัพย์สิน แห่งที ่  
อสังหำริมทรัพย์ 
เพ่ือกำรลงทุน 

 สินทรัพย์สิทธิ
กำรใช้อำคำร  รวม 

  
 

1  2.13  -  2.13  5.00  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

13 กุมภำพนัธ ์2561 

2  1.68  -  1.68  7.90  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

3 กนัยำยน 2563 

3  1.05  -  1.05  6.92  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

8 กนัยำยน 2563 

4  -  0.80  0.80  3.94  บริษทั โนเบ้ิล พร็อพเพอร์ต้ี  
แวลูเอชัน่ จ ำกดั  

28 ตุลำคม 2557 

  4.86  0.80  5.66       

 

รำคำประเมินของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 จ ำนวนเงิน 3.94 ลำ้นบำท ไดมี้กำรพิจำรณำรวมสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชอ้ำคำร ซ่ึงมีรำคำตำม
บญัชีสุทธิจ ำนวน 0.80 ลำ้นบำท 

รำคำประเมินดงักล่ำวขำ้งตน้ได้พิจำรณำจำกวีธีเปรียบเทียบรำคำตลำดส ำหรับอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 1 ถึง แห่งท่ี 3 และวิธีรำยได้
ส ำหรับอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนแห่งท่ี 4 

กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน ถูกจดัล ำดบัชั้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม อยูใ่นระดบัท่ี 2 จำกเกณฑข์อ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นเทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำยติุธรรม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 ฝ่ำยบริหำรยงัไม่ไดด้  ำเนินกำรประเมินรำคำมูลค่ำยติุธรรมของอสังหำริมทรัพยแ์ห่งท่ี 4  ข้ึนใหม่ เน่ืองจำกอสงัหำริมทรัพย์
เพ่ือกำรลงทุนท่ีจะถือต่อไปในระยะยำวมีมูลค่ำไม่เป็นสำระส ำคญั 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวมและ งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 0.46 ลำ้นบำท และ 0.48 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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รำคำทุนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ของงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 4.86 ลำ้นบำท และ 
5.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 19 และ 29) 

14. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  

ยอดคงเหลือ         
ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม           

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  
ยอดคงเหลือ       
ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม        

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 
 

ลดลง 

 
ผลต่ำงกำร
แปลงค่ำงบ

กำรเงิน 
รำคำทุน       

ท่ีดิน 32,384,486.00 - - -     - 32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 103,198,389.58 - - (517,948.00)     - 102,680,441.58 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 33,041,015.54 - 655,201.64 (1,663,380.11)   5,581.62 32,038,418.69 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 23,564,968.43 - 113,751.06 (107,465.47)     - 23,571,254.02 
ยำนพำหนะ 2,206,836.45 919,626.16 - -     - 3,126,462.61 
สำธำรณูปโภค 15,525,807.77 - 1,944,774.77 (3,095,920.67)     - 14,374,661.87 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล 496,240.00 - - -     - 496,240.00  
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 16,267,266.57 - 1,926,381.17 -     - 18,193,647.74 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,776,148.46 - - - - 14,776,148.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 98,051.00 - 92,879.00 -     - 190,930.00 
     รวมรำคำทุน 241,559,209.80 919,626.16 4,732,987.64 (5,384,714.25) 5,581.62 241,832,690.97 

       
       
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 48,462,410.13 - 3,759,150.30 (517,943.00) - 51,703,617.43 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 29,397,516.68 - 1,632,648.66 (1,636,746.75) 5,578.25 29,398,996.84 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 21,627,887.39 - 828,434.78 (106,685.87) - 22,349,636.30 
ยำนพำหนะ 1,266,841.30 581,221.30 243,725.33 - - 2,091,787.93 
สำธำรณูปโภค 14,618,233.25 - 250,845.30 (3,080,302.89) - 11,788,775.66 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล 332,424.39 - 7,040.02 - - 339,464.41 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 11,138,384.02 - 61,045.77 - - 11,199,429.79 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,775,425.49 - - - - 14,775,425.49 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 141,619,122.65 581,221.30 6,782,890.16 (5,341,678.51) 5,578.25 143,647,133.85 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิก่อนหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 99,940,087.14     98,185,557.12 
หัก ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 5,272,129.86     5,272,129.86 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94,667,957.28     92,913,427.26 
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รำคำทุนของอสงัหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใชง้ำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ของงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 1.68 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 4.86 ลำ้นบำท และ 
5.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงิน 2 แห่ง (หมำยเหตุ 19 และ 29) 

14. ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงินรวม 
  

ยอดคงเหลือ         
ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม           

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี  
ยอดคงเหลือ       
ณ วันท่ี 31 
ธันวำคม        

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 
 

ลดลง 

 
ผลต่ำงกำร
แปลงค่ำงบ

กำรเงิน 
รำคำทุน       

ท่ีดิน 32,384,486.00 - - -     - 32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 103,198,389.58 - - (517,948.00)     - 102,680,441.58 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 33,041,015.54 - 655,201.64 (1,663,380.11)   5,581.62 32,038,418.69 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 23,564,968.43 - 113,751.06 (107,465.47)     - 23,571,254.02 
ยำนพำหนะ 2,206,836.45 919,626.16 - -     - 3,126,462.61 
สำธำรณูปโภค 15,525,807.77 - 1,944,774.77 (3,095,920.67)     - 14,374,661.87 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล 496,240.00 - - -     - 496,240.00  
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 16,267,266.57 - 1,926,381.17 -     - 18,193,647.74 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,776,148.46 - - - - 14,776,148.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง 98,051.00 - 92,879.00 -     - 190,930.00 
     รวมรำคำทุน 241,559,209.80 919,626.16 4,732,987.64 (5,384,714.25) 5,581.62 241,832,690.97 

       
       
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       

อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 48,462,410.13 - 3,759,150.30 (517,943.00) - 51,703,617.43 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 29,397,516.68 - 1,632,648.66 (1,636,746.75) 5,578.25 29,398,996.84 
สินคำ้สำธิตและเคร่ืองมือโรงงำน 21,627,887.39 - 828,434.78 (106,685.87) - 22,349,636.30 
ยำนพำหนะ 1,266,841.30 581,221.30 243,725.33 - - 2,091,787.93 
สำธำรณูปโภค 14,618,233.25 - 250,845.30 (3,080,302.89) - 11,788,775.66 
เคร่ืองจกัรส ำหรับขุดเจำะบำดำล 332,424.39 - 7,040.02 - - 339,464.41 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 11,138,384.02 - 61,045.77 - - 11,199,429.79 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,775,425.49 - - - - 14,775,425.49 

รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 141,619,122.65 581,221.30 6,782,890.16 (5,341,678.51) 5,578.25 143,647,133.85 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิก่อนหักค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ 99,940,087.14     98,185,557.12 
หัก ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ 5,272,129.86     5,272,129.86 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94,667,957.28     92,913,427.26 
 
 
 

  

   

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวม            จ ำนวนเงิน 6.78 ลำ้นบำท 
และ 7.97 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร จ ำนวนเงิน 6.51 ลำ้นบำท และ 7.75 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงส่วนหน่ึงซ่ึงมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 จ ำนวน 73.52 ลำ้นบำท และ 76.53 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ไปจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น และวงเงินกูย้มืระยะยำวกบัสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึง (หมำยเหตุ 19 และ 29) 

รำคำทุนของสินทรัพยถ์ำวรท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใช้งำนอยู่ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 ของ                   งบกำรเงินรวม
จ ำนวน 78.12 ลำ้นบำท และ 79.93 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั และงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 77.81 ลำ้นบำท และ 79.16 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั  
 

15. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ                     

ณ วันที่ 31 
ธันวำคม  

2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ                     
ณ วันที่ 31  
ธันวำคม  

2564 

 
รับโอนจำกสินทรัพย์

สิทธิกำรใช้  

 
 

เพิม่ขึน้ 

 
 

ลดลง 
 

รำคำทุน      
ท่ีดิน 32,384,486.00 - - - 32,384,486.00 
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 102,680,441.58 - - - 102,680,441.58 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 32,255,845.16 - 608,451.18 (1,558,954.87) 31,305,341.47 
สินคำ้สำธิต 23,533,781.03 - 27,521.06 (99,400.05) 23,461,902.04 
ยำนพำหนะ 2,206,836.45 919,626.16 - - 3,126,462.61 
สำธำรณูปโภค 15,399,616.45 - 1,944,774.77 (2,969,729.35) 14,374,661.87 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 9,884,202.50 - - (5,148,742.00) 4,735,460.50 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,776,148.46 - - - 14,776,148.46 
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้ง             98,051.00 - 92,879.00 - 190,930.00 
รวมรำคำทุน 233,219,408.63 919,626.16 2,673,626.01 (9,776,826.27) 227,035,834.53 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม      
อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำร 47,944,467.13 - 3,759,150.30 - 51,703,617.43 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน 28,899,661.32 - 1,498,196.56 (1,536,177.28) 28,861,680.60 
สินคำ้สำธิต 21,754,413.37 - 754,758.34 (98,623.45) 22,410,548.26 
ยำนพำหนะ 1,266,841.30 581,221.30 243,725.33 - 2,091,787.93 
สำธำรณูปโภค 14,492,042.93 - 250,845.30 (2,954,112.57) 11,788,775.66 
สินทรัพยภ์ำยใตส้ัญญำขำยน ้ ำ 9,878,311.96 - - (5,148,732.00) 4,729,579.96 
อุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัท่ีมีไวเ้พื่อให้เช่ำ 14,775,425.49 - - - 14,775,425.49 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม 139,011,163.50 581,221.30 6,506,675.83 (9,737,645.30) 136,361,415.33 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 94,208,245.13    90,674,419.20 

   หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ ณ 

วนัที่ 31 ธันวำคม 
2563 

รำยกำรเคล่ือนไหวระหว่ำงปี ยอดคงเหลือ ณ 
วนัที่ 31 ธันวำคม 

2564 

 

โอนออกไปเป็นที่ดนิ 
อำคำรและอุปกรณ์ 

 
เพิม่ขึน้ 

 

ลดลง 
รำคำทุน      
สิทธิกำรเช่ำอำคำร 5,600,000.00 - - - 5,600,000.00 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 463,012.00 - - - 463,012.00 
ยำนพำหนะ     2,676,635.52 (919,626.16) 783,198.42 - 2,540,207.78 
รวมรำคำทุน 8,739,647.52 (919,626.16) 783,198.42                   - 8,603,219.78 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 0.63 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

16. ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 41,375,585.55  41,420,115.11  39,212,122.84  39,717,741.03 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563   

มีดงัน้ี  
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม            

2563 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม  

2564 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,827,624.40 (1,162,183.85) 25,665,440.55 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,937,122.24 1,152,008.74 7,089,130.98 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,553,974.80 330,471.40 7,884,446.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 116,105.40 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 213,252.80 (19,796.50) 193,456.30 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 180,000.00 - 180,000.00 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 481,852.95 (386,305.09) 95,547.86 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 110,182.52 (79,236.26) 30,946.26 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรระหวำ่งกนั                              - 82,497.05 82,497.05 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ระหวำ่งกนั                              - 38,014.95 38,014.95 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี  41,420,115.11 (44,529.56) 41,375,585.55 

 

 

 

 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
สิทธิกำรเช่ำอำคำร     4,577,253.98 - 225,400.00 - 4,802,653.98 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน         92,602.41 - 92,602.40 - 185,204.81 
ยำนพำหนะ       645,356.14 (581,221.30) 313,192.46 - 377,327.30 
รวมค่ำตัดจ ำน่ำยสะสม 5,315,212.53 (581,221.30) 631,194.86                   - 5,365,186.09 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 3,424,434.99    3,238,033.69 
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดบ้นัทึกรวมอยูใ่นก ำไรขำดทุนของงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
จ ำนวนเงิน 0.63 ลำ้นบำท และ 0.54 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

16. ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 41,375,585.55  41,420,115.11  39,212,122.84  39,717,741.03 

หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี             -              -              -              - 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563   

มีดงัน้ี  
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม            

2563 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม  

2564 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี    
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,827,624.40 (1,162,183.85) 25,665,440.55 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,937,122.24 1,152,008.74 7,089,130.98 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,553,974.80 330,471.40 7,884,446.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 116,105.40 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 213,252.80 (19,796.50) 193,456.30 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 180,000.00 - 180,000.00 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 481,852.95 (386,305.09) 95,547.86 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 110,182.52 (79,236.26) 30,946.26 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรระหวำ่งกนั                              - 82,497.05 82,497.05 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ระหวำ่งกนั                              - 38,014.95 38,014.95 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี  41,420,115.11 (44,529.56) 41,375,585.55 

 

 

 

 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม      
สิทธิกำรเช่ำอำคำร     4,577,253.98 - 225,400.00 - 4,802,653.98 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน         92,602.41 - 92,602.40 - 185,204.81 
ยำนพำหนะ       645,356.14 (581,221.30) 313,192.46 - 377,327.30 
รวมค่ำตัดจ ำน่ำยสะสม 5,315,212.53 (581,221.30) 631,194.86                   - 5,365,186.09 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี 3,424,434.99    3,238,033.69 

  

   

 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ณ วนัที่ 

31 ธันวำคม 
2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับที่ 9 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 

 
ก ำไร 

(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2563 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,821,804.07                     - 5,820.33           - 26,827,624.40 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,775,799.49                     - 161,322.75          - 5,937,122.24 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่ำ 445,960.66                     - (445,960.66) -                   - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,503,506.80                     - 949,477.40 (899,009.40) 7,553,974.80 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24                     - (2,652.84) - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 120,431.69                     - 92,821.11 - 213,252.80 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 185,377.08                     - (5,377.08) - 180,000.00 
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 867,396.10                     - (385,543.15) - 481,852.95 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์                     - 120,036.00 (9,853.48) - 110,182.52 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 41,839,034.13 120,036.00 360,054.38 (899,009.40) 41,420,115.11 
      

 

 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2563 
 

ก ำไร (ขำดทุน) 

 
ก ำไร (ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม  

2564 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี     
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,595,183.95 (1,156,583.84) - 25,438,600.11 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,674,137.33 587,615.07 - 6,261,752.40 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 6,969,749.20 267,489.65 (86,070.74) 7,151,168.11 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 116,105.40 - - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 72,382.63 (38,832.07) - 33,550.56 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 180,000.00 - - 180,000.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์ 110,182.52 (79,236.26)                    - 30,946.26 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี  39,717,741.03 (419,547.45) (86,070.74) 39,212,122.84 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับที่ 9 ก ำไร (ขำดทุน) 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม  

2563 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,588,102.31                    - 7,081.64              - 26,595,183.95 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,633,748.76                    - 40,388.57                  - 5,674,137.33 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่ำ 445,960.66                    - (445,960.66)                  -                    - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,053,814.40                    - 883,814.20 (967,879.40) 6,969,749.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24                    - (2,652.84)                 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 106,754.39                    - (34,371.76)                  - 72,382.63 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 185,377.08                    - (5,377.08)                 - 180,000.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์                    - 120,036.00 (9,853.48)                 - 110,182.52 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 40,132,515.84 120,036.00 433,068.59 (967,879.40) 39,717,741.03 

17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ทรัสตรี์ซีท 61,724,120.32  54,598,879.92   
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 61,724,120.32  54,598,879.92 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2564  2563 
ทรัสตรี์ซีท 
 

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70) 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    2564  2563   2564  2563 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 47,049,542.34  64,495,193.46  43,152,825.74  56,073,222.88 
-  ต่ำงประเทศ 75,597,225.01  49,013,730.40  71,679,041.05  45,553,504.00 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 122,646,767.35  113,508,923.86  114,888,602.20  101,654,118.88 
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 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

2562 

ผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำง

กำรเงนิฉบับที่ 9 ก ำไร (ขำดทุน) 

ก ำไร 
(ขำดทุน) 
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม  

2563 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี      
ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 26,588,102.31                    - 7,081.64              - 26,595,183.95 
ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 5,633,748.76                    - 40,388.57                  - 5,674,137.33 
ค่ำเส่ือมรำคำของอุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยั 
    ท่ีมีไวเ้พ่ือให้เช่ำ 445,960.66                    - (445,960.66)                  -                    - 
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน       
    ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,053,814.40                    - 883,814.20 (967,879.40) 6,969,749.20 
ประมำณกำรหน้ีสินท่ีเกิดจำกค่ำปรับ 118,758.24                    - (2,652.84)                 - 116,105.40 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับประกนัผลงำน 106,754.39                    - (34,371.76)                  - 72,382.63 
ประมำณกำรหน้ีสินจำกผลขำดทุนท่ีอำจจะเกิดข้ึน 185,377.08                    - (5,377.08)                 - 180,000.00 
หน้ีสินสญัญำอนุพนัธ์                    - 120,036.00 (9,853.48)                 - 110,182.52 
รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 40,132,515.84 120,036.00 433,068.59 (967,879.40) 39,717,741.03 

17. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
ทรัสตรี์ซีท 61,724,120.32  54,598,879.92   
รวมเงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 61,724,120.32  54,598,879.92 

อตัรำดอกเบ้ียของเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 อตัรำดอกเบีย้ต่อปี 
 2564  2563 
ทรัสตรี์ซีท 
 

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70)  

อตัรำตำมท่ีธนำคำรก ำหนด 
 (ร้อยละ 2.70) 

18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    2564  2563   2564  2563 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำ        
   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรอ่ืน        

-  ในประเทศ 47,049,542.34  64,495,193.46  43,152,825.74  56,073,222.88 
-  ต่ำงประเทศ 75,597,225.01  49,013,730.40  71,679,041.05  45,553,504.00 

   เจำ้หน้ีกำรคำ้กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  56,735.41  27,392.00 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำ 122,646,767.35  113,508,923.86  114,888,602.20  101,654,118.88 

  

   

    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวม   งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
    2564  2563   2564  2563 
        

เจ้ำหนีอ่ื้น        
เจำ้หน้ีค่ำปรับจำกกำรส่งมอบงำนล่ำชำ้ 3,596,867.21  3,067,061.44  3,067,061.44  3,067,061.44 
ภำษีขำยรอเรียกเก็บ 651,425.99  486,203.28  380,326.83  380,326.83 
เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 2,053,491.31  1,450,273.92  1,499,742.78  838,538.02 
ค่ำนำยหนำ้คำ้งจ่ำย 2,662,466.56  2,800,547.93  2,374,491.26  2,382,011.78 
โบนสัคำ้งจ่ำย 18,682,869.00  17,625,165.75  16,976,409.00  16,476,300.00 
ค่ำตอบแทนและบ ำเหน็จกรรมกำร 6,168,841.74  3,845,250.00  5,652,440.63  3,382,750.00 
หน้ีสินท่ีเกิดจำกสญัญำ 896,889.09  6,176,737.88  624,079.59  4,182,014.15 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรน ำเขำ้คำ้งจ่ำย 1,147,557.17  915,403.23  1,147,557.17  915,403.23 
เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 821,345.00  5,186,319.06  26,130.00  4,558,319.06 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,810,958.00  4,840,796.75  3,226,153.69  3,492,147.84 
อ่ืน ๆ 892,049.59  1,282,394.83  597,055.02  923,561.16 

รวมเจ้ำหนีอ่ื้น 42,384,760.66  47,676,154.07  35,571,447.41  40,598,433.51 
รวมเจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 165,031,528.01  161,185,077.93  150,460,049.61  142,252,552.39 

19. เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
      หน่วย: บำท 
      งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564  2563 
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน ณ วนัท่ี 1 มกรำคม   14,895,000.00  22,035,000.00 
จ่ำยช ำระคืนในระหวำ่งปี   (7,140,000.00)  (7,140,000.00) 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี   (7,140,000.00)  (7,140,000.00) 
เงนิกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงนิ - สุทธิ   615,000.00  7,755,000.00 

 

เม่ือวนัท่ี 26 มกรำคม 2559 บริษทัฯ ไดท้  ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงจ ำนวน 50 ลำ้นบำท เพ่ือรองรับ Core-Trading Asset 
ไดแ้ก่สินคำ้คงเหลือของบริษทัฯ โดยก ำหนดช ำระคืนเงินตน้ตำมสญัญำเงินกูเ้ป็นรำยเดือนภำยใน 84 งวด ซ่ึงงวดท่ี 1-83 ช ำระงวดละ 595,000 บำท 
และงวดท่ี 84 ช ำระส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ในอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี ในกรณีท่ีอตัรำดอกเบ้ีย THBFIX ดงักล่ำวมีอตัรำต ่ำ
กวำ่อตัรำร้อยละ 0 ต่อปี บริษทัฯ ตอ้งช ำระดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 1.85 ต่อปี นอกจำกน้ีบริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ียท่ีท  ำกบัธนำคำร
ผูใ้ห้กูจ้ำกเดิม THBFIX บวกดว้ยร้อยละ 1.85 ต่อปี เป็นอตัรำคงท่ีต่อปี (ร้อยละ 4.7) โดยเร่ิมช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียงวดแรกเดือนกุมภำพนัธ์ 2559  

ภำยใตเ้ง่ือนไขของสญัญำกูเ้งินเพ่ือรองรับ Core-Trading Asset ดงักล่ำว บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขท่ีส ำคญับำงประกำร เช่น  

- กำรด ำรงอตัรำส่วนของหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกินกวำ่ 2 เท่ำ ทั้งน้ีตอ้งไม่ต  ่ำ    กวำ่ศูนย ์
- กำรด ำรงอตัรำส่วนควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี (DSCR) ไม่นอ้ยกวำ่ 2 เท่ำ 

บริษทัฯ ไดน้ ำท่ีดินและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
- สุทธิไปจดจ ำนองเพ่ือค ้ำประกนัเงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงินดงักล่ำว (หมำยเหตุ 13 และ 14) 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ    

- ภำยใน 1 ปี 802,271.75  578,567.74 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,679,876.00  1,382,148.00 

หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (149,746.03)  (131,388.30) 
มูลค่ำปัจจุบันของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 2,332,401.72  1,829,327.44 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (726,652.22)  (516,046.74) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 1,605,749.50  1,313,280.70 

21. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 37,769,874.00   37,517,534.00 

 
34,848,746.00  35,269,072.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,961,740.00  2,873,051.00  2,646,831.27  2,642,216.00 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  1,874,336.00  -  1,776,855.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั        
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  (5,475,913.00)  (430,353.72)  (5,787,619.00) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน -  5,017,077.00 

 
-  4,638,094.00 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ -  (4,036,211.00) 

 
-  (3,689,872.00) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,309,383.00)  -  (1,309,383.00)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 39,422,231.00  37,769,874.00 

 
35,755,840.55  34,848,746.00 
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20. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บญัชีน้ีประกอบดว้ย 
    หน่วย: บำท 
    งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ    

- ภำยใน 1 ปี 802,271.75  578,567.74 

- เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 1,679,876.00  1,382,148.00 

หกั ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (149,746.03)  (131,388.30) 
มูลค่ำปัจจุบันของหนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 2,332,401.72  1,829,327.44 
หกั ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (726,652.22)  (516,046.74) 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิ 1,605,749.50  1,313,280.70 

21. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 

กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี         31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 มีดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 1 มกรำคม 37,769,874.00   37,517,534.00 

 
34,848,746.00  35,269,072.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:        
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนัและดอกเบ้ีย 2,961,740.00  2,873,051.00  2,646,831.27  2,642,216.00 
ตน้ทุนบริกำรในอดีต -  1,874,336.00  -  1,776,855.00 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:        
ผล(ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรประมำณกำร        
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั        
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ -  (5,475,913.00)  (430,353.72)  (5,787,619.00) 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทำง
กำรเงิน -  5,017,077.00 

 
-  4,638,094.00 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดำ้น
ประชำกรศำสตร์ -  (4,036,211.00) 

 
-  (3,689,872.00) 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ำยในระหวำ่งปี (1,309,383.00)  -  (1,309,383.00)  - 
ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับ 
   ผลประโยชน์พนักงำน ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 39,422,231.00  37,769,874.00 

 
35,755,840.55  34,848,746.00 

 

 

 

  

   

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 ไดแ้สดงในงบก ำไรขำดทุน ดงัน้ี 
  หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 1,033,836.00  1,713,688.00  862,902.01  1,520,105.00 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,927,904.00  3,033,699.00  1,783,929.26  2,898,966.00 

รวมค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์พนักงำน 2,961,740.00  4,747,387.00  2,646,831.27  4,419,071.00 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำคิดลดประมำณกำรจำกอตัรำผลตอบแทนถวัเฉล่ียของพนัธบตัรรัฐบำล และสะทอ้นประมำณกำรของจงัหวะเวลำของกำรจ่ำย
ผลประโยชน์ 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรำมรณะในกำรประมำณกำรควำมเป็นไปไดท่ี้จะอยูจ่นเกษียณในอนำคตอยำ่งสมเหตุสมผลประมำณกำรจำกตำรำงมรณะ 

ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 (แสดงดว้ยค่ำเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั) มีดงัน้ี 
  หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
อตัรำคิดลด 1.61% - 1.81%  1.61% - 1.81%  1.61%  1.61% 
เงินเดือนรำยเดือนในอนำคตท่ีเพ่ิมข้ึน 5.00%  5.00%  5.00%  5.00% 
อตัรำมรณะ 100% ของตำรำง

มรณะปี 2560  
100% ของตำรำง
มรณะปี 2560 

 100% ของตำรำง
มรณะปี 2560  

100% ของตำรำง
มรณะปี 2560 

รำคำทองค ำ (บำทละ) 22,000 บำท  22,000 บำท  22,000 บำท  22,000 บำท 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของข้อสมมติหลัก แสดงถึงผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงข้อสมมติหลักต่อมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนั
ผลประโยชน์พนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

  หน่วย: บำท 

 กำรเปลีย่นแปลงมูลค่ำปัจจุบันของภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 เพิม่ขึน้ 1%  ลดลง 1%  เพิม่ขึน้ 1%  ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (3,841,055.00)  4,138,097.00  (3,538,819.00)  3,817,437.00 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน 4,515,861.00  (4,210,511.00)  4,188,287.00  (3,901,097.00) 
อตัรำกำรหมุนเวียน (103,524.00)  112,610.00  (97,605.00)  106,197.00 

22. ทุนเรือนหุ้น 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จ ำนวน 8,000,000 บำท จำกทุน
จดทะเบียนเดิมจ ำนวน 210,500,232 บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 202,500,232 บำท โดยกำรตดัหุ้นสำมญัเพื่อรองรับกำรใชสิ้ทธิใบส ำคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสำมญัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1 (ESOP-Warrant) ท่ียงัไม่ไดอ้อกจ ำหน่ำยจ ำนวน 8,000,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 1 บำท ซ่ึงบริษทัฯ 
ไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพำณิชย ์             เม่ือวนัท่ี 13 พฤษภำคม 2564 

23. ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นส ำรองตำมกฎหมำยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
ก ำไรสุทธิประจ ำปี หักดว้ยขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยน้ีไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยปันผลได ้
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24. เงนิปันผลจ่ำย 

ปี 2564 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 32.40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 
กนัยำยน 2564 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 28.35 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564 

ปี 2563  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2563 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 30.38 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัฯ ได้จ่ำยเงินปันผล
แล้วในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 20.25 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
   และงำนระหวำ่งท ำ 

 
(72,422,796.80)  

  
(2,138,669.35)  

  
(57,603,407.40)  

  
(2,452,718.86) 

ซ้ือสินคำ้ 1,004,018,234.29  783,879,621.38  894,491,364.37      705,264,643.57 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 8,368,493.79  9,534,776.49  8,092,279.44   9,282,421.76 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังำน 

 
138,017,329.27  

 
 133,323,470.96  

 
  124,635,182.68  

 
124,165,681.41 

ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 3,553,510.99  2,524,976.43  3,347,688.46   2,468,670.68  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งสินคำ้ 11,122,717.41  9,716,488.42  10,389,620.21     9,124,653.47 

ค่ำสำธำรณูปโภค 3,015,237.48   3,331,490.00  2,957,369.10  3,274,615.62 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,810,919.23  (210,217.40)  5,782,919.23  (216,523.98) 

 

26. ภำษเีงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั (20,298,920.95)  (17,633,020.13)  (18,409,084.32)  (15,311,417.60) 
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24. เงนิปันผลจ่ำย 

ปี 2564 

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 10/2564 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหำคม 2564 ไดมี้มติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำน
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 ในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 32.40 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 9 
กนัยำยน 2564 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2564 เม่ือวนัท่ี 26 เมษำยน 2564 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2563 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.14 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 28.35 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2564 

ปี 2563  

ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังที่ 7/2563 เมื่อวนัที่ 11 สิงหำคม 2563 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำร
ด ำเนินงำนงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2563 ในอตัรำหุ้นละ 0.15 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 30.38 ล้ำนบำท ซ่ึงบริษทัฯ ได้จ่ำยเงินปันผล
แล้วในวนัท่ี 9 กนัยำยน 2563 

ตำมท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2563 เม่ือวนัท่ี 28 เมษำยน 2563 ได้มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2562 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.10 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 20.25 ลำ้นบำท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 19 พฤษภำคม 2563 

25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัดงัน้ี 

 หน่วย: บำท 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2564  2563  2564  2563 
กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 
   และงำนระหวำ่งท ำ 

 
(72,422,796.80)  

  
(2,138,669.35)  

  
(57,603,407.40)  

  
(2,452,718.86) 

ซ้ือสินคำ้ 1,004,018,234.29  783,879,621.38  894,491,364.37      705,264,643.57 

ค่ำเส่ือมรำคำและตดัจ ำหน่ำย 8,368,493.79  9,534,776.49  8,092,279.44   9,282,421.76 
เงินเดือน ค่ำแรงและผลประโยชน์อ่ืน 
   ของพนกังำน 

 
138,017,329.27  

 
 133,323,470.96  

 
  124,635,182.68  

 
124,165,681.41 

ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 3,553,510.99  2,524,976.43  3,347,688.46   2,468,670.68  

ค่ำใชจ่้ำยในกำรขนส่งสินคำ้ 11,122,717.41  9,716,488.42  10,389,620.21     9,124,653.47 

ค่ำสำธำรณูปโภค 3,015,237.48   3,331,490.00  2,957,369.10  3,274,615.62 

กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ        

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 5,810,919.23  (210,217.40)  5,782,919.23  (216,523.98) 

 

26. ภำษเีงนิได้ 

ภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน        
ส ำหรับงวดปัจจุบนั (20,298,920.95)  (17,633,020.13)  (18,409,084.32)  (15,311,417.60) 

  

   

ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี        
กำรเปล่ียนแปลงของผลแตกต่ำงชัว่ครำว (44,529.56)  360,054.38  (419,547.45)  433,068.59 
ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ส ำหรับปี (20,343,450.51)  (17,272,965.75)  (18,828,631.77)  (14,878,349.01) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบของก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ2563 มีดงัน้ี 
 หน่วย: บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2564  2563  2564  2563 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก ำไร

(ขำดทุน)จำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 

 
 

- 

  
 

(899,009.40) 

  
 

(86,070.74) 

  
 

(967,879.40) 

กระทบยอดเพ่ือหำอตัรำภำษีท่ีแทจ้ริงส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
  งบกำรเงนิรวม 
  2564   2563 

  อตัรำภำษี       อตัรำภำษี     
  (ร้อยละ)   หน่วย: บำท   (ร้อยละ)   หน่วย: บำท 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้   102,234,056.83   91,132,515.46  
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  20,446,811.37  20.00  18,226,503.09 
ผลกระทบจำกกำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนั   0.01  9,071.21  -                    - 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร   0.04  37,685.35    0.10  94,178.22 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง   (0.40)  (412,285.08)    (1.08)  (983,272.72) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้   (0.46)  (465,600.00)  -                    - 
ผลขำดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี         0.71  727,767.66  -                    - 
ผลขำดทุนในปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี       
     แต่น ำมำใชล้ดค่ำใชจ่้ำยภำษี   -  -  

 
  (0.07)  (64,442.84) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   19.90  20,343,450.51  18.95  17,272,965.75 
 
 

  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2564   2563 
  อตัรำภำษี       อตัรำภำษี     
  (ร้อยละ)   หน่วย: บำท   (ร้อยละ)   หน่วย: บำท 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้   98,069,536.38    78,908,468.99 
ภำษีเงินไดง้วดปัจจุบนัตำมอตัรำภำษี 20.00  19,613,907.28  20.00  15,781,693.80 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีไม่ถือเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมประมวลรัษฎำกร   0.03  33,809.57    0.10  80,256.98 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึนจำกรำยจ่ำยท่ีจ่ำยจริง   (0.42)  (412,285.08)    (1.24)  (983,601.77) 
รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้   (0.41)  (406,800.00)    -              - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้   19.20  18,828,631.77  18.86  14,878,349.01 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีกลุ่มบริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย 
 หน่วย: บำท 
  งบกำรเงนิรวม  
 2564  2563 

ผลขำดทุนสะสมทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 7,965,811.92  7,238,268.92 

 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 153



  

   

บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพชูำจะตอ้งเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำ
ร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภำษีหรืออตัรำภำษีขั้นต ่ำร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 2530 โดย
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ี               เท่ำๆ กนัในอตัรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน
พนกังำน และจ่ำยให้แก่พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 3.37 ลำ้นบำท และ 3.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนด ำเนินงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั (2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบ
บ ำบดัน ้ำ และ (3) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้น ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย  

ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนซ่ึงก็คือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใชใ้นกำร
ตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัฯ ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึง
วดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑผ์ลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบ
กำรเงิน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์

เพื่อควำมปลอดภัยและ
อุปกรณ์นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ ำบัด
น ้ำ 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 1,195,630 1,015,333 30,130 40,031 - 150 -            - 1,225,760 1,055,514 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (912,599) (749,459) (25,845) (32,424) - (213) 272 720 (938,172) (781,376) 

ก ำไรข้ันต้นตำมส่วนงำน        283,031        265,874           4,285          7,607 - (63) 272 720 287,588 274,138 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ        
          

(2,643) 2,402 
รำยไดอ่ื้น        4,063 7,045 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        (92,611) (88,024) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (96,512) (102,022) 
ขำดทุนจำกกำรตดัหน้ีสูญลูกหน้ีกำรคำ้ 
      และลูกหน้ีอ่ืน        (701)             --     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (2,761) (2,406) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
      ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ        5,811             --     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (20,343) (17,273) 

ก ำไรส ำหรับปี                 81,891         73,860 
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บริษัทย่อย 

บริษทัยอ่ยในต่ำงประเทศของบริษทัฯ คือ บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ ำกดั ซ่ึงจดัตั้งในประเทศกมัพชูำจะตอ้งเสียภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัรำ
ร้อยละ 20 ของก ำไรสุทธิท่ีตอ้งเสียภำษีหรืออตัรำภำษีขั้นต ่ำร้อยละ 1 ของรำยไดท้ั้งหมดแลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกวำ่ 

27. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนของกลุ่มบริษทัฯ ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 2530 โดย
บริษทัฯ บริษทัยอ่ย และพนกังำนจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนด้วยจ ำนวนเงินท่ี               เท่ำๆ กนัในอตัรำร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน
พนกังำน และจ่ำยให้แก่พนกังำนในกรณีท่ีออกจำกงำนตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทัฯ  

กลุ่มบริษทัฯ ไดจ่้ำยเงินสมทบกองทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 เป็นจ ำนวนเงิน 3.37 ลำ้นบำท และ 3.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

28. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

กลุ่มบริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจใน 3 ส่วนด ำเนินงำนหลกั คือ (1) ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์เพ่ือควำมปลอดภยัและอุปกรณ์นิรภยั (2) ธุรกิจเก่ียวกบัระบบ
บ ำบดัน ้ำ และ (3) ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบประปำหมู่บำ้น ในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์หลกัในประเทศไทย  

ผลกำรด ำเนินงำนไดรั้บกำรสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอโดยผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนซ่ึงก็คือประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำร เพ่ือใชใ้นกำร
ตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำนและประเมินผลกำรปฏิบติังำน กลุ่มบริษทัฯ ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึง
วดัมูลค่ำโดยใช้เกณฑผ์ลก ำไรหรือขำดทุนของส่วนงำนด ำเนินงำนซ่ึงเป็นเกณฑเ์ดียวกบัท่ีใช้ในกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบ
กำรเงิน 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกจิ 
ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดก ำไรหรือขำดทุนตำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัต่อไปน้ี 

 หน่วย: พนับำท 
 ธุรกิจซ้ือมำขำยไปอุปกรณ์

เพื่อควำมปลอดภัยและ
อุปกรณ์นิรภัย 

ธุรกิจเกี่ยวกับระบบบ ำบัด
น ้ำ 

ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงระบบ
ประปำหมู่บ้ำน ตัดรำยกำรระหว่ำงส่วนงำน งบกำรเงินรวม  

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
รำยไดจ้ำกบุคคลภำยนอก 1,195,630 1,015,333 30,130 40,031 - 150 -            - 1,225,760 1,055,514 
ตน้ทุนขำยและตน้ทุนบริกำร (912,599) (749,459) (25,845) (32,424) - (213) 272 720 (938,172) (781,376) 

ก ำไรข้ันต้นตำมส่วนงำน        283,031        265,874           4,285          7,607 - (63) 272 720 287,588 274,138 
รำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยท่ีไม่ไดปั้นส่วน:          

ก ำไร(ขำดทุน)จำกอตัรำแลกเปล่ียน - สุทธิ        
          

(2,643) 2,402 
รำยไดอ่ื้น        4,063 7,045 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย        (92,611) (88,024) 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร        (96,512) (102,022) 
ขำดทุนจำกกำรตดัหน้ีสูญลูกหน้ีกำรคำ้ 
      และลูกหน้ีอ่ืน        (701)             --     
ตน้ทุนทำงกำรเงิน        (2,761) (2,406) 
กลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ 
      ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ        5,811             --     
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้         (20,343) (17,273) 

ก ำไรส ำหรับปี                 81,891         73,860 

 

 

  

   

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนธุรกิจและกำรกระทบยอดสินทรัพยต์ำมส่วนงำนท่ีรำยงำนของกลุ่มบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 
2563 มีดงัต่อไปน้ี 
      หน่วย: พนับำท 
      งบกำรเงนิรวม 
  2564  2563 
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - สุทธิ   4,856   5,312 
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ   92,913  94,668 
สินทรัพยส่์วนกลำง   538,461  506,020 
รวมสินทรัพย์   636,230  606,000 

 

ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานภูมิศาสตร์ 

กลุ่มบริษทัฯ น ำเสนอรำยไดต้ำมส่วนงำนแยกตำมท่ีตั้งทำงภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ อยำ่งไรก็ตำมกลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยใ์นต่ำงประเทศเป็นจ ำนวนเงิน
ไม่เป็นสำระส ำคญั 

ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ของลูกคำ้ของกลุ่มบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ  2563 มีดงัต่อไปน้ี 
      หน่วย: พนับำท 
      รำยได้ 
  2564  2563 

ไทย   1,224,112   1,040,489 

ประเทศอ่ืนๆ   1,648  15,025 

รวม   1,225,760  1,055,514 

ลกูค้ารายใหญ่ 

กลุ่มบริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดรำยหน่ึงท่ีมีมูลค่ำตั้งแต่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกลุ่มบริษทัฯ 

29. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

ภำระผูกพนั 

ภาระผกูพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่า 

กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญำเช่ำอำคำร และเคร่ืองถ่ำยเอกสำรที่อำยุสัญญำเช่ำส้ินสุดภำยในหน่ึงปีนับ                   จำกวนัท่ีน ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 มำถือปฏิบติั หรือเกิดจำกสญัญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต  ่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัขำ้งตน้ท่ีจะตอ้งจ่ำยในอนำคต ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 
 
 

  หน่วย: บำท 
จ่ำยช ำระ  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ระยะเวลำท่ีไม่เกินหน่ึงปี  199,200.00  171,200.00 
ระยะเวลำท่ีเกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินห้ำปี  500,566.67  500,566.67 
รวม  699,766.67  671,766.67 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 155



  

   

ภาระผกูพนัและหนี้สินที่อาจเกดิขึ้นกบัสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีภำระผูกพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนกบัสถำบนักำรเงิน ดงัน้ี   
หน่วย: ล้ำนบำท   

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร   
วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ วงเงนิ เบิกใช้ ยงัไม่ได้ใช้ 

1) แอลซีและทีอำร์ 108.00 22.20 85.80 108.00 22.20 85.80 
2) ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 75.00           - 75.00 65.00            - 65.00 
3) หนงัสือค ้ำประกนั 70.70 8.41 62.29 60.70   1.91 58.79 
4) เงินเบิกเกินบญัชีธนำคำร 56.50           - 56.50 56.50            - 56.50 
5) ภำระผกูพนัตำมสญัญำซ้ือ  

    เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 205.00 
 

39.81 165.19 
            

205.00 
 

39.81 165.19 
6) ภำระผกูพนัตำมสินเช่ือ 

    หมุนเวียนแบบรวมวงเงิน 160.00 
 

43.47 116.53 160.00 
 

43.47 116.53 
7) ภำระผูกพนัตำมสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเป็นเงินสกุลดอลล่ำร์สหรัฐวงเงิน 1.15 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐโดย                 ณ วนัท่ี 31 

ธนัวำคม 2564 ยงัไม่มีกำรใชว้งเงินดงักล่ำว 

บริษทัฯ ไดน้ ำเงินฝำกธนำคำรของบริษทัฯ และที่ดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วนของบริษทัฯ ท่ีบนัทึกในบญัชีอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน - 
สุทธิ และบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ (หมำยเหตุ 9, 13 และ 14) ค  ้ำประกนัภำระผูกพนัของธนำคำรดงักล่ำว  

บริษทัย่อยค ้ำประกนัวงเงินแอลซีและทีอำร์ของบริษทัใหญ่ภำยในวงเงิน 10 ล้ำนบำท 

หนังสือค า้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีหนงัสือค ้ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงินดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 
 
 
หนีสิ้นที่อำจจะเกดิขึน้ภำยหน้ำ 

คดคีวามฟ้องร้อง 

บริษทั พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ ำกัด 

เม่ือวนัท่ี 27 ตุลำคม 2558 เจำ้หน้ีกำรคำ้ (“โจทก์”) ไดย้ื่นฟ้องบริษทัยอ่ยต่อศำลทรัพยสิ์นทำงปัญญำและกำรคำ้ระหว่ำงประเทศกลำง หมำยเลขด ำ
ท่ีกค.223/2558 วำ่ดว้ยควำมผิดอนัเกิดจำกผิดสญัญำซ้ือขำย ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดท้  ำกำรยืน่ค  ำให้กำรต่อสู้คดี และศำลไดท้  ำกำรไกล่เกล่ียหลำยคร้ัง  

และล่ำสุดเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ศำลไดพิ้พำกษำว่ำบริษทัยอ่ยไดซ้ื้อสินคำ้ดงักล่ำวจริงทั้งหมด 2 รำยกำร แต่มี 1 รำยกำรท่ีขำดอำยคุวำมแลว้ 
บริษทัยอ่ยจึงตอ้งรับผิดในส่วนของค่ำสินคำ้อีก 1 รำยกำรท่ียงัไม่ขำดอำยคุวำม โดยให้บริษทัยอ่ยช ำระเงินจ ำนวน 9,806.14 ดอลล่ำร์สหรัฐ พร้อม
ดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วนัท่ี 2 มกรำคม 2555 แก่เจำ้หน้ีกำรคำ้ ซ่ึงโจทก์ไม่เห็นด้วยกบัค  ำพิพำกษำของศำลและประสงคจ์ะ
อุทธรณ์โดยไดย้ืน่ค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์คร้ังท่ี 3 และศำลไดอ้นุญำตให้โจทกข์ยำยระยะเวลำยืน่อุทธรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย โดยให้โจทก์ยื่น

  หน่วย: บำท 

หนังสือค ำ้ประกนั  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
เพ่ือค  ้ำประกนัสญัญำก่อสร้ำง  1,514,626.00  1,514,626.00 
เพ่ือค  ้ำประกนักำรปฏิบติัตำมสญัญำ  4,463,029.00  59,562.50  
เพ่ือค  ้ำประกนักำรประมูล  2,235,151.00  132,500.00 
เพ่ือค  ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืน ๆ  200,000.00  200,000.00 
รวม  8,412,806.00  1,906,688.50 

156 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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อุทธรณ์ต่อศำลภำยในวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ซ่ึงโจทกไ์ม่ไดย้ืน่อุทธรณ์หรือยื่นค  ำร้องขอขยำยระยะเวลำอุทธรณ์ภำยในเวลำท่ีศำลก ำหนด ส่งผล
ให้คดีถึงท่ีสุด โดยโจทกส์ำมำรถใชสิ้ทธิบงัคบัคดีกบัทรัพยสิ์นของบริษทัยอ่ยตำมค ำพิพำกษำของศำลชั้นตน้ภำยใน 10 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีศำลชั้นตน้มี
ค  ำพิพำกษำ  

ทั้งน้ีฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ ได้พิจำรณำผลกระทบจำกคดีควำมดังกล่ำวแล้วเห็นว่ำจะไม่มีผลเสียหำยอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทัฯ เน่ืองจำกได้ตั้งค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนเงินให้กู้ยืม รวมถึงได้ตั้งค่ำเผื่อกำรด้อยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ดงักล่ำวแล้วทั้งจ  ำนวน 

บริษทั ผล วอเตอร์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 19 กุมภำพนัธ์ 2564 เจำ้หน้ีผูรั้บเหมำรำยหน่ึงไดย้ื่นฟ้องบริษทัย่อยต่อศำลจงัหวดัธญับุรี หมำยเลขด ำท่ี                      พ 230/2564  ว่ำ
ด ้วยควำมผิดอนัเกิดจำกผิดสัญญำซ้ือขำยให้ช ำระเงินค่ำจำ้งจ ำนวน  1,070,000 บำท รวมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ  7.5 ต่อปี  นับแต่วนัท่ี
ผูรั้บเหมำส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ยให้แก่บริษทัย่อยจนถึงวนัท่ีฟ้อง รวมเป็นยอดฟ้อง 1,464,562.50 บำท และรวมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 
ต่อปี จำกเงินตน้ 1,070,000 บำท นับแต่วนัท่ีฟ้องเป็นตน้ไปจนกว่ำบริษทัย่อยจะช ำระเสร็จ 

ต่อมำบริษทัย่อยได้มีกำรฟ้องแยง้เพื่อเรียกร้องค่ำควำมเสียหำยจำกผูรั้บเหมำดงักล่ำวเป็นจ ำนวนเงิน 1,000,000 บำท เน่ืองจำกผูร้ับเหมำผิด
สัญญำจำ้งไม่ได้แก้ไขขอ้บกพร่องของระบบบ ำบดัน ้ำเสียท่ีบริษทัย่อยว่ำจำ้งให้ท  ำงำนได้เต็มประสิทธิภำพ  

และเม่ือวนัท่ี 8 ธันวำคม 2564 บริษทัย่อยและเจำ้หน้ีท่ียื่นฟ้องบริษทัย่อยได้มีกำรไกล่เกล่ีย โดยตกลงยอมควำมกนัว่ำ     บริษทัย่อยจะตอ้งจ่ำย
ช ำระมูลค่ำหน้ีเป็นจ ำนวนเงิน 535,000 บำท ให้เสร็จส้ินภำยในวนัท่ี 28 ธันวำคม 2564 ซ่ึงในวนัตำมท่ีตกลงกนัดงักล่ำวศำลได้มีค  ำสั่งอนุญำต
ให้โจทก์ถอนฟ้องและอนุญำตให้บริษทัย่อยถอนฟ้องแยง้ได้ บริษทัย่อยได้ช ำระหน้ีตำมท่ีตกลงกนัดงักล่ำวครบทั้งจ  ำนวนแล้ว 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

ควำมเส่ียงในเร่ืองกำรให้สินเช่ือ คือควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรท่ีคู่สัญญำไม่ปฏิบติัตำมข้อก ำหนดในสัญญำซ่ึงก่อให้       เกิดควำมเสียหำยแก่
กลุ่มบริษทัฯ ดังนั้น กลุ่มบริษทัฯ มีนโยบำยในกำรบริหำรควำมเส่ียงโดย ก ำหนดวงเงินสินเช่ือและให้สินเช่ืออย่ำงระมดัระวงั นอกจำกน้ี 
ยงัมีนโยบำยท่ีจะท ำธุรกรรมกับผูค้ ้ำท่ีมีควำมน่ำเช่ือถือ เพ่ือลดโอกำสของกำรสูญเสียทำงกำรเงินจำกกำรไม่สำมำรถปฏิบติัตำมสัญญำได้ 

ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหักค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำ
จะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัท่ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศดงัน้ี 
 หน่วย: พนับำท 
 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

สกลุเงนิ 
31 ธันวำคม

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
31 ธันวำคม 

2564 
31 ธันวำคม 

2563 
ยูโร 18.57  18.06 568.76  1,048.14 18.57  18.06 568.76 1,048.14 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 7,567.04  6,765.92 69,108.15 39,778.44 7,567.04 6,765.92 67,782.83 38,896.61 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 12.98 11.88 1,024.37 4,709.86 12.98 11.88 1,024.37 4,709.86 
ปอนดส์เตอร์ลิง - - 227.79 237.70 - - 227.79  237.70 
เยน - - 386.30 660.59 - - 386.30  660.59 
หยวนจีน 0.11 0.10 913.25 - 0.11 0.10 913.25 - 
ริงกิตมำเลเซีย - - 0.65 0.60 - - 0.65 0.60 
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 หน่วย: บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ ณ วนัที่  
สกลุเงนิ 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ยโูร 37.8948 36.8764 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 33.4199  30.0371 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 24.7357  22.6632 
ปอนดส์เตอร์ลิง 45.0984 40.6403 
เยน 0.2906  0.2907 
หยวนจีน 5.2507 4.6187 
ริงกิตมำเลเซีย 8.0143 7.4357 

 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำว่ำเหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยละเอียดของ
ตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 
 จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ ครบก ำหนดสัญญำ 
สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ      
ดอลล่ำร์สหรัฐต่อบำท 1.19 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ 33.46 บำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐ 7 มกรำคม 2565 -  

26 มกรำคม 2565 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินโดยมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด (อตัรำดอกเบ้ีย MOR และ MLR) และอตัรำคงท่ี ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนภำยในหน่ึงปี ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่ม
บริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 

วนัทีม่ผีลบังคบั
ตำมสัญญำ 

วนัทีค่รบก ำหนด
ของสัญญำ 

มูลค่ำตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือป้องกนั

ควำมเส่ียง 
อตัรำดอกเบีย้ตำม

สัญญำเงนิกู้ 

อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำ
แลกเปลีย่น
อตัรำดอกเบีย้ (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

31 ธันวำคม2564 31 ธันวำคม2563 31 ธันวำคม 2564 
31 ธันวำคม 

2563 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
มกรำคม  2559 มกรำคม  2566 7.76 14.90 0.11 0.42 THBFIX+1.85 4.7 

31. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะ
ใชวิ้ธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

158 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



  

   

 หน่วย: บำทต่อหน่วยเงนิตรำต่ำงประเทศ 

 อตัรำแลกเปลีย่นเฉลีย่ ณ วนัที่  
สกลุเงนิ 31 ธันวำคม 2564 31 ธันวำคม 2563 

ยโูร 37.8948 36.8764 
ดอลล่ำร์สหรัฐ 33.4199  30.0371 
ดอลล่ำร์สิงคโปร์ 24.7357  22.6632 
ปอนดส์เตอร์ลิง 45.0984 40.6403 
เยน 0.2906  0.2907 
หยวนจีน 5.2507 4.6187 
ริงกิตมำเลเซีย 8.0143 7.4357 

 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้ตรำสำรอนุพนัธ์ท่ีกลุ่มบริษทัฯ พิจำรณำว่ำเหมำะสมเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน รำยละเอียดของ
ตรำสำรอนุพนัธ์เพื่อบริหำรควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2564 มีดงัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564 
 จ ำนวนเงนิ อตัรำแลกเปลีย่นตำมสัญญำ ครบก ำหนดสัญญำ 
สัญญำซ้ือเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ      
ดอลล่ำร์สหรัฐต่อบำท 1.19 ลำ้นดอลล่ำร์สหรัฐ 33.46 บำทต่อดอลล่ำร์สหรัฐ 7 มกรำคม 2565 -  

26 มกรำคม 2565 

ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

บริษทัฯ มีเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินโดยมีอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด (อตัรำดอกเบ้ีย MOR และ MLR) และอตัรำคงท่ี ดงันั้น 
บริษทัฯ จึงมีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงไป  

กลุ่มบริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกสถำบนักำรเงิน เงินลงทุนชัว่ครำวและเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีมีดอกเบ้ีย 
อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีก ำหนดระยะเวลำช ำระคืนภำยในหน่ึงปี ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของกลุ่ม
บริษทัฯ จึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีสญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย (Interest Rate Swap) คงเหลือ ดงัน้ี 

วนัทีม่ผีลบังคบั
ตำมสัญญำ 

วนัทีค่รบก ำหนด
ของสัญญำ 

มูลค่ำตำมสัญญำ 
มูลค่ำตำมบัญชีของเคร่ืองมือป้องกนั

ควำมเส่ียง 
อตัรำดอกเบีย้ตำม

สัญญำเงนิกู้ 

อตัรำดอกเบีย้
ตำมสัญญำ
แลกเปลีย่น
อตัรำดอกเบีย้ (ล้ำนบำท) (ล้ำนบำท) 

31 ธันวำคม2564 31 ธันวำคม2563 31 ธันวำคม 2564 
31 ธันวำคม 

2563 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
มกรำคม  2559 มกรำคม  2566 7.76 14.90 0.11 0.42 THBFIX+1.85 4.7 

31. กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

กลุ่มบริษทัฯ ใช้วิธีรำคำตลำดในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดให้ต้องวดั
มูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง หรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัฯ จะ
ใชวิ้ธีรำคำทุนหรือวิธีรำยไดใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวแทน 

ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

  

   

ในกำรน ำเทคนิคกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมขำ้งตน้มำใช้ กิจกำรจะตอ้งพยำยำมใช้ขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดั
มูลค่ำยติุธรรมนั้นให้มำกท่ีสุด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง มูลค่ำยติุธรรม ก ำหนดล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมออกเป็นสำม
ระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

ระดบั 1   ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

ระดบั 2   ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินบำงรำยกำรท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมไวแ้ยก
แสดงระดบัของขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมไดด้งัน้ี 
 หน่วย: ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     

สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.04 - 0.04 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.11 - 0.11 

 หน่วย: ล้ำนบำท 
 งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
หนีสิ้นที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     

สญัญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ - 0.13 - 0.13 
สญัญำแลกเปล่ียนอตัรำดอกเบ้ีย - 0.42 - 0.42 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำยติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ำยุติธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใช้เทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึง
ขอ้มูลท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัรำแลกเปล่ียนทนัที อตัรำแลกเปล่ียน
ล่วงหนำ้ของเงินตรำต่ำงประเทศ และเส้นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย  เป็นตน้  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

32. กำรบริหำรจัดกำรทุน 

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนที่ส ำคญัของกลุ่มบริษทัฯ คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินที่เหมำะสมและกำรด ำรงไวซ่ึ้ง
ควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง 

ตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 กลุ่มบริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.82: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: 0.85: 1) และ
บริษทัฯ มีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.81: 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563: 0.82: 1) 

33. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำที่รำยงำน 

ตำมท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2565 เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565 มีมติให้จ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวำคม 2564 งวดสุดทำ้ยในอตัรำหุ้นละ 0.16 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 32.40 ล้ำนบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี 20 พฤษภำคม 2565  

34. กำรอนุมัติงบกำรเงนิ 

คณะกรรมกำรของบริษทัฯ ไดอ้นุมติัให้ออกงบกำรเงินน้ีเม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2565 
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ข้้อมูลอ่�น์
เอกิสารแน์บั 1
รายละเอย่ดเกิ่�ยวิกิบัักิรรมกิาร ผูู้บ้ัรหิาร ผูู้ม้อ่ำาน์าจค์วิบัค์มุ เลข้าน์กุิารบัรษิัทัั ผูู้ท้ั่�ไดรั้บั
มอบัหมายให้รับัผู้ิดชุอบัสูงสุดใน์สายงาน์บััญชุีและกิารเงิน์ และผูู้้ทั่�ได้รับัมอบัหมายให้
รับัผู้ิดชุอบัโดยตรงใน์กิารค์วิบัค์ุมดูแลกิารทัำาบััญชุี

เอกิสารแน์บั 2
รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับักิรรมกิารข้องบัริษััทัย่อย

เอกิสารแน์บั 3
รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับัหัวิหน์้างาน์ตรวิจสอบัภูายใน์

เอกิสารแน์บั 4
ทัรัพัย์สิน์ทั่�ใชุ้ใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ

เอกิสารแน์บั 5
น์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร และจรรยาบัรรณธุรกิิจ



1. รายละเอยีดเกีย่วกบักรรมการและผู้บริหาร 

         รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ                                                  อายุ 59 ปี 

 ประธานกรรมการ 
 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 12 กนัยายน 2550   
วนัท่ีด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ: 19 กนัยายน 2560 
วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (วทิยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วทิยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วศิวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควชิาวิศวกรรมไฟฟ้า  
(วชิาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั  
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นท่ี 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นท่ี 18/2014 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 
ประสบการณ์ท างาน 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2561 - มี.ค. 2565 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอต้ี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีแอนดพ์ี อกริ โปรดกัส์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก. ซันไชน์อินเตอร์เนชั่นแนล 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้  านวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550  - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธัญญะ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
 

 

 

 

 

        นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล                                               อายุ 55 ปี 

 กรรมการอิสระ 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 12 กันยายน 2550   
วุฒิการศึกษา 
- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขท่ี 4570 
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นท่ี 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 68/2008 
ประสบการณ์ท างาน 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2562 - 2564 กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน บจก. ซันไชน์อินเตอร์เนชัน่แนล 
2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชัน่ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี ่อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกิสารแน์บั 1
รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับักิรรมกิาร ผูู้้บัริหาร ผูู้้ม่อำาน์าจค์วิบัค์ุม เลข้าน์ุกิารบัริษััทั ผูู้้ทั่�ได้รับัมอบัหมายให้รับัผู้ิดชุอบั
สูงสุดใน์สายงาน์บััญชุีและกิารเงิน์ และผูู้้ทั่�ได้รับัมอบัหมายให้รับัผู้ิดชุอบัโดยตรงใน์กิารค์วิบัค์ุมดูแลกิารทัำาบััญชุี
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       นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์                                              อายุ 59 ปี 

 กรรมการ 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 30 เมษายน 2556 
วุฒิการศึกษา 
- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้ าเมือง รุ่น 3)  
มหาวทิยาลยันวมินทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นท่ี 20/2015 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะส าหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 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 
ประสบการณ์ท างาน 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บมจ. ผลธัญญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2564 - ปัจจุบนั รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2555 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

       นายสันติ เนียมนิล                                                              อายุ 53 ปี 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 

 
 
 

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 10 พฤษภาคม 2559 
วุฒิการศึกษา 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขท่ี 995/2537 
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 80/2552 
ประสบการณ์ท างาน 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซังโกะ ไดคาซต้ิง  

(ประเทศไทย) 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 1 แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั ทนายความประจ า บริษทั ส านกักฎหมายธรรมคุปต ์จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2558 - 2561 ทนายความประจ า บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จ ากดั 
2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จ ากดั 
2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก แอนด ์ 

อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์ 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
2538 - 2546 ทนายความ บริษทั ส านกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จ ากดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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       ดร. พลัลภา เรืองรอง                                                          อายุ 68 ปี 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการบริหารความเส่ียง 

 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 19 กันยายน 2560 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวชิาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  
ประวัติการฝึกอบรม  
- Leadership Development Program  Hay Group (Malaysia) (ปี 2550) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นท่ี 6 สถาบนั
พระปกเกลา้ (ปี 2550) 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  (Mini MBA)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี 2549)   
- Improving Governance of  Public Sector Enterprise  Asian Development Bank Institute : ADBI 
(Tokyo, Japan) (ปี 2549)   
- หลกัสูตรโครงการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพส าหรับขา้ราชการระดบัสูงของ
กระทรวงการคลงั (MOF Executive Program 2005) (ปี 2548) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจและซพัพลายเชนรุ่นท่ี  3  
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปี 2548) 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise’s  CEO  Development  Program)  
สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (ปี 2548) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 17/2545 
ประสบการณ์ท างาน 
2564 – ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ผลธญัญะ 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. เอิร์ธ เทค็ เอนไวรอนเมนท์ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะท างานจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

กองทุนหมุนเวยีน (ชุดท่ี7) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวสิาหกิจ 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2560 – 2562 คณะท างานก ากบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการด าเนินงาน

รัฐวสิาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้  านวยการส านกัพฒันารัฐวสิาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั 9  

ส านกังานคณะกรรมการรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและน ้ าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ: ดร. พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริหารความเส่ียงแทนกรรมการท่ีลาออก 
มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 

       พลเอก ชัยวัฒน์  สท้อนด ี                                                  อายุ 68 ปี 

 กรรมการอิสระ 
 กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 
 
วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 12 ตุลาคม 2558 
วุฒิการศึกษา 
- วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจ า ชุดท่ี 65 
- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 2550 
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 216/2016 
ประสบการณ์ท างาน 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
บริษทั/กิจการอ่ืน : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ท่ีปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2558 - 2562 ท่ีปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมัน่คงและกิจการทหาร  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้  านวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้  านวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 

 และพลงังานทหาร 
2550 หัวหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัส านกังานสภาความมัน่คง

แห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ท่ีหัวหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้ังเกตการณ์

ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั     
อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 
2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจ าสถานเอกอคัรราชทูตไทย  

ณ กรุงปักก่ิง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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       นายธันยา หวังธ ารง                                                             อายุ 42 ปี 

 กรรมการ 
 รองประธานเจา้หน้าท่ีบริหารสายงานการตลาดและขาย 
 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

(กรรมการผูมี้อ  านาจลงนามผกูพนับริษทั) 
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 30 เมษายน 2556 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “CFO’s Orientation for New IPOs” โดย SET (มี.ค. 2565)  
- หลกัสูตร “ตรวจสุขภาพกิจการผา่นงบการเงิน” โดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ (ธ.ค.2564)  
-  หลกัสูตร “แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์การท า 
M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ต.ค.2564) 
- หลกัสูตร “Sustainable Supply Chain Management รุ่นท่ี 2” โดย SET (ส.ค.2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยนืตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สัมมนา “SD Professional Sharing 3/2021: Climate Change ความเส่ียงท่ีธุรกิจไม่ควร
มองขา้ม และการรายงานก๊าซเรือนกระจกใน One Report” โดย SET (มิ.ย.2564) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 180/2013  
ประสบการณ์ท างาน 
2564 - ปัจจุบนั รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร สายงานการตลาดและขาย บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 
2558  ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้  านวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกส่ือสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุ้น) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลิต หวังธ ารง  
หมายเหตุ: นายธนัยา หวงัธ ารง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
เป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 

 

 

 

 

       นายวิศรุต ศรีโรจนกุล                                                      อายุ 42 ปี 

 กรรมการอิสระ  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 17 กันยายน 2564 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Auburn University สหรัฐอเมริกา 
- ปริญญาตรี วศิวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม  
- Executive Program for Financial Planning Certification, University of Georgia 
สหรัฐอเมริกา 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 188/2021 
ประสบการณ์ท างาน 
2564-ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2563-ปัจจุบนั  เลขานุการบริษทั บริษทั ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ ์จ ากดั (ตลาดไท) 
2562-ปัจจุบนั  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ บริษทั บางกอกเทอร์มินอล จ ากดั 
2561-ปัจจุบนั  รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดา้นการเงิน บริษทั วนิเวสตเ์มน้ท ์จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2560-2561 Head of Business Incubation บริษทั บีคอน เวนเจอร์ แคปิทลั จ ากดั 
2552-2559 ผูอ้  านวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ: นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีลาออก 
มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



       ผศ.ดร. สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ                                          อายุ 56 ปี 

 ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการคร้ังแรก: 10 กมุภาพนัธ์ 2557 
วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิตบริหารธุรกิจ (การเงิน) โครงการปริญญาเอกร่วมสาขาบริหารธุรกิจ  
(The Joint Doctoral Program in Business Administration/JDBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
- นิติศาสตร์บณัฑิต, มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
- MBA, Finance, University of San Francisco, San Francisco, USA. 
- เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
-  Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 138/2017 
ประสบการณ์ท างาน 
2564-ปัจจุบนั  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ.ผลธัญญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
2560 - ปัจจุบนั ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวร์ิค  
2559 - ปัจจุบนั  กรรมการ บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 3 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั อธิการบดี มหาวทิยาลยัคริสเตียน 
2560 - ปัจจุบนั อาจารยพ์ิเศษ คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เลาบราเดอร์สอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2557 - 2564  กรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2562 - 2564 รองประธานกรรมการบริษทั บมจ. แคปปิทอล เอ็นจิเนียร่ิง เน็ตเวิร์ค  
2559 - 2563 กรรมการด าเนินงานโครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (PhD) 

คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2559 - 2560 หัวหนา้ภาควชิาการเงิน คณะพาณิชยศ์าสตร์และการบญัชี 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ (ดา้นบริหารความเส่ียง) บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน

ทองค าแอสเซท จ ากดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ: ผศ.ดร. สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ท่ีไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงแทนกรรมการท่ีลาออก มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564 
 

 

 

 

 

 

       นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล                                 อายุ 59 ปี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Working Paper for Better Corruption Prevention ยกระดบักระดาษท าการ 
เช่ียวชาญสอบทานตา้นคอร์รัปชัน” โดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (มี.ค. 2564) 
- เสวนาออนไลน์ “Fraud: Prevention and Detection” โดย ก.ล.ต. (ม.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นท่ี 1/2558  
โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ท างาน 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ   

บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธัญญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
หมายเหตุ: นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหนา้งานตรวจสอบภายใน                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริิษััท ผลธััญญะ จำำ�กััด (มห�ชน) 165



       นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา                                          อายุ 53 ปี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 
 รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้ 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวัติการฝึกอบรม  
- 
ประสบการณ์ท างาน 
2564 - ปัจจุบนั รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายจดัซ้ือและคลงัสินคา้ บมจ. ผลธญัญะ 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 

บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 2 แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 2 แห่ง 
2563 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์  
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จ ากดั 
2553 - 2560 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2560 ผูอ้  านวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 ผูอ้  านวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหัวหนา้ฝ่ายจดัซ้ือ บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นายภราดร แพร่ภัทร                                                         อายุ 44 ปี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ( SAFETY) กลุ่ม 1 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต เอกวศิวกรรมอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประวัติการฝึกอบรม  
-  หลกัสูตร “แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์การท า 
M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ต.ค.2564) 
- หลกัสูตร “จป.บริหาร” โดย สถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั ทอ๊ปโปร (ก.ย. 2564) 
ประสบการณ์ท างาน 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ( SAFETY) กลุ่ม 1 บมจ.ผลธัญญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2557 - 2560 ผูจ้ดัการสาขาระยอง บมจ.ผลธญัญะ 
2551 - 2557 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธัญญะ 
2547 - 2551 หัวหนา้ส่วนขาย บจก.ผลธญัญะ 
2544 - 2547 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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       นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ                                                  อายุ 41 ปี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ( SAFETY) กลุ่ม 2 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต เอกการตลาด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวัติการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “การด าเนินงานเพื่อป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชัน่”  
In-house training (ต.ค.2564) 
- หลกัสูตร “จป.บริหาร” โดย สถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั ทอ๊ปโปร (ก.ย. 2564) 
- หลกัสูตร “ปัญหากฏหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค และความรับผิดต่อความเสียหายจากสินคา้ท่ีไม่
ปลอดภยั” โดย สถาบนั OMEGAWORLDCLASS (เม.ย. 2564) 
- หลกัสูตร “Facebook Advertising” โดย Digital Tips Academy (มี.ค. 2564) 
ประสบการณ์ท างาน 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ( SAFETY) กลุ่ม 2 บมจ.ผลธัญญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2555 - 2560 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธัญญะ 
2550 - 2555 หัวหนา้ส่วนขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2549 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 
2546  พนกังานการตลาด บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       นายภัสร์พงษ์ หวังธ ารง                                                     อายุ 54 ปี 

 ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

 
วุฒิการศึกษา 
- Master of Business Administration (MBA), Major in Finance, Wright State University, 
Ohio, USA 
- Bachelor of Business Administration (BBA), Major in Finance, Assumption University, 
Bangkok, Thailand 
ประวัติการฝึกอบรม  
- SD Professional Sharing 4/2021: ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนใน ONE REPORT  
โดย SET (พ.ย. 2564) 
การจดัท ารายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษทัจดทะเบียน 
ส าหรับภาคบริการ โดย ก.ล.ต. (ต.ค. 2564) 
-  หลกัสูตร “แนวโนม้ ทิศทางการท า M&A ประเด็นส าคญัท่ีตอ้งพิจารณา และกลยทุธ์การท า 
M&A ให้ประสบความส าเร็จ” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย (ต.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “จป.บริหาร” โดย สถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั ทอ๊ปโปร (ก.ย. 2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยนืตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
ประสบการณ์ท างาน 
2564 – ปัจจุบนั ผูอ้  านวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บมจ.ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : 2 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แอททิจูด ลิฟวิง่ 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บี-ไรท ์
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2546-2562 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. บี-ไรท ์
2540-2544 ผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ธนาคาร ซากุระ จ ากดั (สาขาประเทศไทย) 
2538-2540 นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์บมจ. หลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย  ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลาน นายชวลิต หวังธ ารง 
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2. เลขานุการบริษัท 

       นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร                                                  อายุ 60 ปี 
 เลขานุการบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                                            

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 โดยมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ท า
หน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดท าและจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ทั้ งน้ี หน้าท่ีตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
     ก. ทะเบียนกรรมการ 
     ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
          รายงานประจ าปีของบริษทั 
     ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
    • ด าเนินการจดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
    • ด าเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัท ารายงานการประชุม 
    • ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    • ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
    • ดูแลเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
    • ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
    • ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
    • ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงานฯ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ  ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและ
สาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
    • ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประกาศและขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
    • ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
    โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัส านักงาน
เลขานุการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม  
- CGR Workshop คร้ังท่ี 1/2021 โดย IOD (พ.ย. 2564) 
- SD Professional Sharing 4/2021: ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนใน ONE REPORT โดย SET (พ.ย. 2564) 
- สมัมนา “การสรรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไร ให้ถูกตอ้งตามหลกั CG”  
โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค. 2564) 
- สมัมนา “ESG: โอกาสและความเส่ียงท่ีบริษทัควรรู้” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค. 2564) 
การจดัท ารายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ส าหรับภาค
บริการ โดย ก.ล.ต. (ต.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สมัมนา “การพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลสู่ Integrated Report” โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สมัมนา “การถอดบทเรียน: Low carbon for sustainable development” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
(ก.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “แนวปฏิบติัการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และขอ้ควรรู้เก่ียวกบันโยบายการใชข้อ้มูล
ภายใน" โดย SET (ก.ค. 2564) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 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 
ประสบการณ์ท างาน 
2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ 
2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซ้ือ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเทม็ 
2541 - 2543 หัวหนา้ส่วนจดัซ้ือ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

168 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



2. เลขานุการบริษัท 

       นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร                                                  อายุ 60 ปี 
 เลขานุการบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง                                            

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของเลขานุการบริษทั 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ด ารงต าแหน่ง เลขานุการบริษทั 
เม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2551 โดยมีอ านาจหน้าท่ีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 
2551 ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และความซ่ือสัตยสุ์จริต ท า
หน้าท่ีประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้าน
กฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สนับสนุนให้ด าเนินการตามหลกัการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดท าและจดัเก็บเอกสารตามท่ีกฎหมายก าหนด 
และด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย ทั้ งน้ี หน้าท่ีตามกฎหมายของ
เลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปน้ี 
1. จดัท าและเกบ็รักษาเอกสาร ดงัต่อไปน้ี 
     ก. ทะเบียนกรรมการ 
     ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 
          รายงานประจ าปีของบริษทั 
     ค. หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้ และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ 
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่ง
ส าเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีบริษทัไดรั้บรายงานนั้น 
3. ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนประกาศก าหนด 
นอกจากน้ี เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงัน้ี 
    • ด าเนินการจดัการเร่ืองการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 
    • ด าเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัท ารายงานการประชุม 
    • ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
    • ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการก ากบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
    • ดูแลเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
    • ติดตามให้มีการด าเนินการตามมติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ 
    • ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ
บริษทัและมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
    • ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล เช่น ส านักงานฯ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ  ต่อหน่วยงานท่ีก ากับดูแลและ
สาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
    • ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งประกาศและขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
    • ด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
    โดยเลขานุการบริษทัท่ีคณะกรรมการแต่งตั้งข้ึนเป็นผูท่ี้คณะกรรมการเห็นว่ามีความ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัส านักงาน
เลขานุการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสนบัสนุนงานเลขานุการบริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี 

 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประวัติการฝึกอบรม  
- CGR Workshop คร้ังท่ี 1/2021 โดย IOD (พ.ย. 2564) 
- SD Professional Sharing 4/2021: ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชนใน ONE REPORT โดย SET (พ.ย. 2564) 
- สมัมนา “การสรรหากรรมการมีกระบวนการอยา่งไร ให้ถูกตอ้งตามหลกั CG”  
โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค. 2564) 
- สมัมนา “ESG: โอกาสและความเส่ียงท่ีบริษทัควรรู้” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน (ต.ค. 2564) 
การจดัท ารายงานการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 56-1 One Report ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ส าหรับภาค
บริการ โดย ก.ล.ต. (ต.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “การรายงานความย ัง่ยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม (RE02) รุ่น 5 กลุ่มบริการ  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- หลกัสูตรการเตรียมพร้อมจดัท า Sustainability Disclosure ตาม One Report (RE01)  
โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สมัมนา “การพฒันาการเปิดเผยขอ้มูลสู่ Integrated Report” โดย SET (ส.ค. 2564) 
- สมัมนา “การถอดบทเรียน: Low carbon for sustainable development” โดย สมาคมบริษทัจดทะเบียน 
(ก.ค. 2564) 
- หลกัสูตร “แนวปฏิบติัการจดัท ารายงานการมีส่วนไดเ้สีย และขอ้ควรรู้เก่ียวกบันโยบายการใชข้อ้มูล
ภายใน" โดย SET (ก.ค. 2564) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- 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 
ประสบการณ์ท างาน 
2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง บมจ. ผลธญัญะ 
2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชัน่ 
2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซ้ือ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทัว่ไป บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิ

เนียร่ิง ซิสเทม็ 
2541 - 2543 หัวหนา้ส่วนจดัซ้ือ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

3. ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 

 ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี 
บริษทัแต่งตั้ง นายธันยา หวงัธ ารง ด ารงต าแหน่งรักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบญัชี มีผล

ตั้งแต่วนัท่ี 13 ก.ค. 2564 ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ปัจจุบนั นายธนัยา หวงัธ ารง ด ารงต าแหน่งกรรมการ รองประธาน
เจ้าหน้าท่ีบริหารสายงานการตลาดและขาย และรักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ดังมีรายละเอียดประวติัตามท่ีระบุในหัวขอ้ รายละเอียด
เก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร 

ผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชีของบริษัท 
บริษทัแต่งตั้ง นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุมดูแลการท าบญัชีของบริษทั (สมุห์บญัชี) ตั้งแต่วนัท่ี 

1 เมษายน 2551 ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามท่ีส านักงาน ก.ล.ต. ก าหนด และเป็นผูท้  าบญัชีท่ีมีคุณสมบติัและเง่ือนไขของการเป็นผูท้  าบัญชีตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้ควบคุมดูแลการท าบัญชี  

       นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม                                     
       อายุ 42 ปี                                              

 ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 
วุฒิการศึกษา 
- บญัชีมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวัติการฝึกอบรม  
- การใชง้านระบบ Smart FSCOMP ส าหรับ Form 6 โดย SET (มิ.ย. 2564) 
- หลกัสูตร “Working Paper for Better Corruption Prevention ยกระดบักระดาษท าการ เช่ียวชาญสอบทานตา้นคอร์รัปชนั” โดย สภาวชิาชีพบญัชีฯ (มี.ค. 2564) 
- การเตรียมความพร้อมส าหรับยืน่ต่ออายกุารเป็นสมาชิก CAC โดย IOD (เม.ย. 2564) 
หลกัสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นท่ี 7/2561 โดย SET 
การอบรมการพฒันาความรู้ต่อเน่ืองด้านบัญชี ปี 2564  จ านวนช่ัวโมง CPD ผู้ท าบัญชี 
- หลกัสูตร Deferred tax และ Employee benefit (ธ.ค. 2564) 7      ชัว่โมง 
- หลกัสูตร การเงินพื้นฐาน ศาสตร์ท่ีนกับญัชีรุ่นใหม่ควรรู้ (ธ.ค. 2564) 7      ชัว่โมง 
- เสวนาหัวขอ้ Cloud Accounting The future of work Life ส าหรับนกับญัชี (พ.ย. 2564) 1.30 ชัว่โมง 
- ความรู้ดา้นบญัชีนิติวิทยา เทคนิคและการเช่ือมโยงการเก็บรวบรวมขอ้มูลทางบญัชีกบักระบวนการยติุธรรม (พ.ย. 2564) 3      ชัว่โมง 
- Blockchain Technology  ส าหรับนกับญัชี เทคโนโลยเีปล่ียนโลก ความทา้ทายของนกับญัชียคุดิจิตอล (ธ.ค. 2564) 1.30 ชัว่โมง 
ประสบการณ์ท างาน 
2551 – ปัจจุบนั    ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ. ผลธญัญะ 
การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การด ารงต าแหน่งในบริษัท/กิจการอ่ืน : ไม่มี 
ประสบการณ์ท างานในอดีต 
2548 – 2550  หัวหนา้แผนกบญัชี บจก. ผลธัญญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2564 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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4. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม  

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 
2 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ D,S,M D,S D,S D,S 
3 นายธนัยา  หวงัธ ารง D,S,M - - - 
4 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ID - - - 
5 นายสันติ เนียมนิล ID - - - 
6 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 
7 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ID - X,S - 
8 นายวศิรุต ศรีโรจนกุล ID - - - 
9 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล M - - - 

10 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา M X,S D,S,M - 
11 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 
12 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 
13 นายภสัรพงษ ์หวงัธ ารง M    
14 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

 

สัญลักษณ์         
X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม M = ผูบ้ริหาร 
PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั 

 
PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ากดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ากดั   
PDG=บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั       
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4. ข้อมูลการด ารงต าแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอ านาจควบคุม  

รายช่ือ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 
2 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ D,S,M D,S D,S D,S 
3 นายธนัยา  หวงัธ ารง D,S,M - - - 
4 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ID - - - 
5 นายสันติ เนียมนิล ID - - - 
6 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 
7 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ID - X,S - 
8 นายวศิรุต ศรีโรจนกุล ID - - - 
9 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล M - - - 

10 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา M X,S D,S,M - 
11 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 
12 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 
13 นายภสัรพงษ ์หวงัธ ารง M    
14 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

 

สัญลักษณ์         
X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผูมี้อ  านาจลงนาม M = ผูบ้ริหาร 
PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จ ากดั 

 
PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ากดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จ  ากดั   
PDG=บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั       

 

 

 

 

รายช่ือบริษัทย่อย 

รายช่ือกรรมการ 

บริษัท ผล พาลาเดยีม จ ากดั 

 

บริษัท ผล วอเตอร์ จ ากัด 

 

บริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดยี) จ ากดั 

1. นายปโยธร มุง้ทอง M   

2. นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา X M  

3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  X  

4. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ / / / 

5. นายชวลิต หวงัธ ารง   X 

 

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผูจ้ดัการ / = กรรมการ 

 
 

เอกิสารแน์บั 2
รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับักิรรมกิารข้องบัริษััทัย่อย
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คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผล
ปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยไดรั้บการสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทั  

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน แสดงในหวัขอ้  “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร” 

 

เอกิสารแน์บั 3
รายละเอ่ยดเกิ่�ยวิกิับัหัวิหน์้างาน์ตรวิจสอบัภูายใน์
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คณะกรรมการตรวจสอบไดแ้ต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (ผูอ้  านวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติั
หน้าท่ีเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบติังานบรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ ง ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผล
ปฏิบติังานของผูด้  ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดยไดรั้บการสนับสนุนให้มีการพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง
ภายในและภายนอกบริษทั  

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน แสดงในหวัขอ้  “รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการและผูบ้ริหาร” 

 

1. สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2564 

ลกัษณะกรรมสิทธิ์ ภาระผูกพนั 

1. ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 

-ท่ีตั้งส านกังานใหญ่และคลงัสินคา้ อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี  28,324,286 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  

-ท่ีตั้งส านกังานเชียงใหม ่อ.เมือง จ.เชียงใหม่  3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

-ท่ีตั้งส านกังานระยอง อ.เมือง จ.ระยอง  493,000 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  

- ท่ีดิน อ.เมือง จ.ระยอง ขนาด 0-0-88.6 ไร่ 620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- ท่ีดิน อ.อุทยั จ.อยธุยา ขนาด 0-0-32 ไร่ 128,000 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  

- ท่ีดินคอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะแจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 749,160 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 

รวมที่ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   
2. อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

-อาคารส านกังานใหญ่และคลงัสินคา้  
เลขท่ี 1/11 อ.ล าลูกกา จ.ปทุมธานี 

46,798,911 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  
 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ  
เลขท่ี 47/390  แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

295,531 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  

- อาคารส านกังานสาขาเชียงใหม ่เลขท่ี 47/55-57 280,687 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- อาคารส านกังานเลขท่ี 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 1,637,997 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 

- อาคารส านกังานเลขท่ี 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 1,552,106 เจา้ของ ค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  

- อาคารส านกังานสาขาระยอง เลขท่ี 155/213 3,897,226 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมอาคาร ส่ิงปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 54,462,463   

3. เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 2,639,422 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สินคา้สาธิตและเคร่ืองมือโรงงาน 1,221,618 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5. ยานพาหนะ 1,034,675 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

6. ระบบสาธารณูปโภค 2,585,886 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

7. เคร่ืองจกัรส าหรับขดุเจาะบาดาล  156,776 เช่าซ้ือ ไม่มีภาระผกูพนั 

8. สินทรัพยด์า้นระบบบ าบดัน ้า 1,722,088 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

9. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัท่ีมีไวเ้พ่ือเช่า 723 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

10. สินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 190,930 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมสินทรัพย์ถาวร 97,769,227   

  

 

 

เอกิสารแน์บั 4
ทัรัพัย์สิน์ทั่�ใชุ้ใน์กิารประกิอบัธุรกิิจ
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 สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 
รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2564 

1. เคร่ืองใชส้ านกังาน 277,807 
2. ยานพาหนะ 2,162,880 
3. สิทธิการเช่าอาคาร 797,346 

 บริษทัมีการท าสัญญาเช่าคลงัสินคา้ 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงัน้ี
 สัญญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัท่ี 1 สัญญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัท่ี 2 
คู่สัญญา ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
ผูเ้ช่า      :  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

ลกัษณะของสัญญา สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขท่ี 333/67 หมู่ท่ี 3 
ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สัญญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขท่ี 333/68  หมู่ท่ี 3 ถ.บางกรวย-
ไทรนอ้ย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบุรี 

วนัท่ีท าสัญญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 
อายขุองสัญญาเช่า อาย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 
อตัราค่าเช่า ค่าเซ้ง 2,800,000 บาท 

ค่าเช่า 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสาม   เดือนละ 2,000 บาท 

ค่าเซ้ง 2,800,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสาม   เดือนละ 2,000 บาท 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวม

เท่ากบั 1.08 ลา้นบาท 
- เคร่ืองหมายการคา้ 
บริษทัมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเองส าหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั

สารพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายตุั้งแต่ปี 
2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

ROCC 

 
 
 
 

รองเทา้นิรภยั จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2561 มีอาย ุ10 ปี ถึงปี 2571 

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 ส าหรับกรณีท่ีมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น  
และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนดวธีิการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  

174 แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำาปี / รายงานประจำำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)



 สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 
รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2564 

1. เคร่ืองใชส้ านกังาน 277,807 
2. ยานพาหนะ 2,162,880 
3. สิทธิการเช่าอาคาร 797,346 

 บริษทัมีการท าสัญญาเช่าคลงัสินคา้ 2 ฉบบั มีรายละเอียดดงัน้ี
 สัญญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัท่ี 1 สัญญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัท่ี 2 
คู่สัญญา ผูรั้บโอนสิทธิ :  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 

ผูโ้อนสิทธิ     :  บริษทั อโกรอินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั   
ผูเ้ช่า      :  บริษทั ผลธญัญะ จ ากดั (มหาชน) 
ผูใ้ห้เช่า  :  บริษทั ซี เอ แอนด ์เอ คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั 

ลกัษณะของสัญญา สัญญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขท่ี 333/67 หมู่ท่ี 3 
ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สัญญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน 3 ชั้น เลขท่ี 333/68  หมู่ท่ี 3 ถ.บางกรวย-
ไทรนอ้ย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบุรี 

วนัท่ีท าสัญญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 
อายขุองสัญญาเช่า อาย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เร่ิม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 
อตัราค่าเช่า ค่าเซ้ง 2,800,000 บาท 

ค่าเช่า 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสาม   เดือนละ 2,000 บาท 

ค่าเซ้ง 2,800,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีแรก      เดือนละ 1,000 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสอง   เดือนละ 1,500 บาท 
ค่าเช่า 10 ปีท่ีสาม   เดือนละ 2,000 บาท 

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวม

เท่ากบั 1.08 ลา้นบาท 
- เคร่ืองหมายการคา้ 
บริษทัมีเคร่ืองหมายการคา้เป็นของตนเองส าหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เคร่ืองหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 
SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั

สารพิษ และหมวกนิรภยั   
จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายตุั้งแต่ปี 
2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

ROCC 

 
 
 
 

รองเทา้นิรภยั จดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้แลว้ตั้งแต่ปี 2561 มีอาย ุ10 ปี ถึงปี 2571 

2. นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 ส าหรับกรณีท่ีมีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัย่อยตามสัดส่วนการถือหุ้น  
และหากบริษทัยอ่ยมีการด าเนินธุรกิจท่ีกระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั บริษทัจะก าหนดวธีิการควบคุมดูแล เช่น การก าหนดเร่ืองท่ีจะตอ้งขอ
อนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  

เอกิสารแน์บั 5
น์โยบัายและแน์วิปฏิิบััติกิารกิำากิับัดูแลกิิจกิาร และจรรยาบัรรณธุรกิิจ

นโยบายการก ากบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษทัมีความมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาองค์กรให้เติบโตอย่างยัง่ยืน เป็นองค์กรโปร่งใส และมีธรรมาภิบาลท่ีดี มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และรักษาผลประโยชน์แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียและสังคมโดยรวม จดัให้มี “นโยบายการก ากบัดูแลกิจการ” เพ่ือส่งเสริมหลกั
ธรรมาภิบาลขององคก์ร โดยมุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และความซ่ือสัตยสุ์จริตบนพ้ืนฐาน “จริยธรรม
และจรรยาบรรณธุรกิจ” เพื่อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัท่ีดีของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค
และยติุธรรม รักษามุ่งสร้างคุณค่าธุรกิจในระยะยาวเพ่ือใหเ้กิดการเติบโตอยา่งยัง่ยนื 

นโยบายดงักล่าวไดเ้ผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั สามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20201027-phol-cg-policy-th.pdf 

 

จรรยาบรรณธุรกจิ 

 บริษทัตระหนักถึงความส าคญัในการส่งเสริมและยกระดบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ถือเป็นรากฐานส าคญัของความมัน่คงและ 
การเติบโตท่ีย ัง่ยนื ก่อใหเ้กิดความเช่ือมัน่แก่ผูล้งทุนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย  

 คณะกรรมการบริษทั เห็นควรก าหนด “จรรยาบรรณธุรกิจ” เพ่ือน ามาใชแ้ละเผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานเป็นแนวทางปฏิบติัเพ่ือแสดง
เจตนารมยใ์นการด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีบทุกกลุ่ม ค านึงถึงความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คู่มือดงักล่าวไดเ้ผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซตข์องบริษทั สามารถศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมไดท่ี้ 
 http://investor-th.pdgth.com/misc/CG/20160421-phol-cg-codeConduct-th.pdf 
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บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป
รายงานประจำป 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บร�ษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ : 1/11 หมู 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร. 02 791 0111 

สาขาระยอง : เลขที่ 155/213 ม. 2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง โทร. 038 034 011

สาขาเชียงใหม : เลขที่ 47/55-57 ม. 2 ถ.โชตนา ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม โทร. 053 226 811 

เว็บไซตบร�ษัท
www.pdgth.com

Phol Dhanya   

ศูนยรวมความรูดานความปลอดภัย
www.thai-safetywiki.com


