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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

กรรมการผูจัดการ

คณะกรรมการบริษัท

ฝายบัญชีและการเงิน

(AFA)

ฝายขายกลุม Government 

& Retail (GRS)

สํานกักรรมการผูจัดการ

(MGT)

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร

ฝายตรวจสอบ

(IAT)

ฝายขายกลุม Industry-

ภาคกลาง (CES)

ฝายปฏิบัติการ

(OPR)

แผนกบัญชี

(ACD)

แผนกการเงิน

(FND)

แผนกทรัพยากรมนุษย

(HRD)

แผนกธุรการทั่วไป

(AMD)

แผนกจัดซื้อ

(PCD)

แผนกคลังสินคาและจัดสง

(LGD)

แผนกการตลาด

(MKD)

แผนกขายกลุมราชการ

(GOD)

แผนกขายกลุม Pharma

(PHD)

ฝายขายกลุม EN 

(ENV)

แผนกขายกลุมกอสราง

(COD)

แผนกขายกลุมยานยนต

(AUD)

แผนกขายกลุม EN  

(EVD)

1/1

แผนกขายกลุม Retail

(RED)

คณะอนกุรรมการวางแผน

และกลยุทธธุรกิจ

ฝายขายกลุม Industry-

ภูมิภาค (RES)

สาขาภาคเหนือ

(PDC)

สาขาภาคตะวันออก

(PDR)

แผนกขายกลุมอิเล็กทรอนิกส

(ELD)

แผนกขายกลุมปโตรเคมี

(PED)

แผนกขายกลุมธุรกิจอาหาร

(FOD)

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ

(ITV)

คณะอนกุรรมการบริหาร

ความเสี่ยง

แผนกตรวจสอบภายใน 

ขายภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 

(NOE)

ขายภาคใต

(SOS)

แผนกควบคุมและดูแลระบบ

(SDD)

แผนกสนับสนุนและซอมบํารุง 

(SMD)

แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ 

(ITD)

คณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน

แผนกขาย CAP และ FEP

(CFD)

คณะอนกุรรมการบริหารคาจาง

และสวัสดิการ

ฝายการตลาด

(MKT)

9. การจัดการ 

9.1  โครงสรางการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)   

มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มิถุนายน 2554  

Effective on   June 10th,2011 
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9.1.1  องคประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ขอบังคับของบริษัทฯ จะพึงมจํีานวนเทาใดใหทีป่ระชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด  แตจํานวนกรรมการตองไมนอยกวา 5 คน 

และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัท

หรือไมก็ได และมีกรรมการอิสระไมนอยกวา 3 คน ซึ่งเลือกตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผูถือหุน ทัง้นี้ กรรมการไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของ

จํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตองเปนผูที่มีคุณสมบัติตาที่กฎหมายกําหนด (โปรดดูรายช่ือและประวัติของ

คณะกรรมการบรษัิทฯ เพิม่เติมไดที่เอกสารแนบ1 รายละเอียดเก่ียวกับผูบรหิารและมีอํานาจควบคุมของบริษัท) 

 การแตงต้ังกรรมการ 

 ใหที่ประชุมผูถือหุนลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(1) ผูถือหุนรายหนึง่มคีะแนนเสียงเทากับหนึง่หุนตอหนึ่งเสียง  
(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตาม (1)  เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการ     

       ก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได ในกรณีทีเ่ลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ   

       ผูถือหุนแตละคนจะเลือกกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการทั้งหมดทีท่ี่ประชมุผูถือหุนตองเลือกต้ัง โดย 

       จะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการทีท่ี่

ประชมุผูถือหุนตองเลือกตั้ง  ในกรณทีี่บุคคลซึ่งไดรบัการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมา มคีะแนนเสียงเทากันเกินจํานวน

กรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ังใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

 ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาเหน็สมควร  

      จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเปนรองประธานกรรมการก็ได รองประธานกรรมการมหีนาที่ตาม 

      ขอบังคับในกิจการ ซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย 

 ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลหนึ่ง 

การพนจากตําแหนง 

 ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสาม 

กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระหนึ่งก็ได 

 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ ตาย  หรือลาออก หรือขาดคุณ  สมบัติ

หรือมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด หรือที่ประชมุผูถือหุนลงมติใหออก หรอืศาลมีคําส่ังใหออก 

 กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันทีใ่บลาออกไปถึงบริษัท 

ทั้งนี้กรรมการซ่ึงลาออกจะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนบรษัิทมหาชนจํากัดทราบดวยก็ได 

 ที่ประชมุผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียง ไม

นอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของ

จํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 55 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 

คณะกรรมการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554  มีจํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

นายประยูร วิเวชภูวนนท 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

นายชวลิต หวังธํารง 

นายธีรเดช จารุต้ังตรง 

รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ 

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ 

นายนพดล ธีระบตุรวงศกุล 

ประธานกรรมการ 

รองประธานกรรมการ 

กรรมการ/ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร  

กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษัท 

 กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพนับริษทัคือ นายชวลิต หวังธํารง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรเดช จารุตั้งตรง และประทับตรา

สําคัญของบริษัท  

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการบริษัท 

 ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึง่ในสาม ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน

สามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจด

ทะเบียนบรษัิทนัน้ใหจับสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไป ใหกรรมการคนทีอ่ยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง 

กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรบัเลือกตั้งใหมได 

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมอืชือ่แทนบริษัท 

 จํานวนชื่อหรือกรรมการซึ่งจะลงชื่อเปนสําคัญผูกพันบริษัทไดนัน้ ใหกรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตรา

สําคัญของบริษัท คณะกรรมการมีอํานาจกําหนด และไขเปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจผูกพันบรษัิท 

 คณะกรรมการมีอํานาจมอบหมายใหกรรมการผูใดผูหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นกระทําการอยางใดอยางหนึ่งเฉพาะกิจ

แทนคณะกรรมการได และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนัน้ๆได 

 โดยปจจุบันกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทคือ นายชวลิต หวังธํารง ลงลายมือชื่อรวมกับ นายธีรเดช จารุต้ังตรง และ

ประทบัตราสําคัญของบริษทั  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการมหีนาทีใ่นการจัดการบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัตหินาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค และขอบังคับของ

บริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถือหุน โดยมีอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญของคณะกรรมการบริษัท ตามมติที่ประชมุวิสามญั

ผูถือหุน ครัง้ที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 ดังตอไปนี ้

1. ตองปฏิบัติหนาทีใ่หเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชมุผูถือหุน เวนแตใน

เรื่องที่ตองไดรับอนมุัตจิากทีป่ระชุมผูถือหุนกอนการดําเนนิการ เชน เรื่องที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับมตทิี่ประชุมผู
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ถือหุน การทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการซื้อหรือขายสินทรพัยที่สําคัญตามกฏเกณฑของตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทยหรือตามทีห่นวยงานราชการอ่ืนๆ กําหนด เปนตน 

2. กําหนด หรือ เปล่ียนแปลงชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท 

3. กําหนดนโยบาย กลยุทธ และทิศทางการดําเนนิงานของบริษทัและการกํากับดูแลใหฝายบรหิารดําเนนิการใหเปนไป

ตามนโยบายกลยุทธและทิศทางที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจสูงสุดแก

ผูถือหุนและการเติบโตอยางย่ังยืน 

4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องทีม่ีสาระสําคัญ เชน แผนธรุกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ อํานาจการบรหิาร 

และรายการอ่ืนใดตามที่กฏหมายกําหนด 

5. ประเมนิผลการปฏิบัติงานและกําหนดคาตอบแทนของฝายบริหาร 

6. รับผิดชอบตอผลประกอบการและการปฏิบัติงานของฝายบริหาร โดยมีความต้ังใจและความระมัดระวังในการ

ปฏิบัติงาน 

7. จัดใหมีระบบบัญชี รายงานทางการเงนิและการสอบบัญชทีี่เชื่อถือได รวมทั้งดูแลใหมีกระบวนการในการประเมนิความ

เหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบรหิาร การจัดการ

ความเส่ียง การรายงานทางการเงนิ และการติดตามผล 

8. ดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางผูมีสวนไดสวนเสียกับบริษัท 

9. กํากับดูแลกิจการใหมีการปฏิบัติงานอยางมีจริยธรรม 

10. กําหนดขอบังคับ หรือระเบียบภายในของบริษทัในเรือ่งตางๆ 

11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคูกับรายงานของ

ผูสอบบัญชีไวในรายงานประจําป และครอบคลุมเรื่องสําคัญๆ ตามนโยบายขอพึงปฏิบัติที่ดีสําหรับกรรมการของ

บริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย 

12. คณะกรรมการอาจแตงต้ังบุคคลอ่ืนใดใหดําเนนิกิจการของบริษัท ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ

อํานาจเพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอํานาจ และ/หรือภายในเวลาตามทีค่ณะกรรมการเหน็สมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจ

ยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไขอํานาจนัน้ๆ ได 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของคณะกรรมการบริษัทขางตนจะไมรวมถึงการอนมุัติรายการที่คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษทั (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะ

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่

ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 57 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

9.1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2554 มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 

2 

3 

รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ* 

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ 

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล* 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ 

หมายเหตุ: *เปนกรรมการตรวจสอบท่ีมีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือ 

                  ของงบการเงินได 

                 โดยมีนางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล ทําหนาที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระในการดํารงตําแหนง 3 ป ในกรณทีี่กรรมการตรวจสอบลาออกกอน

ครบวาระการดํารงตําแหนง  กรรมการท่ีไดรับการแตงต้ังแทนคงอยูในตําแหนงเทาวาระทีเ่หลือของกรรมการที่ลาออก  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2555 วันที ่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมมีติอนมุัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที ่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังตอไปนี ้

1. สอบทานใหบริษัทมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันของผู

ถือหุน 

2. สอบทานใหบริษัทมรีะบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะสมและมี

ประสิทธภิาพ สอบทานใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ขอกําหนดของตลาดหลักทรพัย

และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจบริษัท 

3. พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงต้ังและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท  

4. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบรษัิท ในกรณีที่เกิดรายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมี

ความถูกตองครบถวน  

5. จัดทํารายงานกํากับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทซ่ึงรายงานดังกลาว

ตองลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบดวย 

7. สอบถามถึงความเส่ียงที่สําคัญและเสนอใหฝายบรหิารพจิารณาความเส่ียงนั้น 
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8. ใหความเหน็ตอฝายจัดการเก่ียวกับการแตงตั้ง เลิกจาง ผลการดําเนนิงาน งบประมาณ และอัตรากําลังของฝายตรวจสอบ

ภายใน 

9. จัดทํารายงายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

10. ในการปฏิบัติตามขอบเขต อํานาจหนาที่ ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอํานาจเชิญหรือส่ังการใหฝายจัดการหรือหัวหนางานเขา

รวมประชมุเพื่อชีแ้จง หรือสงเอกสารที่เก่ียวของได 

11. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงิน  การบริหารความเส่ียง  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของผูบริหาร  และ

ทบทวนรวมกับผูบรหิารของบริษทั ในรายงานสําคัญ ๆ ที่ตองเสนอตอสาธารณชนตามที่กฎหมายกําหนด 

12.  สอบทานกับฝายบริหารในเรื่องนโยบายและความเพียงพอในการบรหิารความเส่ียงทีสํ่าคัญของบริษทั  

13. ทบทวนนโยบายการบริหารทางการเงินของบริษัท 

14. รายงานภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท 

15. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจําเปนและเหมาะสม 

9.1.3 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ประกอบไปดวย กรรมการบริษัท (ทีไ่มไดเปนผูบริหาร) อยางนอยจํานวน 3 

ทาน และอยางนอยตองมี 1 ทานเปนกรรมการอิสระ  

    คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดรับการอนมุัติแตงต้ังจากที่ประชมุผูถือหุน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่             22 

เมษายน 2554  มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย 

 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1  

2 

3 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

รศ.ดร.เอกจิตต จึงเจรญิ* 

นายนพดล ธีระบุตรวงศกุล* 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 

วาระการดํารงตาํแหนงกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละไมเกิน 3 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงต้ัง กรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรบัเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได โดยผานการพิจารณาตาม

หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพนตําแหนงตามวาระแลว กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนอาจพนจากตําแหนง

เมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 

หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มหีนาที่เสนอแนะความเหน็เก่ียวกับการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนตางๆ 

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุัติ หรือเพื่อเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนแลวแตกรณี  เพื่อใหการปฎิบัติงานตามหนาที่ของคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางมีประสิทธภิาพ ใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนดําเนนิการ ดังนี ้
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1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการบริษัท 

2. กําหนดคุณสมบติัที่เหมาะสมของกรรมการและผูบรหิารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป และหลักเกณฑในการ

สรรหาเพื่อดํารงตําแหนงกรรมการและผูบริหารระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 

3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกําหนดวาระ และ

ผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 

4. กําหนดวิธีการและกระบวนการในการเตรียมบุคลากรทีม่ีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตําแหนง กรรมการ และ

ผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 

5. กําหนดหลักเกณฑและทบทวนโครงสรางคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร

ระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป โดยนําเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนผูอนมุัติคาตอบแทนของผูบริหาร

ระดับสูงตั้งแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป สวนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยใหนาํเสนอตอที่ประชุมผู

ถือหุนเพื่ออนมุัติ 

6. กําหนดหลักเกณฑในการประเมนิผลผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป 

7. พิจารณาเง่ือนไขการเสนอขายหลักทรพัยใหมตามความเหมาะสมและใหความเหน็ชอบ ในกรณีที่บริษัทมีการเสนอ

ขายหลักทรพัยทีอ่อกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน และมีกรรมการหรือพนักงานทีไ่ดรับการจัดสรรหลักทรัพยเกิน

กวารอยละ 5(หา) ของจํานวนหลักทรพัยทั้งหมดทีจ่ะจดัสรร ทั้งนี้ ตองไมมีกรรมการท่ีจะไดรบัจัดสรรหลักทรพัยเกิน

กวารอยละ 5(หา) ดังกลาวเปนกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

8. ทําหนาที่ชี้แจงตอบคําถามเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการในที่ประชุมผูถือหุน 

9. จัดทํารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัทเปนประจําทุกป 

9.1.4 คณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

นายธีรเดช จารุตั้งตรง 

นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 

นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 

นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 

นายปโยธร มุงทอง 

นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 

นายธันยา หวังธํารง 

กรรมการผูจัดการ/รักษาการผูอํานวยการฝายสารสนเทศ (ประธานฯ) 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงิน 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ  

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail  

ผูอํานวยการฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภมูิภาค 

ผูอํานวยการฝายตลาด  

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง 

วาระการดํารงตาํแหนงคณะอนกุรรมการบริหารความเสีย่ง 

คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง ไดมีมติแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2552 โดย

กรรมการผูจัดการเปนประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงที่ไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวยสมาชิกที่เปน

ผูบริหารจากฝายตางๆ ประกอบดวย ผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของ ซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยประธานคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 

เปนจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป  

 หนาที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

1. กําหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง เสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่องการ 

บริหารความเส่ียงโดยรวม 

2. กําหนดกลยุทธ โครงสรางของคณะอนุกรรมการและทรัพยากรที่ใชในการบริหารความเส่ียง 

ของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธุรกิจของบริษัท 

3. กําหนดวงเงินหรือประเภทกิจกรรมตามความเส่ียงเสนอตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติเปนเกณฑในการ

ปฏิบัติงานในสถานการณความเส่ียงแตละประเภท 

4. กํากับดูแลตลอดจนทบทวนเก่ียวกับนโยบายกลยุทธและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหมั่นใจไดวาบริษัทมี 

 กลยุทธและกระบวนการบริหารความเส่ียง ไดถูกนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและประสิทธิภาพ       

     ในการครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด    ซึ่งหมายรวมถึงการกําหนด  ประเมินลด  สอดสองดูแล 

     กระบวนการบริหารความเส่ียงและติดตามความเส่ียง 

5. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล ของระบบ และ

การปฏิบัตรตามนโยบายที่กําหนด 

6. จัดใหมีการประเมินและวิเคราะหความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อให   มั่นใจไดวาการ

สํารวจความเส่ียงไดครอบคลุมทุกข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งใหมีอํานาจแตงตั้งคณะทํางานประเมินและ

ติดตามความเส่ียงทั่วทั้งองคกร 

7. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเส่ียงใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่องทั่วทั้งองคกร และสอดคลองกับมาตรฐานสากล 

8. รายงานผลการดําเนินการบริหารความเส่ียงใหแกคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบเปนราย

ไตรมาส 

9. เรื่องอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

9.1.5 คณะกรรมการบริหาร (Executive Board of Director) 

ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายช่ือตอไปนี ้

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

นายชวลิต หวังธํารง 

นายธีรเดช จารุตั้งตรง 

นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 

นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 

นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 

นายปโยธร มุงทอง 

นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 

นายธันยา หวังธํารง 

ประธานกรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร ทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบรหิาร 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร 

ที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมมีติอนุมัติกําหนดขอบเขต อํานาจ 

 

หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรหิาร ดังตอไปนี ้

1. ดําเนนิการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย 

2. กํากับดูแล และอนุมัติเรื่องเก่ียวกับการดําเนินงานตามปกติของบริษัทและอาจมอบอํานาจใหผูบรหิาร หรือบุคคลอ่ืนใด

ดําเนนิการเก่ียวกับการดําเนนิงานตามปกติประจําวันของบริษัท 

3. เปนผูบรหิารจัดการและควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการที่เก่ียวของกับการบรหิารงานทัว่ไปของบริษทั 

4. มีอํานาจจาง แตงต้ัง  โยกยาย ปลดออก  เลิกจาง  กําหนดอัตราคาจาง  ใหบําเหน็จรางวัล  ปรับข้ึนเงินเดือน  คาตอบแทน  เงิน

โบนัส  ของพนักงานทั้งหมดของบรษัิทในตําแหนงตํ่ากวาระดับผูบริหาร 

5. มีอํานาจออกคําส่ัง ระเบียบ  ประกาศ  บันทึก เพือ่ใหการปฏบัิติงานเปนไปตามนโยบายและผลประโยชนของบริษัทและเพื่อ

รักษาระเบียบวินยัการทํางานภายในองคกร 

6. มีอํานาจกระทําการและแสดงตนเปนตัวแทนบริษัท  ตอบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวของและเปนประโยชนตอบริษทั 

7. อนมุัติแตงตั้งที่ปรกึษาดานตางๆ ที่จําเปนตอการดําเนนิงานของบริษัท  โดยอยูภายใตกรอบงบประมาณที่ผานการอนมุติัจาก

คณะกรรมการบรษัิทในแตละป 

8. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามทีไ่ดรบัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเปนคราวๆ ไป 

9. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การซ้ือขายสินคา การอนมุัติเครดิตใหแก

ลูกคา การซ้ือขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุตัิดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุัติและดําเนนิการของบรษัิท ซ่ึง

ไดรับอนมุัติจากคณะกรรมการของบริษัทแลว 

 อํานาจในการอนมุัติของคณะกรรมการบรหิารสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้

เร่ือง วงเงิน 

1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 40 ลานบาท 

2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 40 ลานบาท 

3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 40 ลานบาท 

4. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ จากคาสินคาและบริการ ไมเกิน 5 ลานบาท 

5. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 5 ลานบาท 

6. การขายทรัพยสิน ไมเกิน 2 ลานบาท 

ทั้งนี ้ การอนมุตัิรายการของคณะกรรมการบรหิารขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัติรายการที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษทั (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนุมัติในลักษณะ

ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่

ขอบังคับของบรษัิทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 

9.1.6 ผูบริหาร 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ประกอบดวยกรรมการบรหิาร จํานวน 9 ทาน ดังมรีายชื่อตอไปนี ้

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหนง 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

นายชวลิต หวังธํารง 

นายธีรเดช จารุตั้งตรง 

นายพรศักด์ิ ชุนหจินดา 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน 

นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา 

นางสาวณัฐชมกร พัวพนัธสกุล 

นายปโยธร มุงทอง 

นายชยกฤต พงศภพไพบูลย 

นายนายธนัยา หวังธํารง 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร  

กรรมการผูจัดการ / รักษาการผูอํานวยการฝายสารสนเทศ 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงนิ 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภาคกลาง 

ผูอํานวยการอาวุโสฝายปฏิบัติการ  

ผูอํานวยการฝายตรวจสอบภายใน 

ผูอํานวยการฝายขาย Government & Retail  

ผูอํานวยการฝายขาย กลุมอุตสาหกรรมภมูิภาค 

ผูอํานวยการฝายตลาด  

ขอบเขตอํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บรหิาร 

ที่ประชมุกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและมีมติอนมุัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และ

ความรับผิดชอบของประธานเจาหนาที่บรหิาร ดังตอไปนี ้

 

1. นําองคกรใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคดานธุรกิจขององคกร ดังนี ้

- เปนผูนําการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรธุรกิจทั้งธุรกิจระยะส้ันและระยะยาว 

- ควบคุมและกํากับผลการดําเนนิธุรกิจของบริษัทโดยภาพรวมในระดบักลยุทธและนโยบาย 

- เปนผูนําในการแกไขปญหาและตัดสินใจเชงิกลยุทธที่สําคัญ 

- เปนผูใหคําปรึกษา แนะนํา ถายทอดความรูดานนโยบายและกลยุทธใหกับบุคลากรระดับบรหิารจัดการของบริษัท 

2. ใหการสนับสนนุและกํากับดูแลโครงการดานการพัฒนาองคกรของบรษัิท 

3. กํากับดูแลการบรหิารและการดําเนินแผนกลยุทธธุรกิจตางๆ ของบริษัท 

4. ชี้นําแนวทางที่จะชวยใหบริษทับรรลุผลสัมฤทธ์ิดานวิสัยทัศน พนัธกิจ กลยุทธ เปาหมาย วัตถุประสงค และผลลัพธทางธุรกิจ

ประจําปของบริษัท 

5. ใหการสนับสนนุและอํานวยการแกคณะกรรมการตรวจสอบ สามารถดําเนนิภารกิจการกํากับดูแลบริษัทไดอยางสัมฤทธ์ิผล 

6. ใหการสนับสนนุการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปนผูชวยประสานงานระหวางคณะกรรมการตรวจสอบกับ
บุคลากรตางๆ ของบริษัท รวมทั้งอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการบริหารในการประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

ระดับสูงของบริษัท 

7. ใหคําแนะนําการพฒันาทรพัยากรบุคคลของบริษัทโดยการกําหนดนโยบาย และการดําเนนิงานตางๆ ดานการพัฒนาบุคลากร

โดยเฉพาะกลุมบุคลากรทีม่ีศักยภาพโดดเดน 

8. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษัท เชน การซื้อขายสินคา การอนมุัติเครดิตใหแกลูกคา 

การซื้อขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุตัิและดําเนินการของบริษัท ซึ่งไดรบัอนมุัติ

จากคณะกรรมการของบริษัทแลว 
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อํานาจในการอนมุัติของประธานเจาหนาที่บรหิารสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้

เร่ือง วงเงิน 

1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 20 ลานบาท 

2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 20 ลานบาท 

3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 20 ลานบาท 

4. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 2 ลานบาท 

5. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ 

    จากคาสินคาและบริการ 

ไมเกิน 1 ลานบาท 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของประธานเจาหนาทีบ่รหิารขางตนจะไมรวมถึงการอนุมัตริายการที่ประธานเจาหนาที่บรหิารหรือบุคคลที่

อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัท (ถามีในอนาคต) ซึ่งการอนมุัติใน

ลักษณะดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือทีป่ระชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุติัรายการดังกลาว 

ตามที่ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

 

ขอบเขตอํานาจ หนาทีข่องกรรมการผูจัดการ 

ที่ประชมุกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 17 กุมภาพนัธ 2555 ไดทําการทบทวนและอนุมัติกําหนดขอบเขต อํานาจหนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการผูจัดการ ดังตอไปนี ้

1. ควบคุมดูแลการดําเนนิกิจการและบริหารงานของบริษัทตามแผนงานและงบประมาณ 

2. ใหคําแนะนําดานการตลาด การสงเสริมการขาย การสงมอบสินคาและบริการเพื่อการสงมอบคุณคาอยางมีคุณภาพใหกับ

ลูกคาของบริษัท 

3. สรุปผลการดําเนนิงานเพื่อนาํเสนอประธานเจาหนาที่บรหิารและคณะกรรมการบริษัท 

4. มีอํานาจพิจารณาอนุมัติการดําเนนิงานเพื่อธรุกรรมตามปกติธุรกิจของบริษทั เชน การซ้ือขายสินคา การอนุมัติเครดิต

ใหแกลูกคา การซ้ือขายทรัพยสิน เปนตน โดยการอนมุัติดังกลาวใหเปนไปตามระเบียบอํานาจอนมุัติและดําเนินการของ

บริษัท ซ่ึงไดรบัอนมุัติจากคณะกรรมการของบรษัิทแลว 

อํานาจในการอนมุัติของกรรมการผูจัดการสามารถสรุปรายการที่สําคัญไดดังตารางตอไปนี ้

เร่ือง วงเงิน 

1. การอนมุัติเรื่องการเสนอราคาขายสินคาตอหนึ่งคําส่ังซื้อ ไมเกิน 5 ลานบาท 

2. การอนมุัติเครดิตแกลูกคา ไมเกิน 5 ลานบาท 

3. การอนมุัติการขอซ้ือ และใบส่ังซ้ือสินคา ไมเกิน 5 ลานบาท 

4. การอนมุัติการขอซ้ือเพื่อใชงานและซอมแซมทรพัยสิน ไมเกิน 1 ลานบาท 

5. การจายเงินทดรอง และรายการคาใชจายอ่ืนทีน่อกเหนือ 

    จากคาสินคาและบริการ 

ไมเกิน 5 แสนบาท 

ทั้งนี้การอนมุัติรายการของกรรมการผูจัดการขางตนจะไมรวมถึงการอนมุัติรายการที่กรรมการผูจัดการหรือบุคคลที่อาจมคีวาม

ขัดแยง มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดกับบรษัิท (ถามใีนอนาคต) ซึ่งการอนมุัติในลักษณะ
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ดังกลาวจะตองเสนอตอที่ประชมุคณะกรรมการและ/หรือที่ประชมุผูถือหุน (แลวแตกรณี) เพื่อพิจารณาอนมุัติรายการดังกลาว ตามที่

ขอบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวของกําหนด 

9.2 การสรรหากรรมการและผูบรหิาร 

9.2.1  คณะกรรมการบริษัท 

 ตามมติทีป่ระชมุผูถือหุนประจําปครั้งที่ 1/2554 เมือ่วันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมีการอนมุัติแตงต้ังคณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน เพื่อทําหนาทีร่ับผิดชอบในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงต้ังแตผูอํานวยการฝายข้ึนไป รวมถึงการ

กําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกกรรมการและผูบรหิารระดับสูงดังกลาว โดยบุคคลที่จะไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทจะตองมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และจะตองเปนไปตาม

ขอบังคับของบริษัท รวมทั้งไมมีลักษณะตองหามตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทนุ ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและ

การอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 โดยมีการคัดเลือกจะดําเนินการดังนี ้

 องคประกอบและการสรรหา แตงต้ัง ถอดถอน หรือพนจากตําแหนงกรรมการของบรษัิทนัน้ ไดกําหนดไวในขอบังคับ

ของบริษัทซ่ึงสามารถสรุปสาระสําคัญไดดังนี ้ 

1.  คณะกรรมการของบริษัทจะพงึมีจํานวนเทาใด ใหที่ประชุมใหญผูถือหุนเปนผูกําหนด แตตองไมนอยกวาหา

คน และกรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร   

2.  ใหที่ประชมุผูถือหุนเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้   

(1)  ใหผูถือหุนทกุคนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถืออยู แตไมมีการคูณดวยจํานวนกรรมการทีจ่ะ

เลือกตั้ง  

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงทีม่ีอยูทั้งหมดตามขอ(1) เลือกต้ังบุคคลคนเดียวหรอื 

หลายคนเปนกรรมการก็ได แตจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได ในกรณีที่

เลือกตั้งบุคคลหลายคนเปนกรรมการ ผูถือหุนแตละคนจะเลือกกรรมการไดไมเกินจํานวนกรรมการ

ทั้งหมดทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง  

(3) บุคคลซ่ึงไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา เปนผูไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการเทาจํานวน

กรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง ในกรณีทีบุ่คคลซึ่งไดรบัการเลือกต้ังในลําดับถัดลงมามี

คะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการทีท่ี่ประชุมผูถือหุนตองเลือกต้ัง ใหประธานในที่ประชมุออก

เสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

3.  ในการประชมุสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึง่ในสาม  ถาจํานวนกรรมการที่จะแบง

ออกใหตรงเปนสามสวนไมได ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะตองออกจาก

ตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจบัสลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ 

ตอไป ใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนัน้ เปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึง่พนจากตําแหนงแลว

อาจไดรับเลือกตั้งใหมได 

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนงใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันทีใ่บลาออกไปถึง

บริษัท    

5. ในกรณทีี่ตําแหนงกรรมการการวางลงเพราะเหตุอ่ืน นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการ เลือก

บุคคลคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามมาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
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พ.ศ. 2535 เขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของกรรมการจะเหลือ

นอยกวาสองเดือน บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาว จะอยูในตําแหนงกรรมการได เพียงเทาวาระที่ยัง

เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกลาวตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในส่ีของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู   

6.   ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระได  ดวยคะแนน

เสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนผูถือหุนซึง่มาประชมุและมีสิทธอิอกเสียง และมหีุนนบัรวมกันไดไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนหุนที่ถือ โดยผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

9.2.2  คณะกรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบรษัิทหรือที่ประชุมผูถือหุน (แลวแตกรณี) เปนผูแตงตั้งกรรมการอิสระเขารวมเปนกรรมการอิสระใน

คณะกรรมการบรษัิท ทั้งนี้ บริษัทมนีโยบายแตงต้ังกรรมการอิสระไมนอยกวา 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอยาง

นอย 3 คน 

 หลักเกณฑในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑการคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบติัของผูที่จะ

มาทําหนาที่เปนกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และ

กฏหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยกําหนด ดังตอไปนี ้

 ถือหุนไมเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี้ ใหนับรวมการถือหุนของผูที่เก่ียวของของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดวย 

 ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมบรหิารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญหรือของผูมีอํานาจควบคุมของบรษัิท เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ทั้งนี้ลักษณะตองหาม

ดังกลาวไมรวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือที่ปรกึษา ของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท 

 ไมเปนบุคคลที่มคีวามสัมพนัธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เปน บิดา มารดาคู สมรส พี่

นอง และบุตร  รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทหรือบริษทัยอย 

 ไมมหีรือเคยมีความสัมพันธทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท  ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทัง้ไมเปนหรือเคย เปนผูถือหุนทีม่นีัย หรือ

ผูมีอํานาจควบคุมของผูที่มีความสัมพนัธทางธรุกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บรษัิทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอย กวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนญุาตตอ

สํานักงาน ก.ล.ต. 

 ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษทั  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ   หรอืผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท  และไมเปนผูถือหุนทีม่นีัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี  ซ่ึงมีผูสอบบัญชีของบริษัท  บริษัท

ใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  หรอืผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู  เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 
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 ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใดๆ  ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนทีป่รึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซ่ึง

ไดรับคาบริการเกินกวาสองลานบาทตอปจากบริษทั  บริษัทใหญ  บริษัทยอย  บริษัทรวม  ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท  และไมเปนผูถือหุนที่มนีัย  ผูมีอํานาจควบคุม    หรือหุนสวนของผูใหบริการทาง วิชาชีพนัน้ดวย   เวนแตจะ

ไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวาสองปกอนวันที่ย่ืนคําขออนุญาตตอสํานักงาน ก.ล.ต. 

 ไมเปนกรรมการทีไ่ดรับการแตงต้ังข้ึนเพื่อเปนตัวแทนของกรรมการของบริษทั ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผูทีเ่ก่ียวของ

กับผูถือหุนรายใหญ   ไมประกอบกิจการทีม่ีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันทีม่นีัยกับกิจการของบริษทัหรือบรษัิทยอย  

หรือไมเปนหุนสวนทีม่นีัยในหางหุนสวน   หรือเปนกรรมการทีม่ีสวนรวมบรหิารงาน  ลูกจาง พนักงาน  ที่ปรึกษาที่รบัเงนิเดือน

ประจํา      หรือถือหุนเกินรอยละหนึ่งของจํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบรษัิทอ่ืน  ซึ่งประกอบกิจการทีม่ีสภาพอยาง

เดียวกันและเปนการแขงขันทีม่นีัยกับกิจการของบรษัิทหรือบริษทัยอย 

 ไมมีลักษณะอ่ืนใดทีท่ําใหไมสามารถใหความเหน็อยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษทั 

 

 นอกจากนี้กรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประสบการณทํางาน และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ประกอบกัน เพือ่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงต้ังเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการ

อิสระคนหนึ่งคนใดพนจากตําแหนงกอนครบวาระ คณะกรรมการบรษัิทอาจแตงตั้งกรรมการอิสระทีม่ีคุณสมบัติตามที่กําหนดขางตนเขา

มาดํารงตําแหนงแทน โดยกรรมการอิสระที่เขาเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการอิสระที่ตนแทน 

9.2.3  คณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท มีวาระการดํารงตําแหนงเปนเวลา 3 ป จะตองเปนกรรมการซ่ึงไดรบัการแตงต้ัง

จากคณะกรรมการบริษัท และมีคุณสมบัติตามที่กฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย รวมถึงประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ

ระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพยกําหนด โดยมีคุณสมบัติเชนเดียวกับกรรมการอิสระและมี

คุณสมบัติเพิม่เติมดังตอไปนี ้

 ไมเปนกรรมการทีไ่ดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ ใหตัดสินใจในการดําเนนิกิจการของบริษัท บริษัทใหญ 

     บริษัทยอย บริษัทรวม บรษัิทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปน   

     กรรมการของบริษัทจดทะเบียนที่เปนบริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน 

 มหีนาทีใ่นลักษณะเดียวกับที่กําหนดไวในประกาศตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยวาดวยคุณสมบัติและ 

     ขอบเขตการดําเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 มีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาทีใ่นฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั้งนี้ ตองมีกรรมการ 

      ตรวจสอบอยางนอยหนึ่งคนทีม่ีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะสามารถทําหนาทีใ่นการสอบทาน 

      ความนาเชื่อถือของงบการเงินได 
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   9.2.4  คณะกรรมการบรหิาร 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนทําหนาที่สรรหาและพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม

หลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเปนผูแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร  

9.3  คาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสงู 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดกําหนดนโยบายคาตอบแทนกรรมการไวอยางชัดเจนและโปรงใส โดยมีคณะกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน เปนผูพจิารณากําหนดนโยบายคาตอบแทนสําหรับกรรมการ และผูบริหารระดับสูงไดแก ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 

กรรมการผูจัดการ ผูอํานวยการ พรอมทัง้เสนอหลักการและจํานวนคาตอบแทนที่เหมาะสมตอคณะกรรมการบริษทัฯ เพือ่พิจารณาอนมุัติ 

สําหรับคาตอบแทนกรรมการนําเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนมุัติตอไป 

1. นโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทฯกําหนดคาตอบแทนกรรมการ แบงเปน  2  รูปแบบคือ    

1. คาตอบแทนที่จายเปนเบ้ียประชมุตอครั้งทีม่าประชมุ 

2. คาบําเหน็จกรรมการประจําป โดยพิจารณาถึงภารกิจ ความรับผิดชอบ และการปฏิบัตหินาที่ของ

คณะกรรมการที่กอใหเกิดประโยชนกับบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนที่อยูในลักษณะธุรกิจที่อยูใน

ระดับเดียวกัน และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการทีม่ีคุณสมบัติตามที่ตองการ โดยกรรมการที่

ไดรับมอบหมายใหมหีนาที่และความรับผิดชอบมากขึ้นจะไดรับคาตอบแทนที่เหมาะสมกับหนาที่และ

ความรับผิดชอบทีไ่ดรบัมอบหมายเพิ่มข้ึน 

       2.   นโยบายและหลกัเกณฑการจายคาตอบแทนผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนกรรมการและผูบริหารระดับสูง จะเปนผูพิจารณาทบทวนคาตอบแทนของ

กรรมการ ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร ผูอํานวยการ เพื่อเสนอตอคณะกรรมการบรษัิทฯ พิจารณาอนมุัติ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวมีการ

กําหนดอยางเหมาะสมตามโครงสรางคาตอบแทนของบริษัทฯ และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรมเดียวกัน ไดแก  

1) ขอมูลการสํารวจคาตอบแทนจากสถาบัน องคกร และหนวยงานทีไ่ดรับความเช่ือถือ  

2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อัตราเงินเฟอ และกําไรสทุธิ  

3 ป ยอนหลัง รวมถึงพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานตามเปาหมายและสอดคลองกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบทีไ่ดรบั

มอบหมายดวย 

 

   9.3.1  คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน สําหรับปสิ้นสดุวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

9.3.1.1 คาตอบแทนกรรมการ  

1) คาเบี้ยประชุม 

 บริษัทมีคาตอบแทนท่ีเปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการคร้ังละ 15,000 บาท คาเบ้ียประชมุ

กรรมการครั้งละ 10,000 บาท คาเบี้ยประชุมประธานคณะกรรมการตรวจสอบคร้ังละ 15,000 บาท และคาเบ้ียประชมุกรรมการ

ตรวจสอบครั้งละ 10,000 บาท คาเบ้ียประชมุประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งละ 15,000 บาทและคาเบ้ียประชมุกรรมการสรรหาฯ

ครั้งละ 10,000 บาท โดยมีรายละเอียดการเขารวมประชมุและคาตอบแทนกรรมการของบริษัท ดังนี้  
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1 นายประยูร  วเิวชภูวนนท 10/12 - - 150,000     12/12 - 180,000          

2 ศ.ดร.พรชยั  ชนุหจนิดา 12/12 - - 120,000     12/12 - 3/3 165,000          

3 นายชวลติ  หวงัธํารง 12/12 - - - 12/12 - - -

4 นายธีรเดช  จารุต้ังตรง 12/12 - - - 12/12 - - -

5 รศ.ดร.เสกศกัด์ิ  จาํเริญวงศ 12/12 5/5 - 195,000     12/12 5/5 - 195,000          

6 รศ.ดร.เอกจติต  จงึเจรญิ 12/12 5/5 - 170,000     12/12 5/5 3/3 200,000          

7 นายนพดล ธีระบุตรวงศกลุ 11/12 4/5 - 150,000     11/12 5/5 3/3 190,000          

785,000     930,000.00     รวม

ป 2553

รายชือ่กรรมการลาํดบั คาเบีย้

ประชมุ

(บาท)

จาํนวนครัง้ทีเ่ขารวมประชมุ

กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

ป 2554

จาํนวนคร้ังทีเ่ขารวมประชมุ คาเบีย้ประชมุ

(บาท)กรรมการ

บรษัิท

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ - กรรมการในลําดับที่ 3 และ 4 มีตําแหนงผูบรหิารและมีเงินเดือนประจําจึงไมไดรบัเบ้ียประชมุ 

2) คาบําเหน็จกรรมการ 

บริษัทมนีโยบายการจายคาบําเหน็จกรรมการโดยประเมนิจากผลประกอบการของบริษัท โดยกําหนด

นโยบายใหยอดรวมบําเหนจ็กรรมการและเบ้ียประชมุทั้งหมดไมเกิน 2 ลานบาท  สําหรับในป 2553 และ ป 2554 บริษัทจายคาบําเหน็จ

กรรมการ เปนจํานวนเงนิ 600,000 บาท  และ  540,000 บาท ตามลําดับ  โดยคาบําเหนจ็กรรมการป 2554 ตองไดรับมติอนมุัติจากที่

ประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในวันที่ 23 เมษายน 2555) 

 

9.3.1.2 คาตอบแทนผูบรหิาร 

 คาตอบแทน

ผูบริหาร 

ป 2553 ป 2554 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

จํานวน 

(คน) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

เงินเดือน คาบรหิารงาน โบนัส 

และเงินสมทบกองทนุสํารอง

เล้ียงชีพ 

 

11 

 

 

28.81 11     29.94  

 

หมายเหตุ: คาตอบแทนผูบรหิารและจํานวนผูบรหิารของบริษัทและบรษัิทยอย 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 

9.3.2 คาตอบแทนอื่นที่ไมใชตัวเงิน 

- ไมมี – 

 

   9.4  แผนการสบืทอดตําแหนง 

   คณะกรรมการบริษัทฯ ไดใหความสําคัญกับการจัดใหมีแผนการสืบทอดงาน และแผนพัฒนาผูบิหารเพื่อสืบทอดตําแหนง

ผูบริหารระดับสูงขององคกร ทั้งนี้ เพื่อใหความสามารถดําเนินงานบริหารไดอยางตอเนื่องและสามารถคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพตาม

สมรรถนะและมีความพรอมที่จะดํารงตําแหนงงานที่สําคัญดังกลาว โดยใชหลักการพัฒนาสายอาชีพ (Career Management) และ

แผนการสืบทอดตําแหนง (Talent  Management and Succession Plan) โดยขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน ไดกําหนดวิธีการและหลักเกณฑในการสรรหากรรมการและผูบริหารระดับสูงไวเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหไดรับทราบและ

เขาใจใจขอบเขตการพัฒนาเพื่อใหเติบโตไดอยางมั่นคงและย่ังยืนไปพรอมกับองคกร อันจะสงผลใหบริษัทฯ สามารถบรรลุเปาหมาย

เชิงกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบรษัิทฯ นอกจากความมุงมัน่ของคณะกรรมการ คณะผูบรหิาร และ

พนักงานทุกคนในการปฏิบัติและพฒันาการกํากัดบดูแลกิจการที่ดีของบรษัิท อยางตอเนื่องแลว บริษัทฯ ยังไดรบัารสนบัสนนุและ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนจากหนวยงานกํากับดูแลและประเมินผลบริษัทจดทะเบียน อาทิเชน  ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย  

สํานักงาน ก.ล.ต.  สมาคมบรษัิทจดทะเบียนไทย สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทย ฯลฯ 

ทั้งหลายตางมีจุดมุงหมายทีจ่ะรวมกันยกระดับการกํากับดแูลกิจการของบริษทัจดทะเบยีนและตลาดทุนไทยใหทัดเทียมมาตรฐานสากล 

อันจะสงผลตอความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศและพัฒนาใหเติบโตไดอยางมัน่คงและย่ังยืนตลอดไป 

 

9.5 การปฏิบัตติามหลักเกณฑการกํากับดแูลกิจการ 

 

บริษัทฯ ตระหนักเสมอวา ผูถือหุนทุกทานเปนเจาของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ส่ิงที่จะทําใหผูถือหุนไววางใจและ

มัน่ใจในการลงทนุกับผลธัญญะ คือ การมนีโยบายและการดําเนนิการทีร่ักษาสิทธิข้ันพืน้ฐานทีผู่ถือหุนพึงไดรบัอยางเปนธรรมตามที่

กฎหมายกําหนด หรือมากกวา รวมถึงการจัดการที่เหมาะสมและมปีระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลดีที่สุด  

จากการดําเนินงานที่ผานมาคณะกรรมการบริษทัไดปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัท มติทีป่ระชุมผูถือ

หุน และนโยบายการปฏิบัติตามขอพงึปฏิบัตทิี่ดีของบริษัทจดทะเบียน (Code of Best Practices) เปนแนวทางในการดําเนนิงานของ

บริษัทเพื่อใหเกิดประสิทธภิาพในการดําเนนิงานของบริษัทและยังทําใหเกิดความโปรงใสตอนักลงทุนอันจะทําใหเกิดความเช่ือมัน่ในการ

ดําเนนิธรุกิจของบริษัทตอบุคคลภายนอก นับต้ังแตบริษัทฯ ไดแปลงสภาพเปน บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และนําเสนอขายหุนแก

ประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 บริษัทไดใหความสําคัญในดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพือ่ใหสอดคลองกับหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2549 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ 

The Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD Principles of Corporate Governance) ซึ่งครอบคลุม

หลักการทั้ง 5 หมวด ไดแก สิทธิของผูถือหุน การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน บทบาทของผูมีสวนไดเสีย การเปดเผยขอมูลและ

ความโปรงใส และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ มาเปนแนวทาง โดยมีแนวทางการกํากับดูแลกิจการเปน ดังนี ้

 

หมวดที่ 1 สิทธิของผูถือหุน (The Rights of Shareholders) 

 บริษัทฯ ตระหนักและใหความสําคัญในสิทธิพืน้ฐานตางๆ ของผูถือหุน  โดยอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทุกรายไดรับสิทธิ

พืน้ฐานตางๆ ทัง้ในฐานะนักลงทนุในหลักทรพัย และในฐานะผูถือหุนหรอืเปนเจาของบริษัทดวยวิธีการตามมาตรฐานทีเ่ปนที่ยอมรับและ
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เชื่อถือได โดยใหสิทธใินการซ้ือ ขาย โอน หลักทรพัยที่ตนถืออยูอยางเปนอิสระ สิทธใินการไดรบัสวนแบงผลกําไรจากบริษัทในรปูแบบตางๆ  

การไดรบัขอมูลอยางเพียงพอ การเขารวมประชมุผูถือหุน การเสนอวาระการประชมุลวงหนา การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารบัการเลือกต้ังเปน

กรรมการบริษทั การเปดโอกาสใหผูถือหุนไดแสดงความคิดเหน็ในทีป่ระชุมอยางเปนอิสระรวมถึงการรวมตัดสินใจในเรือ่งสําคัญของบริษัท 

เชน การจัดสรรเงินปนผล การแตงต้ังหรือถอดถอนกรรมการ การแตงต้ังผูสอบบัญชี  การอนมุัติธรุกรรมที่สําคัญและมีผลตอทิศทางในการ

ดําเนนิธรุกิจของบริษทั การแกไขหนงัสือบริคณหสนธิ ขอบังคับของบริษัท  ทัง้นี้ ผูถือหุนทกุคนมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนที่ถืออยู  โดยแต

ละหุนมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง และไมมหีุนใดมีสิทธพิิเศษเหนอืผูถือหุนรายอ่ืน 

 

  นอกเหนือจากสิทธิพืน้ฐานตางๆ ตามขางตนแลว ผลธัญญะยังไดดําเนนิการในเรื่องอ่ืนๆ ทีเ่ปนการสงเสรมิและอํานวยความ

สะดวกในการใชสิทธิของผูถือหุน ดังนี ้

1. ใหขอมูลที่สําคัญและจําเปนสําหรบัผูถือหุนเก่ียวกับการดําเนนิธรุกิจอยางชัดเจนและทนัตอเหตุการณ โดยบางเรื่อง แมวา

ตามขอกําหนดของกฎหมายจะไมไดบังคับใหตองเปดเผย แตหากบริษัทเหน็วาเรื่องใดมคีวามจําเปนที่ผูถือหุนควรไดรบัทราบ ก็จะเปดเผย

ขอมูลนัน้ผานทางเว็บไซตของบริษัท และผานทางตลาดหลักทรพัยฯ  

2. บรษัิทฯ ไดมอบหมายให บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จาํกัด  ซึ่งเปนนายทะเบียนหลักทรพัยของบริษัทฯ เปน

ผูดําเนนิการจัดสงหนงัสือเชิญประชมุทีม่รีายละเอียดวาระการประชมุ/ขอมูลประกอบวาระการประชุม/ความเหน็คณะกรรมการ พรอมชี้แจง

สิทธิของผูถือหุนในการเขาประชมุ และสิทธิออกเสียงลงมติของผูถือหุนระบุไวอยางชัดเจน เปนการลวงหนาไมนอยกวา 14 วันกอนวันประชมุ

ผูถือหุน หรือมากกวาขอบังคับตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยกําหนด โดยบริษัทได

เผยแพรขอมูลหนงัสือเชิญประชุมผูถือหุน และเอกสารประกอบเปดเผยในเว็บไซตของบรษัิทลวงหนากอนจัดสงหนังสือนัดประชุม และ

ประกาศลงโฆษณาหนังสือพมิพแจงวันนัดประชมุลวงหนาตอเนื่องเปนเวลา 3 วันติดตอกันกอนถึงวันประชุม เพื่อบอกกลาวเรียกประชมุผูถือ

หุนเปนการลวงหนาเพียงพอสําหรบัการเตรียมตัวกอนเขารวมประชมุโดยในแตละวาระการประชุมไดมีการแสดงความเหน็คณะกรรมการ  

ประกอบเพื่อใหผูถือหุนไดมเีวลาศึกษาขอมูลเปนการลวงหนากอนวันประชมุ 

 นอกจากนี ้ ผลธัญญะไดอํานวยความสะดวกใหผูถือหุนทีม่ีความประสงคจะรับรายงานประจําปในแบบรปูเลม ใหสามารถ

ติดตอขอรับผานชองทางตางๆ ทั้งอีเมลล โทรศพัท โทรสาร จดหมายซองธรุกิจตอบรบั ซ่ึงบรษิทัฯ ไดจัดสงใหทางไปรษณียในทนัททีี่ผูถือหุน

รองขอพรอมทัง้จดัเตรียมไวในวันประชมุผูถือหุนดวย 

3. ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชมุดวยตนเอง บริษัทฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ

หรือบุคคลใดๆ เขารวมประชมุแทนตนได โดยใชหนงัสือมอบฉันทะแบบหนึง่แบบใดทีไ่ดจัดสงไปพรอมกับหนงัสือนัดประชมุ โดยบริษัทได

จัดทําหนงัสือมอบฉันทะในรูปแบบทีผู่ถือหุนสามารถกําหนดทิศทางการออกเสียงลงคะแนนไดตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด และผูถือ

หุนยังสามารถดาวนโหลดแบบหนงัสือมอบฉันทะผานทางหนาเว็บไซตของบริษัทฯได และบริษทัยังไดจดัใหมีอากรแสตมปไวบริการผูถือหุน

สําหรับปดหนงัสือมอบฉันทะอีกดวย นอกจากนี้  บริษัทยังใหสิทธิแกผูถือหุนทีเ่ขาประชมุภายหลังจากประธานในทีป่ระชมุเปดการประชมุแลว 

สามารถออกเสียงลงคะแนนไดในวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมต ิ และนบัเปนองคประชุมตั้งแตวาระทีไ่ดเขาประชมุ

เปนตนไป เวนแตทีป่ระชุมผูถือหุนจะมีความเหน็เปนอยางอ่ืน 

4. กอนวันประชมุผูถือหุน บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนรายเดียวหรือหลายรายที่ถือหุนนบัรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จํานวนหุนทีม่ีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทมีสิทธทิีจ่ะเสนอวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 โดยบริษัทเปดโอกาสใหผูถือ

หุนเสนอวาระลวงหนาเวลา 21 วัน ต้ังแตวันที่ 16 ธนัวาคม 2554 ถึง 11 มกราคม 2555 เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

เปนผูกล่ันกรองกอนเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยในกรณทีีบ่รรจเุปนวาระการประชมุ  บริษัทจะแจงในหนงัสือนดั

ประชุมวาเปนวาระที่กําหนดโดยผูถือหุน สวนในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธไมรบัเรื่องที่ผูถือหุนเสนอเพื่อใหบรรจุเปนวาระ บริษัทจะ

ชี้แจงเหตุผลใหทีป่ระชมุสามัญผูถือหุนประจําปทราบ นอกจากนี้ ในชวงเวลาเดียวกัน บริษทัไดเปดโอกาสใหผูถือหุนทกุรายมีสิทธเิสนอชื่อ

บุคคลเพื่อพิจารณาเขารบัการเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา โดยในกรณีนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะเปนผู
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พิจารณาเพื่อสรรหารวมกับบุคคลอ่ืนตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัท จากนัน้จะไดเสนอรายช่ือบุคคลทีเ่หน็วา

เหมาะสมใหคณะกรรมการบริษทัพจิารณากอนเสนอตอที่ประชมุผูถือหุนเพื่อพจิารณาอนมุัติตอไป โดยในป 2554 บริษทัไดจัดทําแบบฟอรม

สําหรับการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุนอีก

ดวย ทั้งนีใ้นชวงเวลาดังกลาวไมมผูีถือหุนเสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับเลือกต้ังเปนกรรมการเปนการลวงหนาแตอยาง

ใด 

5.  บริษัทฯ ไดกําหนดใหมีการประชมุสามัญผูถือหุนปละครัง้ ภายในเวลาไมเกิน 4 เดือนนบัแตวันส้ินสุดรอบปบัญชีของบรษัิท 

ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) และในกรณีทีม่ีความจําเปนเรงดวนตองเสนอวาระเปนกรณีพิเศษซึง่เปนเรื่องที่กระทบหรือเก่ียวของกับ

ผลประโยชนของผูถือหุน หรือเก่ียวของกับเง่ือนไขหรอืกฎเกณฑ กฎหมาย ทีใ่ชบงัคับทตีองไดรับการอนมุัติจากผูถือหุนแลว บริษทัจะเรียก

ประชุมวิสามญัผูถือหุนเปนกรณไีป ทั้งนี้ ในระหวางป 2554  บริษัทฯ ไมมีการเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุน 

ในป 2554 บริษัทไดจัดประชุมสามญัผูถือหุนประจําป ในวันที ่ 22 เมษายน 2554 โดยมีกรรมการเขารวมประชมุครบ ทัง้ 7 คน 

อนึง่ เนื่องจากในป 2554 เปนปแรกที่บริษัทไดเปล่ียนแปลงสถานที่จัดประชมุผูถือหุนจากปกติที่จัดประชมุ ณ หองประชุมของบริษัท บรเิวณ

สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ เขตลําลูกกา จังหวัดปทมุธานี เปนการจัดการประชมุ ณ หองบอลรมู 2 ช้ัน 3 โรงแรม ดิเอมเมอรัลด ถนน

รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ ทั้งนีเ้นื่องจากบริษัทฯ ไดเขาจดทะเบียนเปนบรษัิทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เอ็ม เอ ไอ และนําเสนอขายหุน

แกประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 แลวนัน้มีจํานวนผูถือหุนรายยอยและนักลงทุนที่สนใจในหลักทรพัยของบรษิัทในปรมิาณที่

เพิม่ข้ึนจํานวนมาก ดังนั้นบริษัทจึงไดจัดหาสถานที่ประชมุที่เหมาะสมและเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางแกผูถือหุนสามารถ

มารวมประชมุ รบัทราบผลการดําเนนิงานของบริษัท และซักถามตลอดจนแสดงความคิดเหน็ตางๆ อยูภายในหองประชมุเดียวกัน ทําให

การประชมุดําเนนิไปอยางราบรืน่และมีประสิทธภิาพ   

6. ในวันประชมุผูถือหุนไดจัดใหมีการลงทะเบียนโดยใชระบบบารโคดที่แสดงถึงเลขทะเบียนของผูถือหุนแตละรายทีไ่ดจัดพมิพ

ไวบนแบบลงทะเบียนและหนังสือมอบฉันทะเพื่อใหผูถือหุนไดรบัความสะดวกในการประชุม และทําใหข้ันตอนการลงทะเบียนเปนไปอยาง

รวดเร็ว นอกจากนี ้ในการใชสิทธิออกเสียงแตละวาระไดใชวิธเีก็บ บัตรลงคะแนนของผูถือหุน เฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงทีไ่มเหน็ดวยและงด

ออกเสียง เพื่อคํานวณหักออกจากผูที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้หมด เพื่อนํามาประมวลผลการนับคะแนนเสียงเพื่อใหเกิดความถูกตอง 

รวดเร็วและสามารถประกาศผลคะแนนไดถูกตองหลังจากจบการพจิารณาแตละวาระหรอืในวาระถัดไป โดยเมื่อเสรจ็ส้ินการประชมุผูถือหุน

สามารถขอตรวจสอบรายละเอียดของผลคะแนนได 

7. ในการประชุมผูถือหุนแตละปจะมีกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจาํนวนคณะกรรมการทั้งหมดซึ่งจะมี

การเลือกตั้งในวันประชมุสามัญผูถือหุนประจําป โดยในวาระเลือกตั้งกรรมการ ไดมีการช้ีแจงใหผูถือหุนทราบวาตามขอบงัคับของบริษัท ใน

กรณีที่บุคคลผูไดรบัการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนไมเกินกวาจํานวนกรรมการทีจ่ะพงึมไีดในการเลือกตั้งครั้งนัน้ ใหทีป่ระชมุผูถือหุน

เลือกต้ังกรรมการทัง้ชุด และกรณีทีม่ีบุคคลไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการทีพ่งึมใีหผูถือหุนเลือกต้ัง

กรรมการเปนรายบุคคล  

8. ในการประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเหน็ ขอเสนอแนะ หรือขอซักถามในวาระตางๆ อยางอิสระกอนการลง

มติในวาระใดๆ ในการประชุมผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบขอมูลรายละเอียดในเรื่องดังกลาวอยางเพียงพอ   ทัง้นี้ ในวาระที่ผูถือหุนมีขอ

สงสัย ขอซักถามก็ไดจัดเตรียมบุคลากรที่เก่ียวของเปนผูใหคําตอบภายใตความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั 

9. กําหนดใหมวีาระเก่ียวกับคาตอบแทนของกรรมการเพือ่ชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบจํานวน และประเภทของคาตอบแทนที่

กรรมการแตละคนไดรบั โดยแบงเปนเบ้ียประชมุและคาบําเหนจ็กรรมการบริษัทซึง่ไดมีการชี้แจงอยางละเอียดไวในหนา  68 

10. ในการประชมุผูถือหุนในป 2554  บริษัทไดพจิารณระเบียบวาระประชมุตามลําดับตามทีไ่ดกําหนดไวในหนงัสือนัดประชุม  

ทีไ่ดสงใหผูถือหุนลวงหนาโดยไมมีการเปล่ียนแปลงลําดับวาระดังกลาว และไมมีการขอใหทีป่ระชมุพิจารณาเรื่องอ่ืนทีน่อกเหนือไปจากที่

กําหนดไวในหนงัสือนัดประชมุผูถือหุนแตอยางใด 
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 11.  จัดใหมีการบนัทึกเทปบรรยากาศการประชุมตั้งแตตนจนจบตลอดการประชุม เพื่อใหผูถือหุนทีไ่มไดเขารวมประชมุไดรบัทราบ

เหตุการณวันประชุม โดยไดเผยแพรไวในเว็ปไซตของบรษิทัที่ http://www.pdgth.com 

 12. นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดนําขอเสนอแนะและความคิดเหน็ทีไ่ดรบัจากผูถือหุนในการประเมนิผลการจัดประชมุจากแบบสอบถาม

ความพงึพอใจในการจัดประชมุผุถือหุนในเรื่องตางๆ มาพจิารณาและหาแนวทางแกไข/ ปรับปรุง เพือ่พฒันาการจัดประชุมผูถือหุนอยาง

ตอเนื่อง 

 

หมวดที่ 2 การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน  (The Equitable Treatment of Shareholders) 

  การปฏิบัติอยางเปนธรรมและสรางความเทาเทียมกันใหเกิดข้ึนกับผูถือหุนทุกรายทุกกลุมไมวาจะเปนผูถือหุนรายใหญ ผูถือ

หุนสวนนอย  นกัลงทุนสถาบัน หรือผูถือหุนตางชาติ ถึงแมวาผูถือหุนแตละรายจะถือหุนในจํานวนที่ไมเทากัน มีสิทธิออกเสียงไมเทากัน

ตามจํานวนหุนทีถื่อ แตมิไดหมายความวาสิทธิพืน้ฐานในฐานะผูถือหุนจะแตกตางกัน ผลธัญญะจึงปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

โดยไมคํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ฐานะทางสังคม ความพิการ ความคิดเหน็ หรือแมวาผูถือหุนจะไมสามารถเขารวม

ประชมุดวยเหตุใดก็ตาม ผูถือหุนยอมมีสิทธมิอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขารวมประชมุแทนได คณะกรรมการบริษัทฯ จึงไดกํากับดูแลในเรื่อง

ตางๆ เพื่อใหผูถือหุนมัน่ใจไดวาบรษัิทมีการปฏิบัติตอผูถือหุนโดยเทาเทียมกันอยางแทจริง โดยเฉพาะผูถือหุนสวนนอยโดย 

 

 การกําหนดใหกรรมการอิสระ (Independent Directors) เปนผูมหีนาทีด่แูลผูถือหุนสวนนอย 

 ผูถือหุนสวนนอยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเหน็ หรอืแจงขอรองเรียนไปยังกรรมการอิสระ ผานทางอีเมล 

ind_dir@pdgth.com ซึ่งกรรมการอิสระจะเปนผูพจิารณาดําเนนิการใหเหมาะสมในแตละเร่ือง เชน หากเปนขอรองเรียน กรรมการอิสระ

จะดําเนนิการตรวจสอบขอเท็จจริงและหาวิธีการที่เหมาะสม หรือกรณีเปนขอเสนอแนะที่กรรมการอิสระพิจารณาแลวมีความเหน็วาเปน

เรื่องสําคัญทีม่ีผลตอผูมีสวนไดเสียโดยรวม หรือมีผลตอการประกอบธุรกิจของผลธัญญะ กรรมการอิสระจะเสนอเรื่องดังกลาวตอที่

ประชมุคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณากําหนดเปนวาระการประชมุในการประชมุผูถือหุน 

 

 การอํานวยความสะดวกแกผูถอืหุนในการประชุมผูถอืหุน 

 การจัดประชมุผูถือหุนฯ บริษัทฯ อํานวยความสะดวกใหกับผูถือหุนทุกรายดวยการจัดใหมีเจาหนามีดู่แลตอนรับ ใหความ

สะดวกอยางเพียงพอ จัดหา/คัดเลือกสถานที่ประชุมที่สามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูถือหุน มรีถขนสงมวลชน/รถไฟฟาเดินทาง

สะดวก รวมถึงการจัดทีน่ั่งสํารอง เครื่องมืออุปกรณโตตอบระหวางประชมุ การจัดหาเจาหนาที่บริการใหคําแนะนําการกรอกขอมูล ถาย

เอกสาร ตรวจสอบความถูกตอง/ตรวจรับเอกสารลงทะเบียน อากรแสตมป การเปดรับลงทะเบียนลวงหนา 1 ชั่วโมง การขยายระยะเวลา

รับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลากอนการพิจารณาวาระการประชมุสุดทาย การใชระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและประมวลผล

ลงคะแนนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และการจัดเครื่องด่ืมของวางสําหรับผูถือหุนทีม่ารวมประชมุ 

 

 

หมวดที่ 3. บทบาทของผูมสีวนไดเสยี (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

  ผลธัญญะดําเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในความรับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายเพื่อประโยชนรวมกันอยางย่ังยืน โดย

คณะกรรมการบรษัิทไดกํากับดูแลใหมรีะบบการบรหิารจัดการที่เช่ือมัน่ไดวาสามารถรบัรูสิทธิของผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งทีไ่ดกําหนดไว

ในกฎหมาย และทีไ่ดกําหนดแนวทางไวเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนในคูมือจรยิธรรม รวมทั้งรบัผิดชอบดูแลใหมั่นใจไดวาสิทธิ

ดังกลาวไดรับการคุมครองและปฏิบัติดวยความเสมอภาคอยางเครงครัด ทั้งผูถือหุน พนักงาน ผูใชสินคาและบริการ และผูมี

ความสัมพนัธทางธุรกิจ ตามแนวทางดังตอไปนี ้
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 ผูถือหุน: นอกจากสิทธิข้ันพืน้ฐาน สิทธิที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอบังคับบริษัท เชน สิทธิในการขอตรวจสอบจํานวน

หุน สิทธิในการไดรับใบหุน สิทธใินการเขาประชมุผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน สิทธใินการแสดงความคิดเหน็อยางอิสระในที่

ประชมุผูถือหุน รวมถึงสิทธทิีจ่ะไดรับผลตอบแทนอยางเปนธรรมแลว ยังไดใหสิทธิผูถือหุนในการเสนอแนะขอคิดเหน็ตางๆ 

เก่ียวกับการดําเนินธรุกิจของบริษัทในฐานะเจาของบริษัทผานกรรมการอิสระ โดยทุกๆ ขอคิดเหน็จะไดรบัการรวบรวมเพือ่เสนอ

ตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

 พนักงาน:  ผลธัญญะใหความสําคัญกับพนักงานโดยถือวาเปนทรพัยากรทีม่ีคา มุงมัน่ที่จะพฒันาความสามารถพนักงาน

ทุกคนอยางตอเนือ่ง ใหความมัน่ใจในคุณภาพชีวิตการทํางานของพนกังานทัดเทียมบรษัิทช้ันนํา มีความสุขในการทํางาน ความ

ภาคภมูใิจ และสรางความผูกพันตอองคกร โดยในปที่ผานมาผลธัญญะไดจัดทําโครงการตางๆ เพือ่สนันสนนุและเสรมิสราง

บรรยากาศการทาํงานรวมกันเพื่อสรางสรรคส่ิงใหมๆ  เสริมศักยภาพของพนักงานใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงานและรบัมือกับ

สภาวะการณในทกุดานที่อาจมีผลกระทบโดยองครวม นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญกับการรักษาสุขภาพ ความปลอดภัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางาน รวมถึงคาตอบแทนทีเ่หมาะสม 

 ลูกคา:  ผลธัญญะมีความมุงมัน่ที่จะใหผูใชสินคาและบริการไดรับประโยชนสูงสุดทั้งดานคุณภาพและราคาเปนธรรม 

ตลอดจนมุงพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที่ย่ังยืน สรางความพงึพอใจและความผูกพันแกลูกคา รวมทัง้จัดใหมหีนวยงาน

รับผิดชอบในการใหขอเสนอแนะในสินคา คําปรึกษาวิธีการแกปญหา และรับขอรองเรยีน เพื่อใหลูกคาไดรับพึงพอใจอยางที่สุด

ในสินคาและบริการระดับมาตรฐานสากล 

 คูคา: ผลธัญญะปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต คํามัน่ทีใ่หไวกับลูกคาอยางเครงครัด โดยยึดถือการปฏบัิติ

ตามสัญญาตอคูคาอยางยุติธรรม สรางความไววางใจ ความสัมพนัธและความรวมมือที่ด ี เพื่อพัฒนาศักยภาพและ

ประสิทธภิาพในการดําเนนิธุรกิจรวมกันในระยะยาว และมีนโยบายในการสงมอบสินคาตามคุณภาพและตรงตามกําหนดเวลา 

 คูแขงทางการคา:  ผลธัญญะปฏิบัติตามกรอบการแขงขันทางการคาที่สุจริต โดยยึดมัน่ในการดําเนนิธรุกิจดวยความเปน

ธรรมภายใตกรอบของกฎหมาย และจรรยาบรรณทางธรุกิจ โดยในปที่ผานมาบริษัทไมมีขอพิพาทใดๆ ในเรื่องทีเ่ก่ียวกับคูแขง

ทางการคา 

 เจาหนี้:  ผลธัญญะ รักษาคํามั่นสัญญาและปฏิบัติตามเงื่อนไขและหนาทีท่ีพ่ึงมีตอเจาหนี้โดยเครงครดั ทั้งเจาหนีท้างทาง

ธุรกิจ เจาหนาสถาบันการเงิน เปนตน และนอกจากนี้ บริษัทเขารวมกิจกรรม/โครงการตางๆของเจาหนี้ เพื่อสรางความสัมพนัธที่

ดีกับเจาหนี้ อีกดวย 

 สังคมและสวนรวม: ผลธัญญะดําเนนิธุรกิจอยางมีคุณธรรมตอผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายและถือมั่นในอุดมการณการ

ดําเนนิธรุกิจ โดยมุงสนบัสนนุกิจกรรมเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสรางประโยชนสุขของชุมชนและสังคมและส่ิงแวดลอม

ทั้งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเคียง ดวยการสรางสรรคกิจกรรมเพือ่สังคมในดานตางๆ รวมทัง้การชวยเหลือ

บรรเทาอทุกภัยและสาธารณภัย 

 นอกจากนี้ ยังสงเสริมใหพนักงานและผูเก่ียวของมีสวนรวมในการปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีทีท่ําประโยชนใหกับชมุชน

และสังคมใหเติบโตเคียงคูกันไปอยางย่ังยืน แมกระทั่งในชวงทีเ่กิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ผลธัญญะก็ยังคงดําเนนิกิจกรรม

เพื่อชุมชนและสังคมอยางตอเนื่อง โดยทุมเทความคิดสรางสรรค ความรู ความสามารถ เพื่อเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ

โครงการเพื่อสังคมใหมีประสิทธิผล กอใหเกิดประโยชนตอชมุชนและสังคมสูงสุด 

 สิ่งแวดลอม: ผลธัญญะจัดทําแนวปฏิบัติการพฒันาอยางย่ังยืนดานการจัดการส่ิงแวดลอม ตามแนว 3R (Reduce, 

Reuse/Recycle, Replenish) โดยใหทุกหนวยงานในองคกรยึดถือเปนแนวทางดําเนนิงาน การนํากระดาษใชแลวมาใชในงาน

ชั่วคราวทีไ่มเปนทางการ การนําน้ําเสียมาบําบัดและกลับมาใชใหมในองคกรเพื่อใชเปนน้ําใชหรือน้ําด่ืม (RO) ที่ผานกรรมวิธี
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ข้ันตอนการกล่ันกรองทีม่ีความปลอดภัยและไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และสงเสริมใหพนักงานและผูมีสวนเก่ียวของทุกฝาย

มีสวนรวมในการดูแลรักษาส่ิงแวดลอม 

 

  โดยชวงปลายป 2554 ไดเกิดเหตุการณอุทกภัยน้ําทวม ผลธัญญะไดมีสวนรวมชวย “สังคมและชุมชน” โดยการใหความรวมมอื

กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการใหความชวยเหลือและแจกจายน้ําด่ืมน้ําใชแกชุมชนและบรเิวณใกลเคียงสถานทีท่ําการ การ

บริจาคเครื่องบําบัดน้ําเสียและนํากลับมาใชใหมแกหนวยงานภาครฐัและโรงเรียน เชน มอบเครื่องกรองน้ําระบบ รีเวิรส ออสโมซิส ขนาด 

10คิว/วัน เพื่อใชในการกิจการโรงน้ําของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ เขตลําลูกกา, บริจาคเครื่องกรองน้ําระบบบําบัดน้ํา

เคล่ือนที่ รุนใชเครื่องปนไฟฟาระบบ(UF) และแพลอยน้ําสําหรับเครื่องกรองน้ําฉุกเฉินแกโรงเรียนบางย่ีขัน ผานทางกระทวงมหาดไทย  

และใหยืมเครื่องกรองน้ําชุดผลิตน้ําประปาสําหรับกูภยัฉุกเฉินแกนิคมอุตสาหกรรมหลายแหง เปนตน ทั้งนี้ ดวยความมุงหวังให

อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยูรวมกันและเติบโตไปดวยกันอยางย่ังยืน ซึ่งสามารถติดตามขอมูลขาวสารเก่ียวกับกิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (Corporate Social Responsibility) ของผลธัญญะในหัวขอนักลงทนุสัมพนัธไดจากหนาเว็บไซตได

ที่ http://www.pdgth.com  

 

หมวดที่ 4. การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบรษัิทใหความสําคัญเรื่องการเปดเผยสารสนเทศที่มีความถูกตอง ครบถวน และโปรงใส ทั้งรายงานขอมลูทาง

การเงินและทีไ่มใชทางการเงิน ตลอดจนขอมูลอ่ืนทีสํ่าคัญที่มีผลกระทบตอราคาหลักทรพัยของบริษัท เนื่องจากเปนเรื่องทีม่ีผลกระทบตอ

การตัดสินใจของผูลงทุนและผูมีสวนไดเสีย จึงมีความจําเปนที่ตองมีการควบคุม และกําหนดมาตรการในการเปดเผยสารสนเทศทัง้ที่เปน

สารสนเทศทางการเงินและทีไ่มใชทางการเงินใหถูกตองและสอดคลองตามที่กฎหมายกําหนด และเปนไปอยางเทาเทียมกันตาม

หลักเกณฑขอกําหนดการเปดเผยขอมูลตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัยพแหงประเทศไทย โดยมีสาระสําคัญครบถวน เพียงพอ เชื่อถือได และทนัเวลา ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเปดเผย

ขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ และเว็บไซตของบริษัทฯ  ผลธัญญะยึดถือปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตางๆ ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรพัยและตลาดหลักทรพัย ตลาดหลักทรพัยแหง

ประเทศไทย และ/หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐอยางเครงครัดและติดตามการแกไขเปล่ียนแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมัน่ใจไดวา

กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับที่ผลธัญญะถือปฏิบัตินัน้มีความถูกตอง และเปนหลักประกันใหผูถือหุนเช่ือมัน่ในการดําเนนิธรุกิจที่โปรงใส 

ถูกตอง ตรงไปตรงมา เชน  

 1. เปดเผยขอมูลการเงินและขอมูลทีม่ใิชขอมูลการเงินอยางถูกตอง ครบถวน ทนัเวลา 

 2. จัดทํารายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงินและแสดงไวคูกับรายงานผูสอบบัญชใีน 

       รายงานประจาํป 

 3. กําหนดใหกรรมการและผูบริหารตองรายงานการมสีวนไดเสียของตนและบุคคลที่มีความเก่ียวของ ซึ่งเปนสวนไดเสียที ่

                  เก่ียวของกับการบรหิารจัดการกิจการของบริษัท หรือบรษิัทยอย ใหบริษัททราบผานเลขานกุารบริษทัเพื่อทําการเก็บรักษา 

                 และรวบรวมเสนอใหประธานกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริษัทไดรบัทราบ 

4.  ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดกําหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผย/รายงานการซ้ือ-ขายหุน/ถือครองหลักทรัพย    

      ของบริษัทใหที่ประชมุคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

5. เปดเผยวิธีการสรรหากรรมการและวิธีการประเมนิผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการ 

6. เปดเผยขอมูลการปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยและคณะอนุกรรมการตางๆ  และจํานวนครั้ง 

      การเขาประชมุเปนรายบุคคล 

7.   เปดเผยโครงสรางการดําเนนิงานและการลงทุนในบริษัทยอย และ/หรือบรษัิทรวมอยางชัดเจน 
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8. เปดเผยขอมูลคาตอบแทนที่กรรมการแตละคนไดรบัจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย 

      และคณะอนุกรรมการเปนรายบุคคล 

9. เปดเผยนโยบายการจายคาตอบแทนแกกรรมการและผูบริหารระดับสูงรวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจํานวนคาตอบแทน        

      ที่กรรมการแตละคนไดรับจากการเปนกรรมการในคณะกรรมการชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการชดุยอย  และ 

      คณะกรรมการตางๆ 

10.  รายงานนโยบายการกํากับดูแลกิจการและผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

11.  เปดเผยโครงการลงทนุที่สําคัญตาง ๆ  และผลกระทบทีม่ีตอโครงการลงทนุ   โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET  

       Community Portal ของตลาดหลักทรพัยฯ และเว็บไซตของผลธัญญะ เชน ในป 2554 บริษัทไดเปดเผยการลงทุนในหุนเพิม่ 

ทนุของบริษัทยอย “บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด” โดยบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ลงทนุในหุนสามญัเพิม่ทุน

ตามสัดสวนคิดเปนสัดสวนรอยละ 76.67 ของจํานวนหุนทั้งหมด เปนตน 

 

หนวยงานนักลงทนุสัมพนัธของผลธัญญะไดทําหนาที่ติดตอส่ือสารกับนักลงทนุสถาบัน ผูถือหุน รวมทัง้นักวิเคราะห  

หลักทรพัย และ/หรือหนวยงานภาครัฐทีเ่ก่ียวของอยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยหากผูถือหุนตองการขอมูลเพิม่เตมิ  สามารถติดตอโดย

ตรงทีห่นวยงานนกัลงทุนสัมพนัธ ir@pdgth.com ซึ่งในป 2554 ไดมีการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อใหประธานเจาหนาที่บรหิาร 

กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงินไดพบปะกับนักลงทนุรายยอย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห

อยางสม่ําเสมอ โดยไดนําเสนอผลการดําเนินงาน งบการเงิน ฐานะการเงิน คําอธิบายและวิเคราะหของฝายจัดการ (Management 

Discussion & Analysis) ตลอดจนแนวโนมในอนาคต สรุปไดดังนี้  

 

- จัดกิจกรรมพบปะนักลงทนุ Opportunity Days รายงานผลประกอบการประจาํปและรายไตรมาสที่ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย จํานวน 2 ครั้ง  

- สัมภาษณพิเศษประเด็นทิศทางธรุกิจครึ่งปหลัง กับ Money Channel และ eFinance Thai                                 

- จัด Road show เก่ียวกับธุรกิจบําบัดน้ํา ในกรุงเทพฯ และสวนภูมภิาค รวมทั้งส้ินจํานวน 2 ครั้ง  

ในระหวางวันที่ 4-9 กรกฎาคม 2554 ไดรวมกับพนัธมิตรจัดแสดงสินคาดานอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสภาพแวดลอมใน

การทํางาน ในงาน Safety Week ณ ศูนยนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา โดยในกิจกรรมนี้ ผลธัญญะไดเตรียมความ

พรอมของเจาหนาที่เพื่อใหขอมูลตางๆของบริษัทแกนักลงทนุและผูถือหุนที่สนใจ 

และในระหวางวันที่  6-8  กรกฎาคม  2554  โรดโชวธุรกิจน้ําในภาคใต  “งานสัมมนาเปล่ียนน้ําทะเลใหเปนน้ําจืด”   ที่ จ.ภูเก็ต 

และเกาะสมุย  จ.สุราษฎรธาน ี

 

ทั้งนีใ้นป 2554 บริษทั ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ไดเขารวมโครงการสําคัญดังนี้ 

 บริษัทไดเขารวมโครงการสํารวจและพัฒนาบริษทัจดทะเบียนดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ประจําป 2554 ของ

ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมกับบรษัิท ทรสิ คอรปอเรชัน่  จํากัด เพื่อยกระดับการปฏิบัติของการกํากับดูแล

กิจการใหเปนรูปธรรมย่ิงข้ึน ซึ่งบริษัทฯ ไดนําประเด็นสรปุผลจากการสํารวจมาปรบัปรุงพฒันา และจัดทําคูมือ 

“นโยบายการกํากับดูแลกิจการ” และ “คูมือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัท เชน เรื่องการปองกันคอรรปัชัน่ วาดวยการ

รับและการใหส่ิงของ หรือประโยชนอ่ืนใด ชองทางและกระบวนการแจงขอรองเรียนขอเสนอแนะ เปนตน 

 บริษัทเขารวมโครงการใหคําปรกึษาดานนักลงทนุสัมพนัธ (Investor Relations) แกบริษัทจดทะเบียนในป 2554 

โดยความรวมมือและสนับสนนุการดําเนนิโครงการจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย รวมกับ บริษัท  PYI  

Corporation ภายใตโครงการ “การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย”โดยมี
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วัตถุประสงคเพื่อพฒันาการดําเนนิงานดาน IR และชวยใหราคาหลักทรพัยสะทอนมลูคาที่แทจรงิมากข้ึน ทั้งนี้ ไดรบั

การสนับสนนุคาใชจายดําเนินการจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยเปนจํานวนครึง่หนึ่งของทั้งหมด 

 

หมวดที่ 5. ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสราง และคณะกรรมการชดุยอยตางๆ 

 โครงสรางคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิทประกอบดวยบุคคลซ่ึงมีความรูความสามารถ และประสบการณที่สามารถเอ้ือประโยชนใหกับบริษัท 

โดยเปนผูทีม่ีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายของบริษัทโดยรวมกับผูบริหารระดับสูงวางแผนการดําเนนิงานทั้งระยะส้ัน ระยะยาว 

ตลอดจนกําหนดนโยบายการเงนิ การบรหิารความเส่ียง และภาพรวมขององคกร  ตลอดจนมีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแล ตรวจสอบ 

และประเมนิผลการดําเนนิงานของบริษัทและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารระดับสูงใหเปนไปตามแผนที่วางไวอยางเปนอิสระ 

ปจจุบนัโครงสรางคณะกรรมการบริษัทมีจํานวน 7 คน ประกอบดวย กรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารจํานวน 5 คน และ

กรรมการบริษัททีม่าจากฝายบริหารจํานวน 2 คน คือ ประธานเจาหนาที่บรหิาร และกรรมการผูจัดการ  และมีกรรมการทีม่ีคุณสมบัติเปน

อิสระตามประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน จํานวน 3 คนไดแก รศ.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ รศ.ดร.เอกจิตตจึงเจริญ และนายนพดล 

ธีระบุตรวงศกุล ทั้งนี้เพื่อใหเกิดการถวงดุลในการออกเสียงพิจารณาวาระตางๆ นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเพื่อชวยในการกํากับดูแลกิจการของบริษัท ดังนี ้ 

คณะกรรมการบรษัิทไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ไดแก คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรร

หาและกําหนดคาตอบแทน และคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง เพื่อปฏบัิติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาหรือรับทราบ โดยผลธัญญะไดจัดใหมีขอบังคับของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ (Charter) เพื่อกําหนดหนาที่

และความรับผิดชอบตางๆ และจักไดเปดเผย Charter ดังกลาวในเว็บไซตของบรษัิทดวย ทัง้นี ้ ไดมีการประเมนิผลการปฏิบัติงานและ

ทบทวนผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการเปนประจําทุกปอยางนอยปละ 1 ครั้ง นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทัอาจแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอ่ืนๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณทีเ่ปล่ียนแปลง 

กรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารมกีารประชมุระหวางกันเองในเรื่องการประเมนิผลการปฏิบัติงานของกรรมการผูจัดการเปน

ประจําทุกป โดยประธานเจาหนาที่บรหิารและกรรมการผูจัดการไมไดเขาประชมุดวย ทั้งนีเ้พื่อใหกรรมการบริษัททีไ่มเปนผูบรหิารสามารถ

แสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ 

นอกจากนี้ ในเดือนทีไ่มมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริษัททุกคนจะไดรับทราบสรปุผลการดําเนนิการของ

บริษัทอยางตอเนือ่ง โดยบริษัทจะจัดสงเอกสารสรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนขาวสารที่สําคัญของบริษัทใหกรรมการบริษัท เพื่อทราบ

ความคืบหนาดวย 

ทั้งนี้ บริษทัมเีลขานุการบริษัททําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท ซึ่งทําหนาทีใ่นการดําเนนิการเก่ียวกับการประชุม

คณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถือหุน รวมถึงการสนับสนนุงานของคณะกรรมการบริษัทที่เก่ียวของกับขอกําหนดตามกฎหมาย

และระเบียบปฏบัิติตางๆ ที่เก่ียวของ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประกอบดวยกรรมการบริษัททีเ่ปนกรรมการอิสระจํานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู ความเขาใจ และมี

ประสบการณการทํางานดานบัญชี หรือการเงนิเปนที่ยอมรับ โดยมี รศ.ดร.เสกศักด์ิ จําเริญวงศ และนายนพดล ธีระบุตรวงศกุล  

กรรมการอิสระเปนกรรมการตรวจสอบที่เปนผูทีม่ีความรูและประสบการณเพียงพอที่จะทําหนาทีใ่นการสอบทานความนาเช่ือถือของงบ

การเงินได โดยทําหนาที่สอบทานการดําเนนิงานใหถูกตองตามนโยบายและระเบียบขอบังคับ ตลอดจนกฎหมาย ระเบยีบปฏิบัติ และ

ขอกําหนดของหนวยงานกํากับดูแลสงเสริมใหพฒันาระบบรายงานทางการเงินและบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งสอบทาน

ใหมรีะบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบรหิารความเส่ียงทีร่ัดกุม เหมาะสม ทนัสมัย และมีประสิทธภิาพ  
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คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหนาที่และแสดงความคิดเหน็ไดอยางอิสระ โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในเปนหนวย

ปฏิบัติซ่ึงรายงานตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งมีการปรึกษาหารือกับผูสอบบัญชี ทีป่รึกษา และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและ

บัญชีเปนประจํา โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชมุรวมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขาประชุมอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

เพื่อขอความเหน็จากผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ นอกจากน้ี คณะกรรมการตรวจสอบยังสามารถหาที่ปรึกษาภายนอกที่เปนอิสระ(เปนกรณี) 

โดยบริษัทเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด 

 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน  

ประกอบดวยกรรมการบริษัทจํานวน 3 คน โดยกรรมการทุกคนไมเปนผูบรหิารและมีกรรมการอิสระรวมจํานวน 2 คน เพือ่ทํา

หนาที่ศึกษาพิจารณาเสนอ ทบทวน พิจารณาสรรหาผูที่สมควรไดรับแตงต้ังเปนกรรมการบริษัททดแทนกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ

หรือกรณีอ่ืน ทบทวนระบบการประเมินผลการปฏบัิติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ และทําแผนการสืบ

ทอดตําแหนงประธานเจาหนาทีบ่รหิาร/กรรมการผูจดัการ และติดตามความเปล่ียนแปลงและแนวโนมในเรื่องผลตอบแทนของ

คณะกรรมการบรษัิท รวมทั้งผูบรหิารระดับสูง  เพื่อเสนอเปนนโยบายคาตอบแทนท่ีสามารถจูงใจใหกับผูบรหิารระดับสูงในการบรหิาร

กิจการของบริษัทใหเจริญกาวหนา ตลอดจนสามารถรักษาคนเกงและดีใหคงอยูกับองคกรที่ย่ังยืน 

 

  คณะอนกุรรมการบรหิารความเสีย่ง 

 ประกอบดวย สมาชิกที่เปนผูบรหิารจากฝายตางๆ ไดแก ผูบริหารระดับสูงที่เก่ียวของ ซึ่งไดรบัการแตงต้ังโดยประธาน

คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง เปนจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยประธานคณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียงไดรบัการแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบรษัิท ทําหนาที่กําหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง กลยุทธ โครงสรางของคณะอนุกรรมการและทรพัยากรทีใ่ชในการ

บรหิารความเส่ียงของบริษัทใหสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเส่ียงตลอดจนกลยุทธและทิศทางธรุกิจของบริษัท ตลอดจนกํากับ

ดูแลทบทวนเก่ียวกับนโยบายกลยุทธและวิธีปฏบัิติ เพื่อใหมัน่ใจไดวาบริษทัมีกลยุทธและกระบวนการบรหิารความเส่ียง ไดถูกนําไป

ปฏิบัติอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเส่ียงทั้งหมด ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบรหิาร

ความเส่ียง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผลของระบบ และการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนด 

คณะอนุกรรมการบรหิารความเส่ียง  มีหนาที่และความรับผิดชอบในการรายงานกิจกรรมของคณะอนุกรรมการบรหิารความ

เส่ียงตอคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบรหิาร และคณะกรรมการตรวจสอบ หรือหนาที่อ่ืนใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

อยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อนําผลการประเมนิมาปรบัปรุงการดําเนนิงานใหมปีระสิทธภิาพและบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 

การกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัทจะไปดํารงตําแหนงกรรมการ  

  คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดนโยบายการกําหนดจํานวนบริษัทจดทะเบียนที่กรรมการบริษัท จะไปดํารงตําแหนงกรรมการ 

เพื่อใหบริษัทไดรบัประโยชนสูงสุดในการที่กรรมการบริษัทสามารถอุทศิเวลาสําหรับการปฏิบัตหินาทีไ่ดอยางมีประสิทธภิาพ โดยกําหนด 

ใหกรรมการบริษัทดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนรวมไมเกิน 3 บริษัท ยกเวนในกรณีไดรับมอบหมายจากบริษัทใหไปดํารงตําแหนง 

นอกจากนี้ บรษัิทมีแนวปฏบัิติในกรณีกรรมการผูจัดการใหญจะเขาดํารงตําแหนงกรรมการในบริษทัอ่ืน โดยจะมีการเสนอเรื่องการดํารง

ตําแหนงในบริษัทอ่ืนเพื่อใหคณะกรรมการบริษัทใหความเหน็ชอบ โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไดเหน็ชอบใหประธานเจาหนาที่

บรหิาร และผูอํานวยการอาวุโสฝายบัญชีและการเงินไปกํากับดูแลการบรหิารจัดการของบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด “บริษัท

ยอย” 

 

 

 

 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 78 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
 

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการ 

  บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาทีค่วามรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการอยางชัดเจน โดยกรรมการ

บริษัททําหนาทีใ่นการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลการดําเนนิงานของฝายบริหารระดับสูงในระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบรหิารระดับสูง

ทําหนาที่บรหิารงานในดานตางๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่กําหนด ดังนัน้ ประธานกรรมการ และกรรมการผูจัดการจึงเปนบุคคลคนละคน

กัน โดยทั้งสองตําแหนงตองผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการบรษัิทเพื่อใหไดบุคคลทีม่ีความเหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ คณะกรรมการ

สรรหาและกําหนดคาตอบแทนเปนผูจัดทําแผนการสืบทอดตําแหนงของผูบริหารระดับสูง นําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนมุัติโดยจะทําการทบทวนแผนดังกลาวเปนประจําทุกป  

  ประธานกรรมการไมไดเปนกรรมการท่ีเปนผูบรหิาร และไมมีสวนรวมในการบรหิารงานของผลธัญญะ  ตลอดจนไมมี

อํานาจลงนามผูกพนับริษัท เพือ่ใหแบงแยกหนาทีร่ะหวางการกํากับดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษัทกับการบรหิารงานไดอยาง

ชัดเจน 

  ผูบริหารระดับสูง มีจํานวน 9 คน ไดแก ประธานเจาหนาที่บรหิาร กรรมการผูจัดการ และผูอํานวยการฝายจัดการอีก 7 

คนซึ่งรายงานตรงตอกรรมการผูจัดการ/ประธานเจาหนาที่บรหิาร บรษัิท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ทัง้นี้ ผูบรหิารระดับสูงทั้ง 9 คนนี้ 

ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการบรหิาร โดยรับมอบหมายอํานาจหนาทีใ่หดําเนนิงานภายใตนโยบายตางๆ ที่กําหนดไว รับผิดชอบผล

การดําเนนิงานโดยรวม ควบคุมคาใชจายและงบลงทนุตามขอบเขตที่คณะกรรมการอนมุัติในแผนงานประจําป ดําเนนิการตามนโยบาย

ดานบุคคล แกไขปญหาหรือความขัดแยงที่มีผลกระทบตอองคกร และดํารงไวซึง่การส่ือสารที่มีประสิทธภิาพตอผูมีสวนเก่ียวของ 

  นอกจากนี้คณะกรรมการบริษทั ยังไดมอบหมายใหผูบริหารระดับสูงของบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) ไปกํากับดูแล

บรหิารจัดงานของของบริษัทยอย “บริษัท  พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด” และใหเปนไปตามนโยบายเดียวกันกับผลธัญญะ และรายงาน

ผลการดําเนินงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบอยางตอเนื่อง 

 

การประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

   กรรมการบริษัทตองเขารวมประชมุคณะกรรมการบรษัิทอยางสม่ําเสมอตามปกติใหจัดข้ึนอยางนอยสามเดือนตอครั้งให

ประธานกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายเปนผูเรยีกประชุม หรือในกรณีจําเปนกรรมการตั้งแตสองคนข้ึนไปอาจรองขอใหประธาน

กรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได  เวนแตจะมีรายการหรือประเด็นสําคัญที่ตองมีการพิจารณาเรงดวนหรือตามขอกําหนดและ

กฎหมาย  เพื่อรับทราบผลการดําเนนิงานและรวมกันตัดสินใจในการดําเนนิธรุกิจของบริษทั โดยในแตละครั้งจะมีการกําหนดวาระการ

ประชมุลวงหนาไวชัดเจน และอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพ่ิมเติมเพือ่พิจารณาเรื่องทีม่ีความสําคัญเรงดวน  

   โดยในป 2554 ไดมีการประชมุคณะกรรมการจํานวน 12 ครั้ง โดยเปนการประชมุที่กําหนดไวลวงหนาทั้งป 12 ครั้ง และครั้ง

พิเศษ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดสงเอกสารประกอบวาระการประชุมในแตละวาระสงใหกับกรรมการบริษัทแตละคน

ลวงหนา เพื่อใหกรรมการบริษัทมีเวลาพอเพียงที่จะศึกษาขอมูลในเรื่องตางๆ อยางเพียงพอ 

  ในการประชมุ ประธานกรรมการ ประธานเจาหนาที่บรหิาร/ประธานกรรมการบรหิาร และ/หรือกรรมการผูจัดการ เปนผู

รวมกันกําหนดวาระการประชุมและพิจารณาเรื่องเขาวาระการประชุมคณะกรรมการบรษิัท โดยเปดโอกาสใหกรรมการแตละคนสามารถ

เสนอเรื่องตางๆ เปนการลวงหนา เพื่อเขารับการพิจารณาเปนวาระการประชมุได 

  ในการพจิารณาเรือ่งตางๆ ประธานกรรมการ ซึ่งทําหนาที่ประธานในทีป่ระชุมไดเปดโอกาสใหกรรมการแสดงความคิดเห็นได

อยางอิสระ ทั้งนี ้ การลงมติในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทใหถือมติของเสียงขางมาก โดยใหกรรมการคนหน่ึงมีเสียงหนึ่งเสียง และ

กรรมการทีม่ีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชมุและ/หรอืไมใชสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ หากคะแนนเสียงเทากัน ประธานในที่

ประชมุจะออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด 



 

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2554 (แบบ 56-1)                                                                                       สวนที่ 1 หนา 79 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

  ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ฝายบรหิารระดับสูง หรือผูทีม่ีสวนเก่ียวของไดรับเชิญเขารวมประชมุดวย เพื่อใหขอมูลที่

เปนประโยชนและรับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อใหสามารถนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธภิาพ เวนแตในบางวาระทีป่ระชมุเฉพาะ

คณะกรรมการบรษัิท หรือเฉพาะคณะกรรมการบรษัิททีไ่มเปนผูบรหิาร ทัง้นี้ เพื่อความเปนอิสระในการพจิารณา เรื่องตางๆ   

  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทใหความสําคัญในเรื่องการจัดการเก่ียวกับความขัดแยงในดานผลประโยชนของผูเก่ียวของ

อยางรอบคอบ เปนธรรม และโปรงใส รวมทัง้มีการเปดเผยขอมูลในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมี

สวนไดเสียกับผลประโยชนเก่ียวกับเรื่องทีม่ีการพิจารณา กรรมการทีม่ีสวนไดเสียจะตองไมมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องนัน้ 

  เมื่อส้ินสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเปนผูมหีนาที่จัดทํารายงานการประชมุเสนอใหทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทรับรอง

ในวาระแรกของการประชมุครั้งถัดไป และใหประธานกรรมการบริษัทลงลายมือชื่อรับรองความถูกตอง ทัง้นี้ กรรมการบรษัิทสามารถแสดง

ความคิดเหน็ ขอแกไขเพิม่เติมรายงานการประชมุใหมีความละเอียดถูกตองมากที่สุดได รายงานการประชมุทีท่ี่ประชุมรับรองแลวจะถูก

จัดเก็บอยางเปนระบบในรูปแบบของเอกสารความลับของบริษัท ณ สวนงานเลขานกุารบริษัท/สํานักกรรมการผูจัดการ และจัดเก็บใน

รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกสพรอมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมตางๆ เพื่อสะดวกในการสืบคนอางอิง 

 

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานกุารบริษัท 

 

    เลขานุการบริษัท 

  คณะกรรมการบรษัิทไดมมีติแตงต้ังนางสาวเสาวภา ชูรุจพิร เปนเลขานุการบริษัท ตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2551 เพื่อทําหนาที่

ใหคําแนะนํากฎเกณฑตางๆ ในการปฏิบัติตามกฎหมายเก่ียวกับหนาที่ความรับผิดชอบตางๆ ของกรรมการ  และการทําหนาที่เพื่อใหเกิด

ประโยชนตอบริษทัฯ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และการประสานงานใหมีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบรษิทัฯ ดําเนนิการ

จัดการประชมุคณะกรรมการบรษัิท คณะอนุกรรมการชุดตางๆ ตามทีไ่ดรบัหมาย และการประชุมผูถือหุน รวมถึงการปฏิบัตหินาที่ตามที่

กฎหมายกําหนดในการกํากับดแูลการจัดทําเอกสารสําคัญของบริษัทฯ ไดแก ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชมุ รายงานการประชุม

คณะกรรมการบรษัิท รายงานการประชมุผูถือหุน รายงานประจําป โดยเลขานุการบรษัิทที่คณะกรรมการแตงต้ังข้ึนเปนผูที่คณะกรรมการ

เหน็วามีความเหมาะสม มีความรูความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกัดสํานักกรรมการผูจัดการ ซ่ึงเปนหนวยงานที่

สนับสนนุงานเลขานุการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคบัตางๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบรหิาร 

 

   ผลธัญญะกําหนดคาตอบแทนท่ีเหมาะสมแกคณะกรรมการบริษทัและผูบริหาร โดยพิจารณาเปรียบเทยีบกับการจาย

คาตอบแทนกรรมการของบริษัทช้ันนําในตลาดหลักทรพัยฯ และในกลุมอุตสาหกรรมเดียวกัน ตลอดจนผลการดําเนินงานของผลธัญญะ 

และมีการเสนอขออนุมัติที่ประชมุผูถือหุน เพื่อจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท สําหรับคาตอบแทนผูบรหิาร คณะกรรมการ

บริษัทจะเปนผูพจิารณาจากหนาทีค่วามรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของ แตละคนประกอบกับผลการดําเนนิงานในแตละธุรกิจ 

 นอกจากคาตอบแทนตามปกติแลว ที่ประชมุผูถือหุนของบริษัทเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ไดมมีติอนมุัติใหบริษัทจายคา

บําเหนจ็กรรมการจากผลประกอบการป 2553 เปนจาํนวนเงิน 600,000 บาท โดยมีนโยบายใหยอดรวมบําเหน็จกรรมการและเบ้ียประชุม

ทั้งหมดไมเกินจํานวน 2 ลานบาท โดยใหคณะกรรมการเปนผูพิจารณาแบงจายกันเองตามจํานวนเงินที่เหมาะสม โดยมีผลต้ังแตวันที่

ไดรับอนมุัติจากทีป่ระชุมผูถือหุนเปนตนไปจนกวาทีป่ระชมุผูถือหุนจะมมีติเปล่ียนแปลงเปนอยางอ่ืน โดยการพิจารณาจายโบนัสใหแก

กรรมการดังกลาวเปนไปในแนวทางเชนเดียวกันกับการจายโบนัสใหแกผูบริหาร บริษัทพิจารณาจายโบนัสจากผลการดําเนนิงานในธรุกิจ 

และผลการปฏบัิติงานของผูบรหิารเปนรายบุคคล  
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

   สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับคาตอบแทนกรรมการบริษัท ในสวนที่เปนคาตอบแทนรปูแบบคาเบ้ียประชุมตอครั้งทีม่าประชุม

และบําเหน็จกรรมการซ่ึงไดรบัอนมุัติจากที่ประชุมผูถือหุน รวมท้ังคาตอบแทนในฐานะอนุกรรมการเฉพาะเรื่องของป 2554 บริษัทได

เปดเผยจํานวนเงินรวมเปนรายบุคคลในหนา 68 

 

การประเมินผลการปฏิบตัิงานและการพัฒนาความรู 

  การประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการ 

บริษัทฯ ไดกําหนดแบบประเมนิการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ เพื่อใหกรรมการแตละทานประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการประเมนิผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-assessment) ซ่ึงผลการประเมนินัน้ คณะกรรมการบรษิทั

ไดนําผลการประเมนิตนเองของคณะกรรมการและจัดทําแผนในการปรบัปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการตอไป 

ผลธัญญะไดจัดทาํคูมือกรรมการบริษัท ซึ่งรวบรวมสรุปกฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับทีเ่ก่ียวของกับกรรมการบริษัท ตลอดจน

แนวปฏบัิติตางๆ เพื่อใหกรรมการรับทราบบทบาทหนาที่ หลักการ และแนวปฏิบัติในตําแหนงหนาทีข่องกรรมการทั้งหมด ซึ่งแจกใหกับ

กรรมการบริษัททกุคนเพื่อเปนขอมูลและแนวทางปฏบัิติ  

ในกรณีทีม่ีกรรมการท่ีไดรับการเลือกต้ังรายใหม บรษัิทไดกําหนดแนวปฏิบัติเก่ียวกับการเตรียมความพรอมในการปฏบัิติหนาที่

กรรมการบริษัท (Director Introduction Program) เพื่อใหกรรมการที่เขารับตําแหนงสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเร็วที่สุด โดยมี

เลขานุการบริษัทเปนผูประสานงานในเรื่องตางๆ 3 ดาน ดังนี ้

1.  รวบรวมขอมูลที่จําเปนเก่ียวกับกรรมการเพื่อประโยชนในการตรวจสอบดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่  

           เก่ียวของกับกรรมการ 

2.  จัดสงขอมูลที่สําคัญและเปนประโยชนในการปฏบัิติหนาที่เก่ียวกับกรรมการบริษัท เชน โครงสรางธรุกิจ ลักษณะธุรกิจ 

           แนวทางดําเนนิธรุกิจ  ขอบังคับบริษทั  คูมือกรรมการบริษัท  สรุปผลการดําเนนิงานปที่ผานมา  และรายงานประจําป  

           เปนตน  เพื่อใหกรรมการมขีอมูลอางอิงและสามารถสืบคนไดในเบ้ืองตน 

3.   จัดใหมีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ กรรมการ ฝายบริหารระดับสูง หรือผูอํานวยการฝายตางๆ เพื่อรับทราบ  

          และสอบถามขอมูลเชิงลึกเก่ียวกับการดําเนนิธุรกิจของบริษัท 

 

สําหรับดานการสนับสนนุการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทนัน้ ผลธัญญะมีเลขานุการบริษัททําหนาที่ประสานงาน

ระหวางกรรมการบริษัทและฝายบริหารระดับสูง โดยมีหนวยงานเลขานุการบริษัท และนักลงทนุสัมพนัธ สังกัดสํานักกรรมการผูจัดการ ทํา

หนาที่ดูแลประสานงานดานกฎหมาย กฎเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ รวมทั้งดูแลกิจกรรมการของคณะกรรมการบริษัท  การดําเนนิการ

ประสานงานใหมกีารปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท 

 

การพัฒนาความรูกรรมการและเลขานุการบรษัิท 

ผลธัญญะยังสงเสริมใหกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูง และเลขานุการบริษัท เขารวมสัมมนาหลักสูตรที่เปนประโยชน

ตอการปฏบัิติหนาที่กรรมการ ผูบรหิาร และเลขานกุารบริษทั เชน หลักสูตรที่จัดข้ึนโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบรษัิทไทย (Thai 

Institutes of Director “IOD”) ตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรอืองคกรอิสระตางๆ  โดยกําหนดให

กรรมการของบรษัิทจดทะเบียนตองผานการอบรมอยางนอยหนึ่งหลักสูตร ซ่ึงไดแก Directors Certification Program (DCP), Directors 

Accreditation Program (DAP), และ Audit Committee Program (ACP) และหลักสูตรพฒันาทักษะตอเนื่องตางๆ 

 

โดยในป 2554 ไดจัดใหกรรมการ และเลขานุการบริษัท เขารวมสัมมนาหลักสูตรทีจ่ัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย (IOD) ดังนี ้
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 หลักสูตร Role of the Compensation Committee รุน RCP 27/2011 

 หลักสูตร Board Report Program: BRP รุน 5/2011 

 หลักสูตร Effective Minute Taking: EMT รุน 19/2011 

 หลักสูตร Company Reporting Program: CRP รุน 2/2011 

 หลักสูตร Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุน 6/2011 

 หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุน 12/2011 

 หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุน 11/2011 

 หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุน 13/2011 

 หลักสูตร Efficiently and Effectively Integrated ERM&BCM สําหรับผูบริหาร  ที่จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหง 

     ประเทศไทย รวมกับ บริษทั ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอฟเอเอส จํากัด 

 

ทั้งนี้ เพื่อนําความรูและประสบการณมาพฒันาองคกร รวมทั้งพบปะแลกเปล่ียนความคิดเหน็กับคณะกรรมการบริษัท และ

ผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยูเสมอ 

 

       การสรรหากรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมหีนาที่สรรหา บุคคลผูทรงคุณวุฒเิปนกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก

ตามวาระหรือในกรณีอ่ืนๆ เสนอตอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเขารับการเลือกต้ังจากที่ประชมุผูถือ

หุนตอไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนคัดเลือกจากผูทรงคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะ

ผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคณุธรรมและจริยธรรม มปีระวัติการทํางานโปรงใสไมดางพรอย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความ

คิดเหน็อยางเปนอิสระ ทั้งนี้ จะพจิารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะบุคคลของผูที่จะคัดเลือกเพื่อเสนอช่ือเปนกรรมการในดานตางๆ คือ 

- ความมีคุณธรรมและความรับผิดชอบ (Integrity and Accountability) 

- การตัดสินใจดวยขอมูลและเหตุผล (Informed Judgment) 

- ความมีวุฒิภาวะและความมัน่คง เปนผูรบัฟงที่ดีและกลาแสดงความคิดเหน็ที่แตกตางและเปนอิสระ 

- ยึดมั่นในการทํางานอยางมหีลักการและมาตรฐานเย่ียงมืออาชีพ 

 

รวมทั้งพิจารณาความรูความชํานาญเฉพาะดานที่จําเปนตองมใีนคณะกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการสามารถกําหนด กลยุทธ  

นโยบาย และกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามกลยุทธไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทเิชน 

 ความรูทางบญัชแีละการเงิน (Accounting and Finance) 

 การบรหิารจัดการองคกรรวมถึงการบรหิารจัดการดานทรพัยากรมนุษย (Organization and Human 

Resource Management) 

 การบรหิารความเส่ียง (Risk Management) 

 การจัดการในภาวะวิกฤต (Crisis Management) 

 ความรูเก่ียวกับธุรกิจของบริษัท (Industry Knowledge) 

 ความรูดานการตลาดทั้งภายในและระหวางประเทศ (Strategic-Domestic and International Marketing) 

 การกําหนดวิสัยทัศนและกลยุทธ  (Strategic Planning) 
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บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 

 ความรูและความชํานาญเฉพาะดานอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน เหน็วาจําเปนตอการ

ดําเนนิธรุกิจของบริษทัในระยะ  3 - 5  ป ขางหนา   เชน ความรูเก่ียวกับขอกําหนดกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Health and Safety Regulations), การวิจัยและพฒันา (Research & 

Development), ความรูเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิคสตางๆ (E-Commerce) หรือ การควบรวมกิจการ 

(Merger & Acquisition) เปนตน 

 

   นอกจากนี้คณะกรรมการยังไดกํากับดูแลใหฝายจัดการดําเนนิงานตามนโยบายและแผนท่ีกําหนดไวอยางมปีระสิทธภิาพ 

โดยจัดใหม ี

 

นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 

 การกํากับดูแลกิจการมีการกําหนดเปนลายลักษณอักษร โดยกําหนดใหมีการทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ และการ

ปฏิบัติตามนโยบายดังกลาวเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2555 เมื่อวันที ่ 17 กุมภาพนัธ 

2555 ไดมีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการของบริษทัใหเหมาะสมและสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการของ

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากลของ OECD  

 

จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

การยึดมั่นการดําเนนิธุรกิจที่ถูกตองและเปนธรรม โดยมีการกําหนดคูมือจริยธรรมธุรกิจเปนลายลักษณอักษรเพื่อใหผูบรหิาร

และพนักงานของบริษัทยึดถือเปนหลักในการปฏบัิติงาน โดยประกอบดวยนโยบายและการปฏบัิติตอพนักงาน ตอลูกคา ตอคูคา ตอคูแขง

ทางการคา และตอสังคมสวนรวม ทั้งนี ้บริษัทไดมีการประกาศและแจงใหพนักงานทุกคนรบัทราบและยึดปฏิบัติอยางเครงครัด รวมถึงให

มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาว 

 

 ความขัดแยงทางผลประโยชน 

มาตรการในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน โดยไดกําหนดใหกรรมการตรวจสอบเขารวมพิจารณาอนมุัตริายการ

ระหวางกันตามรายละเอียดในขอ 11 (รายการระหวางกัน) นอกจากนี้บริษัทไดเปดเผยรายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดข้ึนในงบ

การเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนด และมนีโยบายหามไมใหกรรมการและผูบรหิารนําขอมลูของบริษัทไปใชไมวาทางตรงหรือ

ทางออม ทั้งนีภ้ายหลังจากที่บรษัิทนําหลักทรพัยของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลว บริษัทจะปฏิบัติตามประกาศตลาด

หลักทรพัยแหงประเทศไทยทีใ่ชบังคับกับการทํารายการที่เก่ียวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการไดมาและจําหนายไปซึ่งสินทรพัย

ของบริษัทจดทะเบียน แลวแตกรณี  

 

 การควบคุมภายใน 

ระบบการควบคุมภายในเพื่อการกํากับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบรหิารและระดับปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ 

โดยบริษัทมีการจัดตั้งฝายตรวจสอบภายในของบริษัทเพื่อทําหนาทีป่ระเมนิความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและรายงานผลตอ 

คณะกรรมการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบที่วางไว 
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 การบริหารความเสีย่ง 

การบรหิารความเส่ียงในภาพรวมทัง้องคกร  โดยประเมนิความเส่ียงและบรหิารความเส่ียงขององคกรเพือ่จัดการความเส่ียงให

อยูในระดับที่สามารถยอมรับได โดยมีการจัดประชมุทั้งในระดับผูบรหิารและระดับผูปฏบัิติการของบริษทั เพื่อรวมกันประเมนิความเส่ียง/

ปญหาอุปสรรค ความไมแนนอนที่อาจมีผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุตามวัตถุประสงคของบริษัท      เหตุการณที่อาจทําให

องคกรเสียโอกาสในเชิงธุรกิจ ความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนจากสาเหตุทั้งภายในและภายนอกองคกร โดยมหีลักการกําหนดวาหากมีความ

เส่ียงใดที่จะเปนอุปสรรค ตอการดําเนนิธรุกิจไมใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดแลว บริษัทจะตองมมีาตรการในการบรหิารความ

เส่ียง เพื่อวัตถุประสงคในการปองกันและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึน  

 

 รายงานทางการเงินของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนาที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมฝีายบัญชีและผูสอบบัญชีมาประชมุรวมกัน และนําเสนอ

รายงานทางการเงินตอคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เปนเปนผูรบัผิดชอบตองบการเงินรวมของบริษัทฯ 

และบริษัทยอย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจําป 

 

9.6 การปองกันความขดัแยงทางผลประโยชน  

คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดนโยบายและการดําเนนิการตางๆ ดังนี ้

- ผลธัญญะมีโครงสรางการถือหุนทีชั่ดเจน โปรงใส ไมมีการถือหุนไขวกับผูถือหุนรายใหญ จึงไมทําใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหแกฝายใดฝายหนึ่ง โดยไดเปดเผยโครงสรางการถือหุนของบริษทัและบริษัทยอยไวในรายงานประจําปอยางละเอียด 

รวมถึงการเปดเผยการถือหลักทรัพยของคณะกรรมการบริษัทอยางครบถวน 

- มีการแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจนระหวางคณะกรรมการบริษทั กรรมการบรหิาร ผูบรหิารระดับสูง/ฝายจัดการ 

และผูถือหุน จงึทําใหปราศจากการกาวกายหนาทีค่วามรับผิดชอบ ในกรณีที่กรรมการบริษัท หรือผูบรหิารคนใดคนหนึง่มีสวนไดเสียกับ

ผล ประโยชนในเรื่องที่กําลังพิจารณา ผูมีสวนไดเสียนั้นก็จะไมเขารวมประชุม หรืองดออกเสียง เพื่อใหการตัดสินใจของคณะกรรมการ

บริษัท และผูบริหารเปนไปอยางยุติธรรม เพื่อประโยชนของผูถือหุนอยางแทจริง 

- การกําหนดนโยบายการกํากับดูแลและการใชขอมูลภายในไวในอํานาจดําเนนิการ และขอบังคับพนกังานอยางเปนลายลักษณ

อักษร โดยมีบทกําหนดโทษชัดเจน กรณีที่ผูบริหารหรือพนักงานนําขอมูลภายในไปเปดเผยตอสาธารณะ หรือนําไปใชประโยชนสวนตน 

- การหามซ้ือขาย Stock Futures ทีอ่างอิงหุนสามัญ PHOL สําหรับกรรมการบริษัท ผูบรหิารระดับสูง/ฝายจัดการ และพนกังานใน

หนวยงานทีเ่ก่ียวของ รวมทั้งคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏบิติัที่ดีตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของผลธัญญะ 

- จรรยาบรรณผลธัญญะไดกําหนดแนวปฏิบัติเพิม่เตมิสําหรับการหามพนักงานใชทรพัยสินของผลธัญญะ หรือใชเวลา 

ทํางานในการคนหาขอมูล ติดตอ หรือซื้อขายหลักทรัพยอยางเปนประจํา เพื่อประโยชนสําหรับตนเอง หรือบุคคลอ่ืน โดยไมมีเหตุอันควร 

และไมเปนไปเพื่อประโยชนของผลธัญญะ 

 

9.7 การดูแลเรื่องการใชขอมูลภายใน 

คณะกรรมการบรษัิทไดกําหนดมาตรการการปองกันการใชขอมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของบุคคลที่เก่ียวของ  

ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการบริษัท  ฝายจัดการผลธัญญะ และพนักงานในหนวยงานทีเ่ก่ียวของกับขอมูล รวมทัง้คูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุ

นิติภาวะของบุคคลดังกลาว นําขอมูลภายในของบริษัทซึง่ยังไมเปดเผยตอสาธารณชนไปเปดเผยหรือนําไปใชประโยชนสวนตนหรือ

กระทํารายการทีอ่าจเกิดความขัดแขงทางผลประโยชนถือเปนความผิดอยางรายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินัย มีแนวทางดังนี ้

1) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองรักษาความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษทั 
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2) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัทจะตองไมนําความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบรษัิทไปเปดเผย หรอื     

แสวงหาผลประโยชนแกตนเองหรอืเพื่อประโยชนแกบุคคลอ่ืนใดไมวาโดยทางตรงหรือทางออมและไมวาจะไดรบั 

ผลตอบแทนหรือไมก็ตาม 

3) กรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน  และลูกจางของบริษัทจะตองไมทําการซ้ือขาย  โอน  หรอืรับโอนหลักทรพัยของบริษัทโดยใช 

   ความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในบริษัท และ/หรือ เขาทํานิติกรรมอ่ืนใด โดยใชความลับ และ/หรือ ขอมูลภายในของบรษัิท  

   อันอาจกอใหเกิดความเสียหายตอบริษทัไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

4) หามบุคคลที่เก่ียวของซื้อขายหลักทรัพยของบริษัทภายใน 2 สัปดาหกอนมีการเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสและ  

       งบการเงินประจําป และภายใน 24 ช่ัวโมง หลังการเปดเผยงบการเงินดังกลาว (Blackout Period) 

5) ในกรณีทีท่ราบขอมูลใดๆ ที่ยังไมเปดเผยซึ่งอาจมีผลกระทบตอราคาหลักทรพัยของบริษัท ตองไมซื้อขายหลักทรพัยของ

บริษัทจนกวาจะพนระยะเวลา 24 ชั่วโมง นบัแตไดมกีารเปดเผยขอมูลนั้นสูสาธารณะทั้งหมดแลว 

6) คณะกรรมการยังไดมีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว โดยใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงหรือผูที่เก่ียวของ

กับขอมูล ไดรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรพัยโดยแจงผานทางเลขานุการบริษัท เพื่อการรายงานการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวแกที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิททราบ 

    ขอกําหนดนีใ้หความถึงคูสมรสและบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของกรรมการ ผูบรหิาร พนักงาน และลูกจางของบริษัท 

      ดวยผูใดที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับดังกลาวจะถือวาไดกระทําผิดอยางรายแรง 

 

9.8 บุคคลากร 

จํานวนบุคลากร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  บริษัทและบริษัทยอยมีพนักงานทั้งส้ินจํานวน 208 คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ฝาย 
จํานวนคน 

31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554 

บริษัท 
1. ฝายบรหิาร 
2. ฝายขาย 
3. ฝายบัญชี 
4. ฝายการเงิน 
5. ฝายคลังสินคาและจัดสง 
6. ฝายจัดซื้อ 
7. ฝายการตลาด 
8. ฝายบุคคล/ธุรการ 
9. ฝายตรวจสอบภายใน 
10. ฝายสารสนเทศ 
11. สํานักงานกรรมการผูจัดการ 

 
9 

72 
10 
13 
51 
4 
9 
9 
2 
4 
3 

 
9 

78 
9 

14 
50 
5 

10 
8 
2 
4 
4 

รวม 186 193 

บริษัทยอย 20 15 

รวมทั้งสิน้ 206 208 
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ผลตอบแทนรวมของพนักงาน 

ผลตอบแทนรวมที่บริษทัและบริษัทยอยใหแกพนักงานของบริษัทเงินเดือน คาลวงเวลา คานายหนา  เงินรางวัล โบนัส 

คาใชจายเดินทาง คาเบี้ยประกันชีวิต ฝกอบรมและสัมมนา เบี้ยขยันและสวัสดิการ กองทนุสํารองเล้ียงชีพ  และเงินประกันสังคม โดยในป 

2553 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 67.12 ลานบาท และป 2554 มีผลตอบแทนรวมเทากับ 76.29 ลานบาท 

 

 

 


