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ส่วนที� 1 
การประกอบธุรกจิ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วสัิยทัศน์ 

“เป็นบริษัทชั%นนําที�มีความยั�งยืนในธุรกจิ นวตักรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ�งแวดล้อม และ
ธุรกจิที�เกี�ยวข้อง เพื�อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2020” 

พนัธกจิ 
• ไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้และสงัคมวา่มีความเชี,ยวชาญและนวตักรรม ดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั 

สิ,งแวดลอ้ม ระดบัแนวหนา้ 

• พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มีความสุขในการทาํงาน 

• มีระบบการทาํงานที,มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั และมีวฒันธรรมองคก์รที,ดี เพื,อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้
ดว้ยสินคา้และบริการอยา่งครบวงจร 

• สร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรม เพื,อความเจริญเติบโตอยา่งย ั,งยนื  
 

นโยบาย 

• สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั,นคงดว้ยอตัราการขยายตวัของยอดขายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 15 ต่อปี 

• ขยายธุรกิจทางดา้นความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มและธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง โดยวธีิการลงทุนโดยตรงและการควบ
รวมกิจการ (M &A)   

• รักษาระบบการทาํงานที,เป็นมาตรฐานสากลและพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 

• รักษาระบบการบริหารงานที,มีธรรมาภิบาล โดยยดึมั,นในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 

• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 

• ส่งเสริมบุคลากรที,เก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 

• ดูแลรักษา ผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ คูค่า้ และผูเ้กี,ยวขอ้งโดยดีและสมํ,าเสมอ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ   

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั(งเมื,อวนัที, 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงค์
เริ,มแรกเพื,อจาํหน่ายเมลด็ธญัพืชและสินคา้ทางการเกษตร บริษทัไดมี้การหยดุดาํเนินกิจการไประยะหนึ,ง กระทั,งในปี 2521 
บริษทัไดเ้ปลี,ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน กวา่ 35 ปี บริษทัถือเป็นหนึ,งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อยา่งครบวงจร  

 ต่อมาในปี 2552 บริษทัไดข้ยายธุรกิจไปยงัธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าเพื,อ
อุปโภคบริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า และการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ( าจาก
ระบบบาํบดัในรูปแบบของสมัปทาน ทั(งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  

 ปัจจุบนั บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้บริษทัแบ่งสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

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

 เ ป็นกลุ่มสินค้าหรือบริการที, ใช้เ พื,อสร้างความปลอดภัยต่อ
ผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดยบริษทัถือเป็นหนึ,ง
ในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที,หลากหลายมากกวา่ 3,000 รายการ ภายใตต้รา
สินค้าที, มีชื,อเสียง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั( งเป็นตัวแทนจําหน่ายสินค้า
มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทน
จาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard และ ตราสินคา้ 
Ansell นอกจากนี(  บริษทัได้พฒันาตราสินคา้เป็นของตนเอง ได้แก่ ตรา
สินคา้ SYNOS, KENEX, ENV-SAFE, ENVO  สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี(   

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment 
หรือ PPE) เป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใด
ส่วนหนึ,งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื,อป้องกนัอนัตราย
ที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง 
เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี(  
สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ปกป้องร่างกายตั(งแต่ศรีษะจรดเทา้ เช่น หมวก
นิรภัย แว่นตานิรภัย ที, อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภัย 
รองเทา้นิรภยั ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกนัภยัอื,นๆ เป็นตน้ 
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 1.2 อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environment Products) เป็น
อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื,องตรวจวดัแก๊สพิษและแก๊ส
ไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชาํระลา้งตาและลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื,อความปลอดภยั เป็นตน้ 

 2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดล้อม (Control Environment Products) 
หรือ CE เป็นอุปกรณ์ที,ใชค้วบคุมสภาพแวดลอ้มให้มี
ความสะอาด ปลอดภยัในสถานที,ปฏิบติังานที,ตอ้งการ
การควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือ
สถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื(อ (Clean 
room) ใ น ก ลุ่ ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม ผ ลิ ต ชิ( น ส่ ว น
อิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,
จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื,องจกัร กระบวนการ
ผลิตรวมทั(งอากาศภายนอก ซึ, งสิ,งเหล่านี(สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุด
และอุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สําหรับห้องคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์ทาํความ
สะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ 

 3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบ
บําบัดนํ%าเพื�ออุปโภคและบริโภค (Water Solution 
Products) หรือ WATER โดยบริษทัแบ่งการ
ดาํเนินงานออกเป็น 4 ส่วนหลกัดงันี(  

 3.1 การจัดจาํหน่ายเครื,องจักร และ
อุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าสาํเร็จรูป จดั
จาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบัดนํ( า
ประเภทต่างๆ ที,ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และ
ระดับครัวเ รือน เ ช่น อุปกรณ์และสารกรอง
ตะกอน เครื,องสูบนํ( า ถงัเก็บนํ( า ระบบบาํบดันํ( าชุด
อุปกรณ์สาํเร็จ (Module) เครื,องกรองนํ( าสาํเร็จรูป
เพื,อบริโภคในครัวเรือน โดยบริษทัได้พฒันาสินคา้เครื, องกรองนํ( าสําเร็จรูป ใช้ตราสินค้าของตนเองได้แก่ ตราสินค้า 
Aquamex 

 3.2 การให้บริการจาํหน่ายนํ( าจากระบบบาํบดัให้แก่ลูกคา้ ในลกัษณะเดียวกบัรูปแบบของสัมปทาน (Build-
Own-Operate) โดยดาํเนินการตั(งแต่การออกแบบ ผลิตและติดตั(งระบบ และนําระบบไปติดตั(งในสถานที,ของลูกคา้ใน
ลกัษณะพร้อมใชง้าน โดยบริษทัไดรั้บรายไดจ้ากการจาํหน่ายนํ( าที,บาํบดัได ้ให้กบัลูกคา้ตามระยะเวลาที,ระบุในสัญญา โดย
ที,บริษทัเป็นเจา้ของกรรมสิทธิo ระบบดงักล่าว  
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 3.3 การใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ( าเพื,อตอบสนอง
ความตอ้งการในการใชน้ํ( า โดยการบาํบดันํ( าดีให้ไดคุ้ณภาพเหมาะสมหรือทาํการบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซึ, ง
รวมถึง การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การติดตั(งและติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ การซ่อม
บาํรุงและงานบริการหลงัการขาย 

 3.4 การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( า  

 โดยระบบบาํบดันํ( าดีหรือนํ( าเสียที,บริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น p ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และ
คุณภาพของนํ( าที,ตอ้งการ ดงันี(  

- ระบบผลิตนํ%าประปาและนํ%าดื�ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบ
ปรับปรุงคุณภาพนํ( าดิบ เช่น นํ( าผิวดินตามธรรมชาติ (นํ( าคลอง แม่นํ( า นํ( าบาดาล) 
และนํ( าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้สามารถนาํมาใชอุ้ปโภคบริโภค และใช้
งานในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที,  

- ระบบบําบัดนํ%าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ( าเสียที,เกิด
จากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ, งจาํเป็นตอ้ง
ไดรั้บการบาํบดัก่อนที,จะปล่อยลงสู่สิ,งแวดลอ้ม  

- ระบบบําบัดนํ%าเสียเพื�อนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็น
ระบบบาํบัดนํ( าเสียเพื,อนํากลบัมาใช้ใหม่ในการดาํเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยี
ระบบบาํบดัที,หลากหลาย เพื,อให้ไดคุ้ณภาพที,เหมาะสมตามวตัถุประสงคที์,นาํนํ( า
ที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่  

- ระบบผลิตนํ%าบริสุทธิ\ (Purified water system) เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิo  
สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มีขอ้กาํหนดสูง  

- ระบบผลิตนํ%าจืดจากนํ%าทะเล (Desalination System) เป็นระบบที,นาํนํ( าทะเลมา
ผ่านกระบวนการให้เป็นนํ( าบริสุทธิo และลดความเค็ม เพื,อให้เป็นนํ( าจืดที,สามารถ
นาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ 

ตราสินคา้ที,สาํคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า
เพื,ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ GE, PENTAIR และ ANDRITZ 
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เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  

แผนการดาํเนินงานในระยะยาวในภาพรวม บริษทัมุ่งเนน้ดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ คือเป็นบริษทัชั(น
นาํที,มีความยั,งยืนในธุรกิจนวตักรรมดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั สิ,งแวดลอ้ม และธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2562 เริ,มตั(งแต่การพฒันาบุคลากร ส่งเสริม
ความเป็นผูเ้ชี,ยวชาญทั(งในธุรกิจดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั และธุรกิจนํ( า ให้กบัพนกังาน ซึ, งเป็นหนึ,งปัจจยัสาํคญั
ผลกัดนัให้บริษทัเติบโตได ้และปรับปรุงกระบวนการในการทาํงานโดยการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชใ้น
กระบวนการทาํงานเพิ,มขึ(น เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการแก่ลูกคา้ โดยบริษทัมีเป้าหมายในการ
สร้างการเติบโตของรายไดเ้ฉลี,ยปีละไม่ตํ,ากวา่ 25% 

 ธุรกิจหลกัดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บริษทั
มุ่งเนน้การใหบ้ริการอยา่งครบวงจรดว้ยความเป็นมืออาชีพอยา่งแทจ้ริง โดยการพฒันาดา้นบุคลากรอยา่งต่อเนื,อง ใหมี้ความ
เป็นผูเ้ชี,ยวชาญในธุรกิจความปลอดภยั อาชีวอนามยั การเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพฒันาสินคา้ การเพิ,มสินคา้ใหม่ 
ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการทั(งในกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที,บริษทัยงัมีส่วนแบ่ง
การตลาดนอ้ย นอกจากนี(  บริษทัยงัมีเป้าหมายในการเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัคือ ตรา
สินคา้ Synos ทั(งตลาดในประเทศ และประเทศในแถบอาเซียน รวมถึงการพฒันาปรับปรุงการให้บริการให้ครอบคลุมทุก
ความตอ้งการของลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นการบริการให้เช่าเครื,องมือ อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั บริการให้คาํปรึกษา บริการ
ฝึกอบรมใหค้วามรู้เกี,ยวกบัสินคา้ นวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และการบริการหลงัการ
ขาย  

ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม เนื,องจากภาพรวมของตลาดมีแนวโนม้ชะลอตวั และ
การแข่งขนัค่อนขา้งเขม้ขน้ แต่อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี(  จะไม่ค่อยเปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจากอาจเกิด
ผลกระทบต่อกระบวนการผลิต บริษทัจึงมุ่งเนน้เรื,องการบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand 
ใหลู้กคา้ตระหนกัถึงความสาํคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกคา้เดิม และบริษทัมีเป้าหมายในการเพิ,ม
สดัส่วนรายไดโ้ดยการพฒันาปรับปรุงสินคา้ การเพิ,มสินคา้ใหม่ การใหบ้ริการพิเศษในการผลิตสินคา้ตามความตอ้งการของ
ลูกคา้แต่ละราย โดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิตสินคา้ เพื,อเพิ,มรายไดท้ั(งจากฐานลูกคา้เดิมและลูกคา้รายใหม่  

 ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค บริษทัยงัมีความมุ่งมั,นในการพฒันาธุรกิจให้สามารถสร้าง
รายไดแ้ละกาํไรให้กบับริษทัในสัดส่วนที,สูงขึ(น ถึงแมว้า่ผลการดาํเนินงานในปี 2559 บริษทัไดรั้บผลกระทบจากการเกิด
ค่าใชจ่้ายส่วนเพิ,มและค่าปรับส่งมอบงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนล่าชา้ อนัเนื,องมาจากปัญหาดา้นบุคลากรใน
การควบคุมงานก่อสร้างมีจาํนวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ดา้นการบริหารงานโครงการ ทาํให้การควบคุม
ติดตามงานโครงการยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ นอกจากนี(ยงัมีปัญหาดา้นผูรั้บเหมาที,รับงานเกินศกัยภาพ จาํนวนแรงงาน
ที,มีจาํกดั จึงทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบดงักล่าว อยา่งไรก็ตาม บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตจากธุรกิจ
ดา้นระบบบาํบดันํ( า ทั( งจากงบประมาณภาครัฐที,มีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าอยา่งต่อเนื,อง และจากภาคเอกชนที,
ระบบบาํบดันํ( ายงัมีความสาํคญั มีความจาํเป็นต่อกระบวนการดาํเนินธุรกิจ ดงันั(นบริษทัจึงมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันาบุคลากร 
การสร้างทีมงานใหมี้ความรู้ความเชี,ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ( า การปรับปรุงกระบวนการบริหารงานโครงการให้สามารถ
ดาํเนินโครงการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สร้างความเติบโตใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต      
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การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคัญ 

 การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญั สรุปไดด้งันี(  

 ปี 2551 บริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน 135 ลา้นบาท และบริษทั
ไดรั้บอนุญาตให้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ เมื,อวนัที, 9 ธนัวาคม 2553 โดยใชชื้,อยอ่หลกัทรัพย ์
PHOL 

 ปี 2552 บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ,งแวดลอ้ม ด้านระบบบาํบดันํ( าโดยร่วมกบัพนัธมิตรทางธุรกิจจดัตั( ง 
บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั เป็นบริษทัยอ่ย แต่เนื,องจากการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที,วาง
ไว ้ณ วนัที, 7 พฤศจิกายน 2556 บริษทั พีดี เจเนซิส เอนจิเนียริ,ง ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชย ์และปัจจุบนั 
อยูร่ะหวา่งการชาํระบญัชี 

 ปี 2555 บริษทัจดัตั(งสาขาเพิ,มอีก 1 สาขาที,อาํเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบนับริษทัจึงมีสาํนกังานสาขา 3 แห่งคือ ภาค
ตะวนัออกที,จงัหวดัระยอง ภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต นอกจากนี(  บริษทัยงัไดด้าํเนินการขยาย
ธุรกิจไปยงัประเทศแถบอาเซียน โดยแต่งตั(งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในประเทศเมียนมาร์  

 ปี 2556 บริษทัดาํเนินการจดัตั(งบริษทัยอ่ย 2 แห่ง คือ บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อจดัจาํหน่าย
สินคา้ดา้นความปลอดภยัและอาชีวอนามยัให้กบัลูกคา้ในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของ
ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท และบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ใน
ประเทศกัมพูชา เพื,อดาํเนินธุรกิจด้านการจัดจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบัดนํ( า เพื,ออุปโภคบริโภค และสัมปทาน
นํ( าประปาเพื,อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั(งหมด 1,200 ลา้นเรียล (เทียบเท่า 300,000 
เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ลา้นบาท 

 ปี 2557 บริษทัดาํเนินการจดัตั(งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบ
บาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค อยา่งครบวงจร ตั(งแต่การจดัจาํหน่ายสินคา้ การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษา
ระบบ ใหลู้กคา้ทั(งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ ��.�� ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้น
บาท 

 ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญั
ใหม่จาํนวน 27 ลา้นหุน้ มูลค่าที,ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 

 ปี 2558 บริษทัเจรจาขอซื(อหุน้ส่วนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั ที,เหลืออีกร้อยละ 30 จาก
ผูร่้วมทุน ในราคา � บาท เนื,องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผล
ธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั ในสัดส่วนร้อยละ 100 อยา่งไรก็ตาม ในปี 2559 การดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยยงัไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที,กาํหนด บริษทัจึงพิจารณาหยดุการดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยชั,วคราว เพื,อลดค่าใชจ่้ายของบริษทั   

 เดือนสิงหาคม ปี 2559 ที,ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั( งที, 1/2559 มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ลา้น
บาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุน 40.50 ลา้นหุ้น เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ในอตัรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และ
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จดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก 40.50 ลา้นหุน้ เพื,อรองรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั 
ครั( งที,1 (PHOL-W1) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที,จองซื(อหุ้นสามญัเพิ,มทุน และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุนอีก 8 ลา้นหุ้น เพื,อรองรับ
การออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั( งที,  � 
(PHOL ESOP WARRANT) 

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากดั(มหาชน)  

 

 

 

 

การแบ่งการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย สรุปไดด้งันี(  

บริษทั การดาํเนินงาน 

_. บริษทั ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) (บริษทัใหญ่) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั     อาชีวอนามยั และ
สิ,งแวดลอ้ม ทั(งในประเทศและต่างประเทศ 

`. บริษทั ผล พาลาเดยีม จํากดั (บริษทัย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั    อาชีวอนามยั และ
สิ,งแวดลอ้ม โดยมุ่งเนน้กลุ่มลูกคา้ใหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 

a. บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั (บริษทัย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค อยา่งครบวงจร ตั(งแต่การจดั
จาํหน่ายสินคา้ การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ให้ลูกคา้ทั(งหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน 

b. บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จํากดั (บริษทัย่อย) ประกอบธุรกิจดา้นการจดัจาํหน่ายสินคา้เพื,อความปลอดภยั    อาชีวอนามยั และ
สิ,งแวดลอ้ม ในประเทศกมัพชูา 

 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั มหาชน) 

บริษทั ผล พาลาเดียม บริษทั ผลวอเตอร์ จาํกดั บริษทั ผลธญัญะ แคมโบเดีย จาํกดั 

99.99%                                                       99.99%                                                        100% 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 

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

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงนิรวมในปี 2557 ถึงปี 2559 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดงันี+ 

ประเภทของรายได้ ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั  
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(SAFETY) 

687.37 
 
 

62.33  715.45  77.94  675.77  83.69 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม (CE) 

130.29 
 

11.81  104.82  11.42  98.11  12.15 

3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า 
เพื,ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

280.34 
 

25.42  94.64  10.31  29.13  3.61 

4. รายไดอื้,น 4.87 0.44  3.04  0.33  4.48  0.55 

รวมรายได้ 1,102.87 100  917.94  100  807.49  100 

 

2.1 ลกัษณะของผลติภัณฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 

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

 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

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

d) อุปกรณ์ป้องกนัศรีษะและใบหนา้ หมวกนิรภยั อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบ
ศรีษะสาํหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพื,อใชป้้องกนัการกระแทก การ
เจาะทะลุของวตัถุ กระแสไฟฟ้า และอคัคีภยั 

 

 

 

 

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

3) อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ ที,ครอบหู และปลัgกอุดหู เพื,อใช้ป้องกนัอนัตรายที,ไดรั้บจากระดบั
เสียงที,ดงัเกินไป 

h) อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจ 

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

m) อุปกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มที, d   ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ ที,เกิดจากเชื(อ
โรคชนิดต่างๆ   
กลุ่มที, `  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางเคมีที,เกิดจากสารเคมี
ประเภทกรด ด่าง รวมทั(งสารทาํละลาย  
กลุ่มที, 3  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางกายภาพที,เกิดจากความ
ร้อน ความเยน็ ความคม และกระแสไฟฟ้า 

o) อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ รองเทา้นิรภยัและรองเทา้บูท๊นิรภยัซึ, งใชส้วมใส่เพื,อป้องกนันํ(า 
แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเยน็ และกระแสไฟฟ้า  
 

p) ชุดป้องกนัร่างกาย ชุดป้องกนัความร้อน ชุดป้องกนัสารเคมี ชุดป้องกนัอากาศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้าสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

q) อุปกรณ์ป้องกนัการตก อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากที,สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื,อนยา้ยใน
แนวดิ,ง 
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 1.2 อุปกรณ์เพืUอความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทาํงาน (Safety and Environmental Products) เป็น
อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สินคา้ต่อไปนี(  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

1) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
เกี,ยวกบัอากาศ 

เครื,องวดัแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศ 

 

 

`) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนั
อนัตรายจากสารเคมี 

อุปกรณ์ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย 
และถ่ายเทสารเคมีอนัตราย อุปกรณ์และวสัดุดูดซบัสารเคมี 

3) อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
ประเภทอื,น 

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

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products) 

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

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

d)อุปกรณ์ป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค อุปกรณ์ที,ใช้เพื,อป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค หรือสิ,งแปลกปลอม 
ในสถานที,ควบคุม เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือในงานสภาพ
ควบคุม แผน่กาวดกัฝุ่ น 

 

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

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

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

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั+นสุดท้าย (End User) 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน
การทาํงาน และกลุ่มสินคา้และบริการด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุก
อุตสาหกรรมในประเทศไทย ที,ตอ้งการสร้างความปลอดภยัใหก้บัพนกังานและสภาพแวดลอ้มทั,วไปในสถานที,ทาํงาน หรือ
ตอ้งการใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตอ้งการที,จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที,ดีขององคก์ร ทั(ง
ดว้ยความสมคัรใจของลูกคา้เองหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที,กฎหมาย บริษทัมีการขายสินคา้ให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ 70 ของรายไดร้วม ปี 2559 บริษทัมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 3,000 ราย  

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

 บริษทัมีลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ยแยกตามอุตสาหกรรมไดด้งันี(  

 d) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลค็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตชิ(นส่วน 
 อิเลค็ทรอนิกส์ เครื,องใชไ้ฟฟ้าและชิ(นส่วนคอมพิวเตอร์  

 `) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป 
 อาหารแช่แขง็-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื,องดื,มทั(งที,มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์

 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี โรงงานผลิต
 สารเคมี  

 h) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิ(นส่วนยานยนต์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัรถยนต ์
 จกัรยานยนต ์และส่วนประกอบของยานยนตด์งักล่าว 

 m) กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั,วไป 

 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื,องมือแพทย ์ 

 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกคา้ที,เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวสิาหกิจ    

 8) กลุ่มลูกคา้ในอุตสาหกรรมอื,นๆ เช่น ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื,อกระดาษและบรรจุภณัฑ ์     
 เป็นตน้  
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 2. กลุ่มลูกค้าทีUเป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 

 กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้านคา้ซึ, งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทั(งในระดบัที,ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ ร้านคา้ขายส่ง และร้านคา้ขายปลีก บริษทัมีการขายสินคา้ให้กบักลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจคิดเป็นสัดส่วนประมาณ
ร้อยละ 30 ของรายไดร้วม ในปี 2559 บริษทัมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 1,000 ราย ซึ, งทาํให้การกระจายสินคา้เขา้ไปถึง
ลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งขึ(น สาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจซึ,งดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายเหมือนกบับริษทันั(น จะเป็นการซื(อสินคา้
จากบริษทัเพื,อนาํไปจาํหน่ายร่วมกบัสินคา้ของตนเองเพื,อเพิ,มความหลากหลายของสินคา้และทาํให้ขายสินคา้ไดอ้ยา่งครบ
วงจร  

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ,งทั(ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขาย
และการใหบ้ริการรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

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

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

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

 - การจาํหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Place) ช่องทางการจาํหน่ายหลกัเป็นการขายให้กบัลูกคา้โดยตรงผ่าน
พนกังานขาย บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื,อง สร้างความสัมพนัธ์ที,ดีกบั
ลูกคา้และคู่คา้ เพื,อเพิ,มยอดขายลูกคา้เก่า และขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
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 สําหรับในเขตพื(นที, ที,พนักงานขายของบริษทัไม่สามารถให้บริการได้ครอบคลุม บริษทัเพิ,มช่องทางการ
จาํหน่ายโดยพิจารณาหาคู่คา้ทางธุรกิจเพื,อให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในเขตพื(นที,นั(น ซึ, งบริษทัจะให้การ
สนับสนุนในด้านต่างๆ เพื,อให้เกิดประโยชน์ร่วมกนัทั(งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื,องสินคา้ สนับสนุนกิจกรรมทาง
การตลาด เป็นตน้  

 นอกจากนี(  บริษทัเพิ,มช่องทางการจดัจาํหน่าย โดยผ่านทางเว็บไซต์ www.pholonline.com เพื,อให้สินคา้ของ
บริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไปยงัลูกคา้รายยอ่ยเพิ,มขึ(น  

 สําหรับช่องทางการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัมีการจดัตั(งบริษทัย่อยในประเทศกัมพูชา และแต่งตั( ง
ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศพม่า สาํหรับในประเทศเพื,อนบา้นอื,นๆ มีช่องทางการจดัจาํหน่ายผา่นทางลูกคา้ของบริษทัที,เป็น
ลกัษณะตวัแทนจาํหน่ายนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศนั(นๆ 

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีการจดัทาํกิจกรรมทางการตลาดเพื,อให้เขา้ถึงลูกคา้มากขึ(น ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื,อต่างๆที,เกี,ยวขอ้งเช่น นิตยสารเพื,อความปลอดภยัต่างๆ  เวป็ไซต์ความรู้ความ
ปลอดภยัและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ภายในประเทศเป็นประจาํทุกปี เช่น งานสัปดาห์ความ
ปลอดภยัแห่งชาติ, งานนิทรรศการ Thailand Industrial Fair เป็นตน้ นอกจากนี(  บริษทัไดน้าํเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่านช่องทางสื,อออนไลน์ ไดแ้ก่ Facebook Fan Page ชื,อ “PHOL” 
เพื,อเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นที,รู้จกัมากขึ(น  

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

 ช่องทางการจดัจาํหน่าย  

 ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บริษทั ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทัเป็นหลกั ซึ, งมีจาํนวนกวา่ �x คน ประจาํ
อยูท่ั(งที,สาํนกังานใหญ่ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกในจงัหวดั
ระยอง และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต นอกจากนี(  บริษทัยงัจดัให้มีพนักงานขายดูแลพื(นที,ขายในส่วนที,สาขายงัไม่ครอบคลุม
ไดแ้ก่ พื(นที,ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ดูแลพื(นที,ขายไดท้ั,วประเทศ สาํหรับช่องทางการจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศ 
บริษทัใชว้ธีิการขายผา่นลูกคา้ที,เป็นตวัแทนจาํหน่าย นาํสินคา้ไปจาํหน่ายในต่างประเทศ 

 สําหรับช่องทางจําหน่ายสินค้าของบริษัทอีกช่องทางหนึ, ง คือ ทางอินเตอร์เ น็ต ใช้ชื, อ เว็บไซต ์
www.pholonline.com  เป็นช่องทางจาํหน่ายสําหรับลูกคา้รายย่อย ลูกคา้ประเภทผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ย เพื,อให้สินคา้ของ
บริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไดเ้พิ,มขึ(นทั(งในประเทศและต่างประเทศ และในปี 2559 บริษทัเพิ,มช่องทางการ
จาํหน่ายผา่นโมเดิร์นเทรดเช่น บิgกซี, โฮมโปร, ดูโฮม เป็นตน้ โดยมุ่งเนน้จาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัที,สามารถใชง้าน
ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทั,วไป และสินคา้ประเภทเครื,องกรองนํ( าดื,มที,ใชใ้นระดบัครัวเรือน   

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 14 
 

 การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 การจดัหาผลิตภณัฑใ์นกลุ่มสินคา้ SAFETY และ กลุ่มสินคา้ CE ของบริษทั มีทั(งจากการสั,งซื(อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 2559 ยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 และยอดการสั,งซื(อ
สินคา้จากในประเทศประมาณร้อยละ 25 ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด สาํหรับการซื(อสินคา้ในประเทศเป็นการซื(อจากทั(งผูจ้ดั
จาํหน่ายสินคา้ในประเทศและผูผ้ลิตเจา้ของตราสินคา้รวมประมาณ 200 ราย สาํหรับการซื(อสินคา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่
จะเป็นการซื(อสินคา้จากเจา้ของตราสินคา้โดยตรงรวมประมาณ 90 ราย  เป็นลกัษณะแต่งตั(งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียวในประเทศ(Sole/Exclusive Distributor) และตวัแทนจาํหน่ายทั,วไป (Non-exclusive Distributor) สาํหรับสินคา้ภายใต้
ตราสินคา้ของบริษทั ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS, ENV-SAFE, KENEX บริษทัไดว้่าจา้งผูผ้ลิตทั( งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ, งบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2559 มีรายการสินคา้
ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทักวา่  300 รายการ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 
12% จากรายไดจ้ากการขาย  

 บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ โดยมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการ
แต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 

บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงืUอนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตราสินคา้ : KING’S 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย: ปี 2551 

รองเทา้นิรภยัที,ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

d ปี 

 

 

 

 

� King’s ยกเลิกสัญญานี( ได้โดยแจ้ง
ล่วงหนา้ตามระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถยกเลิกสัญญาถ้าบริษทั
ทํา ผิดสัญ ญาโดย แ จ้ง ล่ วง ห น้าตา ม
ระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถทบทวนแกไ้ขสัญญาได้
ถ้าบริษัทมีการเปลี,ยนแปลงในระดับ
ผูบ้ริหาร 

� ยอดขายขั(นตํ,า  

Ansell Limited, (Australia) 

ตราสินคา้ : ANSELL 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2546 

ถุงมือและชุดป้องกนัที,ใชใ้น
กระบวนการผลิต 

d ปี � Ansell สามารถบอกเลิกสญัญาไดใ้น
กรณีต่อไปนี(  

1) หากบริษทัผิดเงื,อนไขในสญัญา 
2) ไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอดสั,งซื(อขั(น
ตํ,า 
3) มีการเปลี,ยนแปลงอาํนาจควบคุมบริษทั 
 

Microgard Limited 

ตราสินคา้ : MICROGARD 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

ชุดป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น และ
เชื(อโรค 

ไม่ระบุ � Microgard ยกเลิกสัญญาได้ในกรณี
ต่อไปนี(   

1) มีการเปลี,ยนแปลงผูถื้อหุ้นหรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมบริษทั  
2) บริษทัไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอด
สั,งซื(อขั(นตํ,ารายปี  
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บริษทั สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงืUอนไขทางการค้า 

PUMA Safety 

ตราสินคา้ : PUMA Safety 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2557 

รองเทา้นิรภยั 1 ปี � PUMA Safety สามารถยกเลิกสัญญาได ้
กรณีบริษทัไม่สามารถซื( อครบจาํนวน
ตามยอดสั,งซื(อขั(นตํ,า 

 สาํหรับขั(นตอนการจดัหาผลิตภณัฑน์ั(น บริษทัมีแนวทางในการจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้3  แนวทาง คือ  

 d) บริษทัหาขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จากแหล่งต่างๆ   
 `) บริษทัติดต่อสอบถามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่ป็นระยะวา่มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 3) เจ้าของตราสินคา้และ/หรือตวัแทนจาํหน่าย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑ์ให้บริษทัทาํการตลาดให ้
หลงัจากนั(นจึงนาํผลิตภณัฑต์วัอยา่ง (Prototype) มาศึกษา แลว้ส่งไปให้ลูกคา้ทดลองใช ้ถา้ผลการทดสอบผ่านจึงวางแผน
การตลาดและทาํการติดต่อสั,งซื(อต่อไป  

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

 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

 ธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน มีความเกี,ยวขอ้งกบั
ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื,องจากสินคา้ที,จัดจาํหน่ายเป็นสินค้าที,ใช้ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือใชก้บัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั(นๆ ซึ,งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกกรรมมีการเติบโตสูง จะทาํ
ใหมี้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานสูงเช่นกนั ซึ, งปัจจุบนัอุปกรณ์
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั ถือเป็นสิ,งจาํเป็นมากขึ(น จากเหตุผลหลายประการ ไม่ว่าจะเป็น การบงัคบัดว้ยกฎหมาย 
หรือความตอ้งการไดรั้บการรับรองตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆที,เป็นสากล เพื,อยกระดบัมาตรฐานในการผลิตหรือ
การประกอบธุรกิจของผูป้ระกอบการเอง นอกจากนี(ประเด็นดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ
ทาํงาน ยงัเป็นประเด็นที,แต่ละธุรกิจหรือผูป้ระกอบการทั(งในอุตสาหกรรมและผูป้ระกอบการทั,วไปให้ความสาํคญัเพิ,มขึ(น 
เนื,องจากเป็นประเด็นที,เกี,ยวขอ้งกบัการสร้างความยั,งยืนของธุรกิจ การตระหนกัถึงความสาํคญัของความปลอดภยั อาชีวอ
นามัย และสิ,งแวดล้อมว่าเป็นสิ, งจําเป็นต่อการพฒันาทางธุรกิจ โดยความรับผิดชอบต่อพนักงาน ผูป้ฏิบัติงาน และ
สิ,งแวดลอ้ม จึงทาํให้ธุรกิจสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมีแนวโนม้
ขยายตวัเพิ,มขึ(น 

 จากขอ้มูลสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ
ในปี 2559 ขยายตวั 3.2% ปรับตวัดีขึ(นจากปีก่อนที,มีการขยายตวั 2.9% สาํหรับภาคการผลิตสาขาอุตสาหกรรม ขยายตวั 
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1.4% ดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ,มขึ(น 0.4%  ปรับตวัดีขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน สอดคลอ้งกบัการขยายตวัของภาคการ
ส่งออกและความตอ้งการภายในประเทศ แต่ยงัเป็นการขยายตวัขึ(นอยา่งชา้ๆ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที,เป็นกลุ่มลูกคา้
หลกั อยา่งเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตที์,ภาคการผลิตโดยรวมขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นลูกคา้ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของราคานํ( ามนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทาํให้
ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม SAFETY ลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการขยายพื(นที,การขาย เพิ,มจาํนวน
ลูกคา้ใหม่ นอกจากนี(  การร่วมมือกบัคู่คา้ในการขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาพนกังานขายให้มีความรู้ 
ความเชี,ยวชาญในสินคา้ ทาํให้กลุ่มสินคา้ SAFETY มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่และจากสินคา้ใหม่เพิ,มขึ(น นอกจากนี(  ยงั
สามารถพฒันาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขายสาํหรับสินคา้เทคนิค ทาํใหมี้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นดว้ย สาํหรับกลุ่ม
ลูกคา้ในหน่วยงานราชการ เนื,องจากในปี 2559 บริษทัมีนโยบายลดการประมูลงานขายสินคา้ในรายการที,อตัรากาํไรขั(นตน้
ตํ,า จึงทาํใหร้ายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการลดลง ในปี 2559 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการจากกลุ่มสินคา้
ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานจาํนวน 687.37 ลา้นบาท ลดลง 3.92% เมื,อเทียบกบัปี
ก่อน  

 ปี 2560 สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดวา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวั 3%-
4% โดยมีปัจจยัสนบัสนุนมาจากจากนโยบายการขบัเคลื,อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื,องจากปีก่อน การ
ฟื( นตวัภาคการส่งออกในตลาดต่างประเทศ ที,ถึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเสี,ยงและความผนัผวนในดา้นต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์
วา่จะมีการฟื( นตวัขึ(นไดดี้กวา่ปีก่อน จึงเป็นแรงขบัเคลื,อนให้ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆขยายตวัขึ(นเช่นกนั ความ
ตอ้งการสินคา้ในธุรกิจของบริษทัจึงคาดวา่จะขยายตวัขึ(น  

 ภาวะการแข่งขนัสาํหรับสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ในปัจจุบนั
เริ,มมีเพิ,มขึ(น เมื,อเทียบกับในอดีตที,ผ่านมา จากการที,ประเทศไทยยงัคงเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ครอบคลุมทุกกลุ่ม
อุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมยงัคงมีเพิ,มขึ(นอยา่งต่อเนื,อง และมีปัจจยัสนบัสนุนทางดา้นกฎหมายดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยัที,มีความเขม้งวดมากขึ(นทุกปี ทาํใหมี้อุปสงคใ์นผลิตภณัฑด์า้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงานมากยิ,งขึ(น จึงเกิดผูข้ายรายใหม่เพิ,มขึ(นเช่นกนั คู่แข่งในประเทศส่วนใหญ่เป็นคู่แข่งรายยอ่ย สินคา้ที,จาํหน่ายยงั
มีไม่ครอบคลุมทั(งหมด บริษทัยงัคงไดเ้ปรียบในเรื,องของสินคา้ที,มีจาํหน่ายอย่างหลากหลาย คลอบคลุมสินคา้มาตรฐาน
ทั,วไป จนถึงสินคา้ที,มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และสามารถรองรับการสั,งซื(อในปริมาณมากได ้นอกจากนี(  บริษทัใชว้ิธี
ร่วมมือกับผูผ้ลิตหรือผูข้ายในการจัดหาสินคา้ให้ตรงกับความตอ้งการลูกคา้ และการบริหารตน้ทุนสินคา้ ทาํให้บริษทั
สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้

 นอกจากนี(  การที,บริษทัประกอบธุรกิจในดา้นนี(มาเป็นระยะเวลานาน ผลการดาํเนินงานเป็นที,ยอมรับทั(งดา้นคู่คา้
และลูกคา้ ประกอบกบับริษทัมีการพฒันาดา้นการจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ และการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง 
รวมถึงการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความชาํนาญดา้นความปลอดภยั สามารถใหค้าํแนะนาํในการเลือกใชสิ้นคา้ดา้นความ
ปลอดภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทุกกลุ่มลูกคา้ อีกทั(งบริษทัยงัให้ความสําคญัในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกคา้ทั(งเรื,อง
สินคา้และบริการ ทาํใหบ้ริษทัยงัคงรักษาตลาดและความสมัพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้ได ้รวมถึงการเพิ,มช่องทางการจดัจาํหน่ายเพื,อ
ขยายฐานลูกคา้ใหม่ และความสามารถในการบริหารจดัการสินคา้สาํรองคลงั จึงทาํให้บริษทัมั,นใจศกัยภาพในการแข่งขนั
ของบริษทั 
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 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 

 ธุรกิจด้านการจัดจําหน่ายสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ การขยายตวัของตลาดในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ มีการชะลอตวัจากความตอ้งการสินคา้ประเภท Hard Disk 

Drive ลดลง ตั(งแต่ปลายปี `mmq ต่อเนื,องมาจนถึงปี ̀ mm� อยา่งไรก็ตามกลุ่มผูผ้ลิตหลกั รวมถึงกลุ่มบริษทัในห่วงโซ่การผลิต

ก็ไดมี้การปรับกลยทุธ์เพื,อใหส้ามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไดต้่อไป โดยการพฒันาปรับปรุงคุณภาพของ Hard 

Disk สาํหรับใชใ้นอุตสาหกรรมประเภท Clouds Storage ซึ, งมีความสามารถในการบรรจุขอ้มูลต่างๆ ในปริมาณมากและ

ทาํงานไดอ้ยา่งรวดเร็ว   จึงเป็นการแยกตลาดออกจากกลุ่ม SSD ( Solid State Drive ) ซึ, งเป็นที,นิยมและเขา้แทนที, Hard 

Disk ในกลุ่มตลาด Note Book ที,เคยมีมา นอกจากนี(  ในส่วนของกลุ่มผูผ้ลิตสินคา้วงจรอิเลคทรอนิกส์ต่างๆ เช่น กลุ่ม 

Semiconductor กาํลงัการผลิตยงัทรงตวัอยู ่และไดรั้บผลกระทบจากกาํลงัการผลิตรถยนตที์,ลดลง เนื,องจากชิ(นส่วนในกลุ่ม

อุตสาหกรรมนี( ส่วนใหญ่ส่งต่อไปยังกลุ่มผู ้ผลิตรถยนต์เป็นหลัก อย่างไรก็ตาม การใช้อุปกรณ์ด้านการควบคุม

สภาพแวดลอ้มเพื,อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชิ(นงานและกระบวนการผลิต ยงัเป็นสิ,งที,จาํเป็นอยูม่ากในอุตสาหกรรมการผลิต

ชิ(นส่วนอิเลก็ทรอนิกส์  

 ดา้นการแข่งขนั เนื,องจากการชะลอตวัของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ทาํให้ลูกคา้ส่วนใหญ่พยายามลดตน้ทุน

ที,ใช้ในการผลิต ระดับการแข่งขนัมีแนวโน้มสูงขึ(น แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี( จะไม่ค่อยมีการ

เปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจากอาจส่งผลกระทบต่อการผลิต แต่ก็ให้ความสาํคญัในเรื,องตน้ทุนเป็นสําคญั การแข่งขนัส่วน

ใหญ่จึงเป็นการแข่งขนัดา้นราคา บริษทัจึงมุ่งเนน้การบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้

ลูกคา้ตระหนักถึงความสําคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง การนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการพิเศษให้กบัลูกคา้ตาม

ลกัษณะการใชง้านที,แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกคา้เก่าที,มีศกัยภาพ 

นอกจากนี(  ปี 2560 ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์คาดว่าน่าจะขยายตวัดีกวา่ปี 2559 จากการฟื( นตวัของตลาดใน

ประเทศและการส่งออกที,มีแนวโน้มดีขึ(นตามภาวะเศรษฐกิจโลก ธุรกิจด้านการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการดา้นการ

ควบคุมสภาพแวดลอ้มจึงมีโอกาสเติบโตได ้

      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ+าเพืUออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 

   บริษทัแบ่งลกัษณะสินคา้และบริการออกเป็น h ประเภทดงันี(  

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

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

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

 h) การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( า เป็น
การให้บริการดูแลบาํรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดาํเนินงานไดต้่อเนื,องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม
มาตรฐานที,กาํหนดไว ้ 

 ทั(งนี(  ระบบบาํบดันํ( าสามารถบาํบดัไดท้ั(งนํ( าดีและนํ( าเสีย โดยมีกระบวนการในการบาํบดัโดยรวมดงันี(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ+า ระบบบําบัดนํ+า  

นํ( าดี 

นํ(าจากแหล่งนํ(าต่างๆ เช่น แม่นํ(า คลอง 

อ่างเกบ็นํ(า เป็นตน้ 

นํ(าเสีย 

นํ(าเสียจากแหล่งต่างๆ 

- นํ(าเสียจากชุมชน (ที,พกัอาศยั 

โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

สาํนกังาน หา้งสรรพสินคา้ เป็นตน้) 

- การกรองหยาบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชั,น 

(Micro Filtration) 

- อุลตราฟิลเตรชั,น 

(Ultra Filtration) 

- นาโนฟิลเตรชั,น 

การนาํไปใชง้าน 

- ใชใ้นกระบวนการผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น นํ(าที,ใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขา้สู่ระบบ 
นํ(าสะอาด 

นาํนํ(ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ระบบบาํบดันํ( าดีหรือนํ( าเสียที,ใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น m ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของ

นํ( าที,ตอ้งการ ดงันี(  

- ระบบผลิตนํ+าประปาและนํ+าดืUม (Potable and drinking water 

system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ( าดิบ เช่น นํ( าผิวดินตามธรรมชาติ 

(นํ( าคลอง แม่นํ( า นํ( าบาดาล) และนํ( าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้

สามารถนํามาใช้อุปโภคบริโภค และใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ 

รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที, โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การประยกุตใ์ช้

เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั,น 

(Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอัลตราฟิลเตรชั,น 

(Membrane Ultra Filtration) ซึ, งสามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในการ

ก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 

- ระบบบําบัดนํ+าเสีย (Waste water treatment system) เป็น

ระบบบาํบดันํ( าเสียที,เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน อาคาร และ

กิจกรรมต่างๆ ซึ, งจําเป็นต้องได้รับการบําบัดก่อนที,จะปล่อยลงสู่

สิ,งแวดลอ้ม ซึ, งสามารถออกแบบและให้บริการสาํหรับคุณภาพนํ( าเสียที,

แตกต่างกนัใหเ้หมาะสมได ้

- ระบบบําบัดนํ+าเสียเพืUอนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water 

recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ( าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ในการ

ดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบบาํบดัที,หลากหลาย เช่น เมมเบรนไม

โครฟิลเตรชั,น เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น หรือเมมเบรนในถงัปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสม

สาํหรับนํ( าเสียเพื,อให้ไดคุ้ณภาพที,เหมาะสมตามวตัถุประสงค์ที,นาํนํ( าที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น สําหรับหอหล่อเยน็ 

(Cooling tower) หรือหมอ้ไอนํ( า (Boiler) 

- ระบบผลิตนํ+าบริสุทธิ_ (Purified water system)เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิ�  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มี

ขอ้กาํหนดสูง ซึ, งประกอบดว้ยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองดว้ยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมม

เบรนอลัตราฟิลเตรชั,น ระบบอิเล็คโตรดีไอโอไนเซชั,น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื(อดว้ยแสงอลัตราไวโอเล็ต 

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

บริสุทธิ� และลดความเค็ม เพื,อให้เป็นนํ( าจืดที,สามารถนาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ซึ, งเหมาะสมสําหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมที,มีพื(นที,ติดชายฝั,ง โรงแรมหรือ    รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตราสินคา้ที,สาํคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค ไดแ้ก่ 

GE, PENTAIR และ ANDRITZ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค มีดงันี(  

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

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

 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและทีUพกัอาศัย 

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

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 

 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบาล ซึ,งในบางพื(นที,มีปริมาณการผลิตนํ( ายงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ( า ทาํให้
เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ( า 

 ลูกค้ารายย่อย 

 กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทั,วไปที,ตอ้งการบริโภคนํ( าสะอาด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 

 ลูกคา้ในกลุ่มนี(ประกอบดว้ยผูรั้บเหมาโครงการ ซึ,งตอ้งการวา่จา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับในส่วนของระบบจดัการ
นํ( า หรือตอ้งการซื(อชิ(นส่วนอุปกรณ์ไปเพื,อก่อสร้างระบบ  
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 กลุ่มลูกค้าทีUเป็นผู้จดัจาํหน่ายผลติภัณฑ์ทีUเกีUยวกบัระบบนํ+า 

 ลูกคา้กลุ่มที,เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ ัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที, เกี,ยวกับระบบนํ( าโดยมีตราสินคา้เป็นของตนเอง 
ประสงคที์,จะจดัจาํหน่ายระบบบาํบดันํ( าชุดประกอบสาํเร็จภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง จึงวา่จา้งบริษทัใหเ้ป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) บริษทัมีความสามารถที,จะให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ( าอยา่งครบวงจร ตั(งแต่การ
ออกแบบ การก่อสร้าง การดูแลบาํรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนาํเทคโนโลยทีี,หลากหลายมาใชร่้วมกนัเพื,อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั(งเรื,องคุณภาพนํ( าดีและนํ( าเสีย รวมถึงวตัถุประสงคใ์นการนาํนํ( ากลบัไปใชที้,
ต่างกนั และมีการพฒันาสินคา้ใหมี้ระบบจดัการแบบอตัโนมติั มีระบบติดตามคุณภาพเพื,อเพิ,มมูลค่าใหก้บัสินคา้ สร้างความ
เอกลกัษณ์ เพื,อใหลู้กคา้จดจาํสินคา้ของบริษทัได ้รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบสาํเร็จ (Module) 
พร้อมใชง้าน เพื,อความสะดวกในการติดตั(ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษทัให้ความสาํคญักบัมาตรฐานและคุณภาพ
ของระบบ โดยการออกแบบระบบที,ไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ที,มีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ไม่นอ้ย
กวา่  1 ปี พร้อมการบริการหลงัการขาย   

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

- กลยุทธ์ด้านราคา 

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

- กลยุทธ์ด้านการจาํหน่ายและช่องทางการจาํหน่าย 

บริษทัมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มีความเชี,ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ( า โดยบริษทัมุ่งเนน้การเสนอขาย

สินคา้ในลกัษณะงานโครงการเป็นหลกั ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื(นที,หลกั ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาค

ตะวนัออก ภาคตะวนัตก และภาคใต ้นอกจากนี(  บริษทัพยายามหาพนัธมิตรเพื,อเพิ,มช่องทางในการจาํหน่าย เช่นในกลุ่ม

ผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นระบบบาํบดันํ( า เป็นตน้  

สาํหรับกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงานขายดูแลติดตามอยา่งต่อเนื,อง เพื,อสร้างโอกาสในการสั,งซื(อสินคา้

หรือบริการที,จาํเป็นหลงัการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการดา้นระบบบาํบดันํ( าสาํหรับโครงการต่อๆไปของลูกคา้ดว้ย 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 22 
 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 

กลยุทธ์ส่งเสริมการขายที,ใช้ไดแ้ก่ การเสนอขายสินคา้เป็น Package และเสนอรายในราคาพิเศษ มีการจดัทาํ

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

ดา้น เช่น วารสารทางวิศวกรรมสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเวบ็ไซต์ เพื,อให้ผลการคน้หา

ขอ้มูลดา้นระบบบาํบดันํ( าปรากฏขอ้มูลของบริษทัในลาํดบัตน้ นอกจากนี(บริษทัยงัร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทาง

วชิาการที,เกี,ยวขอ้งกบัการบาํบดันํ( า เพื,อใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั+นและตรงต่อเวลา 

บริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั(นและตรงต่อเวลา โดยไดมี้การสั,งอุปกรณ์ที,

สาํคญัและมีช่วงเวลาการสั,งที,นานมาไวเ้พื,อรอการประกอบ ทาํให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถ

ตอบสนองต่อคาํสั,งซื(อที,คาดวา่จะมีมาในอนาคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 

 นํ( าเป็นสาธารณูปโภคพื(นฐานที,มีความจาํเป็นต่อการดาํรงชีวติและระบบเศรษฐกิจ การใชน้ํ( าเพื,อการอุปโภคและ
บริโภค การใชน้ํ( าเพื,อการดาํเนินกิจกรรมต่างๆในระบบเศรษฐกิจอย่างเช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม การผลิต
พลังงาน ความต้องการใช้นํ( ามีแนวโน้มเพิ,มขึ(นตามจาํนวนประชากรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นอกจากนี(  ยงัมี
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ เหล่านี( ทาํให้เกิดปัญหาดา้นทรัพยากรนํ( าต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนนํ( า 
ปัญหานํ( าท่วม ปัญหาการเสื,อมคุณภาพของแหล่งนํ( า เป็นตน้ หน่วยงานต่างๆทั(งภาครัฐและภาคเอกชน จึงให้ความสาํคญัใน
เรื,องการบริหารจดัการทรัพยากรนํ( าเพิ,มมากขึ(น  

 รัฐบาลมีนโยบายในการพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรนํ( าของประเทศไทย เพื,อแกปั้ญหาดา้นทรัพยากรนํ( า
อยา่งเร่งด่วนและการบริหารจดัการนํ( าอยา่งมีประสิทธิภาพ สามารถแกปั้ญหาไดอ้ยา่งย ั,งยืน จึงไดมี้การจดัสรรงบประมาณ
ให้หน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัดา้นการบริหารจดัการนํ( า เพื,อดาํเนินการตามนโยบายดงักล่าว ธุรกิจดา้น
ระบบบาํบดันํ( าของบริษทั จึงมุ่งเนน้การรับงานจากหน่วยงานภาครัฐ สาํหรับปี 2559 บริษทัรับงานโครงการก่อสร้างระบบ
ประปาชุมชน จาํนวนรวม 137 โครงการ รวมมูลค่าประมาณ 458 ลา้นบาท และเนื,องจากจาํนวนโครงการที,มีปริมาณมาก
และมีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกลเ้คียงกนั การบริหารงานโครงการยงัขาดประสิทธิภาพ ทาํให้ไม่สามารถ
ดาํเนินการก่อสร้างไดท้นัเวลา จึงมีการประมาณการหนี( สินที,เกิดจากความล่าชา้ของโครงการ ทาํให้ในปี 2559 มีมูลค่า
รายไดรั้บรู้ตามสดัส่วนงานหลงัหกัประมาณการค่าปรับตามสดัส่วนงาน 252 ลา้นบาท และมีมูลค่างานที,ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้
ณ 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวนประมาณ 133 ลา้นบาท 

 ดา้นการใหบ้ริการบริหารจดัการนํ( าสาํหรับผูป้ระกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2559 เนื,องจากบริษทัเนน้
การรับงานจากภาครัฐ และกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมยงัมีการลงทุนโครงการดา้นระบบบาํบดันํ( าไม่สูงนกั สัดส่วนรายไดจ้าก
กลุ่มอุตสาหกรรมจึงมีจาํนวนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษทัมุ่งเน้นการติดตามการนาํเสนอโครงการ และการดูแลเรื,องการ



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 23 
 

บริการหลงัการขายในกลุ่มลูกคา้เดิม นอกจากนี(  ผลการดาํเนินงานที,ผ่านมา เริ,มเป็นที,ยอมรับของลูกคา้ในวงกวา้ง ทาํให้
บริษทัสามารถขยายธุรกิจดา้นระบบาํบดันํ( าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมใหเ้ติบโตได ้  

 สาํหรับปี 2560 บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจยัสนับสนุนมาจากภาครัฐที,ยงัมี
นโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าต่อเนื,อง และจากภาคอุตสาหกรรมที,ระบบบาํบดันํ( ายงัเป็นสิ,งจาํเป็นในกระบวนการการ
ดาํเนินธุรกิจ และบริษทัเชื,อมั,นวา่ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมั,นของบริษทั จะสามารถพฒันาบุคลากรและทีมงานให้มีความ
เชี,ยวชาญในธุรกิจ การพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการใหมี้ประสิทธิภาพ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทาํ
ใหธุ้รกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทัเติบโตและสร้างผลกาํไรใหก้บับริษทัไดใ้นอนาคต   

 สภาพการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( า มีทั( งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาด
เล็ก แต่ถือวา่ยงัมีจาํนวนนอ้ยราย โดยแต่ละแห่งอาจมุ่งเนน้การให้บริการที,แตกต่างกนั  และกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย 
ตลาดดา้นการบริหารจดัการนํ( ามีแนวโนม้ขยายตวัไดอี้กมาก การแข่งขนัจึงยงัถือวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง บริษทัมุ่งเนน้ใน
การใหบ้ริการสาํหรับระบบขนาดกลางและเล็ก คู่แข่งของบริษทัจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ, งบริษทัมี
ความไดเ้ปรียบเรื,อง ความสามารถในดา้นการลงทุน การบริหารจดัการ บริษทัมีความน่าเชื,อถือ ทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนั
ได ้ 

 ช่องทางในการจาํหน่าย 

 ช่องทางการให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ( า ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทัเป็นหลกั โดยทีมงานขายส่วน
ใหญ่เป็นวศิวกรที,มีความเชี,ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถใหค้าํแนะนาํและนาํเสนอสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 สาํหรับอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าสาํเร็จรูปในระดบัครัวเรือน บริษทัใชช่้องทางจาํหน่ายผา่นเวบ็ไซต ์
www.pholonline.com และผ่านช่องทาง Modern Trade เช่น ห้างสรรพสินคา้ บิgกซี, โฮมโปร เป็นตน้ เพื,อเป็นการเพิ,ม
รายได ้และทาํใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัในกลุ่มธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( ามากขึ(น 

ดา้นการรับงานก่อสร้างโครงการจากภาครัฐ บริษทัใชช่้องทางการเขา้ร่วมประกวดราคางาน โดยบริษทัมุ่งเนน้การ

เขา้ประกวดราคางานที,มีความเป็นไปไดใ้นการรับงาน ซึ,งบริษทัมีการติดตามข่าวสารการเปิดประกวดราคางานก่อสร้างจาก

สื,อประชาสมัพนัธ์ และหน่วยงานต่างๆที,เกี,ยวขอ้งอยูเ่สมอ    

 การจดัหาผลติภัณฑ์  

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

2.2 งานทีUยงัไม่ได้ส่งมอบ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนที,ยงัไม่ไดรั้บรู้รายได ้รวมมูลค่า
ประมาณ 133 ลา้นบาท 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 24 
 

  บริษัทตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี, ยง การควบคุมความเสี, ยงอย่างเป็นระบบและมี

ประสิทธิภาพ โดยกาํหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี,ยงเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื,อวตัถุประสงคห์ลกั

ในการป้องกันและบริหารความเสี, ยง รวมถึงกําหนดแนวปฏิบัติที,สอดคล้องตามหลักการกํากับดูแลกิจการที, ดี  

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดติ้ดตามแผนงานการบริหารความเสี,ยงในระดบัองคก์ร เพื,อให้มีการบริหารจดัการความ

เสี,ยงอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมให้อยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้ตามนโยบายบริหารความเสี,ยงของบริษทั และมี

การทบทวนนโยบายอยา่งสมํ,าเสมอ ใหค้รอบคลุมความเสี,ยงในดา้นต่างๆ โดยมีรายละเอียดของการบริหารความเสี,ยงที,เป็น

สาระสาํคญั ดงันี(  

1. ความเสี�ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี�ยนเงนิตราต่างประเทศ 

  สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที,นาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั,งซื(อสินคา้จาก

ต่างประเทศในปี "##B ถึง ปี "##$ คิดเป็นประมาณร้อยละ %$ ร้อยละ %C และร้อยละ 75 ของยอดการสั,งซื(อสินคา้มาเพื,อ

จาํหน่ายทั(งหมด ตามลาํดบั ซึ,งการเสนอราคาและการชาํระเงินจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั 

ในขณะที,สินค้าเกือบทั( งหมดจัดจาํหน่ายในประเทศ ดังนั(นบริษทัจึงอาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของอตัรา

แลกเปลี,ยนอยา่งไรก็ดีบริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบดงักล่าวและมีการบริหารความเสี,ยงโดยใชก้ลยุทธ์การซื(อขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract)เป็นวงเงินที,สามารถครอบคลุมยอดเจา้หนี(การคา้ต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ,ง 

ทั(งนี(  ณ วนัที, -' ธันวาคม "##$  บริษทัมีวงเงินซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้กบัสถาบนัการเงิน ซึ, งแบ่งเป็นวงเงิน

สกลุบาทไทย ""# ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั '.'# ลา้นเหรียญ  โดยบริษทัจะซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อยา่ง

สมํ,าเสมอและมีการติดตามความเคลื,อนไหวของอตัราแลกเปลี,ยนอยา่งต่อเนื,อง  ทาํใหบ้ริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเสี,ยง

ดงักล่าวอยา่งจาํกดั ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการบริหารความเสี,ยงจากอตัราแลกเปลี,ยนในรอบ - ปียอ้นหลงั ตั(งแต่ปี "##B ถึง ปี 

"##$ ที,มียอด กาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี,ยน เท่ากบั ".R%  ลา้นบาท (R.%C) ลา้นบาท และ -.SC ลา้นบาท ตามลาํดบั 

นอกจากนี( เมื,ออตัราแลกเปลี,ยนมีการเปลี,ยนแปลงจนมีผลทาํให้ตน้ทุนสินคา้ของบริษทัเพิ,มขึ(นหรือลดลงอยา่งมีนยัสาํคญั 

บริษัทจะทําการปรับราคาสินค้าไปตามสภาพตลาดโดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ดังนั( นความผนัผวนของอัตรา

แลกเปลี,ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 

2. ความเสี�ยงจากการสูญเสียในการเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินค้า (Brand) ที�สําคญั 

 บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ที,ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้

ที,เป็นบริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายที,มีตราสินคา้ของตนเองมาเป็นระยะเวลากวา่ -R ปี สาํหรับตราสินคา้ที,มียอดขาย

สูงสุด 3 อนัดบัแรก คิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ของรายไดจ้ากการขาย ในปี 2559 ดงันั(นหากบริษทัมีการสูญเสียตราสินคา้

ดงักล่าวไปอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อยอดขายของบริษทัได ้อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที,ผ่านมาบริษทัมียอดขายที,

เติบโตขึ(นเป็นลาํดบั  

3. ปัจจัยความเสี�ยง 
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 นอกจากนี(  บริษทัได้ดาํเนินการปรับปรุง พฒันาระบบบริหารช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้

เป้าหมาย มากขึ(น รวมทั(งการมีภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์นิรภยัและสิ,งแวดลอ้มครบวงจรอย่างมือ

อาชีพ เพื,อให้บริษทัเจา้ของตราสินคา้มีความมั,นใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้

ต่างๆ ต่อไปอย่างต่อเนื,อง และบริษทัยงัมีนโยบายการลดความเสี,ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทน 

โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของบริษทัเองบางส่วน ในปี 2559 บริษทัมีรายการสินคา้ที,เป็นตราสินคา้ของตนเองกว่า 300 

รายการ คิดเป็นสดัส่วนรายไดป้ระมาณร้อยละ 12 ของรายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการรวม  

3. ความเสี�ยงจากลูกหนี/การค้า  

 การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัตั(งแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 มียอดขายเครดิตคิดเฉลี,ยประมาณ ร้อยละ 95 ของ

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ โดยเป็นการจาํหน่ายแบบให้เครดิตในการชาํระเงิน ดงันั(นกรณีที,ลูกคา้ของบริษทัมี

ลกัษณะเป็นหนี( สูญหรือหนี(สงสยัจะสูญเป็นจาํนวนที,มีนยัสาํคญัอาจส่งผลต่อสภาพคล่องและผลการดาํเนินงานของบริษทั 

บริษทัจึงมีนโยบายเนน้การควบคุมคุณภาพของลูกหนี(การคา้ ซึ, งในส่วนของลูกคา้รายใหม่ (ยกเวน้ลูกคา้รายใหญ่ที,เป็นนิติ

บุคคลที,มีชื,อเสียงเป็นที,ยอมรับทั,วไป) จะตอ้งมีการสั,งซื(อสินคา้เป็นเงินสดเป็นระยะเวลาหนึ,งก่อนที,จะมีการพิจารณาเปิด

วงเงินใหเ้ครดิตในการสั,งซื(อ  นอกจากนี(บริษทัยงัมีนโยบายการใหเ้ครดิตที,รัดกมุกบัลูกคา้โดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิต

ลูกคา้สมํ,าเสมอ จึงทาํใหใ้นปี 2558 ถึงปี 2559 ไม่มียอดหนี( สูญและหนี(สงสยัจะสูญเกิดขึ(น บริษทัมีนโยบายการตั(งค่าเผื,อหนี(

สงสยัจะสูญโดยบนัทึกค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ ประมาณจากจาํนวนหนี(อาจเกิดขึ(นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี( ไม่ไดต้าม

เงื,อนไขการชาํระเงิน โดยอาศยัประวติัการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี(คงคา้ง ณ วนัที,งบแสดง

ฐานะการเงิน โดยพิจารณาจากลูกหนี( ที,มีอายกุารชาํระหนี( เกิน 'CR วนั และไม่มีการเคลื,อนไหว ซึ, งอาจพิจารณา ตั(งค่าเผื,อ

หนี(สงสยัจะสูญร้อยละ 'RR จากยอดหนี(คงคา้งทั(งสิ(นเป็นราย ๆ ไป 

4. ความเสี�ยงจากระบบการจดัซื/อและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

 บริษทัมีรายการสินคา้ที,จาํหน่ายอยูม่ากกวา่ -,RRR รายการ โดยสินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ที,หมุนเวียน

เร็ว ซึ, งบางครั( งสินคา้ที,เป็นที,นิยมของลูกคา้จะมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการที,คงคา้งอยู่ใน

คลงัสินคา้อนัเนื,องมาจาการเปลี,ยนแปลงในดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซึ, ง

ส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียนของสินคา้คงคลงั และ อาจนําไปสู่สินคา้คา้งสต๊อค อย่างไรก็ดีบริษทัได้จดัทาํแผนการ

ส่งเสริมการขาย และการขยายช่องทางการจัดจาํหน่าย ทั( งในแง่ของการขยายสาขาของบริษทั และตลาดต่างประเทศ 

นอกจากนี(  บริษทัมีนโยบายที,จะพฒันาประสิทธิภาพการให้บริการ โดยการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั(งระบบ และได้

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

ERP มาจดัการ รวมถึงการพฒันาระบบ MRP เพื,อให ้สามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความ

ตอ้งการของลูกคา้และทาํใหลู้กคา้มั,นใจในการใหบ้ริการไดเ้ป็นอยา่งดี  บริษทัเชื,อวา่โปรแกรมต่าง ๆ ที,ไดรั้บการปรับปรุง
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และพฒันาอยา่งต่อเนื,องนี(สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัจะเพิ,มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ

สินคา้คงคลงั  เพิ,มอตัราการหมุนของสินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   

5. ความเสี�ยงจากเงนิลงทุนในบริษัทย่อย  

บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จาํกดั  

 เดิมบริษทัมีเงินลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั บริษทัยอ่ยของบริษทัในสัดส่วนร้อย

ละ BR คิดเป็นมูลค่าการลงทุน "'R,RRR ดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา หรือเทียบเท่า %.BB ลา้นบาท ในปี "##C การดาํเนินงานใน

บริษทั ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั มีผลขาดทุนต่อเนื,อง บริษทัจึงเจรจาขอซื(อหุ้นส่วนที,เหลืออีกร้อยละ 30 จากผูร่้วมทุน 

ในราคา ' บาท เนื,องจากมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน 

 จากแผนงานของปี 2559 หลงัจากบริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผลธญัญะ(แคมโบเดีย) จาํกดั ในสัดส่วน

ร้อยละ 100 บริษทัมีแผนงานที,จะขยายตลาดสินคา้ดา้นอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม 

เนื,องจากเห็นศกัยภาพของตลาดที,เริ,มเติบโตขึ(น นอกเหนือจากธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( า เพื,อให้มีผลการดาํเนินงานดีขึ(น 

อยา่งไรก็ตามเนื,องจากผลประกอบการไม่ดีขึ(นทาํให้บริษทัไดมี้แผนหยดุกิจการชั,วคราวสาํหรับบริษทั ผลธญัญะ(แคมโบ

เดีย) จาํกดั หลงัจากสิ(นสุดปี "##$ นี(  

 ทั(งนี(บริษทัมีการตั(งสาํรองการดอ้ยค่าจากเงินลงทุนในบริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั จาํนวน 6.77 ลา้นบาท 

ในปี 2557 และ ปี "##C ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

6. ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา  

 6.1 ความเสี�ยงจากการดาํเนินงานโครงการก่อสร้างล่าช้ากว่ากาํหนด 

 ในสญัญาวา่จา้งงานที,บริษทัรับจา้งดาํเนินการใหก้บัหน่วยงานราชการ(ผูว้า่จา้ง) ในแต่ละรายจะระบุระยะเวลาการ

ให้บริการที,แน่นอนที,บริษทัในฐานะผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งมอบให้กบัผูว้่าจา้ง ซึ, งบางโครงการเกิดปัญหาความล่าชา้ในการ

ดาํเนินการ ทาํใหไ้ม่สามารถควบคุมงานก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามระยะเวลาที,กาํหนด หรือมีสาเหตุมาจากปัจจยัภายนอกที,

ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ ซึ,งหากความล่าชา้ดงักล่าวมีสาเหตุมาจากบริษทัในฐานะผูรั้บจา้ง บริษทัจะ

มีภาระค่าใชจ่้ายเพิ,มขึ(นจากเงินค่าปรับที,ผูว้า่จา้งสามารถเรียกร้องไดต้ามเงื,อนไขที,ระบุในสัญญา อนัจะส่งผลกระทบต่อ

กาํไรของโครงการ 

 จากการรับงานในปี "##$ บริษทัมีโครงการที,ไม่สามารถดาํเนินการให้เสร็จตามระยะเวลาในสัญญา ซึ, งคาดวา่จะ

ทาํให้เกิดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานเกินกวา่ระยะเวลา อาทิ ค่าปรับ ตน้ทุนที,เกินกวา่งบประมาณ ซึ, งเป็นค่าใชจ่้ายจาํนวน

ประมาณ "" % ของมูลค่างาน บริษทัตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงกาํหนดวิธีการป้องกนัความเสี,ยงเพิ,มขึ(น โดยการ

วางแผนงานและการกาํหนดเวลาทาํงานตามหลกั Critical Path Method (CPM) และมีการจดัประชุมเสนอแผนงานในส่วน

โครงการก่อสร้างอย่างสมํ,าเสมอ อาทิ การวางแผนงานก่อสร้างให้แลว้เสร็จตามสัญญา และการกาํหนดแนวทางบริหาร
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ความเสี,ยงจากเหตุการณ์ที,อาจทาํให้งานล่าชา้ นอกจากนี(  บริษทัไดพ้ฒันาระบบการรายงานและติดตามเพื,อให้มีการกาํกบั 

ติดตามอยา่งทั,วถึงและรวดเร็ว สามารถแกไ้ขสถาณการณ์ไดอ้ยา่งทนัท่วงที รวมถึงไดมี้การร่วมมือและประสานงานกบัฝ่าย

ที,เกี,ยวขอ้งเพื,อเร่งรัดแกไ้ขปัญหาใหส้ามารถดาํเนินใหเ้สร็จตามระยะเวลาในสญัญา 

 6.2 ความเสี�ยงจากการว่าจ้างผู้รับจ้าง และการขาดแคลนแรงงาน 

 ในการดาํเนินงานดา้นการก่อสร้างนั(น บริษทัจาํเป็นตอ้งพึ,งพาผูรั้บจา้งใหเ้ป็นผูด้าํเนินการก่อสร้างงานโครงการที,

ประมูลได ้โดยในการรับงานในแต่ละพื(นที,นั(นบริษทัไดมี้การคดัสรรผูรั้บจา้งที,อยูใ่นพื(นที,นั(นๆ เพื,อควบคุมตน้ทุน จากการ

ดาํเนินงานที,ผ่านมาผูรั้บจา้งบางรายมีการรับงานในปริมาณที,มากเกินไปจึงส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน สําหรับ

ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นปัญหาที,พบอยา่งต่อเนื,องทั(งแรงงานภายในประเทศเอง และแรงงานต่างดา้ว ทาํให้ตอ้ง

พึ,งพาแรงงานจากภาคเกษตรกรรมซึ, งเป็นแรงงานที,ผนัผวนตามฤดูกาล ทาํให้ประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

โดยเฉพาะในฤดูเพาะปลูกหรือเก็บเกี,ยว และหรือช่วงเทศกาลต่างๆ ซึ, งส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการทาํให้ไม่

สามารถดาํเนินการไดต้ามแผนงานที,วางไว ้เกิดตน้ทุนค่าแรงเพิ,มขึ(นจากการเร่งทาํงานและส่งผลทาํใหโ้ครงการส่งมอบงาน

ล่าชา้ ทั(งนี(บริษทัตระหนกัถึงปัญหาดงักล่าวจึงให้มีการวางแผนงานก่อสร้างและการประมูลงาน ให้เหมาะสมกบัช่วงเวลา 

รวมถึงมีการกาํหนดถึงความรับผิดชอบร่วมกนัระหวา่งบริษทัและผูรั้บจา้งหากเกิดค่าปรับจากการดาํเนินงานโครงการล่าชา้

กวา่ระยะเวลาสญัญากาํหนด ซึ,งมีการกาํหนดสดัส่วนในการรับผิดชอบ คือ ส่วนของบริษทัรับผิดชอบ : ผูรั้บจา้งรับผิดชอบ 

ในอตัราส่วนโดยเฉลี,ย 80:20  ตามลาํดบั พร้อมทั(งกาํหนดให้ผูรั้บจา้งจดัทาํหลกัประกนัการดาํเนินงาน ในลกัษณะของ

หลกัทรัพยค์ ํ(าประกนั และหรือ หนงัสือคํ(าประกนั (Letter of Guarantee) ร่วมดว้ย  

 6.3 ความเสี�ยงจากภาระผูกพนัในโครงการภายหลงัการส่งมอบงาน 

 โครงการก่อสร้างที,ส่งมอบแลว้ ซึ, งในสัญญาจะระบุวา่บริษทัจะตอ้งรับผิดชอบค่าความเสียหาย ความชาํรุดและ

ความบกพร่องที,อาจเกิดขึ(นภายหลงัการส่งมอบงานใหก้บัผูว้า่จา้งโดยมีระยะเวลาประมาณ " ปี ดงันั(นบริษทัอาจไดรั้บความ

เสี,ยงจากภาระผกูพนัในช่วงระยะเวลาดงักล่าว 

 อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดก้าํหนดมาตรฐานในการดาํเนินการก่อสร้าง ดว้ยการควบคุมคุณภาพของงานใหไ้ดต้รงตาม

มาตรฐานการก่อสร้าง และใชว้สัดุอุปกรณ์ที,มีมาตรฐาน มีการรับประกนัสินคา้ครอบคลุมระยะเวลาการรับประกนัผลงาน

ของบริษทั เพื,อใหค้วามเสี,ยงจากการรับประกนัผลงานเกิดขึ(นนอ้ยที,สุด 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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 4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปนี(  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ, 

ภาระผูกพนั 

1. ที,ดินและส่วนปรับปรุง 

-ที,ต ั(งสาํนกังานใหญ่และคลงัสินคา้ 
โฉนดเลขที, ;<=<>-;<==?ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
จ.ปทุมธานี ขนาด @-?-Aไร่  

28,324,286 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร วงเงินรวม  
255  ลา้นบาท และวงเงินตามสญัญาซื(อขาย
เงินตราต่างประเทศ 1.15 ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

-ที,ต ั(งสาํนกังานเชียงใหม่ 
โฉนดเลขที, A;H;-A;H= ตั(งอยูที่, =H/@@-@H อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนาด ?-?-JJ ไร่ 

3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-ที,ต ั(งสาํนกังานระยอง 
โฉนดเลขที, H>;<< ตั(งอยูที่,  <?M/<-= อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด ?-?-=> ไร่ 

493,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม 14 ลา้นบาท 

-โฉนดเลขที, A=><J; ตั(งอยูที่,  A@@/;A< อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด ?-?-MM.J ไร่ 

620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 
 

-โฉนดเลขที, ;?JMJ ตั(งอยูที่,  ;H/==-=@ อ.อุทยั จ.อยธุยา 
ขนาด ?-?-<; ไร่ 

128,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม 51 ลา้นบาท 

- ที,ดินคอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
=H/<>? แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม 14 ลา้นบาท 

รวมที/ดนิและส่วนปรับปรุง 33,754,646   
 

2. อาคาร สิ,งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

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

59,937,884 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร วงเงินรวม  
;>@  ลา้นบาท และวงเงินตามสญัญาซื(อขาย
เงินตราต่างประเทศ A.A@ ลา้นดอลล่าร์สหรัฐ 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, =H/<>?  
แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

989,619. เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม 14 ลา้นบาท 

- อาคารสาํนกังานสาขาเชียงใหม่ เลขที, 47/55-57 417,965 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 2,400,628 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม 14 ลา้นบาท 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 2,208,051 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
วงเงินรวม @A ลา้นบาท 

- อาคารสาํนกังานสาขาระยอง เลขที, 155/213 5,201,617 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสาํนกังานอื,นๆ  806,229 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

รวมอาคาร สิ/งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 71,961,993   

4. ทรัพย์สินที/ใช้ในการประกอบธุรกจิ 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบัญชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2559 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ, 

ภาระผูกพนั 

3. ระบบสาธารณูปโภคอาคารสาํนกังาน 3,511,392 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

4. สินคา้สาธิตและเครื,องมือโรงงาน 7,155,502 เจา้ของ ไม่มีภาระผกูพนั 

5. เครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้าํนกังาน 6,554,344 
2,560,073 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

6. ยานพาหนะ 1,291,559 
5,087,186 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผกูพนั 
ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

7. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที,มีไวเ้พื,อเช่า 8,738,270 เจา้ของ  

8. เครื,องจกัรสาํหรับขดุเจาะบาดาล 21,014,866 เช่าซื(อ ทรัพยสิ์นตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

9. สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ(าระหวา่งติดตั(ง 6,702,059 เจา้ของ  

รวมสินทรัพย์ถาวร 168,331,890   

  
 สิทธิการเช่า    

บริษทัมีการทาํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ ; ฉบบั มีรายละเอียดดงันี(  

 สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, A สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, ; 

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

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

ลกัษณะของสญัญา สญัญาโอนสิทธิการเช่าอาคารพร้อมโรงงาน < ชั(น เลขที, 
<<</JH หมู่ที, < ถ.บางกรวย-ไทรนอ้ย  ต.บางรักพฒันา  อ.
บางบวัทอง จ.นนทบุรี 

สญัญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน < ชั(น เลขที, <<</JM  หมู่ที, < 
ถ.บางกรวย-ไทรน้อย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัที,ทาํสญัญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ<? ปี เริ,ม A สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เริ,ม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อตัราค่าเช่า ค่าเซง้ ;,M??,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีแรก      เดือนละ A,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สอง   เดือนละ A,@?? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สาม   เดือนละ ;,??? บาท 

ค่าเซง้ ;,M??,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีแรก      เดือนละ A,??? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สอง   เดือนละ A,@?? บาท 
ค่าเช่า A? ปีที,สาม   เดือนละ ;,??? บาท 

สัญญาเช่า   

บริษทัไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าอาคารสาํนกังานอ.อุทยั จ.อยธุยา ของบริษทั โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั บีบี เทคโนโลย ีจาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

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

วนัที,ทาํสญัญาเช่า 18 พฤศจิกายน 2559 (ต่อสญัญา) 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ1 ปี เริ,ม 1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 35,000 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 70,000 บาท 
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และ บริษทัยอ่ย ไดท้าํสญัญาเช่าอาคาร เพื,อใชเ้ป็นสาํนกังานสาขาภูเก็ต โดยมีรายละเอียดสญัญาเช่าดงันี(  
คู่สญัญา ผูเ้ช่า : บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั 

ผูใ้ห้เช่า : นายวินยั บุนนาค 

ลกัษณะของสญัญา สญัญาเช่าอาคาร เลขที, 1/127 ถ.เทพกระษตัรี ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 

วนัที,ทาํสญัญาเช่า 1 มีนาคม 2558 

อายขุองสญัญาเช่า อาย ุ3 ปี เริ,ม 1 มีนาคม 2558 – 28 กุมภาพนัธ์ 2561 

อตัราค่าเช่า เดือนละ 12,500 บาท 
สิทธิการเช่าจ่ายล่วงหนา้ 450,000 บาท  
ผูเ้ช่าวางเงินประกนั 25,000 บาท 

 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสิทธิการเช่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากบั 2.10 ลา้นบาท 

 
สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึ,งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของ

งบการเงินรวมเท่ากบั 1.98 ลา้นบาท 
- เครื,องหมายการคา้ 
บริษทัมีเครื,องหมายการคา้เป็นของตนเองสาํหรับผลิตภณัฑบ์างประเภทโดยเครื,องหมายการคา้ที,สาํคญัของบริษทั

ไดแ้ก่ 
เครื/องหมายการค้า ผลติภณัฑ์ สถานะ 

ENV-SAFE � เครื,องฟอกอากาศและ หนา้กากกรองฝุ่ น �  จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ มีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัที,จดทะเบียน  
( ตั(งแต่ปี 2548 ถึง ปี 2558) และอาจต่ออายไุดทุ้กๆ 10 ปี  

� รองเทา้นิรภยั หมวกนิรภยั ชุดกนัเปื( อน
นิรภยั 

�  จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ มีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัที,จดทะเบียน 
 (ตั(งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

� ถุงมือนิรภยั หนา้กากกนัสารเคมี 
หนา้กากกนัฝุ่ นละออง 

�  จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ มีอาย ุA? ปี นบัแต่วนัที,จดทะเบียน  
(ตั(งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2561) และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

� เครื,องทาํนํ( าเสียให้บริสุทธิa  เครื,องทาํนํ(า
บริสุทธิa  เครื,องควบคุมมลพิษทางนํ( า 
เครื,องทาํให้ระเหิดหรือระเหย 

� จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ มีอาย ุA? ปี นบัแต่วนัที,จดทะเบียน  
(ตั(งแต่ปี 2553 ถึง ปี 2563) และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 

SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั
สารพิษ และหมวกนิรภยั   

� จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ มีอาย ุ10 ปี นบัแต่วนัที,จดทะเบียน  
(ตั(งแต่ปี 2550 ถึง ปี 2560) และอาจต่ออายไุดทุ้ก ๆ 10 ปี 
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 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย 

 สาํหรับกรณีที,มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตาม
สัดส่วนการถือหุ้น  และหากบริษทัย่อยมีการดาํเนินธุรกิจที,กระทบต่อบริษทัอย่างมีนัยสําคญั บริษทัจะกาํหนดวิธีการ
ควบคุมดูแล เช่น การกาํหนดเรื,องที,จะตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  
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หนา้ที, 32 
 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที,อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของ

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที,อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที,มีจาํนวนสูงกวา่

ร้อยละ # ของส่วนของผูถื้อหุน้ 

15. ข้อพพิาททางกฎหมาย 
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ข้อมูลทั	วไป 

ชื,อบริษทั 
ชื,อบริษทั (ภาษาองักฤษ) 
ชื,อยอ่ 

: 
: 
: 

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

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

ทุนชาํระแลว้ : 202,499,982.00 บาท (หุน้สามญั 202,499,982 หุน้) มูลค่าหุน้ละ I บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกิจ : จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม  
และจัดจาํหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี,ยวกับระบบบําบัดนํ( าเพื,อ
อุปโภค และบริโภค 

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

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

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

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

เลขทะเบียนบริษทั : 0107551000088 

เวบ็ไซตบ์ริษทั : www.pdgth.com 

เลขานุการบริษทั : 
 

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

นกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 

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

ขอ้มูลบริษทัยอ่ย 
 

 

 

 

 

 

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

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

ชื	อ สถานที	ตั�งของบุคคลอ้างองิอื	น ๆ 

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

ผูส้อบบญัชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดทิ จาํกดั 
เลขที, 100/31-32, ชั(น 16 100/2 อาคารวอ่งวานิชคอมแพลก็ซ์ บี พระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศพัท ์0-2645-0101, โทรสาร 0-2645-0110, เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ที,ปรึกษากฏหมาย : บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต์ 
546 อาคารยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั(น 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตจุกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512, 0-2513-1976, โทรสาร 0-2938-1247, 0-2938-1957   
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ส่วนที� 2 

การจัดการและการกาํกบัดูแล 
7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  
1) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 250,999,978 หุน้    

มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 202,499,982 บาท 
2) บริษทัไม่มกีารออกหุน้ประเภทอื,นนอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
1) รายชื�อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีดงันี(   

ลําดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น ร้อยละ 

1 ครอบครัวหวังธํารง 85,974,578 42.46% 

  - นายชวลิต หวงัธาํรง 25,812,055 12.75% 

  - น.ส.ธญัธิดา หวงัธาํรง 19,431,379 9.60% 

  - นางเนาวรัตน์ หวงัธาํรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายชวลิต หวงัธาํรง) 19,626,661 9.69% 

  - นายธนัยา หวงัธาํรง 15,097,433 7.46% 

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

  - นางวรรณี หวงัธาํรง 727,050 0.36% 

2 ครอบครัวจารุตั8งตรง 39,066,250 19.29% 

  - นายอภิชาติ จารุตั(งตรง 28,640,000 14.14% 

  - นางอนญัญา จารุตั(งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธีรเดช จารุตั(งตรง) 8,551,250 4.22% 

  - นายธีรเดช จารุตั(งตรง 1,250,000 0.62% 

  - นายประเสริฐ จารุตั(งตรง 625,000 0.31% 

3 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 5,761,600 2.85% 

4 นายวิโรจน์ ตั8งสถาพรพงษ์ 3,637,500 1.80% 

5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,597,991 1.78% 

  - นายพรชยั ชุนหจินดา 1,648,129 0.81% 

  - นางเสาวนีย ์ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา) 875,646 0.43% 

  - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 590,296 0.29% 

  - น.ส.สวณี ชุนหจินดา 315,338 0.16% 

  - นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 168,582 0.08% 

6 นายอุเทน พฒันานิผล 3,100,000 1.53% 

7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 2,484,712 1.23% 

8 ครอบครัววงศ์ธนะเกียรติ 1,934,425 0.96% 

  นางนนัทิยา วงศธ์นะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายนายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ) 1,778,175 0.88% 

  นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 156,250 0.08% 

9 นายสุรชัย ฟองอมรกลุ 1,650,050 0.81% 

10 นายสุพจน์ อรุณวณิชย์พร 1,500,000 0.74% 

11 อื�นๆ 61,257,551 30.25% 

 รวม 202,499,982 100.00% 
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 2) สรุปรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร 31 ธันวาคม 2558 31 ธันวาคม 2559 เพิ�มขึ8น (ลดลง) 

กรรมการบริษัท 

1 ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  1,288,000  1,648,129 360,129 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง  24,490,560  25,812,055  1,321,495  

 คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  15,600,000  19,626,661  4,026,661  
3 นายธีรเดช จารุตั(งตรง  1,000,000  1,250,000  250,000  
 คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  6,830,999  8,551,250  1,720,251  
4 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 24,000 30,000  6,000  
5 นายนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล  24,000  30,000  6,000  

6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ  -   156,250 - 
 คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  1,422,540  1,778,175  355,635  
7 นายสนัติ เนียมนิล - - - 

8 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี  198,600  248,250  49,650  
9 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์  -   - - 

10 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา  134,000  168,582  34,582  

 คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ  696,000  875,646  179,646  
11 นายธนัยา หวงัธาํรง  12,000,000  15,097,433  3,097,433  

 คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 4,224,000 5,280,000  1,056,000 

ผู้บริหาร 

2 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา  600,000  750,000 150,000 

3 นายปโยธร มุง้ทอง  -   - - 
4 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล  -   - - 

หมายเหตุ :  
โดยมติที,ประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั( งที, 1/255I วนัที, JI สิงหาคม JKKI บริษทัไดอ้อกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ,มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Right Offering) ในอตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท กรรมการและผูบ้ริหาร ผูมี้รายชื,อ ณ วนักาํหนดรายชื,อผูถื้อหุ้น ไดรั้บสิทธิจองซื(อหุ้น
สามญัเพิ,มทุนดงักล่าว โดยหุ้นเพิ,มทุน PHOL เริ,มซื(อขายในวนัที, 11 ตุลาคม 2559 

 3) การกระจายการถือหุ้น 

 การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที, 30 ธนัวาคม 2559 ดงันี(  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั8งสิ8น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติไทย 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.24 1,472 199,981,150 98.76 

ผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว - - - - - - - - - 

รวม 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.24 1,472 199,981,150 98.76 
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 การกระจายการถือหุน้ตามอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที, 30 ธนัวาคม 2559 ดงันี(  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั8งสิ8น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุ้นที,ถือหุ้นเกินกวา่ 0.5% 22 152,890,649 75.50 1 2,484,712 1.23 21 150,405,937 74.27 

ผูถื้อหุ้นที,ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต่ไม่ตํ,ากว่า
หนึ,งหน่วยการซื(อขาย 

1,278 49,605,933 24.50 3 34,120 0.02 1,275 49,571,813 24.48 

ผูถื้อหุ้นที,ถือหุ้นตํ,ากวา่หนึ,งหน่วยการซื(อขาย 176 3,400 0.00 0 0 0.00 176 3,400 0.00 

รวม 1,476 202,499,982 100 4 2,518,832 1.25 1,472 199,981,150 98.75 

หมายเหตุ:  1) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีที,ผูถื้อหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีที,อยูไ่ม่ซํ( ากนัจะนบัเป็นคนละราย 

 2) ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุ้นสัญชาติต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที,ออกและจาํหน่ายแลว้ทั(งหมด 

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

การบริหารงานของบริษัท 

  - ไม่มี – 

  

 5) รายชื�อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 

 บริษัท ผล พาลาเดยีม จาํกดั 

 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที,ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าที,ตรา
ไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื,อผูถื้อหุน้ ดงันี(  

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 

3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 

  

 บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกดั 

 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที,ออกและเรียกชาํระแลว้ 10,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 1,000,000 หุน้ มูลค่าที,
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท โดยมีรายชื,อผูถื้อหุน้ ดงันี(  

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 999,997 99.9997% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง 1 0.0001% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 1 0.0001% 

4 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 1 0.0001% 

 รวม 1,000,000 100% 
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   บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) จาํกดั 

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

 

  7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

   1) ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซื8อหุ้นสามญัของบริษัท ครั8งที� 1 ที�จดัสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามญัเดมิ (PHOL-W1) 

มติที,ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ครั( งที, 1/255I วนัที,  JI สิงหาคม JKKI ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ,มทุนจาํนวนไม่เกิน ]^,]II,II_ หุ้น โดยมีมูลค่าที,ตราไวหุ้้นละ `.^^ บาท  เพื,อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทั 
ตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) ในอตัราส่วน ] หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ในราคาที,เสนอขายหุ้นละ J.^^ บาท 
และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามัญของบริษัท ครั( งที,  `(PHOL-W`) ในจํานวนไม่เกิน 
]^,]II,II_ หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม ของบริษทัที,จองซื(อหุ้นสามญัเพิ,มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่คิดมูลค่า ใน
อตัราส่วน ` หุน้สามญัใหม่ต่อใบสาํคญัแสดงสิทธิ ` หน่วย โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี(  

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

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื,อผูถื้อและโอนเปลี,ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: 2 ปี นบัตั(งแต่วนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ   

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที,ออก: 40,499,996 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 40,499,996 หุ้น 

วนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 31 ตุลาคม 2561 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ใชสิ้ทธิไดใ้นวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิ โดยผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะตอ้งแจง้ความจาํนงในการใช้
สิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วนัทาํการก่อนวนัใชสิ้ทธิในแต่ละครั( ง 
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สรุปข้อมูลการถือใบสําคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ของกรรมการและผู้บริหาร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 

ลาํดบั รายชื�อกรรมการและผู้บริหาร ได้รับจัดสรร 

(หน่วย) 

31 ธันวาคม 2559 

(หน่วย) 

เพิ�มขึ8น (ลดลง) 

1 ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา 338,129 - (338,129) 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง 6,321,495 - (6,321,495) 
3 นายธีรเดช จารุตั(งตรง 250,000 250,000 - 
4 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 6,000 6,000 - 
5 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 6,000 6,000 - 

6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 31,250 - (31,250) 
7 นายสนัติ เนียมนิล - - - 
8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 49,650 49,650 - 
9 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ - - - 

10 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 34,582 82 (34,500) 
11 นายธนัยา หวงัธาํรง 3,097,433 2,750,033 (347,400) 
12 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 150,000 150,000 - 
13 นายปโยธร มุง้ทอง - - - 
14 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล - - - 

หมายเหตุ:  จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที,ลดลงเนื,องจากมีการจาํหน่ายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ขอ้มูลสิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559 

 

2) ใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื8อหุ้นสามัญของบริษัท ครั8งที� 1 ที�จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท 

(PHOL ESOP-Warrant) 

  บริษทัจดัใหมี้โครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั ครั( งที, ` จดัสรรให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริษทั โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีวตัถุประสงค์เพื,อเป็นสิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลาที,ผา่นมา เพื,อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมใน
การเป็นเจา้ของบริษทั  เป็นการตอบแทนใหแ้ก่พนกังานที,มีความตั(งใจ ทุ่มเท และความเสียสละในการทาํงานให้แก่บริษทั 
และเพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยที,
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ครั( งที, 1/255I วนัที,  JI สิงหาคม JKKI ไดมี้มติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสาํคญั
แสดงสิทธิดงักล่าว โดยมีรายละเอียดใบสาํคญัแสดงสิทธิดงันี(  

ประเภทของใบสาํคญัแสดงสิทธิ   ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ที,จดัสรร
ให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ครั( งที, ` (ESOP-
Warrant) 

ชนิดของใบสาํคญัแสดงสิทธิ ชนิดระบุชื,อผูถื้อและไม่สามารถโอนเปลี,ยนมือได ้

อายใุบสาํคญัแสดงสิทธิ: g ปี นบัตั(งแต่วนัที,ออกและเสนอขาย 

จาํนวนใบสาํคญัแสดงสิทธิที,ออก: 8,000,000 หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัรองรับการใชสิ้ทธิ 8,000,000 หุ้น 
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วนัที,ออกใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 1 ธนัวาคม 2559 

วนัครบกาํหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิ: 30 พฤศจิกายน 2562 

อตัราการใชสิ้ทธิ: ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ 

ราคาการใชสิ้ทธิ 3.00 บาทต่อหุ้น 

ระยะเวลาการใชสิ้ทธิ 
และระยะเวลาการแจง้ความจาํนง 
ในการใชสิ้ทธิ: 

ครั( งที, ` : g^ พฤศจิกายน JK_^ ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ g^  
ครั( งที, J : g^ พฤศจิกายน JK_` ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ g^  
ครั( งที, g : JI พฤศจิกายน JK_J ใชสิ้ทธิไดร้้อยละ ]^ 

  

  7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัท 

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

 

ข้อมูลการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล 0.10 0.08 0.08 0.13 0.11 0.10 

เงินปันผลประจาํปี - 0.12 0.12 0.10 0.13 0.10 

หุน้ปันผล - - - 5 หุน้เดิม:1
หุน้ใหม่ 

หรือ 0.20 
บาท 

- - 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (0.08) 0.21 0.24 0.38 0.24 0.21 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ (%) - 94.42% 83.39% 114.39% 71.32% 93.54% 
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 นโยบายในการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทย่อย 

 สาํหรับบริษทัยอ่ย กาํหนดใหใ้ชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติที,บริษทัไม่มี
ความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื,อการลงทุนเพิ,มหรือขยายธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัยอ่ยเสนอให้ที,ประชุมผู ้
ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อยไม่ตํ,ากว่าร้อยละ ]^ ของกาํไรสุทธิหลงัจากหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตาม
กฎหมายแลว้ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัย่อยอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและความจาํเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบัน    

 

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร

สาํนกังานบริหารคุณภาพและ
พฒันาระบบ

กรรมการผูจ้ดัการ

สาํนกังานเลขานุการ

ฝ่ายขายกลุ่มสินคา้ 
SAFETY

ฝ่ายขายกลุ่มสินคา้ 
CE

ฝ่ายการตลาด ฝ่ายปฏิบตัิการ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน

สาํนกังานพฒันาธุรกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
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8.1 องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท 

 ขอ้บงัคบัของบริษทั จะพึงมีจาํนวนเท่าใดให้ที,ประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเป็นผูก้าํหนด  แต่จาํนวนกรรมการตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการ
จะเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้และมีกรรมการอิสระไม่น้อยกวา่ 3 คน ซึ, งเลือกตั(งและถอดถอนโดยที,ประชุมผูถื้อ
หุ้น ทั( งนี(  กรรมการไม่น้อยกว่าครึ, งหนึ, งของจาํนวนกรรมการทั( งหมด โดยกรรมการทั( งหมดของบริษทั ตอ้งเป็นผูที้,มี
คุณสมบัติตามที,กฎหมายกาํหนด (โปรดดูรายชื,อและประวติัของคณะกรรมการบริษทั เพิ,มเติมได้ที, เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเกี,ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษทั) 

 การแต่งตั(งกรรมการ  

• ใหที้,ประชุมผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเลือกตั(งกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี(  
(1) ผูถื้อหุน้รายหนึ,งมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสียง  
(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยู่ทั( งหมดตาม (1)  เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น

กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคน
เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้น
ตอ้งเลือกตั(ง โดยจะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ, งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวน
กรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั(ง  ในกรณีที,บุคคลซึ, งไดรั้บการเลือกตั(งในลาํดบัถดัลงมา มี
คะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้นตอ้งเลือกตั(ง ให้ประธานในที,ประชุมออก
เสียงเพิ,มขึ(นอีกเสียงหนึ,งเป็นเสียงชี(ขาด 

• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ, งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที,คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ,ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้รองประธานกรรมการมี
หนา้ที,ตามขอ้บงัคบัในกิจการ ซึ,งประธานกรรมการมอบหมาย 

• ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บุคคลเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระที,ยงัเหลืออยูข่องกรรมการที,ตนแทน 
โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนกรรมการ
ที,ยงัเหลืออยู ่

 การพ้นจากตาํแหน่ง 

• ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม กรรมการที,ออกตามวาระ
นั(นอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระหนึ,งก็ได ้

• นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย  หรือลาออก หรือขาด
คุณ  สมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามตามที,กฎหมายกาํหนด หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติให้ออก หรือศาลมี
คาํสั,งใหอ้อก 
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• กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื,นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที,ใบลาออกไป
ถึงบริษทั ทั(งนี(กรรมการซึ,งลาออกจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนบริษทัมหาชนจาํกดัทราบดว้ย
ก็ได ้

• ที,ประชุมผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียง ไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนผูถื้อหุ้นซึ, งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัได้
ไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถือ โดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย 
ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง ประเภทกรรมการ วนัที+เริ+มดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการครั(งแรก 

' 
" 
- 
Q 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา  

นายชวลิต หวงัธาํรง 
นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 
นายสนัติ เนียมนิล/' 

 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา/2 

นายธนัยา หวงัธาํรง/2 /3 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ  
กรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
13 มกราคม 2557 

10 พฤษภาคม 2559 
12 ตุลาคม 2558 
30 เมษายน 2556 
26 เมษายน 2559 
30 เมษายน 2556 

โดยมี นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั และเลขานุการบริษทั 

หมายเหตุ:  
/1 ลาํดบัที, Z นายสันติ เนียมนิล ได้รับการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อวนัที, -[ 
เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

/2 ลาํดบัที, 10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา และลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 เมษายน 2559  

/3 ลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั( งแรก เมื,อวนัที, 30 เมษายน 2556 และลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งเมื,อ
วนัที, 11 กนัยายน 2558 
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กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายชวลิต หวงัธาํรง ลงลายมือชื,อร่วมกบั นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
และประทบัตราสาํคญัของบริษทั 

 ตามขอ้บงัคบับริษทั จาํนวนชื,อหรือกรรมการซึ,งจะลงชื,อเป็นสาํคญัผูกพนับริษทัไดน้ั(น ให้กรรมการสองคนลง
ลายมือชื,อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้
อาํนาจผกูพนับริษทั 

 คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผูห้นึ, ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื,นกระทาํการอยา่งใดอยา่ง
หนึ,งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆได ้

วาระการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัท 

 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งหนึ, งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที,จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้,สุดกบัส่วนหนึ,งในสาม กรรมการที,จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปี
แรก และปีที,สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(นให้จบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที,อยูใ่น
ตาํแหน่งนานที,สุดนั(น เป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ,งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั(งใหม่ได ้

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การ
บริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที,ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ภายใตก้รอบจริยธรรมที,ดีและ
คาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขอ้บังคับของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุนที,จดัตั(งขึ(นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 และแกไ้ขเพิ,มเติมโดย พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 มีอาํนาจหนา้ที,และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี(  

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติ
ที,ประชุมผูถื้อหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความ ซื,อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ 

2. กาํหนด หรือ เปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื,อผกูพนับริษทั 
3. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั ดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย กลยทุธ์และทิศทางที,กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื,อเพิ,มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งย ั,งยนื 

4. พิจารณาตดัสินใจในเรื,องที,มีสาระสาํคญัเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการ
บริหาร และรายการอื,นใดตามที,กฏหมายกาํหนด 
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5. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละประเมินผลงานของผูบ้ริหารระดบัสูงใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที,กาํหนด และ
กาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสม 

6. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์  และแนวทางการบริหารจดัการความเสี,ยงอยา่งครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแล
การจดัการความเสี,ยงใหมี้ประสิทธิภาพ 

7. จดัให้มีระบบการรายงานผลการดาํเนินงานที,เกิดขึ(นจริงเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื,อการ
ติดตามและปรับปรุงแกไ้ขแผนงานและกลยทุธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม 

8. จดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอเหมาะสม เพื,อใหม้ั,นใจไดว้า่การทาํรายการต่างๆ ไดรั้บอนุมติัจาก
ผูมี้อาํนาจ มีการจดัทาํบญัชีที,ถูกตอ้ง ระบบต่างๆ สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของบริษทัไปใชใ้นทางมิ
ชอบ 

9. จดัใหมี้ระบบบญัชี รายงานทางการเงินและการสอบบญัชีที,เชื,อถือได ้
10. กาํกบั ดูแลและจดัการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที,อาจเกิดขึ(น รวมถึงรายการที,เกี,ยวโยงกนั 
11. กาํกบั ดูแล ใหมี้การปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั    
12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจัดทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับ

รายงานของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื,องสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที,ดี
สาํหรับกรรมการของบริษทัจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

13. คณะกรรมการอาจแต่งตั(งบุคคลอื,นใดให้ดาํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ 
หรืออาจมอบอาํนาจเพื,อใหบุ้คคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที,คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ, ง
คณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆ ได ้                  

8.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน - ท่าน ดงันี(  

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

' 
" 
- 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ/4 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นายสนัติ เนียมนิล/# 

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการตรวจสอบลาํดบัที, 2 เป็นกรรมการตรวจสอบที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถที,
หนา้ที,ในการสอบทานความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้ โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ทาํหนา้ที, เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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หมายเหตุ:  
/4 ลาํดบัที, ' รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,
ลาออก เมื,อวนัที, -[ เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

/5 ลาํดบัที, 3 นายสันติ เนียมนิล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อ
วนัที, -[ เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ - ปี ในกรณีที,กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบ
วาระการดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งแทนคงอยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระที,เหลือของกรรมการที,ลาออก  

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2560 วนัที, 28 กมุภาพนัธ์ 2560 ไดท้าํการทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี(  

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

ที,เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั(ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื,นที,ใดที,
รับผิดชอบเกี,ยวกบัตรวจสอบภายใน 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกตอ้งและ
ครบถว้น  

5. สอบทานและใหค้วามเห็นเกี,ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้ง
กบันโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ  รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง 
ที,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. สอบทานการบริหารความเสี,ยงของบริษทั 
7. พิจารณา คดัเลือกเสนอแต่งตั(ง เลิกจา้งบุคคลซึ,งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที,ไดรั้บความเห็นชอบ

จากสาํนกั ก.ล.ต. เพื,อทาํหนา้ที,สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั(งเขา้ร่วมประชุม
กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ ' ครั( ง 

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ, ง
รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ ' ครั( ง 
11. สอบทานรายงานที,เกี,ยวขอ้งการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
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8.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน - ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอยา่งนอ้ย " ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน - ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 
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- 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ/6 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นายชวลิต หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หมายเหตุ:  

/6 ลาํดบัที, 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน แทน รศ.ดร.เอก
จิตต ์จึงเจริญ ที,ลาออกจากตาํแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผล
วนัที, 10 พฤษภาคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

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

หน้าที+และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ตามกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีหนา้ที,สรรหาและคดัเลือกบุคคลเขา้ดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง และมีหน้าที, เสนอแนะความเห็นเกี,ยวกับการบริหาร
ผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,ออนุมติั หรือเพื,อเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 6/2558 วนัที, 12 ตุลาคม 2558 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั 
2. พิจารณาสรรหากรรมการที,มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษทั และกาํหนดคุณสมบติัที,

เหมาะสมของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแตผู่อ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป และหลกัเกณฑใ์นการสรรหาเพื,อ
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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3. พิจารณาทบทวนคุณสมบติัของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบติังานของกรรมการที,ครบกาํหนด
วาระ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 

4. กาํหนดวิธีการและกระบวนการในการพฒันาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดํารงตาํแหน่ง 
กรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 

5. กาํหนดหลกัเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย 
ผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป โดยนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเป็นผูอ้นุมติัค่าตอบแทน
ของผูบ้ริหารระดับสูงตั( งแต่ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขึ( นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยใหน้าํเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุน้เพื,ออนุมติั 

6. กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการประเมินผลผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 
7. พิจารณาเงื,อนไขการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที,บริษทัมี

การเสนอขายหลกัทรัพยที์,ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนกังาน ทั(งนี(  ตอ้งไม่มีกรรมการหรือพนกังานที,จะ
ไดรั้บจดัสรรหลกัทรัพยเ์กินกวา่ร้อยละหา้(5)  

8. ทาํหนา้ที,ชี(แจงตอบคาํถามเกี,ยวกบัค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
9. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง เพื,อนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั 
10. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุน้เป็นประจาํทุกปี 
11. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง ตามความจาํเป็นและ

ความเหมาะสม 
12. ปฏิบติัหนา้ที,อื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและที,กฎหมายกาํหนด หรือตามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 

 

8.4 คณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง กรรมการ 

กรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ซึ,งไดรั้บการแต่งตั(งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน # 
คน  

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง มีจาํนวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 
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นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา 
ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ /7 
นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ /k 

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง 
กรรมการบริหารความเสี,ยง  
กรรมการบริหารความเสี,ยง/กรรมการอิสระ 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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โดยมี ผศ.ดร.สรายทุธ์ นาทะพนัธ์ ดาํรงตาํแหน่งที,ปรึกษาคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  

และ นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
หมายเหตุ:   

/Z ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ที,เป็นผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีผล
ตั(งแต่วนัที, 10 กุมภาพนัธ์ 2557 เป็นตน้ไป 

/8 นพ.ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ กรรมการอิสระ ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ตามมติที,ประชุม คณะกรรมการ
บริษทั ครั( งที,1/2559 เมื,อวนัที, 18 มกราคม 2559 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

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

หน้าที+และความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี+ยง 

  ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 10/2559 วนัที, 21 ตุลาคม 2559 ไดพิ้จารณาทบทวนและมีมติอนุมติักาํหนด
ขอบเขต อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  ดงัต่อไปนี(  

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

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

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

8.5 คณะกรรมการบริหาร  

 คณะกรรมการบริหาร มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 
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นายชวลิต หวงัธาํรง 
นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา  
นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 
กรรมการบริหาร 

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหาร 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที+ของคณะกรรมการบริหาร 

 คณะกรรมการบริหารหมายรวมถึงประธานเจา้หนา้ที,บริหารมีอาํนาจหนา้ที,ในการบริหารงานในเรื,องที,เกี,ยวกบั
การดาํเนินงานตามปกติธุรกิจของบริษทั โดยมีขอบเขต อาํนาจหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
ดงัต่อไปนี(  

1. ดาํเนินการตามนโยบายที,คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมาย 
2. เป็นผูก้าํหนดยทุธศาสตร์ธุรกิจทั(งระยะสั(นและระยะยาว ดว้ยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั 
3. กาํกบัดูแล และอนุมติัเรื,องเกี,ยวกับการดาํเนินงานตามปกติของบริษทัตามอาํนาจหน้าที,ที,คณะกรรมการ

บริษทัมอบหมาย 
4. อนุมติัแต่งตั(งที,ปรึกษาดา้นต่างๆ ที,จาํเป็นต่อการดาํเนินงานของบริษทัโดยอยูภ่ายใตก้รอบงบประมาณที,ผา่น

การอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัในแต่ละปี 
 คณะกรรมการบริหารอาจมอบอาํนาจช่วงให้ผูบ้ริหารหรือบุคคลใดบุคคลหนึ,งมีอาํนาจดาํเนินการในเรื,องหนึ,ง
เรื,องใด หรือหลายเรื,องตามที,คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร การอนุมติัรายการของคณะกรรมการบริหารและ/หรือการ
มอบอาํนาจช่วงตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการที,เกี,ยวโยง หรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการที, 
คณะกรรมการบริหารมีส่วนไดเ้สียตามที,กาํหนดในขอ้บงัคบัของบริษทั และประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน โดยการ
อนุมติัใดๆ ตอ้งเป็นไปตามนโยบายและอาํนาจอนุมติัตามที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

8.6 ผู้บริหาร 

 ผูบ้ริหาร/9 มีจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดบั ชื+อ – สกลุ ตาํแหน่ง 

1 
2 
 

3 
 
 

4 
 

5 
6 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา/10 

 
นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา 
 
 
นายปโยธร มุง้ทอง 
 
นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ/11 

นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
กรรมการผูจ้ดัการ/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน/ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ/ 
ผู ้อ ํานวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุม
สภาพแวดลอ้ม/ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั    
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 

หมายเหตุ:   
/9 ผูบ้ริหารสี,รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าที,บริหาร เป็นไปตามโครงสร้างองค์กรของบริษทัที,ประกาศใช้เมื,อ
วนัที, Q มกราคม "##$ ประกอบดว้ยผูที้,ไดรั้บการแต่งตั(งให้ทาํหนา้ที,การบริหารจดัการดา้นต่างๆ 
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/10 ลาํดบั " นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา  ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, '/"##$ 
เมื,อวนัที, 'k มกราคม "##$  

/11 ลาํดบั 5 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ชื,อเดิมคือ นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกุล 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+และความรับผดิชอบประธานเจ้าหน้าที+บริหาร 

1. นาํองคก์รใหบ้รรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคด์า้นธุรกิจขององคก์ร ดงันี(  
 -  เป็นผูน้าํการกาํหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ธุรกิจทั(งธุรกิจทั(งระยะสั(นและระยะยาว 
 -  ควบคุมและกาํกบัผลการดาํเนินธุรกิจของบริษทัโดยภาพรวมในระดบักลยทุธ์และนโยบาย 
 -  เป็นผูน้าํในการแกไ้ขปัญหาและตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ที,สาํคญั 
 -  เป็นผูใ้หค้าํปรึกษา แนะนาํ ถ่ายทอดความรู้ดา้นนโยบายและกลยทุธ์ใหก้บับุคลากรระดบับริหารจดัการ

ของบริษทั 
2. ใหก้ารสนบัสนุนและกาํกบัดูแลโครงการดา้นการพฒันาองคก์รของบริษทั    
3. กาํกบัดูแลการบริหารและการดาํเนินแผนกลยทุธ์ธุรกิจต่างๆของบริษทั และบริษทัฯ ยอ่ย   

4. กาํกบัดูแลหน่วยงานกระบวนการหลกัของธุรกิจคือฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด และแผนนกจดัซื(อ ของบริษทัฯ   

5. ชี(นาํแนวทางที,จะช่วยใหบ้ริษทับรรลุผลสมัฤทธิW ดา้นวสิยัทศัน์  พนัธกิจ  กลยทุธ์  เป้าหมาย วตัถุประสงค ์

และผลลพัธ์ทางธุรกิจประจาํปีของ บริษทั        

6. ใหก้ารสนบัสนุนและอาํนวยการแก่คณะกรรมการบริษทั เพื,อใหส้ามารถดาํเนินภารกิจการกาํกบัดูแลบริษทั

อยา่งบรรลุผลสมัฤทธิW           

7. ใหก้ารสนบัสนุนการปฏิบติังานของคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ โดยเป็นผูช่้วยประสานงานระหวา่ง

คณะกรรมการชุดยอ่ยกบับุคลากรของบริษทั        

8. ใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั     

9. ให้คาํแนะนาํการพฒันาทุนมนุษยข์องบริษทัโดยการกาํหนดนโยบาย  และการดาํเนินงานต่างๆด้านการ
พฒันาบุคลากรโดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรที,มีศกัยภาพโดดเด่น (Talent) 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที+และความรับผดิชอบกรรมการผู้จดัการ 
1. รับผิดชอบ ดูแล บริหาร การดาํเนินงาน และ/หรือ การบริหารงานประจาํวนัของบริษทั รวมถึงการกาํกบัดูแล

การดาํเนินงานโดยรวม เพื,อให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ทางธุรกิจ เป้าหมายและแผนการดาํเนินงาน 
เป้าหมายทางการเงิน และงบประมาณของบริษทัที,ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั   

2. จดัทาํแผนธุรกิจ ตลอดจนจดัทาํงบประมาณที,ใชใ้นการประกอบธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจาํปี เพื,อ
ขออนุมติัและมีหนา้ที,รายงานความกา้วหนา้ตามแผนงานและงบประมาณที,ไดรั้บอนุมติัดงักล่าวต่อประธาน
เจา้หนา้ที,บริหาร  
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3. กาํหนดโครงสร้างองค์กร วิธีการบริหาร รวมถึงการคดัเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการเลิกจ้าง
พนกังาน และกาํหนดอตัราค่าจา้ง เงินเดือน ค่าตอบแทน โบนสั และสวสัดิการต่างๆ สาํหรับพนกังาน   

4. ติดตามและรายงานสภาวะ ฐานะของบริษทั เสนอแนะทางเลือกและกลยุทธ์ที,สอดคลอ้งกบันโยบายและ
สภาพตลาด  

5. ดูแลและควบคุมการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ของบริษทั        
 - งานบญัชีและการเงิน         
 - งานบริหารทรัพยากรมนุษย ์         
  - งานเทคโนโลยสีารสนเทศ        
 - งานคลงัสินคา้และจดัส่ง         
6. เป็นตวัแทนบริษทัตลอดจนมีอาํนาจมอบหมายในการติดต่อกบัหน่วยงานราชการและหน่วยกาํกบัดูแลอื,นๆ  
7. ดูแลติดต่อสื,อสารกบัสาธารณช่น ผูถื้อหุน้ ลูกคา้ และพนกังาน เพื,อเสริมชื,อเสียงและภาพพจน์ที,ดีของบริษทั  
8. ดูแลใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี 
9. มีอาํนาจ หน้าที,และความรับผิดชอบใดๆ ตามที,ไดรั้บมอบหมายหรือมอบหมายให้บุคคลอื,นปฏิบติังาน

เฉพาะอยา่งแทนได ้โดยการมอบอาํนาจช่วงและ/หรือ การมอบหมายดงักล่าวให้อยูภ่ายในขอบเขตแห่งการ
มอบอาํนาจตามหนงัสือมอบอาํนาจที,ใหไ้ว ้และ/หรือ ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดและอาํนาจอนุมติัของบริษทั
ที,กาํหนด  ทั( งนี(  การมอบหมายหรือมอบอาํนาจช่วงให้บุคคลใดบุคคลหนึ, งมีอาํนาจดาํเนินการแทนนั(น 
จะตอ้งไม่เป็นการอนุมติัรายการที,เกี,ยวโยง หรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อื,นใดกับ
บริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั หรือรายการที,มีส่วนไดเ้สีย ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที,เป็นไปตาม
นโยบายและหลกัเกณฑที์,คณะกรรมการบริษทักาํหนด 

สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี(  
เรื+อง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที+

บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

'. การอนุมติัแผนอตัรากาํลงัคน/แผนงานประจาํปี อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

". การกูเ้งิน และออกตราสารหนี(ต่อครั( ง อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือ
สาํคญัเกี,ยวกบัการเงินต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นตาราง
อาํนาจอนุมติัของบริษทั 

กรรมการผูมี้อาํนาจลง
นาม/ผูรั้บมอบอาํนาจ 

- - - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

- - - 

5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 โครงการลงทุนต่างๆ 
     5.2 การลงทุน/ร่วมทุนจดัตั(งบริษทัยอ่ย/ในเครือ 

 
เกิน 10 ลา้นบาท 

อาํนาจ 
คณะกรรมการบริษทั 

 
ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 

- 

 
ไม่เกิน  5 ลา้นบาท 

- 

 
ไม่เกิน  1 ลา้นบาท 

- 

6. การขายทรัพยสิ์น เกิน  2 ลา้นบาท ไม่เกิน  " ลา้นบาท - - 
7. การตดัหนี( สูญ เกิน  1 ลา้นบาท - ไม่เกิน   1 ลา้นบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท 
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เรื+อง คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที+

บริหาร 

กรรมการผู้จัดการ 

8.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหนึ,งคาํสั,งซื(อ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
9. การอนุมติัเครดิตแก่ลูกคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
10. การอนุมติัการขอซื(อ และใบสั,งซื(อสินคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
11. การอนุมติัสินเชื,อแก่ลูกคา้ - ไม่เกิน Q[ ลา้นบาท ไม่เกิน "[ ลา้นบาท ไม่เกิน '[ ลา้นบาท 
12. การจ่ายเงินทดรอง และรายการค่าใชจ่้ายอื,นที,
นอกเหนือจากค่าสินคา้และบริการ 

- ไม่เกิน # ลา้นบาท ไม่เกิน 5 แสนบาท ไม่เกิน 1 แสนบาท 

13. อาํนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที,กาํหนด - ไม่เกิน  # ลา้นบาท ไม่เกิน  1 ลา้นบาท ไม่เกิน  5 แสนบาท 
14. การอนุมติัการขอซื(อเพื,อใชง้านและซ่อมแซม
ทรัพยสิ์น 

- ไม่เกิน  # ลา้นบาท ไม่เกิน  " ลา้นบาท ไม่เกิน  ' ลา้นบาท 

  
 ทั( งนี(  การอนุมติัรายการขา้งตน้ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที,คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร 
ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ หรือบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) กบับริษทัหรือบริษทัย่อยของบริษทั (ตามนิยามในประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน) ยกเวน้เป็นการอนุมติั
รายการที,เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑที์,คณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึ, งการอนุมติัในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอ
ต่อที,ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั  และ/หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เพื,อ
พิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที,ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด 
 

8.7 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

8.7.1 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั(งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหน้าที,พิจารณาคดัเลือกบุคคลที,มีคุณสมบัติ
เหมาะสม ที,จะไดรั้บการเสนอชื,อคดัเลือกเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื,อทาํหนา้ที,กาํกบัดูแลกิจการและกาํหนด
นโยบายแผนการดาํเนินงานเพื,อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที,จะไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษทัจะตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา %k แห่งพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ."#-# ไม่มีลกัษณะที,แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที,จะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการใน
บริษทัที,มีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 89/3 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ข
เพิ,มเติม โดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. "#51  ประกอบ ประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ที, กจ.8/2553 เรื,อง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั มีผลใชบ้งัคบัตั(งแต่วนัที, 16 พฤษภาคม 2553 เป็นตน้ไป 

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

1. ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที,ตนถืออยูโ่ดยถือวา่หนึ,งหุน้เท่ากบัหนึ,งเสียง แต่ไม่มีการคูณ
ดว้ยจาํนวนกรรมการที,จะเลือกตั(ง 

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

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

กรณี แต่งตั(งกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ,งในสามของจาํนวนกรรมการทั(งหมดของผูข้ออนุญาตและตอ้งมีไม่ตํ,า
กว่าสามคน นอกจากคุณสมบัติทั,วไปตามขา้งตน้แลว้ยงัตอ้งมีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับกรรมการอิสระ ตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที, ทจ. 28/2551 เรื,อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที,ออกใหม่ ลงวนัที, 15 
ธนัวาคม 2551 ซึ,งแกไ้ขเพิ,มเติมโดยประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที, ทจ.4/2552 เรื,อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้
เสนอขายหุน้ที,ออกใหม่ (ฉบบัที, 2) ลงวนัที, 20 กมุภาพนัธ์ 2552 มีผลใชบ้งัคบัวนัที, 1 มีนาคม 2552 และที, ทจ. 15/2554 เรื,อง 
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที,ออกใหม่ (ฉบบัที, 5) ลงวนัที, 25 กรกฎาคม 2554 มีผลใชบ้งัคบัวนัที, 1 
สิงหาคม 2554 (ตามนิยามกรรมการอิสระ) และใหมี้คุณสมบติัเพิ,มเติมดงัต่อไปนี(  

� ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทั
ใหญ่บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
และไม่เป็น กรรมการของบริษทัจดทะเบียนที,เป็นบริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดับ
เดียวกนั 

� มีหนา้ที,ในลกัษณะเดียวกบัที,กาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยวา่ดว้ยคุณสมบติัและ
ขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

� มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทาํหนา้ที,ในฐานะกรรมการตรวจสอบ  ทั(งนี(  ตอ้งมีกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ, งคนที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะสามารถทาํหน้าที,ในการสอบทาน
ความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้

 ที,ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดคนหนึ, งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี,ของจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่
กึ,งหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,ถือโดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 
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 8.7.2 คุณสมบัตบุิคคลที+เข้ารับการพจิารณาแต่งตั(งเป็นกรรมการ 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดใ้ชแ้นวทางตามแนวทางปฏิบติัที,ดีในการสรรหาและแต่งตั(ง 
กรรมการ ของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบสาํคญั ดงัต่อไปนี(  

1) คุณลกัษณะของกรรมการในแต่ละคน 
พิจารณาและกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะบุคคลของผูที้,จะคดัเลือกเพื,อเสนอชื,อกรรมการในดา้นต่างๆ เช่น 

• ความมีคุณธรรมและความรับผดิชอบ 

• การตดัสินใจดว้ยขอ้มูลและเหตุผล 

• ความมีวฒิุภาวะ เป็นผูรั้บฟังที,ดีและกลา้แสดงความคิดเห็นที,แตกตา่งและเป็นอิสระ 

•  การทาํงานอยา่งมีหลกัการและมาตรฐานเยี,ยงมืออาชีพ 

• คุณลกัษณะอื,นๆ ที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความสาํคญั 
2) ความรู้ความชาํนาญที,ตอ้งการใหมี้ในคณะกรรมการ เพื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถกาํหนดกลยทุธ์ 

นโยบาย รวมทั(งกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ บญัชีและการเงิน, การ
บริหารจดัการองคร์วม, การบริหารความเสี,ยงและการจดัการในภาวะวกิฤต, กาํหนดวสิยัทศัน์และกลยทุธ์ 
ความเชี,ยวชาญเฉพาะดา้นอื,น รวมถึงความรู้ที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั เป็นตน้ 

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

3) ความหลากหลายของกรรมการ 
 นอกเหนือจากองค์ประกอบดังกล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนยงัอาจพิจารณา
กาํหนดแนวทางเกี,ยวกบัความหลากหลายของคุณสมบติัอื,นๆของกรรมการทั(งคณะ เช่น กรรมการจากกลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ต่างๆ และพื(นฐานการศึกษา อาย ุเพศ เป็นตน้ 

 8.7.3 วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัวา่เหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทั

หรือไม่ และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั(งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบั
โครงสร้างดงักล่าว เสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

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

พิจารณา  
4. ดาํเนินการเพื,อใหมี้การติดต่อสมัภาษณ์ผูที้,ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

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

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

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื,อโดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายยอ่ยมีโอกาสเสนอชื,อผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อ
แต่งตั(งเป็นกรรมการให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาที,
เพียงพอในการพิจารณากลั,นกรองตามกระบวนการที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

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

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

9. ในการเสนอชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื,อให้คณะกรรมการ
บริษทัในจาํนวนที,เหมาะสมเพื,อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอใหที้,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
ตามจาํนวนที,ตอ้งการแต่งตั(ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื,อและประวติักรรมการที,จะพิจารณาแต่งตั(งให้ผูถื้อ
หุน้ล่วงหนา้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี 

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

12. ในการเสนอรายชื,อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนที
ละคน เพื,อใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที,ประชุม 

13. จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กบักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทั
ครั( งแรก 

 เมื,อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ
เสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื,อลงมติแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป  เพื,อให้การสรรหากรรมการและผูบ้ริหาร
เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ไดก้าํหนดแนวทางการสรรหาดงันี(  

 กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะเป็นผูพิ้จารณากลั,นกรองบุคคลที,จะแต่งตั(งเป็นกรรมการ ไม่วา่
จะเป็นกรรมการที,เป็นตวัแทนของผูถื้อหุ้น หรือกรรมการอิสระ จากคุณสมบติั ทกัษะ ประสบการณ์ที,จะเป็นประโยชน์
สูงสุดแก่องคก์ร ซึ, งมีการทบทวนหลกัเกณฑเ์ป็นครั( งคราวตามความเหมาะสม หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง ทั(งนี(  การแต่งตั(ง
กรรมการแทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นรายบุคคล โดยการลงมติตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั มีสาระสาํคญัดงันี(  
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1. คณะกรรมการของบริษทัจะพึงมีจาํนวนเท่าใด ใหที้,ประชุมใหญ่ผูถื้อหุน้เป็นผูก้าํหนด แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ห้า
คน และกรรมการไม่นอ้ยกวา่กึ,งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมด ตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร 

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

 เลือกตั(ง 
 (2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยูท่ ั(งหมดตามขอ้ (1) เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือ หลายคนเป็น

 กรรมการก็ได ้แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคน
 เป็นกรรมการ ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุ้น
 ตอ้งเลือกตั(ง 

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

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

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื,นใบลาออกต่อบริษทั การลาออกมีผลนบัแต่วนัที,ใบลาออกไปถึง
บริษทั 

5. ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการวา่งลงเพราะเหตุอื,น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ เลือกบุคคล
คนหนึ,งซึ, งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามมาตรา %k แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 
"#-# เขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการจะเหลือนอ้ย
กว่าสองเดือน บุคคลซึ, งเขา้เป็นกรรมการแทนดงักล่าว จะอยู่ในตาํแหน่งกรรมการได ้เพียงเท่าวาระที,ยงั
เหลืออยู่ของกรรมการที,ตนแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ย
กวา่สามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,ยงัเหลืออยู ่

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

กรรมการอสิระ 

 คณะกรรมการบริษทัหรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการ
อิสระในคณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั(งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า ' ใน - ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด และมี
กรรมการอิสระอยา่งนอ้ย - คน 
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 หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของ
กรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และกฏหมาย
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์รวมถึงประกาศ ขอ้บงัคบั และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี(  

 คุณสมบัตขิองกรรมการอสิระ  

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งขึ(นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้น
ซึ,งเป็นผูที้,เกี,ยวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

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

9. ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของผูข้ออนุญาต 
 ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั(งให้เป็นกรรมการอิสระที,มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ,ง (1) ถึง (10) แลว้ กรรมการ

อิสระอาจไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจในการดาํเนินกิจการของผูข้ออนุญาต บริษทัใหญ่ 
บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของ  บริษทั โดยมีการ
ตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้

  ความในวรรคหนึ,งตามขอ้ 2, 4, 5 และขอ้ 6 ในส่วนที,กาํหนดให้พิจารณาคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
ของผูข้ออนุญาตในช่วงสองปีก่อนวนัที,ยื,นคาํขออนุญาตต่อสํานักงาน ให้ใชบ้ังคบักับคาํขออนุญาตที,ยื,นต่อ
สาํนกังานตั(งแต่วนัที, 1 กรกฎาคม 2553 เป็นตน้ไป 

  ในกรณีที,บุคคลที,บริษทั/ผูข้ออนุญาตแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที,มีหรือเคยมี
ความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที,กาํหนดตามวรรคหนึ, งขอ้ 4 หรือขอ้ 7 ให้
บริษทั/ผูข้ออนุญาตได้รับการผ่อนผนัขอ้ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทาง
วชิาชีพเกินมูลค่าดงักล่าว ก็ต่อเมื,อผูข้ออนุญาตไดจ้ดัให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษทัที,แสดงวา่ไดพิ้จารณา
ตามหลกัในมาตรา 89/7 แล้วว่า การแต่งตั( งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที,และการให้
ความเห็นที,เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยขอ้มูลต่อไปนี( ในหนังสือนัดประชุมผูถื้อหุ้นในวาระพิจารณา
แต่งตั(งกรรมการอิสระดว้ย  
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(ก) ลกัษณะความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ ที,ทาํให้บุคคลดงักล่าวมีคุณสมบัติไม่
เป็นไปตามหลกัเกณฑที์,กาํหนด 

(ข) เหตุผลและความจาํเป็นที,ยงัคงหรือแต่งตั(งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 
(ค) ความเห็นของคณะกรรมการของบริษทัในการเสนอใหมี้การแต่งตั(งบุคคลดงักล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

เพื,อประโยชน์ตามวรรคหนึ,ง ขอ้ 5 และขอ้ 6 คาํวา่ “หุน้ส่วน” หมายความวา่ บุคคลที,ไดรั้บมอบหมายจากสาํนกั
งานสอบบญัชี หรือผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผูล้งลายมือชื,อในรายงานการสอบบญัชี หรือรายงานการให้บริการทาง
วชิาชีพ (แลว้แต่กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั(น 

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

 การนําเสนอแต่งตั(งกรรมการโดยที+ประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

  คณะกรรมการบริหาร 

  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทาํหนา้ที,สรรหาและพิจารณาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมตาม
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหาบุคลากรที,มีศกัยภาพเพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นผูแ้ต่งตั(งคณะกรรมการบริหาร 

ข้อมูลเพิ+มเตมิที+เกี+ยวข้องกบัคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ในปี 2559 ไม่ปรากฎวา่มีกรรมการหรือผูบ้ริหารที,มีประวติัการทาํผิดทางกฎหมายเกี,ยวกบั  
1) การถูกพิพากษาวา่กระทาํผิดทางอาญา ยกเวน้ที,เป็นความผิดอนัเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดอื,นในทาํนองเดียวกนั 
2) การถูกพิพากษาใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลายหรือถูกพิทกัษท์รัพย ์
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8.8 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 

บริษทัฯ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการในอตัราที,เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงกบับริษทัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณากาํหนดนโยบายค่าตอบแทนสาํหรับกรรมการ 
และผู ้บริหารระดับสูงอันได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร และผู ้อ ํานวยการ พร้อมทั( งเสนอหลักการและข้อเสนอ
ค่าตอบแทนที,เหมาะสมสอดคลอ้งกับภาระหน้าที,รับผิดชอบ และโครงสร้างกระบอกเงินเดือนของบริษทั นําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง และนาํเสนอที,ประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทน
กรรมการเป็นประจาํทุกปี โดยมีหลกัการดงันี(  

 ?. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

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

2) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัหรือเงินปันผลที,จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้        
 
@. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูพิ้จารณาทบทวนค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงใน
รูปแบบของค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าที,บริหาร และผูอ้าํนวยการ เพื,อ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื,อพิจารณาอนุมัติ  โดยค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการทบทวนจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสมตามโครงสร้างค่าตอบแทนที,
เชื,อมโยงกบัผลดาํเนินงานของบริษทั สถานะทางการเงิน และพิจารณาเปรียบเทียบกับตลาดอุตสาหกรรม
เดียวกนั ไดแ้ก่  

 1) ขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที,ไดรั้บความเชื,อถือ  
2) อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ ค่าเฉลี,ยอตัราเงินเฟ้อ  
3) เชื,อมโยงกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั และผลงานของแต่ละบุคคลที,สอดคลอ้งกบัเป้าหมายและ
ภาระหนา้ที,รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนที+เป็นตวัเงนิ สําหรับปีสิ(นสุดวนัที+ 31 ธันวาคม 2559 

   บริษทักาํหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไวอ้ย่างชัดเจนและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยยดึถือแนวปฏิบติัในการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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และผลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2556 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รวมทั(งพิจารณาเปรียบเทียบ
แนวปฏิบติัในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกนั ในปี 2559 ที,ประชุมผูถื้อหุน้ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการที,เป็นตวัเงิน ดงันี(  

ก) ค่าตอบแทนรวมที,เป็นตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัในรูปของคา่เบี(ยประชุมและเงินโบนสั มีรายละเอียด
ดงันี(  

1. ค่าเบี(ยประชุม 

คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
เบี(ยประชุม/ครั(ง (บาท) 

ประธานกรรมการ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั 22,500 15,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย 18,000 12,000 

คณะกรรมการชุดยอ่ย หมายถึง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหาร 

2. โบนัสกรรมการ 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายค่าโบนสักรรมการโดยประเมินจากผลประกอบการของบริษทั ในปี 2559 บริษทั
นาํเสนอขออนุมติัต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น หลกัเกณฑ์การจ่ายโบนสักรรมการเพื,อให้เกิดแรงจูงใจในการ
สร้างมูลค่าเพิ,มแก่องคก์ร โดยแบ่งเป็น " ส่วน คือ 

ส่วนที, '.  อตัรา 2.5% ของเงินปันผลจ่ายแก่ผูถื้อหุน้  
ส่วนที, ".  อตัรา 10% ของกาํไรส่วนเพิ,ม ในกรณีที,มีกาํไรสุทธิมากกวา่ปี 2558 
โดยค่าเบี(ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 6 ลา้นบาท   

ทั(งนี(  กาํหนดหลกัเกณฑ์การจ่ายเช่นเดียวกบัปีที,ผ่านมา โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และ
กรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดยคิดตามสดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งจากที,
ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี หรือกรณีที,กรรมการไดรั้บแต่งตั(งระหว่างปีหรือแทนกรรมการที,ลาออก ยกเวน้ กรณี
กรรมการที,มีอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการนอ้ยกวา่ 2 เดือนไม่มีการจ่ายโบนสั 

3.  สิทธิประโยชน์อื+นๆ  -ไม่มี- 

ปี 2559 บริษทัจ่ายค่าตอบแทนกรรมการรวมเป็นจาํนวนเงิน 4,125,000 บาท ประกอบดว้ย ค่าเบี( ยประชุม 
3,315,000 บาท และโบนสักรรมการปี 2558 จาํนวน 810,000 บาท ซึ, งไม่เกินวงเงินงบประมาณ 6 ลา้นบาท ตาม
มติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 

 สาํหรับปี 2559 เนื,องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรให้
งดจ่ายโบนสักรรมการประจาํปี 2559  
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รายละเอียดการเขา้ร่วมประชุมและค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั ดงันี(   

ลําดับ รายชื+อกรรมการ 

ปี 2559 

จํานวนครั(งที+เข้าประชุม ค่าเบี(ยประชุม โบนัสกรรมการ /17 ค่าตอบแทนรวม 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ (บาท) (บาท)  (บาท) 

บริษทั ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหารความเสี,ยง บริหาร       

1 ศ.ดร.พรชยั  ชุนหจินดา 12/12  - - - - 270,000 127,895 397,895 

2 นายชวลิต  หวงัธาํรง  12/12  - 2/2 - 12/12 420,000 85,263 505,263 

3 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง  12/12  - - 6/7 - 288,000 85,263 373,263 

4 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 12/12 6/6 2/2 - - 306,000 85,263 391,263 

5 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 11/12 6/6 2/2 - - 261,000 85,263 346,263 

6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ 12/12  - - 7/7 - 264,000 85,263 349,263 

7 นายสันติ เนียมนิล/12 7/7  3/3 - - - 141,000 - 141,000 

8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี /13 12/12 - - - - 180,000 21,316 201,316 

9 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 12/12  - - 7/7 12/12 408,000 85,263 493,263 

10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา /14 8/8 - - 7/7 12/12 348,000 - 348,000 

11 นายธนัยา หวงัธาํรง /15 8/8  - - - - 264,000 63,947 327,947 

12 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ -  - - 7/7 12/12 84,000 - 84,000 

13 รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์/16 3/4 2/2 - - - 81,000 85,263 166,263 

รวม             3,315,000 810,000 4,125,000 

หมายเหตุ:  
/12 ลาํดบัที, 7 นายสันติ เนียมนิล ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทน รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์กรรมการที,ลาออก เมื,อวนัที, -[ 
เมษายน 2559 ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 5/2559 มีผลวนัที, 10 พฤษภาคม 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรก
ครั( งที, 6/2559 ในเดือนมิถุนายน 2559  
/13 ลาํดบัที, 8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ มีผลตั(งแต่วนัที, 12 ตุลาคม 2558 
/14 ลาํดบัที, 10 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา ไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 
เมษายน 2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรกครั( งที, 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559 
/15 ลาํดบัที, 11 นายธนัยา หวงัธาํรง เคยดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัครั( งแรก เมื,อวนัที, -[ เมษายน "##% และลาออกจากการดาํรงตาํแหน่งเมื,อ
วนัที, '' กนัยายน "##k และไดรั้บการแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่เพิ,ม ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2559 มีผลวนัที, 26 เมษายน 
2559 เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรกครั( งที, 5/2559 ในเดือนพฤษภาคม 2559  
/16 ลาํดบัที, 13 รศ.ดร.เสกศกัดิW  จาํเริญวงศ ์แจง้ความประสงคล์าออกจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั มีผลตั(งแต่ 1 พฤษภาคม 2559 
/17 โบนสักรรมการบริษทั ปี 2558 นาํมาจ่ายในเดือนพฤษภาคม ปี 2559 ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 
 

 

 ข) ค่าตอบแทนที, เป็นตัวเงินของผู ้บริหารของบริษัท ในรูปของเงินเดือนและโบนัสของบริษัทและ
 บริษทัยอ่ย 

 ในปี 2559 บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินใหผู้บ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมจาํนวน 
% คน เป็นจาํนวนเงินรวม 11.18 ลา้นบาท 
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                      หน่วย : ลา้นบาท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2559 ปี 2558 

จาํนวนราย จาํนวนเงนิ จาํนวนราย จาํนวนเงนิ 

เงินเดือน 6 8.64 % 8.21 
โบนสัและค่าบริหารงาน 6 2.12 % "."k 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 6 0.42 % [.Q' 

รวม  11.18  10.90 
 

 ในปี 2559 บริษทัจดัใหมี้โครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนกังาน โดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะ
ซื(อหุน้สามญัของบริษทั ที,ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื,อ
เป็นสิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในความสําเร็จของบริษทัใน
ช่วงเวลาที,ผา่นมา เพื,อใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบริษทั  และเพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมทาํงานให้แก่บริษทัในระยะยาว โดยมีรายชื,อกรรมการและผูบ้ริหารที,ไดรั้บการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ดงันี(  
ลาํดบั รายชื+อ ตําแหน่ง จํานวน 

ที+ได้รับจัดสรร 

ร้อยละของจํานวน 

ที+ออกและเสนอขาย 

คณะกรรมการบริษทั 

1 ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา ประธานกรรมการ 114,290 1.43% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ 114,285 1.43% 
3 นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ 114,285 1.43% 
4 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระ  114,285 1.43% 
5 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ 114,285 1.43% 
6 นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการอิสระ 114,285 1.43% 
7 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ 114,285 1.43% 

ผู้บริหาร 

1 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 400,000 5.00% 
2 นายพรศกัดิW  ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 400,000 5.00% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ 290,434 3.63% 
4 นายปโยธร มุง้ทอง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย 272,286 3.41% 
5 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 270,565 3.38% 
6 นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด 219,240 2.74% 

กลุ่มพนักงานระดบัหัวหน้างาน 5,347,475 66.85% 

รวม 8,000,000  
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8.9 บุคลากร 
 จาํนวนบุคลากร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั(งสิ(นจาํนวน 224 คน โดยมีรายละเอียดดงันี(  
 

หน่วยงาน จาํนวนบุคลากร 

ปี 2559 ปี 2558 

1. ฝ่ายบริหาร 6 6 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 0 
3. สาํนกังานบริหารคุณภาพและพฒันาระบบ 2 2 
4. สาํนกังานเลขานุการ 3 3 
5. ฝ่ายขาย 76 82 
6. ฝ่ายปฏิบติัการ 43 48 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 19 20 
8. ฝ่ายการตลาด 16 15 
9. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 7 6 
10.ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 5 5 

พนักงานบริษัทย่อย  

บจก. ผล พาลาเดียม  6 8 
บจก. ผล วอเตอร์ 37 19 
บจก.ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 3 5 

รวม 224 219 

 

ค่าตอบแทนพนักงาน 

พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,
ไม่ใช่ตวัเงิน ค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เบี(ยขยนั และ
สวสัดิการอื,นในรูปแบบที,เป็นตวัเงิน 

ค่าตอบแทนที,ไม่ใช่ตวัเงินที,สาํคญั ไดแ้ก่ กองทุนเงินสาํรองเลี(ยงชีพพนกังานซึ,งบริหารโดยบริษทัจดัการกองทุน
รับอนุญาต โดยปฏิบัติตามขอ้กาํหนดของพระราชบัญญติักองทุนสํารองเลี( ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอตัราเงินสะสมของ
พนกังานจะสูงขึ(นตามอายกุารปฏิบติังาน นอกจากนี(  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้พนกังานใชสิ้ทธิในการเลือกหรือเปลี,ยนแปลง
นโยบายการลงทุนที,เหมาะสมกับตนเองและระดับความเสี,ยงที,ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกาํหนดให้เลือกหรือ
เปลี,ยนแปลงนโยบายการลงทุนไดปี้ละ 2 ครั( ง การจดัทาํประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพกลุ่มให้กบัผูบ้ริหารและพนกังาน 
ซึ,งวงเงินผลประโยชน์พนกังานแต่ละคนจะแตกต่างกนัไปตามอายขุองพนกังาน และระดบัความเสี,ยงของการปฏิบติังานแต่
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ละตาํแหน่งงาน นอกจากนี(  บริษทัยงัให้ค่าตอบแทนแก่พนกังานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนกังานทั(งระดบัปริญญา
ตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใชจ่้ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั(งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และ
ภายนอกองคก์รอยา่งเหมาะสม 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัมีผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,ไม่ใช่
ตวัเงินรวม 103.75 ลา้นบาท และปี 2558 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 95.08 ลา้นบาท  

การเปลี+ยนแปลงจาํนวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที,ผา่นมา 
ปี 2559 มีพนกังานลาออก 61 คน และมีพนกังานใหม่ 66 คน 
ปี 2558 มีพนกังานลาออก 35 คน และมีพนกังานใหม่ 41  คน 
ปี 2557 มีพนกังานลาออก 42 คน และมีพนกังานใหม่ 33 คน 

 

ข้อพพิาทด้านแรงงานที+สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที+ผ่านมา 
- ไม่มี  

   

  นโยบายการพฒันาบุคลากร 

  บริษทัให้ความสําคญัในเรื,องของการพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื,อง เพื,อเพิ,มศกัยภาพของพนกังานในการที,จะ
ดาํเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และเพื,อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถ
แข่งขนัไดใ้นระดบัสากล โดยบริษทัมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน เพื,อเพิ,ม
ความรู้ความสามารถและทักษะในการทาํงานด้านต่างๆ แนวทางการพฒันาบุคลากรของบริษทั สามารถดูรายละเอียด
เพิ,มเติมไดใ้นรายงานความยั,งยนื 2559 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

การกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

คณะกรรมการบริษัท  ตระหนกัถึงความสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจตามหลกับรรษทัภิบาลที,ดี จดัให้มี “นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ” เพื,อส่งเสริมหลกัธรรมาภิบาล โปร่งใสและตรวจสอบได ้และมีความมุ่งมั,นพฒันาการกาํกบัดูแล
กิจการที,ดีขององคก์ร โดยยดึถือคุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัสิ,งที,ดีงามเป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมโดยส่วนรวม เป็นองคก์รที,ดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอย่างเสมอภาค
และยติุธรรม มุ่งเนน้การสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื,อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ั,งยนื ส่งเสริมการปฏิบติังานที,เป็นเลิศ 
มีการติดตาม โดยกาํหนดใหมี้การพิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี เพื,อให้มีความทนัสมยัต่อ
สภาพการณ์ดาํเนินธุรกิจ สอดคลอ้งกบักฎเกณฑ์ และกฎระเบียบที,มีการเปลี,ยนแปลง และควบคุมดูแลให้บริษทัดาํเนิน
ธุรกิจภายใตห้ลกัเกณฑ์การกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และระเบียบปฏิบติัของ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหลกัเกณฑ ์
ASEAN CG Scorecard ซึ, งไดจ้ดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื,อใชเ้ป็นแนวปฏิบติัที,ดีของ
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน    

การดาํเนินงานนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที ด ี

คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 7/2559 เมื,อวนัที, 20 กรกฎาคม 2559 มีมติ
อนุมติัใหป้รับปรุงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั ในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการที,สาํคญัไดแ้ก่  

� ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครั( งมีกรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการทั(งหมดจึงครบองคป์ระชุม สนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัควรเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 
ของจาํนวนการประชุมทั(งหมดในแต่ละปี และกาํหนดองคป์ระชุมขั(นตํ,า ณ ขณะลงมติตอ้งมีกรรมการไม่
นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที,เขา้ประชุม โดยการลงมติในที,ประชุมใหถื้อมติของเสียงขา้งมากตาม
ขอ้บงัคบับริษทั 

� กาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื,นของกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษทั และ
บริษทัยอ่ยที,มิใช่บริษทัจดทะเบียน ไม่เกิน 5 บริษทั เพื,อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร และนโยบาย
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหารระดบัสูงตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ
ตามที,คณะกรรมการมอบหมาย 

 

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชั,นของบริษทัและบริษทัยอ่ย เมื,อวนัที, 23 กมุภาพนัธ์ 2559 ภายใตห้ลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของบริษทั พร้อมทั(ง
ปรับกระบวนการเพื,อขอรับรองการเป็นสมาชิก โครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตในทุก
รูปแบบ (CAC: Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption)  เพื,อสร้างความเชื,อมั,นแก่ ผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ทุกกลุ่ม 
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คณะกรรมการบริษทั ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 4/2559 เมื,อวนัที, 18 เมษายน 2559 ไดท้าํการ
ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจ เพื,อให้ผูร่้วมดาํเนินธุรกิจกบักลุ่ม
บริษัทฯ กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน ตลอดจนผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายที,เกี,ยวข้องร่วมมือกันปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณธุรกิจ ดว้ยความมุ่งมั,น สร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวเพื,อการเจริญเติบโตอยา่งย ั,งยนื 

ทั( งนี(  บริษทั ได้เผยแพร่นโยบายการกาํกับดูแลกิจการที,ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ทั( งภาษาไทยและองักฤษ 
ภายใตห้ัวขอ้  “การกํากับดูแลกิจการ” เพื,อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบผ่านทางหนา้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั www.pdgth.com  อีกทั(งมีการเผยแพร่ให้แก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทราบผ่านช่องทางระบบสื,อสาร
ขอ้มูลอิเลค็ทรอนิกส์ภายในขององคก์ร 

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

บริษัท ได้จัดให้มีการส่งเสริมและสื,อสารข้อมูลให้แก่พนักงานทุกระดับทั,วทั( งองค์กรรับทราบผ่านทาง
ระบบสื,อสารขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส์ภายใน และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยมุ่งเนน้เสริมสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจเพื,อนําไปสู่การปฏิบัติตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทั( งนี(  
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามนโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการและติดตามผลการปฏิบติัอย่างสมํ,าเสมอ สําหรับในปี 2559 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที,การ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามนโยบายขา้งตน้ 

จากความมุ่งมั,นในการปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีส่งผลใหใ้นปี 2559 บริษทัไดรั้บรางวลัแห่งความ
ภาคภูมิใจ “PHOL” ดงันี(   

� บริษทั ไดรั้บการประเมินผลการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ดว้ยคะแนนเต็ม 100 คะแนน จาก
โครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA)  

� บริษทั ไดรั้บการจดัอนัดบัให้เป็น 1 ใน 80 บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ที,มี
คะแนนการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั “ดเีลศิ” (Excellent CG Scoring) หรือ “สัญลักษณ์ 5 ดาว”  จากผล
สาํรวจการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนรวม 601 บริษทั มีคะแนนเฉลี,ยโดยรวมเท่ากบั 78%  และ
ไดรั้บการจดัอนัดบัเป็น 1 ใน 22 Top Quartile ของกลุ่มบริษทัจดทะเบียนที,มีมูลค่าหลกัทรัพยท์างการตลาด
ระดบัตํ,ากวา่หนึ,งพนัลา้นบาท 

� บริษทั ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เมื,อวนัที, 14 

ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

� นอกจากนี(  บริษทัยงัไดร่้วมแบ่งปันประสบการณ์พฒันาและการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี แก่คณะ

ผูแ้ทนจากหน่วยงานกาํกบัดูแลตลาดทุนกมัพูชา โดยความร่วมมือของสาํนกังาน ก.ล.ต. (ไทย) และตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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คณะกรรมการบริษทั เชื,อมั,นวา่การยึดมั,นในหลกัธรรมาภิบาล จริยธรรมและคุณธรรมในการดาํเนินธุรกิจจะ
ช่วยเสริมสร้างมูลค่าเพิ,มแก่กิจการในระยะยาว และมุ่งมั,นพฒันายกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ตามมาตรฐาน ASEAN CG Scorecard และปรับปรุงพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอยา่งต่อเนื,อง โดยมีการติดตามและจดัทาํ
รายงานเพื,อรายงานการดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของบริษทัในปี 2559 มีสาระสาํคญัดงันี(  

หมวดที  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

 บริษทั ให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี โดยคาํนึงถึงความสาํคญัในสิทธิพื(นฐานต่างๆ ของผูถื้อหุ้น 
ในฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย ์และผูถื้อหุ้นหรือเป็นเจา้ของบริษทั ดว้ยวิธีการตามมาตรฐานที,เป็นที,ยอมรับและเชื,อถือได ้ 
ส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดใ้ช้สิทธิที,ครอบคลุมสิทธิพื(นฐานทางกฎหมาย เช่น การซื(อ ขาย โอน หลกัทรัพยที์,ตนถืออยู่อย่างเป็น
อิสระ สิทธิในการได้รับส่วนแบ่งผลกาํไรจากกิจการในรูปแบบต่างๆ  การได้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างเพียงพอ  การเขา้ร่วม
ประชุมเพื,อใชสิ้ทธิออกเสียงในที,ประชุมผูถื้อหุ้น เพื,อแต่งตั(งหรือถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั(ง
ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี การจดัสรรกาํไรจ่ายเงินปันผล  การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การเสนอ
ชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับการเลือกตั(งเป็นกรรมการบริษทั การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดแ้สดงความคิดเห็นในที,ประชุมอยา่งเป็นอิสระ
รวมถึงการร่วมตดัสินใจในเรื,องสําคญัที,มีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  เช่น การแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บงัคบัของบริษทั  ทั(งนี(  ผูถื้อหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที,ถืออยู ่ โดยแต่ละหุ้นมีสิทธิออกเสียงหนึ,งเสียง และ
ไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุ้นรายอื,น อีกทั( งสิทธิอื,นใดของผูถื้อหุ้นตามที,พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ หรือกฎหมายอื,นที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด 

  นอกเหนือจากสิทธิพื(นฐานต่างๆ ตามกฎหมายที,ไดก้ล่าวไวข้า้งตน้แลว้ บริษทัยงัไดด้าํเนินการในเรื,องคุม้ครองสิทธิ
ของผูถื้อหุน้และอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ในการใชสิ้ทธิเรื,องต่างๆ ที,ผูถื้อหุน้ควรไดรั้บ ดงันี(  

  การจดัประชุมผู้ถือหุ้น   
 บริษทักาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละครั( ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนับแต่วนัสิ(นสุดรอบปีบญัชีของ
บริษทั เพื,อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที,ผ่านมา และ
ในกรณีที,มีความจาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ,งเป็นเรื,องที,กระทบหรือเกี,ยวขอ้งกบัผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น 
หรือเกี,ยวขอ้งกบัเงื,อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที,ใชบ้งัคบัที,ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัจะเรียกประชุม
วสิามญัผูถื้อหุน้เป็นกรณีไป   

 ในระหวา่งปี 2559  บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั( งที, 1/2559 เมื,อวนัที, 29 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมของบริษทั โดยมีวตัถุประสงค์ในการเพิ,มทุนจดทะเบียนจาํนวน 88,999,992 บาท  เพื,อ 1) การออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ,มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) 2) การออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญั
ของบริษทั ครั( งที, 1 เพื,อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัที,จองซื(อหุน้สามญัเพิ,มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น (PHOL-W1) และ 
3) การออกและจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามัญของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทั ครั( งที,  1 
(ESOP-Warrant) โปรดดูรายละเอียดที,แสดงไวใ้นหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้”  
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ในปี 2559 บริษทั จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 เมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมของบริษทั
เลขที, 1/11  ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จังหวดัปทุมธานี 12150  มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และผูบ้ริหาร เขา้ร่วม
ประชุมคิดเป็นร้อยละ 100  ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist จดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุน
ไทย เพื,อความน่าเชื,อถือ โปร่งใส ตรวจสอบระหว่างกัน ตามภารกิจที,ได้รับมอบหมายจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(สาํนกังาน ก.ล.ต.) ในฐานะองคก์รตวัแทนผูถื้อหุน้รายบุคคล ดงันี(   

  ก่อนวนัประชุม 

  บริษทั จัดเตรียมเอกสารการประชุมที,มีขอ้มูลครบถว้นในสาระสําคญัสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทั แจง้ข่าวต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื,อเผยแพร่ให้ผูถื้อหุ้นรับทราบทนัทีภายหลงัจากที,คณะกรรมการบริษทัมี
มติกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ระเบียบวาระการประชุม วนักาํหนดสิทธิ (Record Date) ในการเขา้ประชุมและรับเงินปัน
ผล วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ และการจ่ายเงินปันผล พร้อมกบัเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัเพื,อให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ
ถึงสิทธิและวางแผนการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามกาํหนดการ  

y. บริษทั เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบแต่ละวาระการประชุมอย่างชัดเจน ซึ, ง
ระเบียบวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ประกอบดว้ยเรื,องพิจารณาตามที,กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 
หมวดที, 5 ว่าดว้ยเรื,องการประชุมผูถื้อหุ้น โดยการพิจารณาในแต่ละวาระประกอบดว้ย วตัถุประสงค์และเหตุผล การแสดง
ความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมชี(แจงสิทธิของผูถื้อหุ้นในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุ้นระบุไวอ้ยา่ง
ชดัเจน 

3. บริษทั มอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั “TSD”  ซึ, งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพย์
ของบริษทั เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมรายละเอียดขอ้มูลประกอบวาระการประชุมครบถว้น ส่งแก่ผูถื้อหุ้น
เป็นการล่วงหน้าก่อนวนัประชุม 26 วนั ตั(งแต่วนัที, 4 เมษายน 2559 ในกรณีถา้มีผูถื้อหุ้นชาวต่างชาติจะจดัส่งหนังสือเชิญ
ประชุมฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกบัเอกสารขา้งตน้  และเผยแพร่ขอ้มูลหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้นทั(งฉบบัภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และหนงัสือมอบฉันทะ บนเวบ็ไซตข์องบริษทัล่วงหนา้ 30 วนั ตั(งแต่วนัที, 25 
มีนาคม 2559 ก่อนจดัส่งหนังสือนัดประชุมเพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาขอ้มูลประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อน
ไดรั้บขอ้มูลดงักล่าวในรูปแบบเอกสารที,จดัส่งตามมาอยา่งละเอียด  พร้อมทั(งประกาศลงโฆษณาหนงัสือพิมพต์่อเนื,องเป็นเวลา 
3 วนัติดต่อกนั เพื,อบอกกล่าวเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้เพียงพอสาํหรับการเตรียมตวัก่อนเขา้ร่วมประชุม 

4. บริษทั อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที,มีความประสงค์จะรับรายงานประจาํปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถ
ติดต่อขอรับผ่านช่องทางต่างๆ ทั( งทาง E-mail โทรศัพท์ โทรสาร และซองจดหมายธุรกิจตอบรับ ซึ, งบริษทัไดจ้ดัส่งให้ทาง
ไปรษณียใ์นทนัทีที,ผูถื้อหุน้ร้องขอพร้อมทั(งจดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย 

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที,ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัหรือบุคคลใดๆ ที,ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที,ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ทั(งนี(  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉันทะทั(ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ และบริษทัไดจ้ัดให้มีอากรแสตมป์ไว้
บริการผูถื้อหุน้สาํหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะในวนัประชุมอีกดว้ย  

6. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 
เป็นเวลา 90 วนั ตั(งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธนัวาคม 2559 เพื,อให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณาตามหลกัเกณฑที์,บริษทั
กาํหนด และแจง้แก่ผูถื้อหุ้นทราบในวนัประชุมวา่เป็นวาระที,เสนอโดยผูถื้อหุ้นและหากไม่บรรจุวาระดงักล่าวจะชี(แจงให้ทราบ 
อยา่งไรก็ตามไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระในการประชุมครั( งนี(  นอกจากนี(  ยงัให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นเสนอชื,อบุคคลเพื,อพิจารณาเลือกตั(ง
เป็นกรรมการบริษทั ตามหลกัเกณฑที์,บริษทักาํหนด ในช่วงเวลาเดียวกนั แต่ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอชื,อบุคคลเพื,อเลือกตั(ง
เป็นกรรมการ  

ทั(งนี(  บริษทัไดน้าํหลกัเกณฑก์ารเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเขา้รับเลือกตั(งเป็นกรรมการ
บริษทั และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัภายใตห้มวด “นกัลงทุนสมัพนัธ์”  

7. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้า ที,ตอ้งการให้ชี( แจงในประเด็นของระเบียบวาระที,นําเสนอ
ล่วงหนา้มาถึงบริษทัภายในวนัที, 22 เมษายน 2559   

8. บริษทั จดัให้มีช่องทางติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือในกรณีที,มีขอ้สงสัย โดยส่ง E-mail มาที, cs@pdgth.com 
หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสารหมายเลข 02-791 0100 เพื,อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั(งเป็นการ
รักษาสิทธิประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งเตม็ที, 

 
 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทั สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในที,ประชุมผูถื้อหุ้น โดยอาํนวยความสะดวกแก่ผู ้
ถือหุ้นที,มาประชุม และดาํเนินการประชุมอยา่งโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิด
หรือริดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ รวมทั(งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเตม็ที, 

1.  สนบัสนุนให้กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชีของบริษทั เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งพร้อมเพรียงเพื,อ
ตอบคาํถามและรับทราบความเห็นของผูถื้อหุ้น ซึ, งในปี 2559 ประธานกรรมการและกรรมการจาํนวน 9 คน ซึ, งคิดเป็นร้อยละ 
100 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,เขา้ร่วมประชุม โดยประธานกรรมการและประธานกรรมการชุดยอ่ยทุกคณะเขา้ร่วมประชุม  

2.  การอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้/นกัลงทุนเขา้ร่วมประชุม ดงันี(  
    - แสดงแผนผงัที,ตั(งสถานที,ประชุมที,สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสาํรองที,จอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
    - จดัรถบริการรับ-ส่งผูถื้อหุน้ที,เขา้ร่วมประชุม ณ บริเวณลานจอดรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื,อความสะดวก 
    - กาํหนดจุดบริการลงทะเบียนทั(งมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ (จุดตรวจเอกสาร) อยา่งเหมาะสม มีเจา้หนา้ที,ของ 

บริษทั ใหก้ารตอ้นรับ ดูแลอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ 
 - จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที,ผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้าย  
   - เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั,วโมงก่อนการประชุม และยงัเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นที,มาลงทะเบียน

ภายหลงัที,เปิดประชุมแลว้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที,ไดเ้ขา้ร่วมประชุม (ยงัไม่ไดล้ง
มติ) 

   - ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพและความรวดเร็ว  
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   - ใชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้นในการลงทะเบียนและการนบัคะแนน เพื,อให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ 

   - การรับรองแก่ผูถื้อหุน้ที,มาเขา้ร่วมประชุมใหไ้ดรั้บความสะดวกอยา่งเหมาะสม  
3.  การชี(แจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ และวิธีการนบัคะแนนเสียงเพื,อการลงมติ

ในแต่ละวาระ การประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระ และโปร่งใสตรวจสอบได ้  
 4.  การให้สิทธิผูถื้อหุ้นที,มาเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากประธานในที,ประชุมเปิดการประชุมแลว้สามารถออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นวาระที,อยูร่ะหวา่งการพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั(งแต่วาระที,ไดเ้ขา้ประชุมเป็น
ตน้ไป เวน้แต่ที,ประชุมผูถื้อหุน้จะมีความเห็นเป็นอยา่งอื,น 

5.  ในการประชุมผูถื้อหุ้น บริษทัได้พิจารณาระเบียบวาระประชุมตามลาํดบัตามที,ได้กาํหนดไวใ้นหนังสือนัด
ประชุมที,ไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้าแลว้ ซึ, งการนาํเสนอวาระชี(แจง ความเป็นมา เหตุผล ความจาํเป็นและขอ้เสนอต่อที,ประชุม 
โดยไม่มีการเปลี,ยนแปลงลาํดบัวาระดงักล่าว และไม่มีการเพิ,มวาระประชุม หรือเปลี,ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัใดๆ โดยไม่แจง้ผูถื้อ
หุน้ทราบล่วงหนา้  

6.   วาระจ่ายเงินปันผลประจาํปี มีการระบุนโยบายการจ่ายเงินปันผล อตัราเงินปันผลและจาํนวนเงินปันผลที,เสนอ
จ่ายโดยเปรียบเทียบกบัการจ่ายเงินปันผลในปีที,ผ่านมา และวนัที,จ่ายเงินปันผล พร้อมเหตุผลและขอ้มูลประกอบการพิจารณา 
ทั(งนี(  การจ่ายเงินปันผลประจาํปี ผูถื้อหุน้จะไดรั้บเงินปันผลภายใน 30 วนัหลงัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 

7.   แต่งตั(งกรรมการที,ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระซึ, งไดร้ะบุขอ้มูลประวติัยอ่ของบุคคลที,ถูกเสนอชื,อเพื,อเขา้รับ
เลือกตั(งให้ดาํรงตาํแหน่ง/กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ, ง รวมถึงขอ้มูลอื,นที,กี,ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา ทั(งนี(  ก่อนเริ,มการพิจารณาวาระเลือกตั(งกรรมการดงักล่าว  กรรมการที,ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  และไดรั้บการ
เสนอชื,อให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ, งไดอ้ออกจากห้องประชุมไป เพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดงความ
คิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั(งกรรมการเป็นรายบุคคลไดอ้ยา่งอิสระ และบริษทัไดเ้ก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นทุกรายที,
เขา้ประชุม เฉพาะที,ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคล เพื,อความสะดวกรวดเร็ว และจะเก็บบตัรเห็นดว้ยที,เหลือทุกใบ
หลงัเสร็จสิ(นการประชุมแลว้ 

8. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี( แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบขอ้มูลจาํนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละ
ประเภท โดยแบ่งเป็นเบี( ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที,ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นคณะกรรมการชุดย่อย 
ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑก์ารพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ,งไดท้าํการชี(แจงอยา่งละเอียดไวใ้นรายงานประจาํปี 
 9. วาระแต่งตั(งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีการระบุถึงผูส้อบบญัชีที,ถูกเสนอชื,อเพื,อแต่งตั(งให้
เป็นผูส้อบบญัชี/กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูส้อบบญัชี จาํนวนปีที,ทาํหนา้ที,ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงขอ้มูลอื,นที,เกี,ยวขอ้ง
เพื,อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 
 10.  ในการประชุม ประธานที,ประชุมจดัสรรเวลาอยา่งเพียงพอ เพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีสิทธิอยา่งเท่าเทียมกนั
ในการซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอย่างอิสระในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบัวาระการประชุมและการดาํเนินงานของบริษทั รวมถึง
การตอบคาํถามของผูถื้อหุ้นอย่างครบถว้นในประเด็นสําคญั โดยมีการบนัทึกประเด็นขอ้ซักถาม คาํชี( แจง และขอ้คิดเห็นที,
สาํคญั ไวใ้นรายงานการประชุมอยา่งครบถว้นเพื,อใหผู้ถื้อหุน้ที,ไม่ไดเ้ขา้ประชุมไดรั้บทราบ 

11. บริษทัฯ ไดเ้ชิญตวัแทนที,ปรึกษากฎหมาย “บริษทั สาํนกังานธีรคุปต ์จาํกดั” และตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
“บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั” และตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ รวมจาํนวน 3 ท่าน เพื,อเป็นคนกลาง “Inspector” ทาํหนา้ที,
ดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในเรื,องต่อไปนี(  
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- กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะที,มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
- องคป์ระชุม และวธีิการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
- การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
- ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื,อเสร็จสิ(นการประชุมแลว้ 

ทั(งนี(   ในปี 2559  มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ณ ตอนปิดประชุม ซึ, งมาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 16 
ราย และโดยการมอบฉนัทะจาํนวน 24 ราย นบัจาํนวนหุ้นที,ถือรวมกนัได ้ 113,600,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1240 ของจาํนวน
หุ้นที,จาํหน่ายไดท้ั(งหมด  โดยในปี 2558 มีผูถื้อหุ้นที,มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉันทะจาํนวน  49 ราย นบัจาํนวนหุ้นที,ถือ
รวมกนัได ้ 114,606,496 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.7448 ของจาํนวนหุน้ที,จาํหน่ายไดท้ั(งหมด 

 หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

 1.  บริษทั ได้จดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ประชุมเมื,อวนัที, 26 เมษายน 2559 อย่าง
ครบถว้น ถูกตอ้งในสาระสาํคญั โดยประกอบดว้ยรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปนี(  
 -  รายชื,อและตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชี/ที,ปรึกษากฎหมาย ที,เขา้
ร่วมประชุมและผูที้,ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม (ถา้มี)   
 -  องคป์ระชุมซึ,งประกอบดว้ย จาํนวนผูถื้อหุน้ที,เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนผูรั้บมอบฉันทะประชุมแทนผูถื้อหุ้น 
และจาํนวนผูถื้อหุน้ที,มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
 -  วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที,ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเริ,มการประชุม และ
แนวทางการใชบ้ตัรลงคะแนน 
 -  คะแนนเสียงที,ลงมติเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ในทุกระเบียบวาระการประชุมที,ตอ้งมีการลงคะแนน
เสียง และตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  
 -  ตอบขอ้ซกัถาม คาํชี(แจง และขอ้คิดเห็นที,สาํคญั  
 2.  บริษทั แจง้มติที,ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบการรายงานสารสนเทศ (Setportal) ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย ภายในวนัทาํการหลงัเสร็จสิ(นการประชุมแลว้ โดยมีรายละเอียดครบถว้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และไดจ้ดัทาํ
รายงานการประชุมทั(งภาษาไทยและภาษาองักฤษ และจดัส่งแก่ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และหน่วยงานเกี,ยวขอ้ง รวมถึงการเผยแพร่
รายงานการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ที, www.pdgth.com  หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์) ภายในเวลา 14 วนั นบัแต่วนัประชุม 
คือวนัที, 10 พฤษภาคม 2559  ทั( งนี(  เพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเขา้ไปดูรายงานดงักล่าวและเสนอแกไ้ขหากการบนัทึกมติการ
ประชุมไม่ถูกตอ้งภายในเวลา 30 วนั  โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอถึงการประชุมครั( งต่อไป อีกทั(งมีระบบจดัเก็บรายงานการประชุมที,
สามารถตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 

3.  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 จดัให้มีการบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะสื,อวิดีทศัน์ 
ตลอดการประชุม เพื,อให้ผูถื้อหุ้นที,ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบเหตุการณ์วนัประชุม โดยทาํการเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของ
บริษทัหลงัจากการประชุมเสร็จสิ(น 

4.  หลงัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัการจ่ายเงินปันผล บริษทั ไดแ้จง้มติที,ประชุมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปัน
ผลใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และประสานงานกบันายทะเบียน 
บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพื,อใหม้ั,นใจวา่ผูถื้อหุน้ไดรั้บสิทธิเงินปันผลครบถว้นและถูกตอ้ง 
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5.  บริษทั ไดน้าํขอ้เสนอแนะและความคิดเห็นที,ไดรั้บการประเมินผลการจดัประชุมจากผูถื้อหุ้นมาพิจารณาและ
ปรับปรุงเพื,อพฒันาการจดัประชุมผูถื้อหุน้อยา่งต่อเนื,อง 

จากการพฒันาปรับปรุงการประชุมผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเนื,อง  บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นอยูใ่นเกณฑ ์“ดีเลิศ” ในโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 จดัโดยสมาคมส่งเสริมผู ้
ลงทุนไทย  นอกจากนี(  บริษทัไดส้าํรวจความพึงพอใจโดยภาพรวมของผูถื้อหุ้นในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 ดว้ย
แบบประเมินของบริษทั โดยไดค้ะแนนความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 100 เทียบเท่ากบัปีที,ผา่นมา 

การเยี ยมชมกจิการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

ในปี 2559 ไม่ได้จัดให้มีการเยี,ยมชมกิจการภายหลงัเสร็จสิ(นการประชุมผูถื้อหุ้นดังเช่นปีที,ผ่านมา เนื,องจากมี
ขอ้จาํกดัระยะเวลาและความสะดวกของผูถื้อหุ้น แต่อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นที,มาประชุมไดใ้ชเ้วลาก่อน
การประชุมสอบถามขอ้มูลสินคา้และบริการ รวมถึงการเขา้เยี,ยมชมโชวร์รูมสินคา้ของบริษทั และจดัเตรียมเจา้หนา้ที,การตลาด
ตอบขอ้ซกัถามในรายละเอียดสินคา้แก่ผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสม ตลอดจนไดมี้โอกาสพบปะพดูคุยกบัผูบ้ริหารตามสมควรแก่
เวลา  นอกจากนี(  บริษทัยงัใชช่้องทางการทาํกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ “บริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุนไทย” (Opportunity Day) 
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื,อชี( แจงข้อมูลเกี,ยวกับธุรกิจการดาํเนินงานของบริษทัแก่นักลงทุน และสื,อมวลชนที,มาร่วมงาน
ภายหลงัประกาศงบการเงินแลว้ 

 (โปรดดูรายละเอียดที,บริษทัไดป้ฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตามที,ไดแ้สดงไวใ้นหมวดที, 3. บทบาทของผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย และรายงานความยั,งยนื ประจาํปี 2559) 

 

หมวดที  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

  คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัต่อสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ โดยระบุไวใ้นนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการอยา่งชดัเจน ในการปฏิบติัอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนัให้เกิดขึ(นกบัผูถื้อหุ้นทุกรายทุกกลุ่มไม่วา่จะเป็นผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย  นกัลงทุนสถาบนั หรือผูถื้อหุ้นต่างชาติ ถึงแมว้า่ผูถื้อหุ้นรายย่อยที,มีจาํนวนหุ้นและมีสิทธิ
ออกเสียงไม่เท่ากนัตามจาํนวนหุน้ที,ถือ แต่มิไดห้มายความวา่สิทธิพื(นฐานในฐานะผูถื้อหุ้นจะแตกต่างกนั โดยกาํหนดให้ผู ้
ถือหุน้ของบริษทั มีสิทธิในการไดรั้บขอ้มูลสารสนเทศที,เพียงพอ ทนัเวลา ในรูปแบบที,เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิของ
ผูถื้อหุน้ในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที,ประชุมผูถื้อหุน้ เพื,อตดัสินใจ 

 รวมถึงการได้รับสิทธิพื(นฐานต่างๆ ทั(งในฐานะนักลงทุนในหลกัทรัพย ์และในฐานะผูถื้อหุ้นหรือเป็นเจ้าของ
บริษัทด้วยวิธีการตามมาตรฐานที, เป็นที,ยอมรับและเชื,อถือได้ โดยให้สิทธิผูถื้อหุ้นของบริษัท มีสิทธิในการซื(อและขาย
หลกัทรัพย ์ที,ตนถืออยูอ่ยา่งเป็นอิสระ สิทธิในการไดรั้บใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น สิทธิในการไดรั้บสารสนเทศที,เพียงพอ 
ทนัเวลา ในรูปแบบที,เหมาะสมต่อการตดัสินใจ สิทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที,ประชุมผูถื้อหุ้น เพื,อ
พิจารณาและร่วมตดัสินใจในการเปลี,ยนแปลงเรื,องสาํคญัของบริษทั  สิทธิในการเลือกตั(งและถอดถอนกรรมการ  สิทธิในการ
ใหค้วามเห็นชอบในการแต่งตั(งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี  สิทธิในการไดรั้บส่วนแบ่งผลกาํไรจากบริษทัในรูปแบบ
ต่างๆ (เงินปันผลเป็นเงินสดหรือรูปแบบอื,นในอนาคต)  รวมถึงการทาํธุรกรรมที,สาํคญัและมีผลต่อทิศทางในการดาํเนินธุรกิจ
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ของบริษทั การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั  ทั(งนี(  ผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงตามจาํนวนหุ้นที,ถืออยู ่ 
โดยแต่ละหุน้มีสิทธิออกเสียงหนึ,งเสียง และไม่มีหุน้ใดมีสิทธิพิเศษเหนือผูถื้อหุน้รายอื,น 

  นอกจากนี(  คณะกรรมการบริษทัยงัไดก้าํกบัดูแลในเรื,องต่างๆ เพื,อใหผู้ถื้อหุน้มั,นใจไดว้า่บริษทัมีการปฏิบติัต่อผู ้
ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง และมีกําหนดนโยบายเกี,ยวกับการปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
นอกเหนือจากที,กฎหมายกาํหนด ดงันี(  

1. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื,อบุคคลที,มีคุณสมบัติ
เหมาะสม เพื,อรับการพิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการล่วงหนา้ ระยะเวลา 90 วนัตั(งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2559 วนัที, 31 ธนัวาคม 
2559 โดยเปิดเผยหลกัเกณฑ์และวิธีการบนเวบ็ไซต์ของบริษทั หัวขอ้ “นักลงทุนสัมพนัธ์ หมวด การกาํกบัดูแลกิจการ/
ข้อมูลผูถื้อหุ้น/การประชุมผู ้ถือหุ้น ปี 2559” และแจ้งให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระประชุมหรือการเสนอชื,อบุคคลฯ จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
บรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้นต่อไป โดยประธานกรรมการไดแ้จง้ผลแก่ผูถื้อหุ้นในที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุมดว้ย 

2. บริษทัใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุน้ โดยละเวน้ไม่มีการเพิ,มระเบียบวาระในที,ประชุมโดย
ไม่ไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหน้าทุก เพื,อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้โอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ 
โดยเฉพาะวาระสาํคญัที,ผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

3. บริษัท สนับสนุนให้ผูถื้อหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) รูปแบบที,สามารถกําหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได ้(ตามแบบกระทรวงพาณิชย)์ โดยจดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น และไดเ้สนอชื,อกรรมการ
อิสระจาํนวน 3 คน พร้อมทั(งขอ้มูลเกี,ยวกบักรรมการอิสระดงักล่าวเป็นทางเลือกในการมอบมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

4. ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม โดยเฉพาะวาระเลือกตั(งกรรมการที,ผูถื้อหุ้นสามารถเลือกตั(ง
กรรมการรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที,ตนถือต่อการเลือกตั(งกรรมการ 1 คน เปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วน
นอ้ยสามารถเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น หรือแจง้ขอ้ร้องเรียนไปยงักรรมการอิสระ ผา่นทาง E-mail: ind_dir@pdgth.com 
ซึ, งกรรมการอิสระจะเป็นผูพิ้จารณาอยา่งเหมาะสมในแต่ละเรื,อง เช่น หากเป็นขอ้ร้องเรียน กรรมการอิสระจะดาํเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจริงและหาวธีิการที,เหมาะสม หรือกรณีเป็นขอ้เสนอแนะที,กรรมการอิสระพิจารณาแลว้มีความเห็นวา่เป็น
เรื,องสาํคญัที,มีผลต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม หรือมีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษทั กรรมการอิสระจะเสนอเรื,องดงักล่าว
ต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณากาํหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมผูถื้อหุ้น (อา้งอิงคู่มือการบริหาร
จดัการขอ้ร้องเรียนของบริษทั) 

5. บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการสื,อสารที,หลากหลายเพื,อให้ผูถื้อหุ้นไดรั้บขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยบริษทัจะ
ประชาสมัพนัธ์ใหผู้ถื้อหุน้ทราบโดยแจง้ผา่นสื,อสารสนเทศของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 

6. บริษทั มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบไวใ้นนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี 
ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานผูเ้กี,ยวข้องกับข้อมูลนําข้อมูลไปใช้จนกว่าข้อมูลดังกล่าวได้มีการเปิดเผยต่อ
สาธารณชนแลว้ (แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี หมวด 4. การเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่ง เรื,อง “นโยบายการดูแลการใช้
ขอ้มูลภายใน”) 
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7. คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนด หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ
และผูบ้ริหารเป็นลายลกัษณ์อกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมี
ส่วนไดเ้สียอยา่งมีนยัสําคญั บุคคลนั(นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาวาระนั(น และบนัทึกไวใ้นรายงาน
การประชุม 

8. คณะกรรมการบริษทั ได้มีการกาํหนดมาตรการและขั(นตอนการทํารายการระหว่างกันตามที,กฎหมาย
กาํหนดและเป็นไปตามมาตรฐานที,กาํหนดไวต้ามขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ซึ,งเป็นระเบียบที,ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั หากมีรายการเกี,ยวโยงที,ตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุม
ผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ทาํรายการ บริษทัจะเปิดเผยขอ้มูลในหนังสือเชิญประชุม และในปี 2559 ไม่มีรายการเกี,ยวโยงดงักล่าว 
(โปรดดูหวัขอ้ “มาตรการขั(นตอนการอนุมติัการทาํรายการระหวา่งกนั” ตามที,ระบุไวใ้นรายงานประจาํปี) 

 

หมวดที  3  บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders in Corporate Governance) 

 บริษทั ตระหนักและรับรู้ถึงสิทธิขั(นพื(นฐานของผูมี้ส่วนไดเ้สียตามที,กฎหมายกาํหนด ยึดมั,นที,จะสร้างความ
เป็นธรรมแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้งเพื,อประโยชน์ร่วมกนัอยา่งย ั,งยนื โดยกาํหนดนโยบายต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียไวใ้น
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ  ความร่วมมือระหว่างบริษทั และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อนัไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น พนกังาน ลูกคา้ คู่คา้ 
คู่แข่งทางการคา้ เจา้หนี(  สังคมและส่วนรวม สิ,งแวดลอ้ม (ชุมชนที,ตั(งบริษทั) โดยที,ไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือการกาํกบัดูแล
กิจการและจริยธรรมธุรกิจของบริษทั เพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัสําหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทับน
พื(นฐานความเป็นธรรม ความสมดุลในการประสานประโยชน์ร่วมกนั  มีหลกัปฏิบติัสําคญั ไดแ้ก่ แนวทางปฏิบติัเรื,อง
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น  นโยบายและการปฏิบัติต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดย
กาํหนดให้เป็นหนา้ที,และความรับผิดชอบของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนตอ้งรับทราบ ทาํความเขา้ใจ และ
ปฏิบติัตามแนวทางที,กาํหนดไวอ้ยา่งเคร่งครัด 

  โดยคณะกรรมการบริษทัไดก้าํกบัดูแลให้มีระบบการบริหารจดัการที,เชื,อมั,นไดว้่าสามารถรับรู้สิทธิของผูมี้
ส่วนไดเ้สียต่างๆ ทั(งที,ไดก้าํหนดไวใ้นกฎหมาย และที,ได้กาํหนดแนวทางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชัดเจนในคู่มือ
จริยธรรม รวมทั( งรับผิดชอบดูแลให้มั,นใจได้ว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุม้ครองและปฏิบัติด้วยความเสมอภาคอย่าง
เคร่งครัด ทั(ง ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการ และผูมี้ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ตามแนวทางดงัต่อไปนี(  

� ผู้ถือหุ้น: บริษทั มุ่งมั,นที,จะดาํเนินธุรกิจอยา่งมีบรรษทัภิบาล มุ่งสร้างมูลค่าเพิ,มและผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้
เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรม  การคาํนึงถึงผลประโยชน์ที,ไดรั้บและการทาํประโยชน์ของผูมี้ส่วนไดเ้สีย และ
การจดัใหมี้ช่องทางในการสื,อสารกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม  นอกจากสิทธิขั(นพื(นฐานตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
แลว้ ยงัไดใ้ห้สิทธิผูถื้อหุ้นในการเสนอแนะขอ้คิดเห็นต่างๆ เกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในฐานะเจา้ของ
บริษทัผา่นกรรมการอิสระ ซึ,งมีหนา้ที,ผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย โดยทุกๆ ขอ้คิดเห็นจะไดรั้บการรวบรวมเพื,อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป โดยสิทธิที,ผูถื้อหุน้ของบริษทัไดรั้บ แสดงไวใ้น “หมวดที, 1 สิทธิของผูถื้อ
หุน้” 
 

� พนักงาน:  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที,มีค่า สนบัสนุนการพฒันาบุคลการให้มี
ความรู้ความสามารถและมีศยัภาพในการแข่งขนั  มีคุณภาพชีวติการทาํงานทดัเทียมบริษทัชั(นนาํ มีความสุขในการ
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ทาํงาน ความภาคภูมิใจ และสร้างความผูกพนัต่อองค์กร  บริษทั จัดให้มีการดูแลพนักงานอย่างเสมอภาคให้
ผลตอบแทนและสวสัดิการที,เหมาะสมและเป็นธรรม อิงกบัผลการปฏิบติังานรายบุคคลและสอดคลอ้งกบัการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ และเทียบเคียงกบัตลาดในอุตสาหกรรมเดียวกนั รวมถึง กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ สวสัดิการ
ค่ารักษาพยาบาลและประกนัภยัอุบติัเหตุ เงินช่วยเหลือกรณีพนกังานหรือบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม  เงินกูย้ืม
แก่พนกังานในกรณีที,มีความจาํเป็น  ที,นอกเหนือกฎหมายกาํหนด ตลอดจนการใหค้วามสาํคญักบัการรักษาสุขอาชี
วอนามยัและความปลอดภยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที,เหมาะสม  จดัให้มีกิจกรรมดา้นพนกังานสัมพนัธ์
เพื,อใหมี้ความผูกพนักบัองคก์ร การประเมินความพึงพอใจของพนกังานปีละ 2 ครั( ง และนาํผลประเมินไปพฒันา
กิจกรรมอยา่งต่อเนื,อง สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความสามารถ ทั(งจากภายนอกองคก์ร และภายใน
องคก์ร จดัใหมี้ Knowledge Sharing เพื,อแบ่งปันความรู้ที,เกี,ยวขอ้งในงาน รวมถึงการนาํหลกัการ Kaizen มาใชเ้ป็น
เครื,องมือในการปรับปรุงกระบวนการทาํงานใหมี้มาตรฐานและเพิ,มมูลค่างานแก่ตนเอง   
 นอกจากนี(ยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณพนกังาน แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั 
(www.pdgth.com) 
 

� ลูกค้า:  บริษทั มีความมุ่งมั,นที,จะให้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั(งดา้นคุณภาพและราคาเป็น
ธรรม การให้ขอ้มูลข่าวสารที,ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบติัตามเงื,อนไขต่างๆที,มีต่อลูกคา้อยา่ง
เคร่งครัด มุ่งพฒันาและรักษาสมัพนัธภาพที,ย ั,งยนื สร้างความพึงพอใจและความผกูพนัแก่ลูกคา้ ตลอดจนการจดัให้
มีระบบและกระบวนการที,ใหลู้กคา้ร้องเรียนเกี,ยวกบัคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัและการบริการ รวมถึงจดัให้
มีหน่วยงานรับผิดชอบในการให้คาํแนะนํา/ขอ้เสนอแนะเกี,ยวกับวิธีการใชสิ้นคา้และบริการของบริษทั ให้มี
ประสิทธิภาพและประโยชน์กบัลูกคา้สูงสุด คาํปรึกษาวิธีการแกปั้ญหา และรับขอ้ร้องเรียน เพื,อให้ลูกคา้พึงพอใจ
สูงสุดในสินคา้และบริการระดบัมาตรฐานสากล และการรักษาความลบัของลูกคา้และไม่นาํมาใชเ้พื,อประโยชน์
โดยมิชอบ โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบายและการปฏิบติัที,มีความรับผิดชอบต่อลูกคา้ แสดงไวใ้นจรรยาบรรณ
ธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
� คู่ค้า: บริษทั มีจรรยาบรรณในการจดัซื(อจดัจา้ง การปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรม ตามกรอบการแข่งขนัทาง
การคา้ที,สุจริต คาํมั,นที,ให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ยึดถือการปฏิบติัตามสัญญาต่อคู่คา้อย่างยุติธรรม สร้างความ
ไวว้างใจ ความสัมพนัธ์และความร่วมมือที,ดี เพื,อพฒันาศกัยภาพและประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัใน
ระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามกาํหนดเวลา   โดยบริษทัไดก้าํหนดนโยบาย
และการปฏิบัติที, มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและได้เปิดเผยบนเว็บไซต์บริษัท 
(www.pdgth.com) 
 

� คู่แข่งทางการค้า:  บริษทั ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที,สุจริต โดยยึดมั,นในการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายเกี,ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที,กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อยา่งเคร่งครัด โดยในปีที,ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื,องที,เกี,ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที,มีต่อคู่แข่งทางการคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 79 

 

� เจ้าหนีW:  บริษทั รักษาคาํมั,นสัญญาและปฏิบติัตามเงื,อนไขขอ้กาํหนดของสัญญาและหน้าที,ที,พึงมีต่อเจา้หนี(
อยา่งเคร่งครัด ทั(งเจา้หนี(ทางธุรกิจ เจา้หนี(สถาบนัการเงิน และไม่ใชว้ธีิการที,ทุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนั
จะทําให้เจ้าหนี( เกิดความเสียหาย นอกจากนี(  บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี(  เพื,อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที,ดีกบัเจา้หนี(  หลีกเลี,ยงสถานการณ์ที,อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยบริษทัได้
กาํหนดนโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที,มีต่อเจา้หนี(การคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผย
บนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
 

� สังคมและส่วนรวม: บริษทั ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมต่อผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งทุกฝ่ายและถือมั,นในอุดมการณ์
การดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรมเพื,อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวม
และสิ,งแวดลอ้ม ทั(งในสถานประกอบการ ชุมชนและบริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื,อสังคมใน
ดา้นต่างๆ การใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั ดา้นสินคา้ และบริการฯ แก่ลูกคา้ทั(งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ  รวมถึง
การใหค้วามช่วยเหลือแก่หน่วยงานหรือชุมชนที,ร้องขอในการบรรเทาอุทกภยัและสาธารณภยัตามความเหมาะสม 
 นอกจากนี(  ยงัส่งเสริมให้พนักงานและผูเ้กี,ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีที,ทาํประโยชน์
ใหก้บัชุมชนและสงัคมใหเ้ติบโตเคียงคู่กนัไปอยา่งย ั,งยนื แมก้ระทั,งในช่วงที,เกิดภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ บริษทั ก็
ยงัคงดาํเนินกิจกรรมเพื,อชุมชนและสังคมอยา่งต่อเนื,อง โดยทุ่มเทความคิดสร้างสรรค ์ความรู้ ความสามารถ เพื,อ
เพิ,มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโครงการเพื,อสังคมให้มีประสิทธิผล ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
สูงสุด 

� สิ งแวดล้อม: บริษทั ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองคก์รตระหนักถึงความสาํคญัของการใชท้รัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และส่งเสริมและมุ่งเนน้พฒันาการเจริญเติบโตของบริษทัควบคูไ่ปกบัการพฒันาคุณภาพชีวติของคน
ในสงัคม สภาวะแวดลอ้มที,สะอาดปลอดภยัมีสุขอนามยัที,ดี โดยหมายรวมถึงพนกังานและผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งทุกฝ่าย 
ทั(งนี(  สามารถดูรายละเอียดเพิ,มเติมในรายงานความยั,งยนื ประจาํปี 2559) 

 

หมวดที  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

 คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัเรื,องการสื,อสารและเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัที,เกี,ยวขอ้งกบับริษทั ทั(งขอ้มูลทาง
การเงินและขอ้มูลที,มิใช่ขอ้มูลทางการเงิน ตลอดจนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารจดัการอย่างเพียงพอ ถูกตอ้ง 
ครบถว้น ทนัเวลา  เพื,อแสดงใหเ้ห็นถึงสถานภาพของผลประกอบการและสถานภาพทางการเงินที,แทจ้ริงของบริษทั รวมทั(ง
แนวโนม้ธุรกิจของบริษทัในอนาคต ตลอดจนขอ้มูลอื,นที,สาํคญัที,มีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยให้เป็นไป
ตามแนวทางหรือกฎเกณฑ์ที,กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั(งกฎหมาย มาตรฐานและขอ้ปฏิบติัที,ดีเกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจและการเปิดเผยขอ้มูลทาง
การเงิน ผ่านช่องทางต่างๆ และหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ที,สามารถเขา้ถึงไดอ้ยา่งสะดวกและเท่าเทียมกนั โดยบริษทัมี
แนวทางปฏิบติัที,สาํคญัดงันี(  

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 80 

 

 1. ช่องทางการสื อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ช่องการการสื,อสารและเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั เพื,อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกทั,วถึงและเท่าเทียมกนั โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 

 1.1 เปิดเผยข้อมูลแบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2)  

 คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการทาํแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของ
บริษัท(แบบ 56-2) เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ที,มีความถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน และเป็นไปตามขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เพื,อสะทอ้นให้เห็นถึงขอ้มูลที,เป็นประโยชน์ของผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย เกี,ยวกบัการ
ดําเนินธุรกิจและผลการดําเนินงานในรอบปีที,ผ่านมา เช่น วิสัยทัศน์และพนัธกิจ โครงสร้างองค์กร โครงสร้างทุน 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ ลกัษณะประกอบธุรกิจและภาวะการแข่งขนั การกาํกบัดูแลกิจการ ความเสี,ยงในการ
ดาํเนินธุรกิจ รายงานการปฏิบติัหนา้ที,ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  นโยบายและหลกัเกณฑใ์น
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง จาํนวนครั( งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ  การประเมินความเพียงพอระบบควบคุมภายใน ฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน 
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั และการรายงาน
การมีส่วนไดเ้สียของกรรมการ รายงานการถือหลกัทรัพยก์รรมการและผูบ้ริหาร ความรับผิดชอบต่อสิ,งแวดลอ้มและสังคม
ส่วนรวม และขอ้มูลดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

 1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์

ของบริษัท 
 บริษทัเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูที้,เกี,ยวขอ้งไดรั้บทราบผ่านระบบการรายงาน
สารสนเทศ (SET Community Portal) ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ทั(งภาษาไทยและภาษาองักฤษ จดัใหมี้ช่องทางการสื,อสารและ
เผยแพร่ขอ้มูลผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั ปรับปรุงขอ้มูลอยา่งสมํ,าเสมอ เช่น วิสัยทศัน์และภารกิจ หนงัสือบริคณห์สนธิ 
ขอ้บังคบับริษัท หนังสือรับรองบริษัท ลักษณะการดาํเนินธุรกิจ โครงสร้างองค์กร ขอ้มูลคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยและผูบ้ริหาร กฎบตัรคณะกรรมการและชุดยอ่ย โครงสร้างการถือหุ้น การกาํกบัดูแลกิจการ นโยบาย
การกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นและการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน ขอ้มูลดา้นนัก
ลงทุนสมัพนัธ์ ตลอดจนแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) รายงานประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) หนงัสือเชิญ
ประชุมผูถื้อหุน้ รายงานการประชุมผูถื้อหุ้น การเสนอวาระประชุมล่วงหนา้และการเสนอชื,อบุคคลเขา้รับการคดัเลือกเป็น
กรรมการ  รวมถึงงบการเงินรายไตรมาส/รายปี คาํอธิบายและวเิคราะห์ฝ่ายจดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสมัพนัธ์ 
(Press Release) ที,สามารถดาวน์โหลดจากหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั Website: www.pdgth.com 

 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื,อเป็นตวัแทนของบริษทัในการติดต่อสื,อสาร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที,เป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์  และผู ้      
ที,สนใจทั,วไปใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูล
ของบริษทั การติดต่อขอเยี,ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหาร หรือ ตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ทั(งนี(   
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ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทัไดท้าง Email : ir@pdgth.com หรือ โทรศพัท ์0-2791 0111 ต่อ 
206 หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 1.4 สํานักงานเลขานุการ 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีหน่วยงานสาํนกังานเลขานุการ/เลขานุการบริษทั (Company Secretary) เพื,อ
รับผิดชอบดูแลการจดัประชุมระดบัสูงของบริษทั เช่น การประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยที,ไดรั้บ
มอบหมาย  การประชุมผูถื้อหุ้น เป็นตน้  ทาํหน้าที, เผยแพร่ขอ้มูลสารสนเทศตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย (ตลท.) และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น 
โปร่งใส  โดยผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากกรรมการผูมี้อาํนาจหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายรายงานสารสนเทศ รวมถึงการ
กาํกับดูแลให้ บริษทั คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร มีการดาํเนินการที,เป็นไปตามข้อกาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง รวมถึงการ
ประสานงานในการติดต่อสื,อสารระหวา่งผูถื้อหุน้และผูที้,เกี,ยวขอ้ง ทั(งนี(  ผูล้งทุนสามารถติดต่อ สาํนกัเลขานุการ/ เลขานุการ
บริษทั ของบริษทัไดท้าง Email : cs@pdgth.com หรือ โทรศพัท ์0-2791 0111 ต่อ 151 

 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั  จดัให้มีการเปิดเผยขอ้มูลเกี,ยวกบัคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ผ่าน
ช่องทางต่างๆ ประกอบดว้ย โครงสร้างและองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย บทบาทหนา้ที,
และความรับผิดชอบ วาระการดาํรงตาํแหน่ง จาํนวนครั( งของการประชุมและการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั
และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคน  การสรรหากรรมการ นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ค่าตอบแทน
กรรมการและผูบ้ริหาร และการรายงานผลปฏิบติัหนา้ที,คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ 

 3. การรายงานการปฏิบัตหิน้าที คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินรวม (ที,ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั) 
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย และสารสนเทศทางการเงิน ให้มีการจดัทาํขึ(นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยใชน้โยบาย

บญัชีที,เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ,าเสมอ ใชดุ้ลยพินิจอย่างระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที,สมเหตุผลในการ
จดัทาํงบการเงิน รวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั(งนี(  คณะกรรมการบริษทั
ไดมี้การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั,วไป และคณะกรรมการชุดยอ่ยก็ไดจ้ดัทาํรายงานผลการปฏิบติังานใน
รอบปีที,ผา่นมาเพื,อนาํเสนอต่อผูถื้อหุน้แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 
 ในปี 2559 บริษทัไดมี้การจดัส่งรายงานทางการเงินทั(งรายไตรมาสและรายปีภายในระยะเวลาที,กาํหนดเป็นไป
ตาม พรบ.บริษทัมหาชนจาํกดั พศ. 2535 พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมฉบบัแกไ้ข) และประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ไดรั้บแจง้จากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยใ์หมี้การแกไ้ขงบการเงินที,จดัทาํขึ(น 
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 4. การทาํรายการที เกี ยวโยงกนัและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คณะกรรมการบริษทัถือเป็นนโยบายสาํคญัที,จะไม่ให้คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานใชโ้อกาสจากการ
เป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือพนกังานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน โดยไดก้าํหนดไวใ้นคู่มือนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และแนวทางปฏิบติัรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ มีขอ้ปฏิบัติสําหรับกรรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ให้พึงหลีกเลี,ยงการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกบัตนเองที,อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กับบริษทั และกรรมการ ผูบ้ริหารหรือพนักงานที,มีส่วนได้เสียในรายการนั(นจะตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาอนุมติั กาํหนดใหก้ารเปิดเผยรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่งกนัที,มีสาระสาํคญั 
โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสมัพนัธ์ ลกัษณะของรายการ เงื,อนไข นโยบายราคา 
และมูลค่ารายการ เหตุผลความจาํเป็น โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยแสดงความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือคณะกรรมการบริษทั เปิดเผยขอ้มูลรายการระหวา่งกนัตามที,ปรากฎในแบบแสดงรายการ
ขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) ของบริษทั กาํหนดใหมี้การจดัทาํรายงานต่างๆ ดงันี(  

4.1. การจดัทาํรายงานการเปิดเผยรายการที อาจมคีวามขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการระหว่างกนั 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การเปิดเผยรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์และรายการระหวา่ง
กนัที,มีสาระสําคญั โดยแสดงรายละเอียดบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ความสัมพนัธ์ ลกัษณะของรายการ 
เงื,อนไข นโยบายราคา และมูลค่าของรายการ เหตุผลความจาํเป็น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ตามที,ปรากฎไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(แบบ 56-2) รายละเอียดปรากฎในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   
 เพื,อให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเรื,องความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ที,กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกปี ปีละ 1 ครั( ง และในกรณีที,หากมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ตามขา้งตน้
ใหป้ฏิบติัตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด มีสาระสาํคญั ดงันี(  

• บริษทัมีโครงสร้างการถือหุน้ที,ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุน้ไขวก้บัผูถื้อหุน้รายใหญ่ จึงไม่ทาํใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหแ้ก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ,ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัและบริษทัยอ่ย
ไวใ้นรายงานประจาํปีอย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพยข์องคณะกรรมการบริษทัอย่าง
ครบถว้น 

• มีการแบ่งแยกหนา้ที,ความรับผิดชอบอยา่งชดัเจนระหวา่งคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง/ฝ่ายจดัการ และผูถื้อหุน้ จึงทาํให้ปราศจากการกา้วก่ายหนา้ที,ความรับผิดชอบ ในกรณีที,กรรมการ
บริษทั หรือผูบ้ริหารคนใดคนหนึ,งมีส่วนไดเ้สีย กบัผลประโยชน์ในเรื,องที,กาํลงัพิจารณา   ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั(น
ก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออกเสียง เพื,อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั   และผูบ้ริหาร
เป็นไปอยา่งยติุธรรมเพื,อประโยชน์ของผูถื้อหุน้อยา่งแทจ้ริง 

• กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบัพนกังานอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที,ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 
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• กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื,องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนั/
รายการระหว่างกัน เพื,อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทํารายการที,ต้องผ่านการกลั,นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

• กาํหนดให้กรรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที,มีผลประโยชน์เกี,ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทั
ยอ่ย  ตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และให้การกาํหนดราคาเป็นไปอย่าง
เหมาะสมยติุธรรมตามเงื,อนไขการคา้ทั,วไปเสมือนการทาํรายการกบับุคคลทั,วไป 

• กาํหนดให้มีการนาํเสนอรายการที,เกี,ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื,อพิจารณาให้ความเห็นก่อน
นาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและหลกัเกณฑ์ที,สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด 

• กาํหนดใหมี้การเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ หรือรายการที,เกี,ยวโยงกนั  
หรือรายการระหว่างกนั ตามหลกัเกณฑ์ที,สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนกาํหนด โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจาํปี(แบบ 56-2) หรือแบบรายงานอื,นใดตามแต่กรณี ทั(งนี(  หมายรวมถึงการเปิดเผยขอ้มูล
รายการระหว่างกันที,ปรากฎตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื,องรายการที,เกี,ยวโยงกันที,เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ ์โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุน้เป็นสาํคญั 

• จรรยาบรรณบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ,มเติมสาํหรับการห้ามพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใช้
เวลาทาํงานในการคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซื(อขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจาํ เพื,อประโยชน์สาํหรับตนเอง 
หรือบุคคลอื,นโดยไม่มีเหตุอนัควร และไม่เป็นไปเพื,อประโยชน์ของบริษทั 

• พนกังาน และครอบครัว ตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัไม่วา่จะเกิดจาก
การติดต่อกบัผูที้,เกี,ยวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส หรือ ขอ้มูล
ที,ไดจ้ากการเป็นพนกังานในการหาประโยชน์ส่วนตน และในเรื,องการทาํธุรกิจที,แข่งขนักบับริษทัหรือการ
ทาํงานอื,นหรือนอกเหนือจากงานของบริษทัซึ,งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

• ละเวน้หรือหลีกเลี,ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื,อมวลชนในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบับริษทั
โดยตนเองไม่มีอาํนาจหน้าที,หรือเรื,องอื,นใดที,อาจกระทบกระเทือนต่อชื,อเสียง และการดาํเนินงานของ
บริษทั 

ทั(งนี(  ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี/
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 
 ในปี 2559 บริษทัไม่มีการปฏิบติัที,ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารทาํรายการระหวา่งกนัที,กาํหนดโดย
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 4.2. การจดัทาํรายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยามของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และตลาดหลักทรัพย์ฯ) ซึ, งรวมถึงจํานวนหลักทรัพย์ที, ถือครองของบุคคลที,มีความเกี,ยวข้องตามมาตรา 59 แห่ง
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ มีหนา้ที,ในการรายงานการถือหลกัทรัพยข์องบริษทั ดงันี(  
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1) การรายงานการถือหลกัทรัพยต์่อสาํนกังานเป็นครั( งแรก  (แบบ 59-1)  ภายใน 30 วนันบัแต่วนัที,ไดรั้บ
แต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหาร  

2) การรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องบริษทัทุกครั( ง (แบบ 59-2)  เมื,อมีการซื(อขาย โอน  
หรือรับโอนหลกัทรัพยข์องบริษทั โดยใหย้ื,นภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที,มีการเปลี,ยนแปลงนั(น 

 ทั(งนี(  กาํหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต์่อประธานกรรมการบริษทั และ
ประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที,บริษทัไดรั้บรายงานนั(น และรายงานสรุปการเปลี,ยนแปลง
การถือครองหลกัทรัพยแ์ก่คณะกรรมการบริษทัเป็นรายไตรมาส พร้อมทั(งเก็บรักษารายงานการถือครองหลกัทรัพยแ์ละ
รายงานการมีส่วนไดเ้สียที,กรรมการและผูบ้ริหารรายงานต่อบริษทั 
 โดยในปี 2559 ไม่มีการเปลี,ยนแปลงรายการถือหลกัทรัพยที์,มีนยัสาํคญั ซึ,งมีการรายงานการถือครองหลกัทรัพย์
บริษทัของกรรมการและผูบ้ริหารรายบุคคลต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัเพื,อรับทราบเป็นรายไตรมาส ยกเวน้การ
เปลี,ยนแปลงขอ้มูลการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร (รวมบุคคลตามมาตรา 258) มีจาํนวนการถือหุน้เพิ,มขึ(น อนั
เนื,องมาจากการเพิ,มทุนแก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนในระหวา่งปี 2559 และไดท้าํการจดทะเบียนเพิ,มทุนเมื,อวนัที, 7 ตุลาคม 
2559 เรียบร้อยแลว้ โดยไดจ้ดัทาํสรุปการถือครองหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร ขอ้มูลสิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 
2559  ตามที,ระบุรายละเอียดหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้” 
 

 4.3 การจดัทาํรายงานการมส่ีวนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที มคีวามเกี ยวข้อง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยมของสาํนกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพยฯ์) 
บุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง ดาํเนินการตามมาตรา 89 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตอ้งจดัทาํและส่ง
แบบรายงานการมีส่วนไดเ้สีย เพื,อรายงานให้บริษทัทราบถึงการมีส่วนไดเ้สียของตนหรือของบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง 
(รวมถึงทุกครั( งที,มีการเปลี,ยนแปลง) ของกรรมการและผูบ้ริหาร  ซึ,งเป็นส่วนไดเ้สียที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหารจดัการกิจการ
ของบริษทัหรือบริษทัย่อย โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ ัดเก็บและส่งสําเนาให้ประธานกรรมการบริษทั และประธาน
กรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียที,มีการเปลี,ยนแปลงใหที้,ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ
ทุก 6 เดือน ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความซื,อสัตยสุ์จริต โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวิธีการ
รายงาน ดงันี(  

• รายงานเมื,อเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการหรือผูบ้ริหารครั( งแรก 
• รายงานทุกครั( งเมื,อมีการเปลี,ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย หรือทุก 6 เดือน 
• ในกรณีที,กรรมการพน้จากตาํแหน่ง และได้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื,อง 

กรรมการท่านนั(นไม่ตอ้งยื,นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี,ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
• กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็น

ประจาํทุกปี ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี (เพิ,มเติม) 
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   5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

บริษทั ใหค้วามสาํคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และกาํหนดนโยบายดา้นการเปิดเผยขอ้มูล ความ
โปร่งใส รายงานทางการเงินและการดาํเนินการ ในการเปิดเผยสารสนเทศทางทั(งทางดา้นการเงินและมิใช่การเงินที,ถูกตอ้ง 
ครบถว้น เพียงพอ เชื,อถือได ้และทนัเวลาอยา่งสมํ,าเสมอ ให้กบัผูถื้อหุ้น นกัลงทุน นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์ตลอดจนบุคคล
ทั,วไป คณะกรรมการบริษทัมุ่งมั,นที,จะดูแลให้มีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบียบที,เกี,ยวขอ้งกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใสอยา่งเคร่งครัด เพื,อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(รวมฉบบั
แกไ้ข) และ/หรือ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยกาํหนดให้ผูที้,มีหน้าที,เกี,ยวขอ้งทั(ง
ทางตรงและทางออ้ม หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายใหข้อ้มูลที,ถูกตอ้งครบถว้น บนพื(นฐานของขอ้มูลที,เป็นจริงโดยระมดัระวงั 
 

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) ของ
บุคคลที,เกี,ยวขอ้ง ซึ,งหมายถึง คณะกรรมการบริษทั  ฝ่ายจดัการของบริษทั และพนกังานในหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้มูล หรือ
มีส่วนร่วมในการทาํงานเฉพาะกิจที,เกี,ยวกบัขอ้มูลที,ยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะและอยูร่ะหวา่งการเจรจา และงานนั(นๆ เขา้
ข่ายการเก็บรักษาขอ้มูลภายในอนัอาจมีผลต่อความเคลื,อนไหวของราคาหุน้ของบริษทั และขอ้มูลภายในนั(นยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนดงักล่าว ผูบ้ริหารและพนกังานเหล่านั(นจะตอ้งเก็บรักษาขอ้มูลภายในไวก้บับริษทั จนกวา่จะมีการเปิดเผยขอ้มูล
แก่สาธารณะ มีดงันี(  

1. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งรักษาความลบั และ/หรือ นาํขอ้มูลภายในบริษทั
ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือเพื,อประโยชน์แก่บุคคลอื,นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน และลูกจา้งของบริษทัจะตอ้งไม่ทาํการซื(อขาย โอน  หรือรับโอนหลกัทรัพย์
ของบริษทัโดยใชค้วามลบั และ/หรือ ขอ้มูลภายในบริษทั และ/หรือ เขา้ทาํนิติกรรมอื,นใด โดยใชค้วามลบั  
และ/หรือ  ขอ้มูลภายในของบริษทั อนัอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษทัไม่วา่โดยทางตรงหรือ ทางออ้ม 

3. ห้ามบุคคลที,เกี,ยวขอ้งซื(อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัภายใน 30 วนัก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจาํปี  และภายใน 24 ชั,วโมง หลงัการเปิดเผยงบการเงินดงักล่าว (Blackout Period) 

4. ในกรณีที,ทราบขอ้มูลใดๆ ที,ยงัไม่เปิดเผยซึ, งอาจมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรัพยข์องบริษทั ตอ้งไม่ซื(อขาย
หลกัทรัพยข์องบริษทัจนกว่าจะพน้ระยะเวลา y� ชั,วโมง  นับแต่ไดมี้การเปิดเผยขอ้มูลนั(นสู่สาธารณะทั(ง
หมดแลว้ 

5. คณะกรรมการบริษทัยงัไดมี้การติดตามผลการปฏิบติัตามมาตรการดงักล่าว โดยให้กรรมการและผูบ้ริหาร
ระดบัสูงหรือผูที้,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้มูล ไดร้ายงานการเปลี,ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยโ์ดยแจง้ผ่านทาง
เลขานุการบริษทั เพื,อการรายงานการเปลี,ยนแปลงดงักล่าวแก่ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ 

 

การดูแลเรื,องการใชข้อ้มูลภายในของบริษทันั(น  บริษทั ไดก้าํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของพนักงานทุก
ระดบั หมวดวนิยัและลงโทษกาํหนดวา่ พนกังานผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามหรือฝ่าฝืนวนิยัที,กาํหนดไว ้ใหถื้อวา่พนกังานผูน้ั(นทาํผิด
วนิยัและตอ้งไดรั้บโทษตามลกัษณะแห่งความผิด โดยมีใจความวา่ “เปิดเผยความลบัของบริษัท เจตนาทาํลายชื�อเสียง ความ

เชื�อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนกังานผูท้าํผิด
จะไดรั้บโทษรุนแรงถึงขั(นไล่ออก 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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ทั(งนี(  ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี/
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน) 

     6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 

   บริษทั ได้กาํหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส  หรือขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิใดๆ มายงักรรมการ
ตรวจสอบของบริษทั  ในกรณีที,พบเหตุการณ์กระทาํที,ส่อถึงการทุจริต หรือประพฤติมิชอบของบุคคล และมาตรการ
คุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน  หรือกรณีถูกละเมิด  และมีกระบวนการดาํเนินการเมื,อไดรั้บขอ้ร้องเรียน และ
มาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน หรือผูถู้กละเมิดสิทธิ ตามที,ระบุไวใ้นนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น และเปิดเผยบนหน้า
เวบ็ไซต์ของบริษทัหมวดนักลงทุนสัมพนัธ์ (http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี/นโยบายและ
แนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รั,ปชั,น)     

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที ถูกละเมดิสิทธิ 
1. จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ส่งถึง:คณะกรรมการตรวจสอบ 
 Email:   ind_dir@pdgth.com 
2. จดหมายจดัส่งทางไปรษณีย ์ หรือยื,นโดยตรงที,: 

* คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ช่องทาง ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 

คณะกรรมการบริษทั         cs@pdgth.com 02-7910111 ext.151 
คณะกรรมการตรวจสอบ *         ind_dir@pdgth.com 02-7910111 ext.115 
กรรมการอิสระ         ind_dir@dgth.com 02-7910111 ext. 115 
เลขานุการบริษทั         cs@pdgth.com 02-7910111 ext.151 

 

โดยที,อยูท่างไปรษณีย ์
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 

  โทร. (662) 791 0111 หรือ Email: ind_dir@pdgth.com 
หรือส่งผา่นช่องทางเวบ็ไซต:์  www.pdgth.com/ir_index.php  

หรือ  หากมีขอ้สงสัยเกี,ยวกับนโยบายการกาํกับดูแลกิจการที,ดีและการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น สามารถ
สอบถามที,:    สาํนกังานเลขานุการ /เลขานุการบริษทั 
                  โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151 หรือ Email: cs@pdgth.com 

โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู ้รับผิดชอบในการรับเอกสารที, ส่งถึงคณะกรรมการและดําเนินการส่งให้
คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือกรรมการที,เกี,ยวขอ้ง ดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงและสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ (ถา้
มี) เพื,อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ ยกเวน้เป็นเอกสารที, ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ, งจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ,งเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 87 

 

ทั(งนี(  บริษทัไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางที,กาํหนด โดยในปี 2559 ไม่มี
เหตุการณ์  บ่งชี( เรื,องการทุจริตคอร์รัปชั,น จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      7.   การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที สําคญั  
   บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที,สําคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และทนัเหตุการณ์  มีสาระสําคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที,  
12/2559  เมื,อวนัที, 19  ธนัวาคม 2559  มีมติอนุมติัแต่งตั(งกรรมการ พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไปดาํรงตาํแหน่ง กรรมการของ
บริษทัยอ่ย “ผล วอเตอร์” และเป็นประธานกรรมการบริษทัยอ่ย แทนนายชวลิต หวงัธาํรง ซึ, งยงัคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัยอ่ย เช่นเดิม เพื,อใชป้ระสบการณ์ ความรู้ความสามารถของกรรมการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

   8. ด้านนักลงทุนสัมพนัธ์ 
   บริษทั เปิดเผยขอ้มูลตามขอ้กาํหนดของ สํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ปฏิบติัหน้าที,ดว้ยความรับผิดชอบ 
ระมดัระวงั ทาํหนา้ที,สื,อสารประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลที,ถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเหตุการณ์ แก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุนรายยอ่ย นกัลงทุน
สถาบนั นกัวเิคราะห์หลกัทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานภาครัฐที,เกี,ยวขอ้งอยา่งเท่าเทียมและเป็นธรรม รวมถึง การชี(แจงกรณีข่าว
ลือ ข่าวสารที,ไม่ถูกตอ้งตามขอ้เท็จจริงแก่นกัลงทุนผ่านช่องทางต่างๆ การนัดพบปะผูบ้ริหารและการเยี,ยมชมกิจการ เช่น 
การตอบคาํถามทางโทรศพัท์หรือ  E-mail การเผยแพร่ผ่านสื,อ การจดัทาํ Press Release และการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศ
ต่างๆ ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี นาํเสนอผลการดาํเนินงาน คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการประจาํ
ไตรมาส ผ่านหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัที, www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสัมพนัธ์ เพื,อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอื,นๆ ไดรั้บรู้
ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั 

บริษทั ยงัให้ความสําคญักบัการเผยแพร่ขอ้มูลผ่านกิจกรรมนกัลงทุนสัมพนัธ์ โดยผูบ้ริหารระดบัสูงไดมี้ส่วน
ร่วมในการใหข้อ้มูลและพบปะนกัลงทุนเพื,อใหเ้กิดความเขา้ใจที,ดีต่อการบริหารงานของบริษทั เสริมสร้างความสมัพนัธ์ที,ดี  
รวมทั(งส่งเสริมใหเ้กิดการแลกเปลี,ยนความคิดเห็นอยา่งต่อเนื,อง โดยมีกิจกรรมที,สาํคญัต่างๆในปี 2559 ไดแ้ก่ 

กิจกรรม จาํนวนครั( ง 

• กิจกรรมบริษทัจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Days) โดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 2 ครั( ง (เดือนมีนาคม และสิงหาคม) 

• นิทรรศการงาน “mai Forum 2016” เพื,อนาํเสนอสินคา้และขอ้มูลของบริษทัให้กบันกัลงทุนและผูส้นใจที,เขา้
ร่วมงาน จดัโดยตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ(mai) ร่วมกบัสมาคมบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอ็มเอ
ไอ (maiA)  

1 ครั( ง  

(เดือนกรกฎาคม) 

• จดัทาํสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรายไตรมาส ตามโครงการ  mai Company Snapshot โดย
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

4 ครั( ง 

• ผูบ้ริหารระดบัสูงใหส้มัภาษณ์ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และแนวโนม้ในอนาคตผา่นสื,อออนไลน ์ 1 ครั( ง 

• พบนกัวิเคราะห์  1 ครั( ง 

• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคลื,อนไหวทางธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และภาพข่าว
กิจกรรมต่างๆของบริษทัผา่นสื,อมวลชนต่างๆ 

อยา่งสมํ,าเสมอ 

• จดังานแถลงข่าวแผนดาํเนินงานประจาํปีของบริษทั พร้อมงานเลี(ยงขอบคุณสื,อมวลชน 1 ครั( ง (เดือนกุมภาพนัธ์) 

• ใหก้ารตอ้นรับผูถื้อหุน้ และนกัลงทุนรายยอ่ย ที,เขา้มาประชุม (AGM ปี 2559 และ EGM ครั( งที, 1/2559) 2 ครั( ง 
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 นอกจากนี(   บริษทัมีการให้ขอ้มูลเกี,ยวกบับริษทั ผลการดาํเนินงาน งบการเงิน และขอ้มูลนาํเสนอในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงรายงานสารสนเทศที,บริษัทแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที, 
www.pdgth.com โดยบริษทัจดัทาํเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) เพื,อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบขอ้มูล
อยา่งเท่าเทียม  กรณีที,    ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หรือผูส้นใจ มีขอ้สงสยัหรือตอ้งการนดัหมายเขา้พบผูบ้ริหารและเยี,ยมชมกิจการ 
สามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทัที, โทรศพัท์หมายเลข 0-2791-0111 ต่อ 206  โทรสาร 0-2791-0100 
หรือ e-mail: ir@pdgth.com หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

โดย คณะกรรมการไดก้าํหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื,อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัดูแล เรื,อง “การ
ปฏิบัติต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” ซึ, งได้ระบุไวบ้นหน้าเว็บไซต์บริษัท 
www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 

หมวดที  5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยบุคคลซึ,งมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที,สามารถเอื(อประโยชน์
ให้กบับริษทั โดยเป็นผูที้,มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบาย กลยุทธ์ของบริษทัร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูงวางแผนการ
ดาํเนินงานทั(งระยะสั(น ระยะยาว รวมถึงนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี,ยง 
ในภาพรวมขององคก์ร ตลอดจนการสอบทาน และติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการให้เป็นไปตามแผนกล
ยทุธ์ที,กาํหนด 

ในปี 2559 โครงสร้างคณะกรรมการบริษทัมีจาํนวน 11 คน ประกอบด้วย  กรรมการอิสระ จาํนวน 4 คน 
กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 2 คน และกรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 5 คน มีสัดส่วนกรรมการอิสระเท่ากบั 1 ใน 3 ของจาํนวน
กรรมการบริษทัทั(งหมด หรือคิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 36.36 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด โดยมีรายนามกรรมการอิสระและ
นิยามกรรมการอิสระ ตามที,แสดงไวใ้นรายงานประจาํปี 2559 หวัขอ้ โครงสร้างการจดัการ) 

ระหวา่งปี รศ.ดร.เสกศกัดิ�  จาํเริญวงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ไดล้าออกจากการดาํรง
ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ ส่งผลให้หมดวาระกรรมการชุดย่อยด้วย คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการนําเสนอจาก
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาบุคคลที,มีคุณสมติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์และดาํเนินตาม
กระบวนการสรรหากรรมการบริษทั จึงไดแ้ต่งตั(ง นายสันติ เนียมนิล เป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นกฎหมาย และมีประสบการณ์
ดา้นกรรมการตรวจสอบ และไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้มตามกฎหมายมหาชน ให้ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ
ตรวจสอบ เท่าวาระที,เหลืออยู่ และแต่งตั(ง รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการอิสระ ให้ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการอิสระ ให้ดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน แทนตาํแหน่งที,วา่งลงตามลาํดบั 
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  ภาวะผู้นําและวสัิยทศัน์ 

  คณะกรรมการบริษทั  มีบทบาทสาํคญัในการกาํหนดวิสัยทศัน์ กลยทุธ์ เป้าหมายองคก์รให้เกิดการเติบโตอยา่ง
ย ั,งยนื โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 12/2559  เมื,อวนัที, 20 ธนัวาคม 2559 ไดพิ้จารณาทบทวนวสิยัทศัน์และ
พนัธกิจของบริษทั พร้อมทั(งกาํหนดกลยทุธ์ และเป้าหมายองคก์รในระยะ 3 ปี (2560-2562) ร่วมกบัผูบ้ริหารระดบัสูง โดย
ยงัคงวิสัยทศัน์และพนัธกิจเดิม “เป็นบริษทัชั(นนาํที,มีความยั,งยืนในธุรกิจนวตักรรมดา้นความปลอดภยั สุขภาพอนามยั 
สิ,งแวดลอ้ม และธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 
2020” และใหข้อ้เสนอแนะในแต่ประเด็นที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ รวมถึงกาํหนดดชันีชี(วดัความสาํเร็จขององคก์รใน
ปี 2560 เพื,อใหฝ่้ายบริหารนาํไปวางแผนกลยทุธ์ระยะยาวขององคก์ร และอนุมติัแผนงานประจาํปี 2560  ซึ, งคณะกรรมการ
เห็นวา่การปรับตวัขององคก์รในยคุสารสนเทศที,มีการเปลี,ยนแปลง ความกา้วหนา้และพฒันาการของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานแต่ละหน่วยงานมากขึ(น ช่วยลดขั(นตอนการทาํงาน ระบบการรายงาน ทาํให้การตดัสินใจ 
และการประสานงานมีประสิทธิภาพมากขึ(น ดงันั(น ในปี 2560 บริษทั มุ่งเนน้การนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาพฒันา
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติการหลกัขององค์กรที,จะส่งเสริมการบริการลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เพื,อการเติบโตอยา่งย ั,งยนื 
  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 1/2560 เมื,อวนัที, 23 มกราคม 2560 คณะกรรมการยงัไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูบ้ริหารระดบักลาง ไดแ้สดงวสิยัทศัน์และเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เพื,อสร้างความเขา้ใจ การมีส่วนร่วม และสร้างแรง
บนัดาลใจแก่ผูบ้ริหารทุกคนเพื,อการบรรลุเป้าหมายตามวตัถุประสงคอ์งคก์รใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
   ทั(งนี(  ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัเมื,อวนัที, 20 มิถุนายน 2559 ไดจ้ดัปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทั(ง 3 คน 
ไดแ้ก่ นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา นายธนัยา หวงัธาํรง และนายสนัติ เนียมนิล ตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของบริษทั 
กล่าวตอ้นรับและแนะนาํกรรมการและผูบ้ริหารอยา่งเป็นทางการ พร้อมกบัส่งมอบคู่มือกรรมการบริษทัแก่กรรมการใหม่
ในคราวเดียวกนั  
 

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื,อปฏิบติัหนา้ที,เฉพาะเรื,อง และเสนอเรื,อง
ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาหรือรับทราบ โดยบริษทั ไดจ้ดัใหมี้ขอ้บงัคบัของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย 
(Charter) เพื,อกาํหนดหนา้ที,และความรับผิดชอบต่างๆ และไดเ้ปิดเผยกฎบตัรดงักล่าวที,เวบ็ไซตข์องบริษทัดว้ย ทั(งนี(  ไดมี้
การประเมินผลการปฏิบติังานและทบทวนผลการปฏิบติัหนา้ที,ของคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปีอยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครั( ง นอกจากนี(คณะกรรมการบริษทัอาจแต่งตั(งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื,องชุดอื,นๆ ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ที,
เปลี,ยนแปลง (สามารถดูรายละเอียดบทบาทหนา้ที,และความรับผิดชอบในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”) 

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้
ความเขา้ใจ และมีประสบการณ์การทาํงานดา้นบญัชีและการเงินเป็นที,ยอมรับ โดยมี นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล  กรรมการ
อิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบที,เป็นผูที้,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที,จะทาํหน้าที,ในการสอบทานรายงานทาง
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การเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี,ยง สอบทานการทาํธุรกรรม
ทางการเงิน โดยทาํหน้าที,สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบข้อบังคับที, เกี,ยวข้อง ตลอดจนกฎหมายและ
ขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแลส่งเสริมให้พฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
รวมทั( งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน และระบบบริหารความเสี,ยงที,รัดกุม เหมาะสม 
ทนัสมยั และมีประสิทธิภาพ  

โดยในปี 2559 บริษทั ไดจ้ดัจา้งผูต้รวจสอบภายในจากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ทาํหนา้ที,ตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ และวิธีปฏิบติัเกี,ยวกับการควบคุมภายในขององค์กรเพื,อให้มั,นใจไดว้่ามีการควบคุมเพียง
พอที,จะบรรลุเป้าหมายองคก์ร โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานภายใน และติดตามผลการปฏบติั
และการรายงานที,เกี,ยวขอ้ง ซึ,งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั(งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี ที,ปรึกษา 
และผูเ้ชี,ยวชาญดา้นกฎหมายและการบญัชีเป็นประจาํ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดย
ไม่มีฝ่ายจดัการเขา้ประชุมเป็นประจาํทุกไตรมาส เพื,อขอความเห็นจากผูส้อบบญัชีในเรื,องต่างๆ นอกจากนี(  คณะกรรมการ
ตรวจสอบยงัสามารถหาที,ปรึกษาภายนอกที,เป็นอิสระ(เป็นกรณี) โดยบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั(งหมด 

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทุกครั( ง 

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ เพื,อทาํหน้าที,
พิจารณา ทบทวนโครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบติัที,หลากหลายของกรรมการ จดัทาํตาราง Board Matrix เพื,อใชเ้ป็น
แนวทางพฒันากรรมการ และการสรรหาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ครบวาระ หรือแทน
กรรมการที,ลาออก ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ที,สอดคลอ้งกบัตลาดในอุตสาหกรรม
ลกัษณะเดียวกนั โดยใชผ้ลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 จากสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 
(IOD) เป็นแนวทางในการพิจารณา 

 ในปี 2559 ไดเ้สนอโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนกังาน โดยการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อ
หุน้สามญัของบริษทัที,ออกและเสนอขายใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื,อเป็น
สิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในการเป็นเจา้ของและความสาํเร็จ
ของบริษทั เพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทาํงานร่วมทาํงานใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว  

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบ
ทุกครั( ง 

 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี ยง 

คณะกรรมการบริหารความสี,ยง ประกอบด้วย  กรรมการที,มิใช่ผู ้บริหาร  กรรมการ หรือผูบ้ริหาร และ
ผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก หรือหน่วยงานเกี,ยวขอ้ง จาํนวนไม่เกิน 5 คน โดยมี นายธีรเดช จารุตั(งตรง ตาํรงตาํแหน่ง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 1/2559  เมื,อวนัที, 18 มกราคม 2559 ไดมี้มติ
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แต่งตั(ง นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการอิสระ ใหเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง เพิ,มอีก 1 คน ส่งผล
ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีจาํนวน 5 คน ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 1 คน กรรมการที,เป็น
ผูบ้ริหาร 3 คน และ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน ทั(งนี(  เพื,อทาํหนา้ที,ในดา้นการบริหารจดัการความเสี,ยงที,สอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์องคก์รเพื,อใหม้ั,นใจไดว้า่บริษทัมีกระบวนการบริหารความเสี,ยงที,ไดน้าํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสม และทบทวนปัจจยั
เสี,ยงที,อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี,ยงตามที,ไดรั้บมอบหมาย และ
รายงานกิจกรรมและผลการดาํเนินงานแก่คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ไตรมาสละ 1 ครั( ง 
และปรับปรุงแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายที,กาํหนด ซึ,งในระหวา่งปี คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายให้
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง กาํหนดมาตราการแนวทางการดาํเนินการยื,นคาํขอเพื,อการรับรอง (Certification) ในฐานะ
สมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น (Collective Action Coalition against Corruption 
“CAC”)  รวมถึงกระบวนการในการประเมินความเสี,ยงเพื,อจดัทาํแบบประเมินตนเองเกี,ยวกบัมาตราการต่อตา้นคอร์รัปชั,น 
(Self  Evaluation) ทั(ง 71 ขอ้ ให้คณะกรรมการ CAC พิจารณา เพื,อเขา้สู่กระบวนการรับรองและสามารถดาํเนินการแลว้
เสร็จในปี 2559 ตลอดจนไดมี้การทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงให้สอดคลอ้งเหมาะสมเป็นปัจจุบนั ที,มี
ผลใชต้ั(งแต่วนัที, 21 ตุลาคม 2559  

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีการประชุม 5 ครั( ง กรรมการเขา้ประชุมอยา่งสมํ,าเสมอ  

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

บริษทั กาํหนดโครงสร้างการจดัการและแบ่งแยกบทบาทหนา้ที,ความรับผิดชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั
กบัฝ่ายจดัการอย่างชดัเจนและเหมาะสมกบัลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทั โดยกรรมการบริษทัทาํหน้าที,ในการ
กาํหนดนโยบาย และกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของฝ่ายบริหารระดบัสูงในระดบัองคก์ร ในขณะที,ฝ่ายบริหารระดบัสูงทาํ
หนา้ที,ในการดาํเนินตามนโยบายให้บรรลุผลตามเป้าหมายที,กาํหนด และติดตามดูแลผลการดาํเนินงานอยา่สมํ,าเสมอจาก
ขอ้มูลรายงานในการประชุมประจาํเดือน ซึ,งคณะกรรมการไม่ไดเ้ขา้แทรกแซงการปฏิบติัหนา้ที,ของฝ่ายจดัการ เวน้แต่การมี
ส่วนร่วมในการพิจารณาแกไ้ขปัญหาอยา่งเหมาะสม ในกรณีที,การปฏิบติัหนา้ที,ของฝ่ายจดัการไม่เป็นไปตามแผนธุรกิจที,
กาํหนด 

  ประธานกรรมการไม่ไดเ้ป็นกรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร และไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั  ตลอดจน
ไม่มีอาํนาจลงนามผกูพนับริษทั เพื,อใหก้ารแบ่งแยกหนา้ที,ระหวา่งการกาํกบัดูแลเชิงนโยบายในภาพรวมของบริษทักบัการ
บริหารงานไดอ้ยา่งชดัเจน ดงันั(น ประธานกรรมการบริษทั และ ประธานกรรมการบริหารหรือประธานเจา้หนา้ที,บริหาร จึง
มิใช่บุคคลคนเดียวกัน โดยทั( งสามตําแหน่งต้องได้รับการพิจารณาแต่งตั( งจากคณะกรรมการบริษัท ซึ, งอาจเป็น
บุคคลภายนอกที,มิใช่ผูบ้ริหารก็ได ้ทั(งนี(  เพื,อให้ไดบุ้คคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมที,สุดเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์รสู่การ
เจริญเติบโตอยา่งย ั,งยนื 
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5.4 การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

  คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั
อย่างโปร่งใสโดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูก้าํหนดคุณสมบติัและหลกัเกณฑ์ในการสรรหา
กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองค์กร เพื,อนาํเสนอต่อผูถื้อหุ้น และ/หรือคณะกรรมการบริษทั
ต่อไป โดยมีขั(นตอนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการพิจารณาจากคุณสมบติัที,หลากหลายโดยการทาํ 
Borad Matrix ประกอบการพิจารณา  (สามารถดูรายละเอียดในหมวดโครงสร้างการจดัการ ขอ้ 7. การสรรหากรรมการและ
ผูบ้ริหาร)  

  ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ปรับโครงสร้างองคก์รใหม่โดยแต่งตั(ง นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ให้
ดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ และเพิ,มฝ่ายพฒันาธุรกิจ เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจองคก์รเพื,อการเติบโต
อย่างย ั,งยืน และในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, �/y��� เมื,อวนัที, �� มกราคม y���ได้มีมติแต่งตั( งผูบ้ริหาร
ระดบัสูง คือ นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ให้ไปดาํรงตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย “ผล วอเตอร์” อีก � ตาํแหน่ง และ
ปรับเลื,อนตาํแหน่งให้นายปโยธร มุง้ทอง ดาํรงตาํแหน่ง ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่ม Safety และให้ไปดาํรงตาํแหน่ง 
กรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย “ผล พาลาเดียม” ส่วนฝ่ายพฒันาธุรกิจภายใตก้ารกาํกบัดูแลโดยประธานเจา้หนา้ที,บริหาร ยงั
ไม่มีการแต่งตั(งบุคคลใด 

5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

   คณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษทัล่วงหนา้ตลอดปี เพื,อให้กรรมการ
สามารถจดัสรรเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสม ซึ,งในปี 2559 กาํหนดการประชุมคณะกรรมการจาํนวน 13 ครั( ง (รวมการประชุมที,ไม่
มีผูบ้ริหาร 1 ครั( ง) โดยประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที,บริหารและ/หรือประธานกรรมการบริหารร่วมกนัพิจารณา
เรื, องเพื,อนําเขา้เป็นระเบียบวาระการประชุม เรื, องแจ้งเพื,อทราบ เรื,องติดตาม หรือเรื, องเพื,อพิจารณา และอื,น(ถา้มี) ซึ, ง
เลขานุการคณะกรรมการบริษทัจะส่งหนงัสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระประชุม ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุม
ที,มีสารสนเทศครบถว้น ห้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหนา้ไม่นอ้ย 7 วนัทาํการ เพื,อให้กรรมการบริษทัมีเวลาศึกษาขอ้มูล
ก่อนการประชุมและสามารถขอขอ้มูลเพิ,มเติมจากฝ่ายจดัการ และหากมีวาระตอ้งพิจารณาเร่งด่วนที,อาจกระทบต่อโอกาส
การดาํเนินธุรกิจ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากประธานกรรมการบริษทั เป็นกรณีไป (ทั(งนี(  การประชุมคณะกรรมการบริษทั
เป็นไปตามระเบียบขอ้บงัคบับริษทั) 

  โดยประธานกรรมการฯ ซึ, งทาํหน้าที,ประธานที,ประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้าํและควบคุมการประชุมให้
เป็นไปอยา่งราบรื,น สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ การตดัสินใจลงมติ 
ไม่ถูกโนม้นา้วโดยไม่มีเหตุผลสมควร รวมถึงการจดัสรรเวลาให้กรรมการอภิปรายสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ ทั(งนี(  อาจเชิญ
ผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง เช่น กรรมการหรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยให้เขา้ร่วมประชุม เพื,อเขา้มาอธิบาย 
ชี(แจงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นการเฉพาะเรื,อง (ถา้มี)  โดยประธานที,ประชุมเป็นผูชี้(ขาดและขอ้สรุปจากที,ประชุม  
ในกรณีที,วาระใดๆ ที,กรรมการเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระนั(นตอ้งไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจและไม่อยู่ในห้องประชุม 
เพื,อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและเป็นอิสระในการพิจารณาเรื,องต่างๆ  และหลงัเสร็จสิ(นการประชุม 
เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจัดทําบันทึกรายงานการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนใน
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สาระสาํคญั และจดัเก็บรายงานการประชุมที,ผ่านการรับรองลงนามแลว้ โดยรายงานการประชุมถือเป็นเอกสารสาํคญัขอ
บริษทั จดัใหมี้ระบบการจดัเก็บเอกสารรูปแบบอิเลค็ทรอนิกส์ผา่น Google Site เพื,อความปลอดภยัและสะดวกในการสืบคน้
อา้งอิง และสาํเนาขอ้มูลตน้ฉบบัรูปแบบแฟ้มเอกสารและจดัเก็บอยา่งนอ้ย 5 ปี ที,ส่วนงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนกังาน
เลขานุการ 

   ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี การประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละครั( งมีกรรมการเขา้ร่วมในที,ประชุม
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั(งหมดจึงครบองค์ประชุม และกาํหนดองค์ประชุมขั(นตํ,า ณ ขณะลงมติตอ้งมี
กรรมการไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการที,เขา้ประชุม และสนบัสนุนให้กรรมการบริษทัควรเขา้ร่วมประชุมไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมทั(งหมด ในปี 2559 มีกรรมการบริษทัเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ,าเสมอ โดยเฉลี,ย
กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 83.33 ของการประชุมทั(งหมด (จาํนวน 12 ครั( ง) 

คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์องค์กรไปปฏิบติัและรายงานผลการดาํเนินงาน
เทียบกบัเป้าหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส  และให้ขอ้เสนอแนะที,เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  
สาํหรับเดือนที,ไม่มีการประชุมคณะกรรมการบริษทั กรรมการจะไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทั
ยอ่ย (ถา้มี) อยา่งต่อเนื,อง โดยจดัส่งเอกสารสรุปผลการดาํเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสาํคญัของบริษทัรวมถึงการปรับปรุง
หลกัเกณฑห์รือขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสาํนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่กรรมการบริษทัสื,อสารผ่านทาง
อีเมลลโ์ดยเลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการครบถว้น 

โดยบริษทัมีเลขานุการบริษทัทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึ, งทาํหนา้ที,ในการดาํเนินการเกี,ยวกบั
การประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงการสนบัสนุนงานของคณะกรรมการบริษทัที,เกี,ยวขอ้งกบั
ขอ้กาํหนดตามกฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้ง 

   การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มกีรรมการที เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 

   คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัใหมี้การประชุมระหวา่งกนัของคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที,เป็นผูบ้ริหารเขา้
ร่วมประชุม จาํนวน  1  ครั( ง เพื,ออภิปรายปัญหาทั,วไปเกี,ยวกบัการจดัการหรือการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทั รวมถึงการ 
ปรึกษาหารือประเด็นต่างๆ ที, เกี,ยวข้องกับการกํากับดูแลกิจการ การปรึกษาหารือและการแสดงความคิดเห็นหรือ
ขอ้เสนอแนะเพื,อการปรับปรุงพฒันาด้านต่างๆ และแจ้งผลแก่ประธานเจา้หน้าที,บริหารทราบและดาํเนินการเกี,ยวกับ
ประเด็นดงักล่าว และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัในการประชุมคราวต่อไป 

 บทบาทหน้าที ประธานกรรมการ 

 ประธานกรรมการเป็นผูท้าํหนา้ที,ประธานในที,ประชุมคณะกรรมมการบริษทั  ในกรณีที,ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที,ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที,ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการทาํหนา้ที,เป็นประธานใน
ที,ประชุม  ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที,ได ้ใหก้รรมการซึ,งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ,งเป็นประธานในที,ประชุม 
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 บทบาทหนา้ที,ประธานกรรมการ มีดงันี(  
1. กาํหนดการแผนการประชุมคณะกรรมการล่วงหนา้ (ประจาํปี) 
2. กาํหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการร่วมกบัประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และกลั,นกรองวาระประชุม

ในแต่ละครั( ง 
3. ควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง 
4. ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระประชุมที,กาํหนดในหนงัสือนดัประชุมใหส้าํเร็จลุล่วง

เป็นไปอยา่งราบรื,น 
5. เป็นผูริ้เริ,ม ใหข้อ้เสนอแนะ คาํชี(แจง หรือตอบคาํถามต่างๆ ใหแ้ก่ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
6. ใหค้าํปรึกษา ส่งเสริมและสนบัสนุน ฝ่ายจดัการใหท้าํงานที,ไดรั้บมอบหมายสาํเร็จลุล่วง 
7. วเิคราะห์ปัญหา เสนอแนะความเห็นและหาแนวทางแกไ้ขปัญหา พิจารณาตดัสินใจเรื,องต่างๆ ที,มี

สาระสาํคญั 
8. การออกเสียงลงมติใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที,ประชุมออกเสียง

เพิ,มอีกหนึ,งเสียงเป็นเสียงชี(ขาด 
9. กาํกบั ดูแล และติดตามการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการในแต่ละเรื,อง หรืออาจมอบหมายใหเ้ลขานุการ

บริษทัเป็นผูรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื,อง 
10. อื,นๆ (ถา้มี) 

 
 5.6 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั( งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็นเลขานุการบริษทั โดยมีอาํนาจหน้าที,ตาม
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 และตอ้งปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื,อสัตยสุ์จริต รวมทั( งเพื,อทาํหน้าที, เลขานุการคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที,ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ และประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ ดงันี(    

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

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที,รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วน
ไดเ้สียตามมาตรา 89/14 ใหป้ระธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันบั
แต่วนัที,บริษทัไดรั้บรายงานนั(น 

3. ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด นอกจากนี(  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที,
อื,นตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี(  
• ดาํเนินการจดัการเรื,องการประชุมคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
• ดาํเนินการจดัประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
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• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื,องอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถื้อหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที,ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัให้ปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั และมติที,ประชุม  

ผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที,กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานฯ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูล

และรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที,กาํกบัดูแลและสาธารณชน ใหถู้กตอ้งครบถว้นตามกฎหมาย 
• ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย 

และขอ้บงัคบัอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งรวมทั(งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 
• ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

 

 โดยเลขานุการบริษัทที,คณะกรรมการแต่งตั( งขึ( นเป็นผูที้,คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนกังานเลขานุการ ซึ, งเป็นหน่วยงานที,สนบัสนุนงานเลขานุการ
บริษทัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี (ประวติั
และคุณสมบติัของเลขานุการบริษทัไดร้ะบุไวใ้นหวัขอ้ “คณะผูบ้ริหารและเลขานุการบริษทั” 

 ในปี 2559 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้รับการอบรมสัมมนา รับฟังการชี( แจง และการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างที,
เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน เพื,อนาํมาใชใ้นการปรับปรุงงานเลขานุการบริษทัและการกาํกบั
ดูแลกิจการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ,มขึ(น 

 5.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 

  5.7.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานทั(งคณะ (Self Assessment) เป็นประจาํทุกปี เพื,อให้
กรรมการแต่ละท่านร่วมกนัพิจารณาผลงานและทบทวนผลการปฏิบติั ปัญหาและอุปสรรคที,เกิดขึ(นในรอบปีที,ผ่านมา เพื,อ
เพิ,มประสิทธิผลการกาํกบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั  

โดยในปี 2559 คณะกรรมการใช้แบบประเมินตนเองทั( งคณะของคณะกรรมการตามแนวทางปฏิบัติตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเช่นปีที,ผ่านมาสอดคลอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที,ของคณะกรรมการทุกดา้น ประกอบดว้ย 6 หัวขอ้
หลกั ไดแ้ก่  (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ความรู้และประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ 
คุณสมบติัคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (2) บทบาท หนา้ที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ การให้ความสาํคญัต่อ
การพิจาณากาํหนด นโยบาย วิสัยทศัน์ กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การทบทวนนโยบายการ
กาํกบัดูกิจการและการนาํไปปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) การประชุมคณะกรรมการ 
การกาํหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทาํหน้าที,ของกรรมการ การเขา้ร่วมประชุม
สมํ,าเสมอ การมีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพฒันา
ตนเองของกรรมการและพฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตาํแหน่งระดบับริหาร ทั(งนี(  โดยใชค้ะแนนเฉลี,ยของกรรมการ
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ทุกคนสรุปผลประเมินภาพรวมวา่ กรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ที,รับผิดชอบเหมาะสมตามแนวทางการปฏิบติัที,ดีของ
กรรมการ โดยมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที,บริหาร จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารและวางแผนพฒันาอบรมเพื,อการ
รองรับการขยายธุรกิจในอนาคต มีคะแนนเฉลี,ย 98.75 คะแนนเทียบเท่าปีที,ผา่นมา ซึ,งถือวา่อยูใ่นระดบัดีเยี,ยม โดยมีเกณฑใ์น
การใหค้ะแนนแต่ละระดบั ดงันี(  

1. ดีเยี,ยม  โดยมีคะแนนร้อยละ 90-100 
2. ดีมาก โดยมีคะแนนร้อยละ 80-89  
3. ดี  โดยมีคะแนนร้อยละ 70-79 
4. พอใช ้ โดยมีคะแนนร้อยละ 69 
ในปี 2559 ยงัไม่มีการประเมินผลกรรมการรายบุคคลเพราะถือวา่เป็นการประเมินทั(งองคค์ณะ  

5.7.2  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทั(งคณะ 
ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ, งแบ่งเป็น 2 
ส่วน  

ส่วนที, 1. การทาํหนา้ที,โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองคป์ระกอบ สภาพแวดลอ้มทั,วไป
ที,สนับสนุนการทํางาน และได้มีการปฏิบัติหน้าที,ตามกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบตามที,ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษทั ยกเวน้ การกาํหนดระยะเวลานานสุดที,กรรมการตรวจสอบจะอยูใ่นวาระอยา่งต่อเนื,อง และกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละท่านเป็นกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื,นมากกวา่ 5 แห่ง 
 ส่วนที, 2. การปฏิบติัหนา้ที,เฉพาะดา้นของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทาง
การเงินอยา่งถูกตอ้งและเพียงพออยา่งเหมาะสม และไม่มีประเด็นเกี,ยวกบัคดีความและภาระผกูพนั 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจําปี 2559 แก่
คณะกรรมการบริษทัเพื,อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2560 เมื,อวนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ซึ, งผล
ประเมินสรุปว่า โดยทั,วไปสามารถปฏิบติัหน้าที,ตามขอบเขตหน้าที,รับผิดชอบที,สอดคลอ้งกบัแนวทางปฏิบติัของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และนาํสิ,งที,ยงัไม่ไดป้ฏิบติัไปพฒันาแผนงานตรวจสอบปีต่อไป    

 โดยได้จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีเพื,อเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ประจาํปีไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบ
ประเมินตนเองตามที,เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบ
ประเมินแบ่งเป็น 3 ขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหนา้ที,
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
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คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ว่ามี
โครงสร้างและคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติังานตามความรับผิดชอบที,ไดรั้บมอบหมายตามที,กาํหนดไวใ้นกฎบตัร
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี,ย 97.34 คะแนน ซึ, งถือวา่อยู่ในระดบัดีเยี,ยม โดยไดจ้ดัทาํ
รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสําหรับปี 2559 ไวใ้นหัวขอ้ “รายงานคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน” 

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเอง
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงตามที,ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ การประชุม การปฏิบติัหนา้ที,ของ  
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
ที,สามารถปฏิบติังานตามหนา้ที,รับผิดชอบที,ไดรั้บมอบหมายอยา่งเหมาะสมตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง มี
คะแนนเฉลี,ยเตม็ 100 คะแนน  ซึ,งไดส้รุปรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง สาํหรับปี  2559 ไวใ้นหวัขอ้  “รายงาน
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง” 

5.7.3 การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการที,ไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร เป็นผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานของผูด้าํรง
ตาํแหน่งประธานเจ้าหน้าที,บริหาร ประจาํปี 2559 เพื,อใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนที,สอดคลอ้งกับภาระหน้าที,ความ
รับผิดชอบ โดยใช้เกณฑ์ประเมินที,สอดคลอ้งกบัการวดัผลการปฏิบัติงานในรูปของตวัชี( วดั (KPI: Key Performance 
Indicators) เทียบเท่ากบัผลความสาํเร็จขององคก์ร ตามที,ไดผ้า่นการพิจารณา กลั,นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนและผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั  โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการบริหาร เป็นผูแ้จง้ผลการ
ประเมินและความคิดเห็นของกรรมการใหป้ระธานเจา้หนา้ที,บริหารรับทราบเพื,อการปรับปรุงพฒันาต่อไป   

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เป็นผูใ้ห้ความเห็นชอบผลประเมินการปฏิบติังานของผูบ้ริหาร
ระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป โดยพิจารณาจากดชันีชี(วดัความสาํเร็จเทียบกบัเป้าหมายที,กาํหนดประจาํปีของผูบ้ริหาร
รายบุคคล 

 
5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

บริษทั กาํหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ทุกครั( งที,มีการเปลี,ยนแปลงกรรมการ โดยจดัทาํคู่มือกรรมการ 
ประกอบดว้ย เอกสาร ขอ้มูลสาํคญัที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ กฎระเบียบที,เกี,ยวขอ้งกบัประกาศและนโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการที,ดี และขอ้มูลอื,นที,เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติัหน้าที,ของกรรมการใหม่ เพื,อเตรียมความพร้อมในการปฏิบติั
หนา้ที,ของกรรมการ โดยกาํหนดช่วงเวลาที,เหมาะสมภายในระยะเวลา 1 เดือนนบัจากที,ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทั 
ตลอดจนการพบปะหารือกบัประธานกรรมการ/คณะกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และ
สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผูป้ระสานงานในเรื,องต่าง ๆ   
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สาํหรับกรรมการใหม่ที,ยงัไม่ผา่นการอบรมหลกัสูตรกรรมการ บริษทั ไดจ้ดัให้มีการอบรมหลกัสูตรกรรมการที,
จดัโดยสถาบนั IOD ไดแ้ก่ นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา อบรมหลกัสูตร Director Certification Program “DCP” รุ่นที, 227/2016 
อบรมช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2559 สาํหรับกรรมการใหม่ท่านอื,นเคยไดรั้บการอบรมหลกัสูตรกรรมการดงักล่าวแลว้
จึงไม่มีอบรมเพิ,มเติม 

 
5.9 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 

คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้คณะกรรมการบริษทัไดศึ้กษาและอบรมความรู้ที,เกี,ยวขอ้งกบัการทาํหน้าที,
กรรมการเพื,อเพิ,มพนูความรู้ความเขา้ในในบทบาทและหนา้ที,ของกรรมการบริษทัในการกาํกบัดูแลให้มีการบริหารงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูกิจการที,ดี โดยมีการสมคัรสมาชิกสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) ใหแ้ก่กรรมการ เพื,อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ,มพูนคามรู้แก่กรรมการ ปัจจุบนัมีกรรมการบริษทัที,เขา้
รับการอบรมเกี,ยวกบับทบาทหนา้ที,ของกรรมการในหลกัสูตร Director Certification Program (DCP) จาํนวน 6 คน และ
หลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จาํนวน 5 คน 

นอกจากนี(  ยงัมีการส่งเสริมให้ผูบ้ริหาร เลขานุการบริษทั เขา้รับการอบรมหลกัสูตรที,เกี,ยวขอ้งกบัการปฏิบัติ
หนา้ที,อยา่งต่อเนื,อง ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมสมัมนาที,จดัโดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ สาํนกังาน ก.ล.ต. 
และสถาบนัที,เกี,ยวขอ้ง รายละเอียดประวติัการอบรมกรรมการปรากฎในหัวขอ้ “รายละเอียดเกี,ยวกบัคณะกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหาร” 

ในปี 2559 มีกรรมการที,เขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ที,จดัโดยสถาบนั IOD และอื,นๆ ดงันี(            
ส่วนที  1. กรรมการที เข้าอบรมหลกัสูตรของ IOD ประจาํปี 2559 มดีงันีW 

ลาํดบั ชื อ หลกัสูตรการอบรม IOD 

1. นพ.ประมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการอิสระ How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที, 10/2016 

2. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่นที, 10/2016 

3. 
 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
  

กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที, 
26/2015 
Driving Company Success with ITG Governance (ITG) รุ่นที, 3/2016 

4. พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นที, 216/2016  

5. นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา กรรมการ Director Certificate Program (DCP) รุ่นที, 227/2016 
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 ส่วนที  h. การเข้าอบรมหลกัสูตรและการสัมนา อื นๆ ของกรรมการและเลขานุการบริษัท  

ลาํดบั ชื อ ชื อหลกัสูตรการสัมมนา 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการอิสระ - New Auditors Report: What's in it for you? (IOD) 

2. 
 
 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
  
  

กรรมการอิสระ 
  
  

- การเสวนา: เขา้ร่วมการแลกเปลี,ยนความคิดเห็นของผูบ้ริหารเพื,อการมีระบบ
ควบคุมภายในที,ดีของบริษทัจดทะเบียน (SET) 
- โครงการสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 (IOD) 
- New Auditors Report: What's in it for you? (IOD) 

3. 
 

นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
  

กรรมการ 
  

- การสัมนา เพื,อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ CG 
Code ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที,เปลี,ยนแปลงไป ในฐานะผูน้าํของ
กิจการสู่ความย ั,งยนื (SEC) 
- การสัมนา: พรบ.อาํนวยความสะดวกกบัการพฒันาประสิทธิภาพของกรม
ศุลกากรและประโยชน์ที,เอกชนจะไดรั้บ (CAC/IOD) 

4. 
 
 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
  
  

กรรมการ  
ป ร ะ ธ า น
เจา้หนา้ที,บริหาร 
  

- การสมันา การดาํเนินคดีแบบกลุ่ม (SEC) 
- หลกัสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยืน" 
(SET) 
- หลักสูตร "Big Data เครื, องมือเชิงกลยุทธิ� เพื,อค้นหา Strategic Insight" 
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ 

5. 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  
  
  
  
  
  
  
  

เ ล ข า นุ ก า ร
บริษทั  
  
  
  
  
  
  
  

- CG Forum-1/2016 "จริยธรรม: จิตสาํนึกหลกับรรษทัภิบาล" (SET) 
- CS Sharing-2/2016: เลขานุการมืออาชีพ เทคนิคการจดัประชุม Board อยา่งมี
ประสิทธิภาพ (commentator) 
- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยืน” 
(SET) 
- หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความย ั,งยืน” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) 
- CGR Workshop “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR 
Scorecard” (IOD) 
- เสวนา: เพื,อสร้างความเข้าใจและรับทราบความเป็นมาของ CG Code 
ตลอดจนบทบาทของคณะกรรมการที,เปลี,ยนแปลงไป ในฐานะผูน้าํของกิจการ
สู่ความย ั,งยนื (IOD) 
- เขา้รับฟังการปรับปรุงกระบวนการขอรับรองเขา้เป็นสมาชิกโครงการแนว
ร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) (IOD) 
- โครงการสํารวจการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียนไทย ประจาํปี 2559 
(IOD) 
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 ส่วนที  3. ผู้บริหารระดบัสูง 

ลาํดบั ชื อ ชื อหลกัสูตรการสัมมนา 

1. 
  
  
  

นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา 
  
  
  

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  

-หลกัสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอย่าง
ย ั,งยนื” (SET) 
-ทาํความเขา้ใจการวดัมูลค่ายติุธรรมตาม TFRS13, สภาวิชาชีพบญัชี ใน
พระบรมราชูปถมัภ ์
-ตรวจสุขภาพกิจการผ่านงบการเงิน, สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์
-การเริ, มต้นธุรกิจสํานักงานบัญชี, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์

2. 
  

นส.ประไพพิศ วิริยะบุบผา 
  

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 
ฝ่ายปฏิบติัการ 
  

-หลกัสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอย่าง
ย ั,งยนื” (SET) 
-หลกัสูตร "Big Data เครื,องมือเชิงกลยทุธ์เพื,อคน้หา Strategic Insight" 
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ 

3. 
  
  

นายปโยธร มุง้ทอง 
  
  

ผู ้อาํนวยการอาวุโส
ฝ่ายขาย      
  
  

-หลกัสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอย่าง
ย ั,งยนื” (SET) 
-หลกัสูตร "Big Data เครื,องมือเชิงกลยทุธิ� เพื,อคน้หา Strategic Insight" ,
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ 
-ประกาศนียบตัรชั(นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน, 
สถาบนัพระปกเกลา้ฯ 

4. 
  
  

นส.กมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล 
  
  

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  
  

- CG Forum-1/2016 "จริยธรรม: จิตสาํนึกหลกับรรษทัภิบาล (SET) 
- CG Forum-3/2016 "ทุจริตในองคก์ร ภยัมือป้องกนัและควบคุมได้" 
(SET) 
- สัมมนา "ผูต้รวจสอบภายใน: กลไกสาํคญัในการกาํกบัดูแลและสร้าง
คุณค่าเพิ,มทางธุรกิจ" (SET) 

5. นายธนัยา หวงัธาํรง 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

- หลกัสูตร "การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอย่าง
ย ั,งยนื” (SET) 

6. 
  
  

 หลกัสูตรภายในองคก์ร 
  

ผูบ้ริหารและ 
ระดบัผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน 

-หลกัสูตร "Risk Management ระดบับริหาร" 
 
- หลกัสูตร "การวางแผนความเสี,ยง และการกาํหนดบริบทองคก์ร (ISO 
9001 : 2015)" 
- หลักสูตร "มาตรการและแนวทางปฏิบัติเพื,อต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั,น" โดย คุณบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
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  5.10 แผนสืบทอดตาํแหน่งของผู้บริหารระดบัสูง 

  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการจดัทาํแผนการสืบทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้ริหารเพื,อสืบทอด
ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร ทั(งนี(  เพื,อใหส้ามารถดาํเนินงานบริหารไดอ้ยา่งต่อเนื,องและสามารถคดัเลือกบุคลากร
ที,มีศักยภาพตามสมรรถนะและมีความพร้อมที,จะดาํรงตาํแหน่งงานที,สําคญัดงักล่าว โดยใช้หลกัการพฒันาสายอาชีพ 
(Career Management) และแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Talent  Management and Succession Plan) โดยคณะกรรมการสรร
หาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์เร่งดาํเนินการตามแผนงาน: Core Competency และ 
Functional Competency รวมถึงการประเมินค่างานให้แลว้เสร็จในปี 2559 เพื,อจดัทาํแผนการพฒันาศกัยภาพบุคลากรเพื,อ
การเติบโตสายอาชีพไปพร้อมกบัองคก์รต่อไป 

1) บริษทั มีระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานที,จะเขา้มารับหนา้ที,และความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งงานบริหารที,สาํคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 

2) บริษทั มีผูบ้ริหารระดบัอาวโุสลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ที,บริหารที,จะปฏิบติัหนา้ที,แทนไดห้าก
ประธานเจา้หนา้ที,บริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที,ได ้

 5.11 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื น 
   คณะกรรมการบริษทัใหค้วามสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที,ของกรรมการ เพื,อใหก้รรมการสามารถอุทิศเวลาในการ
ในการกาํกบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ที, จึงไดป้รับนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ดงันี(  
   5.11.1 นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื นของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การทบทวนนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื,น เพื,อเพิ,ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที,ในฐานะกรรมการบริษทั จึงไดก้าํหนด  “นโยบาย” ในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการใน
บริษทัจดทะเบียนอื,นของกรรมการแต่ละท่านใหไ้ม่เกิน � บริษทั และบริษทัยอ่ยที,ไม่ใช่บริษทัจดทะเบียนที,กรรมการแต่ละ
คนไปดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน � บริษทั เพื,อก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์รเพื,อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  
 5.11.2 นโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดบัสูง 

 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของ
ผูบ้ริหารระดับสูง/ประธานเจ้าหน้าที,บริหาร โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท หรือเป็นบุคคลที,
คณะกรรมการแต่งตั(งใหเ้ป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการ
ถือหุน้ หรือตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

    โดยในปัจจุบนั กรรมการทั(ง 11 คน ไม่มีกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและบริษทัอื,น
เกินกวา่หลกัเกณฑที์,กาํหนดไว ้

  5.12 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษทั ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการตามสดัส่วนการถือหุน้ คณะกรรมการบริษทัได้
มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื,อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงันี(  

1. แต่งตั( งผูบ้ริหารระดับสูง เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัย่อยตาม
สดัส่วนของการถือหุน้ของบริษทั 
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2. ส่งเสริมใหมี้การกาํกบัดูแลกิจการที,ดีตามแนวปฏิบติัของบริษทัผา่นกรรมการตวัแทนและผูบ้ริหารที,ไดรั้บ 
  มอบหมาย รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที,สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั 
3. ติดตามผลการดาํเนินงานเป็นประจาํสมํ,าเสมอ โดยผ่านคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษทั

อยา่งสมํ,าเสมอ 
4. พิจารณาเรื,องสาํคญัที,เกี,ยวขอ้งกบับริษทั เช่น แผนการลงทุน แผนกลยทุธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ เป็น

ตน้ 
5. จดัใหมี้การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหญ่ เพื,อให้มั,นใจวา่มี

การควบคุมภายในที,เพียงพอ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที,เกี,ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

 5.13 หน่วยงานกาํกบัดูแลกจิการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตั( งคณะกรรมการชุดย่อยในการกาํกับดูแลด้านต่างๆ ทั(งนี(  มีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ กาํกบัดูแลสอบทานกระบวนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง 
รวมถึงการกาํกบัดูแลกิจการที,สอดคลอ้งกบันโยบายและแนวทางปฏิบติัที,ดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ครอบคลุมตาม
หลกัการทั(ง 5 หมวด ไดแ้ก่ สิทธิของผูถื้อหุน้ การปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้อยา่งเท่าเทียมกนั บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย การเปิดเผย
ขอ้มูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหน้าที,สนบัสนุนขอ้มูล
และประสานงานกบัฝ่ายจัดการ หรือขอ้เสนอแนะ และ/หรือการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาล 
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือองค์กรอื,นที,
เกี,ยวขอ้ง ไดมี้การปรับปรุงแนวทางปฏิบติัใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการ
บริหารงานตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษทัที,กาํหนดเพื,อการเติบโตอย่างย ั,งยืนขององค์กรและเกิดความ
น่าเชื,อถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภายนอก 

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

   คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี ยึดถือตามหลกัธรรมาภิบาลที,ดีเป็น
ขอ้พึงปฏิบัติตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของบริษทัจดทะเบียน เพื,อให้การดาํเนินธุรกิจของบริษทัสร้างความ
เชื,อมั,นต่อนกัลงทุนและมีความเจริญเติบโตอยา่งย ั,งยนื โดยมีกาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการ
ดาํเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษทั เป็นผูผ้ลกัดันและกํากับให้เกิดการนําไปใช้ปฏิบัติในกระบวนการทํางาน โดยให้
กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติัตั(งแต่ปี 2559 และไดท้าํการเผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์
ของบริษทัแก่นกัลงทุนทราบ 

   บริษทั กาํหนดใหมี้การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการเป็นประจาํทุกปี หรืออยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง โดยใน
ปี 2559 ไดมี้การทบทวนและปรับปรุงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบัหลกัเกณฑ ์ASEAN CG Scorecard เพื,อนาํมาปฏิบติัและ
ปรับใช้ตามความเหมาะสม พร้อมทั( งชี( แจงเหตุผลที,ทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติตามหลกัการดังกล่าว และ/หรือมาตรการ
ทดแทนที,บริษทันาํมาใช ้พร้อมทั(งใหร้ายการการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีไปปฏิบติัใชแ้ก่ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
และผูเ้กี,ยวขอ้งรับทราบ ซึ,งจะนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป 
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 สาํหรับส่วนที,ยงัไม่ไดป้ฏิบติั บริษทัจะนาํไปเป็นแนวทางในการปรับใชใ้หเ้หมาะสมต่อไป ไดแ้ก่ 
ข้อที ยังไม่ปฏิบัติ เหตุผล 

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ, งหนึ, งถ้าประธานกรรมการ
บริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการบริษทัเป็นบุคคลคนละคนกับประธานเจา้หน้าที,บริหาร 
ซึ, งบริษัทได้แบ่งแยกหน้าที,ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่าย
บริหารออกจากกนัอย่างชดัเจน เพื,อสร้างดุลยภาพระหว่างบริหารและการ
กาํกบัดูแลที,ดี 

2. คณะกรรมการควรกาํหนดใหก้รรมการอิสระมี
วาระการดาํรงตาํแหน่งต่อเนื,องไม่เกิน 9 ปี นับ
จากวันที,แต่งตั( งให้ดาํรงตําแหน่งกรรมการ
อิสระครั( งแรก 

3. คณะกรรมการควรกาํหนดจาํนวนวาระที,ดาํรง
ตาํแหน่งติดต่อกันไดน้านที,สุดของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการไม่มีการกาํหนดวาระที,ดาํรงตาํแหน่งของกรรมการอิสระ 
กรรมการ และกรรมการชุดย่อย เนื,องจากบริษทัเชื,อมั,นว่ากรรมการบริษทั
เป็นผูที้,มีความรู้และความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการจากการดาํรง
ตาํแหน่งเป็นเวลานานจะช่วยให้กรรมการเขา้ใจการดาํเนินธุรกิจของบริษทั
ไดดี้ยิ,งขึ(น 

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
     ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั(งคณะ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

5. กาํหนดใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารระดบัสูงแจง้
ต่อคณะกรรมการหรือผูที้,กรรมการมอบหมาย
เกี,ยวกบัการซื(อ ขายหุ้นของบริษทัตนเองอย่าง
นอ้ย 1 วนัล่วงหนา้ ก่อนทาํการซื(อขาย 

คณะกรรมการไดก้าํหนดมาตรการป้องการใช้ขอ้มูลภายในโดยมิชอบของ
บุคคลผูเ้กี,ยวข้อง รวมถึงคู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะห้ามนํา
ขอ้มูลที,ยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไปใชก้ระทาํรายการหรือเพื,อประโยชน์
ส่วนตนที,อาจเกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอย่าง
ร้ายแรง โดยกาํหนดเป็นจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการปฏิบติังานขององคค์ณะ จึงยงัไม่มีการ
ประเมินรายบุคคล 

   

   ทั( งนี(  บริษทักาํหนดหลกัการกํากับดูแลกิจการที,ครอบคลุมถึงโครงสร้างและองค์ประกอบคณะกรรมการ 
บทบาทหนา้ที,และความรับผิดชอบของกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ย การบริหารความเสี,ยงและการควบคุมภายใน 
นโยบายการใชข้อ้มูลภายใน แนวทางปฏิบติัในกรณีที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ซึ, งไดเ้ผยแพร่นโยบายการกาํกบั
ดูแลกิจการของบริษทับนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  ภายใตห้วัขอ้นกัลงทุนสมัพนัธ์ เพื,อสื,อสารแก่นกัลงทุนและ
ผูส้นใจทั,วไปรับทราบ 

   จรรยาบรรณธุรกจิ 

  นอกจากนี(  คณะกรรมการบริษทั ยงัไดก้าํหนดจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฎิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน เพื,อเป็นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) รวมถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่มรับทราบ โดยคณะกรรมการบริษทั เชื,อมั,นวา่จะเป็นการส่งเสริมใหก้ารกาํกบัดูแลองคก์รเป็นไปตามหลกับรรษทัภิบาล
ที,ดีและสร้างความเชื,อมั,นในการดาํเนินธุรกิจ และก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์ร 
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 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การปรับปรุงจรรยาบรรณธุรกิจเพื,อให้สอดคลอ้งกบันโยบายการต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั,น เพื,อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม และเป็นธรรม
แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มีการสื,อสารแก่พนกังานไดรั้บทราบทั,วกนัผ่านระบบสื,อสารขอ้มูลอิเล็คทรอนิกส์ภายในองคก์ร 
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ และจดัทาํเป็นรูปเล่มส่งมอบแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ไดล้งนามรับทราบการปฏิบติั
ตามคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ โดยไดมี้การเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั ภายใตห้ัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี” เพื,อให้ผู ้
ถือหุ้น นกัลงทุน และผูส้นใจเขา้ไปดูขอ้มูลไดอ้ยา่งสะดวก (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแล
กิจการที,ดี/จรรยาบรรณธุรกิจ) 

 โดยสรุปสาระสาํคญัแนวทางปฏิบติั ดงันี(  

1. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัยดึถือจริยธรรม ความซื,อสัตย ์และความมีคุณธรรม เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจที,ถูกตอ้ง

และเป็นธรรม จึงไดส่้งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัทุกคน ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด โดยกาํหนดคู่มือจริยธรรมธุรกิจ (Code of Business Conduct) เป็นลายลกัษณ์อกัษร ถือเป็นภาระหนา้ที,ตอ้งร่วมกนั
ในการยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัตามขอบเขตความรับผิดชอบต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน ดว้ยความซื,อสตัยสุ์จริตภายใต้
กรอบกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั ดาํเนินธุรกิจที,โปร่งใส สุจริต และเป็นธรรม เพื,อการพฒันาองคก์รสู่
ระดบัมาตรฐานสากล สาระสาํคญันโยบาย ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์, ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้, การปฏิบติัต่อ
พนกังาน, การปฏิบติัต่อลูกคา้, การปฏิบติัต่อคู่คา้, การปฏิบติัต่อคู่แข่งทางการคา้, ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม 
ตลอดจนติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามคู่มือจริยธรรมอย่างเคร่งครัด และไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทั (website: 
http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี/นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ) 

 
2. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

 คณะกรรมการบริษทั  มีเจตนารมณ์ส่งเสริมให้บริษทั และบริษทัยอ่ยหรือบริษทัในเครือ เป็นองคก์รที,ดาํเนิน
ธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได ้โดยตั(งอยูบ่นพื(นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม และมี
ความรับผิดชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียเพื,อการเจริญเติบโตอยา่ง
ย ั,งยนืร่วมกนัโดยจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจที,บริษทั ยดึถือปฏิบติั ไดแ้ก่ 

1. มีความรับผิดชอบต่อผลการตดัสินใจและการกระทาํของตน ( Accountability) 
2. มีความโปร่งใสและเปิดเผยอยา่งตรงไปตรงมา (Transparency) 
3. ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเสมอภาคและยติุธรรม (Equitable Treatment) 
4. มุ่งสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาวแก่ผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Long-Term Value-Added Creation to Stakeholders) 
5. ส่งเสริมการปฏิบติังานที,เป็นเลิศ (Promotion of Best Practices) 

3. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อผู้มส่ีวนได้เสีย  
 บริษทั ส่งเสริมการใชสิ้ทธิขั(นพื(นฐานที,กาํหนดไวใ้นกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั มุ่งมั,นสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดต่อลูกคา้ คาํนึงถึงความเสมอภาคและซื,อสตัยใ์นการดาํเนินธุรกิจ รักษาผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คา้ ปฏิบติัต่อคู่แข่งทาง
การคา้ภายใตก้รอบแห่งกฎหมายอยา่งเป็นธรรมและสุจริต ยดึคาํมั,นสญัญาและปฏิบตัตามพนัธสญัญาที,ตกลง 
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4. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบที มต่ีอข้อมูลและสารสนเทศ 
  บริษทั ส่งเสริมให้มีการเปิดเผยขอ้มูลที,ถูกตอ้ง เพียงพอและทนัเวลา  เพื,อความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อการ
ลงทุน และการเปิดเผยสารสนเทศสาํคญัทั(งที,เป็นขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน โดยส่งขอ้มูลผ่านระบบเผยแพร่
ขอ้มูลทางอิเลก็ทรอนิกส์ที,ตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด และหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั 
 

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 
บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการปฏิบติังาน ดว้ย

มาตรฐานอยา่งต่อเนื,อง โดยกาํหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัและสิ,งแวดลอ้ม รวมถึง
แนวปฏิบติัที,ดี เพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื 
 

6. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบในการจดัหาและปฏิบัตต่ิอคู่ค้า  
 บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการปฏิบติัในการคดัเลือกคู่คา้หรือผูรั้บจา้งอยา่งเป็นธรรม ซึ, งไดจ้ดัทาํหลกัเกณฑก์าร
คดัเลือกและประเมินผูข้าย ผูรั้บจา้ง และกิจกรรมที,ครอบคลุมถึงผูข้าย/ผูรั้บจา้ง โดยระบุไวใ้นกระบวนการจดัซื(อจดัจา้งตาม
ขอ้กาํหนดของระบบบริหารคุณภาพ ซี,งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัระบุในจรรยาบรรณธุรกิจแลว้ 
 

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษทั พึงมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพื,อใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั กรรมการ

พึงรําลึกเสมอว่า การปฏิบติัหน้าที,ของตนมิใช่พนัธะและความรับผิดชอบที,มีต่อบริษทั และผูถื้อหุ้นเท่านั(น  หากยงัมี
หนา้ที,รับผิดชอบต่อลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื,นดว้ย  ดงันั(น การคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของบุคคลทุกกลุ่มดงักล่าว
จึงเป็นแนวทางปฏิบติัทั(งปวง โดยตอ้งมีความรับผิดชอบในการปฏิบติัตนของกรรมการบริษทั  

7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 
จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการทาํงาน 

กฎระเบียบ ข้อกาํหนด คาํสั,ง และประกาศของกลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) โดยมุ่งหวงัให้พนักงานทุก
คนทาํงานที,ดีมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความสุขในการทาํงาน พฒันาและเสริมสร้างวฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม สร้าง
ความพึงพอใจให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยคาํนึงถึงความเสมอภาคและความซื,อสัตยใ์นการดาํเนินธุรกิจ ทั(งการปฏิบติัตน 
การปฏิบติัต่อเพื,อนร่วมงาน การปฏิบติัตนต่อบริษทั และการปฏิบติัตนต่อผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

8. นโยบายและข้อพงึปฏบิัต ิ

- การเคารพและปฏบิัตติามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัที เกี ยวข้อง 
กลุ่มบริษทั  ผลธัญญะ จาํกดั  (มหาชน)   ให้ความสําคญักบัการเคารพและปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ และ

ขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้ง ในทุกที,ที,เขา้ไปดาํเนินธุรกิจ พนักงานของบริษทั จึงตอ้งเคารพต่อกฎหมาย ไม่ฝ่าฝืน และประพฤติ
ปฏิบติัหนา้ที,ตามแนวปฏิบติัที,ดี  
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 - การมส่ีวนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

 คณะกรรมการบริษทั ถือเป็นนโยบายสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจที,คาํนึงถึงประโยชน์ของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ 
จาํกดั (มหาชน) และผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยรวม จึงไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัเพื,อแสดงเจตนารมยใ์นการดาํเนินธุรกิจอยา่งมี
จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้และใหย้ดึถือเป็นหนา้ที,ของกรรมการ ผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบั รวมถึงผูที้,เกี,ยวขอ้ง
และผูมี้ความสัมพนัธ์ จะตอ้งหลีกเลี,ยงการเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียหรือเกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินการในลกัษณะที,อาจก่อให้เกิด
ความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ อันจะส่งผลให้กลุ่มบริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) เสียประโยชน์ หรือทําให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพลดลง  ในกรณีที,ไม่สามารถหลีกเลี,ยงรายการดงักล่าวได ้หน่วยงานผูรั้บผิดชอบจะเขา้ไปดูแลการ
ทาํรายการนั(นๆ ให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ชดัเจน เพื,อประโยชน์สูงสุดของกลุ่มบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ดงัมี
แนวทางปฏิบติัตามนโยบาย “การมีส่วนไดเ้สียและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์” ที,ไดแ้สดงไวใ้นหมวดที, 4 การเปิดเผยขอ้มูล
และความโปร่งใส 

 -  การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของ

บุคคลที,เกี,ยวขอ้ง  ซึ, งหมายถึง คณะกรรมการบริษทั ฝ่ายจดัการ และพนกังานในหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้มูล รวมทั(งคู่
สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดงักล่าวนาํขอ้มูลภายในของบริษทั ซึ, งยงัไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนไป
เปิดเผยหรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนหรือกระทาํรายการที,อาจเกิดความขดัแขง้ทางผลประโยชน์ถือเป็นความผิด
อยา่งร้ายแรงและอาจถูกลงโทษทางวินยั  ดงัมีแนวทางปฏิบติัตามนโยบาย “การดูแลการใชข้อ้มูลภายใน” ที,ไดแ้สดงไว้
ในหมวดที, 3 บทบาทของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

 -  การรับและการให้ของขวญั ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื นใด 
การรับหรือการใหข้องขวญั ทรัพยสิ์นสิ,งของ หรือประโยชน์อื,นใด  เพื,อเป็นของขวญั/ทรัพยสิ์นใดตามเทศกาล/ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละทอ้งถิ,น และมีมูลค่าที,เหมาะสมหรือพอควร ให้สามารถกระทาํไดใ้นวิสัยอนัควรถือเป็น
เรื, องที,ยอมรับได้ แต่ในขณะเดียวกันบริษทัไม่ประสงค์ให้พนักงานรับของขวญั/ทรัพยสิ์นใด ที,มีค่าเกินปกติวิสัยจาก
ผูเ้กี,ยวข้องทางธุรกิจ และไม่ให้เรียกร้องหรือรับไม่ว่ากรณีใดๆ ที,ผิดไปจากธรรมเนียมปฏิบัติหรือเกินเหมาะสม   
นอกเหนือจากผลตอบแทนอนัพึงไดจ้ากกลุ่มบริษทั ที,อาจมีผลต่อการตดัสินใจในการปฏิบติังานดว้ยความลาํเอียง 

 -  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื อสาร 
 บริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัในการใชข้อ้มูลอิเลค็ทรอนิกส์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร ถือวา่
เป็นปัจจยัสาํคญัที,ส่งเสริมการดาํเนินธุรกิจและเพิ,มประสิทธิภาพการทาํงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของพนกังานทุก
คนตอ้งปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศที,ไดก้าํหนดไว ้รวมทั(งมีหนา้ที,ปกป้องดูแลรักษาให้
พน้จากการถูกล่วงละเมิดหรือนาํไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

 -  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษทั ให้การสนับสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมุนษยชน ซึ, งเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากร
บุคคล อนัมีส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ,มคุณค่า และถือเป็นปัจจยัสําคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ,มและ
ผลผลิต  โดยการดูแล ติดตามมิให้กลุ่มธุรกิจของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  เขา้ไปทาํธุรกิจหรือมีส่วนเกี,ยวขอ้งกบั
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การล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติัที,เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม เช่น ขอ้ตกลงร่วมปฏิญญา
สากลวา่ดว้ยสิทธิมนุษยชน หลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ  

 -  การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน  มีสิทธิและเสรีภาพที,จะเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในสงัคมได ้ โดยหลีกเลี,ยงการ 
กระทาํใดๆ อนัเป็นการไม่ถูกตอ้ง ขดักบักฎหมายหรือศีลธรรม ทาํให้สังคมไม่สงบสุข และรักษาไวซึ้, งเกียรติและศกัดิ� ศรี
แห่งตน ใหเ้ป็นที,ยอมรับตามควรแก่สถานะในสงัคมและชุมชนที,  บริษทัตั(งอยู ่ ทั(งนี( ไดก้าํหนดเป็นแนวทางปฏิบติัดงันี(  
 �.  ยดึมั,นในระบอบประชาธิปไตย ส่งเสริมใหใ้ชสิ้ทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ และ กฎหมายอื,น ๆ  ที,เกี,ยวขอ้ง 
 y. ไม่กระทาํการใดๆ อนัอาจจะทาํให้เขา้ใจไดว้า่บริษทั มีส่วนเกี,ยวขอ้ง หรือให้การสนบัสนุน พรรคการเมือง
หนึ,งพรรคการเมืองใด 

 -  แนวปฏบิัตเิกี ยวกบัการไม่ล่วงละเมดิทรัพย์สินทางปัญญา 
  บริษทั พึงดาํเนินธุรกิจดว้ยการไมล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา หรือลิขสิทธิ� ของผูอื้,น รวมถึงขอ้มูลที,เป็น
ประโยชน์เชิงพาณิชยอ์นัถือเป็นความลบัทางการคา้ ทั(งในรูปแบบของสัญญา ขอ้ตกลง หรือเอกสารอื,นใด อนัจะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อบริษทั ซึ,งไดก้าํหนดแนวทางปฏิบติัไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ 

  -  แนวปฏิบัตเิกี ยวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น 
  บริษทั  มุ่งเนน้ให้พนักงานทุกคนปฏิบติังานดว้ยความซื,อสัตยแ์ละยึดมั,นในคุณธรรมและจริยธรรม โปร่งใส    
ตรวจสอบได ้โดยส่งเสริม สนบัสนุน ติดตามใหมี้การปฏิบติัตามหลกัจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจอยา่งเคร่งครัด เพื,อให้
การดาํเนินธุรกิจของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั น 

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ไดจ้ดัทาํนโยบาย
การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนสนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั,น หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั,นทุกรูปแบบทั(งทางตรงและทางออ้ม และไดมี้การทบทวนนโยบายดงักล่าวให้ครอบคลุมถึงกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
ซึ,งไดป้ระกาศนโยบาย ขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูก
ละเมิดและเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ตามที,ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมวดที, 2 การเปิดเผยขอ้มูลฯ เรื,อง “การแจง้เบาะแสและ
ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 

นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทั ดาํเนินการสนับสนุนการทุจริต    คอร์รัปชั,น หรือยอมรับการ
คอร์รัปชั,นในทุกรูปแบบทั(งทางตรงและทางออ้ม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือบริษทัอื,นที,บริษทั
มีอาํนาจในการควบคุมไม่วา่กรณีใดๆ  และตอ้งปฏิบติัตามมาตรการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นอยา่งเคร่งครัด รวมถึงจดัให้มี
โครงสร้างผูรั้บผิดชอบและระบบการบริหารความเสี,ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื,อป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั,นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบติั และขอ้กาํหนดในการดาํเนินการ
เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี,ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และขอ้กาํหนดของกฎหมาย” 
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 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นทุจริต
คอร์รัปชั,นของบริษทัและและบริษทัยอ่ย และในเครือฯ (ฉบบัแกไ้ข ครั( งที, 2) และให้มีผลใชต้ั(งแต่วนัที, 23กุมภาพนัธ์ 2559 
เป็นตน้ไป  โดยมุ่งเนน้แนวปฏิบติับนหลกัการเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการให้สินบนและการคอร์รัปชั,นในทุกรูปแบบทั(ง
ทางตรงทางออ้ม และที,ครอบคลุมถึงมาตรการและแนวทางที,สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนด ไดแ้ก่  

1. การช่วยเหลือทางการเมือง:  ไม่ฝักใฝ่พรรคการเมืองกลุ่มใดๆ และไม่มีนโนยบายให้พนกังานทุกระดบัชั(น 
สั,งการหรือโนม้นา้ว ดว้ยวธีิการใดๆ  ซึ,งอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร 

2. การบริจาคเพื,อการกศุลและการให้เงินสนบัสนุน:  มีความโปร่งใส มีกระบวนการควบคุม ตรวจสอบและมี
หลกัฐานเพื,อบนัทึกบญัชีไดถู้กตอ้ง 

3. การจ่ายและรับเงินที,เกี,ยวขอ้งกบัค่าของขวญั ค่าบริการตอ้นรับ และค่าใชจ่้ายเลี(ยงรับรอง:  ตอ้งเป็นไปตาม
ประเพณีนิยมที,ปฏิบัติ  เป็นไปโดยประมาณเหมาะสมกับโอกาส และตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขอ้บังคับ 
เป็นไปตามจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

4. การรับส่วนลดจากลูกคา้: เป็นไปตามหลกัปฏิบติัทางธุรกิจปกติ 
5. การประเมินความเสี,ยง: ถือเป็นรากฐานของการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น 
5 การควบคุม: จดัใหร้ะบบการควบคุมภายในใหมี้ประสิทธิภาพทั,วทั(งองคก์ร 
6 การจดัซื(อจดัจา้ง: ไม่มีนโยบายเรียก หรือรับ เสนอหรือให ้ผลประโยชน์ทางการเงินหรือผลประโยชน์อื,นใด

แก่ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ  
7 การตรวจสอบทางบญัชีและการจดัเก็บรักษาขอ้มูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และอนุมติั

อยา่งเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี นโยบายการบญัชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
ที,เกี,ยวขอ้ง 

8 การบริหารทรัพยากรมนุษย:์  ถือเป็นส่วนหนึ,งในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษทั 
9 การอบรมและการสื,อสาร: จดัใหม้การอบรมใหค้วามรู้เกี,ยวกบันโยบายฉบบันี(  โดยถือเป็นส่วนหนึ,งของการ

ปฐมนิเทศพนกังานก่อนเขา้รับตาํแหน่งทุกคน รวมถึงการอบรมประจาํปีอยา่งต่อเนื,อง 
 
 ทั(งนี(  นโยบายและแนวทางปฏิบติัฯ ซึ,งไดล้งนามโดยประธานกรรมการบริษทั มีรายละเอียดตามที,ไดเ้ผยแพร่บน
เวบ็ไซต์ของบริษทั หมวดนักลงทุนสัมพนัธ์ หัวขอ้ “การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี” และฝ่ายบริหารจะนาํนโยบายดงักล่าว
ถ่ายทอดลงสู่ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย และในเครือฯ เพื,อทราบถึงแนวทางการปฏิบติัต่อไป 

 การดาํเนินการเพื,อป้องกนัการมีส่วนเกี,ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั,น มีดงันี(  

1. บริษทั ทาํการสื,อสารประชาสัมพนัธ์ นโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น แก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทุกคนใหรั้บทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ผา่นช่องทางการสื,อสารขอ้มูลอิเลค็ทรอนิกส์ภายใน
องคก์ร และติดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ และสื,อสารไปยงับุคคลภายนอก นกัลงทุน โดยเผยแพร่ผ่านช่องทาง
เวบ็ไซตบ์ริษทั 
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2. บริษทั จดัใหมี้ช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน และในการรายงานหากมีการพบเห็นการฝ่าฝืน หรือการ
กระทาํทุจริตคอร์รัปชั,น และมีมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียน โดยรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่าน
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ ตามที,ระบุไวใ้นช่องทางการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด 

3. บริษทั จดัใหก้ารรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั,นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื,อพิจารณา และ         
ใหค้วามเห็นผา่นทางคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. บริษทั จะเสนอใหค้ณะกรรมการทบทวนความเหมาะสมนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นทุกปี 
 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที,  8/2559  เมื,อวนัที, 10 สิงหาคม 2559  ไดมี้มติอนุมติัคู่มือการบริหาร 

ความเสี,ยงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั,น ซึ, งถือเป็นส่วนหนึ, งของแนวทางปฏิบติัที,สอดคลอ้งกบั “นโยบายและแนวทาง
ปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น” ที,ไดป้ระกาศและเผยแพร่บนหน้าเวบ็ไซต์บริษทั และเป็นเอกสาร
ประกอบสาํหรับการยื,นเอกสารเพื,อขอรับรองกระบวนการ CAC ภายในไตรมาส 3/2559 ตามที,กาํหนด และบริษทั ไดผ้่าน
การรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื,อว ันที,  14 ตุลาคม 2559 โดย
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี ยง   

 ระบบการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทั  ใหค้วามสาํคญัต่อระบบการควบคุมภายใน ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัการความ
เสี,ยงและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน จึงไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที,สอดคลอ้งกบัการควบคุม
ภายในทั(ง 5 ดา้น ตามกรอบแนวทางของ COSO2013 โดยกาํหนดหนา้ที,ความรับผิดชอบและอาํนาจในการดาํเนินการของ
ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคนตามระดบัอาํนาจหน้าที,ที, รับผิดชอบอย่างเหมาะสมเพื,อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบ
ระหวา่งกนั มีการควบคุมดูแลการใชท้รัพยากรให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ร ตลอดจน มีระบบรายงานทางการเงินที,ถูกตอ้ง 
ครบถว้น และทันเวลา นอกจากนี(  บริษัทมีฝ่ายตรวจสอบภายใน เพื,อตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที,
สอดคลอ้งกบัแผนงานประจาํปี รวมทั(งให้คาํปรึกษาและขอ้เสนอแนะแก่หน่วยงานผูรั้บตรวจที,เกี,ยวขอ้ง ตลอดจนติดตาม
ผลการปรับปรุงแกไ้ข โดยใหร้ายงานผลการปฏิบติังานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ   

การตรวจสอบภายใน   

เพื,อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที,
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื,อมโยงไปยงัประธานเจา้หน้าที,บริหาร โดยผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน และทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบติัหนา้ที,ตามแผนการตรวจสอบภายในประจาํปีของบริษทั
และ/หรือบริษทัย่อย ที,ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดาํเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที,กาํหนด ทั( งนี(  
กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดาํเนินงานพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องที,เป็นสาระสําคญัต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาํไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษทั
รับทราบ และติดตามกาํกบัดูแลใหฝ่้ายจดัการทาํการปรับปรุงแกไ้ขตามลาํดบัขั(นตอน 
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ที,ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั( งที,  2/2557  เมื,อวนัที, 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ได้แต่งตั( ง นางสาวกมลภพ

พรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ, งไดป้ฏิบติัหน้าที,ตั(งแต่เมษายน y��� เป็นผูที้,มีคุณสมบัติ
เหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานดา้นบญัชีและการเงินและที,เกี,ยวขอ้งเป็นระยะเวลากวา่ 10 ปี และ
ได้รับการพฒันาอบรมในหลกัสูตรที,เกี,ยวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าที,อย่างต่อเนื,องทั( งภายในและภายนอก ได้แก่ สัมนา
หลกัสูตรจริยธรรม “จิตสาํนึกหลกับรรษทัภิบาล” จดัโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 

ในปี 2559 บริษทัใชบ้ริการผูต้รวจสอบภายในจากบริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เขา้มาปฏิบติังานตรวจสอบ
ภายในภายใตข้อบเขตงานตรวจสอบที,ครอบคลุมทุกมิติของบริษทัและบริษทัยอ่ยโดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูป้ระสานงานกบับริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

 

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาํหนา้ที,ประสานงานกบั บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั นาํผลสรุป
การตรวจสอบ ประชุมร่วมกบัผูบ้ริหาร ก่อนรายงานเป็นรูปเล่มตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และนาํเสนอผลการตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน สาํหรับการตรวจสอบภายในปี 2559 บริษทั สอบ
บญัชีธรรมนิติ จาํกดั ไดส้รุปความเห็นเรื,องประสิทธิผลการควบคุมภายในวา่ บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอ
และเหมาะสม ทั(งนี(  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่ผูต้รวจสอบภายในไดป้ฏิบติังานครบถว้นและครอบคลุม
ทุกหน่วยงาน 

 

ทั(งนี(  คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพิ้จารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั(ง ถอดถอน โยกยา้ย 
และพิจารณาประเมินผลปฏิบติังานและผลตอบแทน ของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั โดย
คุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในปรากฎตามในหวัขอ้“รายละเอียดเกี,ยวกบัคณะกรรมการ
บริษทัและผูบ้ริหาร”  

 การบริหารความเสี ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ,งของการกาํกบั

ดูแลกิจการที,ดี และเป็นกลยุทธ์ส่วนหนึ, งของการจัดทาํแผนธุรกิจประจาํปีที,จะช่วยให้บรรลุวตัถุประสงค์องค์กรตาม
เป้าหมายที,กาํหนดให้มีการเจริญเติบโตอยา่งย ั,งยืน และนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นประจาํไตรมาสละ 1  
ครั( ง เพื,อพิจารณาความเพียงพอของการบริหารความเสี,ยงและประสิทธิผลของการบริหารความเสี,ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรับ
ได ้ 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ไดด้าํเนินการตามแผนบริหารความเสี,ยงขององค์กรระยะ 2 ปี 
(2557-2559) มอบหมายใหค้ณะทาํงานบริหารความเสี,ยง ถ่ายทอดแนวทางปฏิบติัตามคู่มือบริหารความเสี,ยงที,ครอบคลุมทั(ง
สี,ดา้นที,อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองคก์ร ลงสู่ระดบัปฏิบติัการของแต่ละหน่วยงานหรือระดบัแผนก และรายงานผลการ
บริหารความเสี,ยงแก่คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงเป็นรายไตรมาส สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี(  

1. จดัใหมี้คณะทาํงานส่งเสริมการจดัทาํคู่มือบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้ง โดย
ประธานเจ้าหน้าที,บริหารเป็นประธานคณะทํางานฯ ดําเนินแผนบริหารความเสี, ยงตามที,คณะ
กรรมการบริหารความเสี,ยงมอบหมายและรายงานผลการบริหารความเสี,ยงอยา่งสมํ,าเสมอ 
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2. จดัใหมี้การบริหารความเสี,ยงอยูใ่นความรับผิดชอบของแผนงานประจาํปีและกระจายไปยงัแผนงานระดบั
ฝ่าย/แผนก เพื,อใหมี้การบริหารความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์ร 

3. จดัใหมี้การประเมินความเสี,ยงที,ครอบคลุมทุกดา้นที,จะมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 
4. จดัให้มีการติดตามดูแลการบริหารความเสี,ยงให้อยู่ในระดบัที,ยอมรับได ้และรายงานผลการบริหารความ

เสี,ยง แก่คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบเป็นรายไตรมาส  
5. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงใหเ้กิดขึ(นภายในองคก์ร โดยการส่งเสริมและใหค้วามรู้แก่พนกังานทุก

คนเกิดการตระหนกั มีความรู้ความเขา้ใจเรื,องการบริหารความเสี,ยง และถือเป็นส่วนหนึ,งของงานที,ทุกคน
ตอ้งมีส่วนร่วมในฐานะเจา้ของความเสี,ยงของหน่วยงาน 

6. กาํหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นที,สอดคลอ้งกบันโยบาย
บริษทัอยา่งเหมาะสม โดยมีการทบทวนและจดัทาํเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้น
การทุจริตคอร์รัปชั,น ให้มีผลบงัคบัใชต้ั(งแต่วนัที, 23 กุมภาพนัธ์ 2559 และไดเ้ผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์อง
บริษทั  

7. ทาํการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงที,สอดคลอ้งเหมาะสม และไม่มีการเปลี,ยนแปลงใดๆ 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง” บนเวบ็ไซตข์องบริษทัที, www.pdgth.com  หมวด
นกัลงทุนสมัพนัธ์) 

ความรับผดิชอบรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบในการรายงานทางการเงินรวมของบริษทั และบริษทัยอ่ย และสารสนเทศ
ทางการเงิน รายงานทางการเงินจดัทาํขึ(นตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยเลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสมและถือ
ปฏิบติัสมํ,าเสมอ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและผูส้อบบญัชีจะร่วมกนัพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของนโยบายบญัชี
ที,ถือปฏิบติัอยูเ่ป็นประจาํ  คณะกรรมการบริษทัเนน้ย ํ(าให้ผูจ้ดัทาํมีการใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบในการจดัทาํ
รายงานที,สมเหตุผลและมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ทั(งนี(  คณะกรรมการบริษทั
ไดมี้การรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีรับ
อนุญาต เพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั,วไป 
 โดยคณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บผิดชอบดูแลเกี,ยวกับคุณภาพของ
รายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบซึ, งไดป้รากฎในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ,งแสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี(แลว้ 

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่รายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 เป็น
รายงานที,ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ และเชื,อถือได ้

การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการที ดเีรื องอื น 
คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและติดตามผล
การปฏิบติัตามแผนการดาํเนินงานอยา่งเคร่งครัดและสมํ,าเสมอ โดยในปี 2559 ไม่มีสถานการณ์ใดที,การปฏิบติัไม่เป็นไป
ตามนโยบาย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การแต่งตัWงผู้สอบบัญชี 

 ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหที้,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นผูพิ้จารณาแต่งตั(งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี
เป็นประจาํทุกปี โดยผ่านการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณา
เห็นควรและใหน้าํเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีพิจารณาแต่งตั(งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั
และบริษทัยอ่ย โดยผูส้อบบญัชีที,ไดรั้บการคดัเลือกตอ้งมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้, เกี,ยวขอ้งกับบุคคลดังกล่าว และจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้สอดคลอ้งกับ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหนา้ที,สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื,นมาทาํหนา้ที,ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

สาํหรับงบการเงินปี 2559 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที, 5946 จากบริษทั เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด ซึ, งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และลงนามรับรองงบ
การเงินเป็นปีแรกเนื,องจากผูส้อบบญัชีรายเดิมไดป้ฏิบติัหนา้ที,มา 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบ
บญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดบญัชีปี 2558 และปี 2559  เป็นจาํนวนเงินรวมปีละ 1,135,000 บาท และ 1,270,000 
บาท ตามลาํดบั ซึ,งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย จาํนวน 435,000 บาท และ 400,000 บาท ตามลาํดบั 

   
ค่าบริการอื นๆ (Non Audit Fee) 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื,นๆ ที,มิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 

 
800,000 
  30,000 
185,000 
145,000 
110,000 

 
700,000 
  30,000 
180,000 
110,000 
115,000 

 
640,000  
30,000 
150,000 
110,000 
55,000 

ค่าบริการอื,นๆ  - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 1,270,000 1,135,000 985,000 
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10. ความรับผดิชอบต่อสังคม 

 คณะกรรมการบริษทั มีความมุ่งมั,นที,จะยกระดบัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและพฒันาศกัยภาพทางดา้นการปฏิบติัที,มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางพฒันาองคก์รสู่ความยั,งยืนในระยะยาว ไดมี้มติเห็นชอบให้บริษทัเขา้ร่วมโครงการ 
Corporate Sustainability Advisory Program ปีที, 2 โดยความร่วมมือของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตลาดหลกัทรัพย ์
เอ็มเอไอ และสถาบนัพฒันาธุรกิจอยา่งย ั,งยืน เพื,อพฒันาศกัยภาพดา้นการบริหารจดัการอยา่งย ั,งยืนของบริษทัให้มีความ
สมดุลทั(งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ,งแวดลอ้ม รวมถึงการพฒันาการจดัทาํรายงานแห่งความยั,งยืนตามกรอบรายงานสากล
บริษทัจึงไดจ้ดัทาํรายงานความยั,งยืน (Sustainability Report) แยกเล่มออกจากรายงานประจาํปี เพื,อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียได้
ทราบถึงแนวทางในการบริหารจดัการอย่างย ั,งยืน และผลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม สิ,งแวดลอ้มของ
บริษทั โดยใชก้รอบการรายงานของ Global Reporting Initiative หรือ GRI รุ่นที, X เป็นแนวทางการจดัทาํรายงานความยั,งยนื
สามารถดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดใ้น รายงานความยั,งยนื ปี 2559 ซึ,งแสดงไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี�ยง 

 คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญักบัระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยงอนัเป็นกลไกสาํคญัที,
จะสร้างความมั,นใจแก่ฝ่ายบริหารเพื,อช่วยลดความเสี,ยงทางธุรกิจให้การดาํเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
เป้าหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้กาํหนดที,สอดคลอ้งกบัแนวทางของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลท. ตามกรอบแนวทางของ

ระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission (COSO)  คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี,ยงอย่าง
ต่อเนื,อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายในและการแสดงความเห็นของผูส้อบบญัชีเกี,ยวกบัระบบการควบคุม
ภายในของบริษทัที,เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบติังานใหค้ณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส และ
รายงานแก่ผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง โดยมีการเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจาํปีของบริษทั (แบบ 56-2) 

 คณะกรรมการบริษทัไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ ทาํหนา้ที,ในการกาํกบัดูแลให้ระบบการควบคุม
ภายใน ระบบการบริหารจัดการความเสี,ยงของบริษทั มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จดัให้มีบุคลากรอย่างเพียง
พอที,จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิผล รวมถึงการดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฎหมายที,
เกี,ยวข้อง ดูแลมิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ การทาํรายการเกี,ยวโยง ตลอดจนการติดตามควบคุมดูแลการ
ดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจากกรรมการ ตวัแทนหรือผูบ้ริหาร มิให้นาํทรัพยสิ์นบริษทัไปใชป้ระโยชน์ในทางมิ
ชอบหรือไม่มีอาํนาจ และปกป้องคุม้ครองทรัพยสิ์นไม่ใหรั้,วไหล สูญหาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จดัให้มีกลไก
การตรวจสอบและถ่วงดุล โดยมีฝ่ายตรวจสอบภายในซึ, งมีความเป็นอิสระทําหน้าที,ในการตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี,ยง และการกาํกบัดูแลกิจการ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2560 เมื,อวนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2560 มีกรรมการตรวจสอบทั(ง 3 ท่าน
เขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษทัไดป้ระเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบประเมินที,สาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
กาํหนด ซึ, งครอบคลุมในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ดา้นองคก์รสภาพแวดลอ้มและการควบคุม (Organizational and 
Control Environment) การประเมินความเสี,ยง (Risk Assessment) การควบคุมการปฏิบติังาน (Management Control) ระบบ
สารสนเทศและการสื,อสาร (Information and Communication) ตลอดจนระบบการติดตามผล (Monitoring) โดยใชว้ิธีการ
ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารจากฝ่ายตรวจสอบภายในและสรุปข้อคิดเห็นร่วมกัน ซึ, งได้ผ่านการกลั,นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบริษทัมีความความเห็นตรงกนักบัคณะกรรมการตรวจสอบว่า ระบบการ
ควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยงของบริษทัเพียงพอและเหมาะสม   

คณะกรรมการบริษทัมีความเห็นต่อระบบการควบคุมภายในดา้นต่างๆ ดงันี(  
1. ด้านองค์กร สภาพแวดล้อมและการควบคุม 

 กาํหนดใหมี้การจดัการบุคลากรอยา่งเพียงพอที,จะดาํเนินการตามระบบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั(งระบบการ
ควบคุมภายในเรื,องการติดตาม ควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยใหส้ามารถป้องกนัทรัพยสิ์นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยจากกรรมการ ตวัแทน หรือผูบ้ริหาร มิให้มีการนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่มีอาํนาจ เช่น การกาํหนดอาํนาจ
อนุมติัสั,งการ การแบ่งแยกบทบาทหนา้ที,ของกรรมการและฝ่ายบริหารที,ชดัเจน รวมถึง การประกาศนโยบายและแนวทาง
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ปฏิบติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื,อสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัตามจรรยาบรรณของกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานอยา่งเหมาะสม คลอบ
คลุมถึงการกํากับดูแลการทําธุรกรรมกับบุคคลที, เกี,ยวข้องหรืออาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดยมีมาตรการ
ตรวจสอบการทาํรายการระหวา่งกนัอยา่งเหมาะสม 
 

2. การบริหารประเมนิความเสี�ยง 
 กาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง ที,มุ่งเน้นการพฒันาระบบบริหารความเสี,ยงตามแนวทางการกาํกบัดูแล
กิจการที,ดี และให้มีการบริหารความเสี,ยงที,ครอบคลุมทุกดา้น ดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและต่อเนื,อง มีโครงสร้างบริหาร
ความเสี,ยง ประกอบดว้ยผูบ้ริหารระดบัสูงแต่ละสายงานเป็นคณะทาํงาน พนกังานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบปัจจยัเสี,ยง
ของหน่วยงานที,เชื,อมโยงกบัเป้าหมายองคก์รใหอ้ยูใ่นระดบัที,องคก์รยอมรับได ้ 
 กาํหนดวตัถุประสงคใ์นการประเมินความเสี,ยง เพื,อให้สามารถระบุ ประเมิน วิเคราะห์ ติดตามผล และรายงาน
ความเสี,ยงที,อาจจะเกิดขึ(น ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส ตลอดจน
การประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 
 สาํหรับรายละเอียดการประเมินและการจดัการความเสี,ยงองคก์ร ไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี,ยง” 
 

3. การควบคุมการปฏิบัตงิาน 
 กาํหนดมาตรการควบคุมที,ช่วยลดความเสี,ยงที,จะไม่บรรลุวตัถุประสงคอ์งคก์ร ให้อยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้โดยมี
มาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เช่น กาํหนดอาํนาจอนุมติัดาํเนินการและทบทวน
อยา่งสมํ,าเสมอ การแบ่งแยกหนา้ที,ความรับผิดชอบที,ชดัเจนเพื,อเกิดการถ่วงดุล การทาํธุรกรรมที,เขา้เงื,อนไขรายการที,เกี,ยว
โยงกนัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัหลกัทรัพย ์โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการอนุมติั การเปิดเผย
ขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ ก.ล.ต. และ ตลท. และขอ้กฎหมายที,
เกี,ยวขอ้ง ตลอดจน ติดตามผลการดาํเนินงานผ่านประธานเจา้หน้าที,บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัย่อย หรือ
กรรมการตวัแทนที,ไดรั้บมอบหมาย 
 

4. ระบบสารสนเทศและการสื�อสาร 
 กาํหนดให้มีการจดัทาํ การให้ขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งที,ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอและทนัเวลา ทั(งภายในและภายนอก 
ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย การประชุมโดยกรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบกับผูส้อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ และ/หรือปรึกษาหารือด้วยความเป็นอิสระ การเปิดเผย
สารสนเทศผ่านช่องทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ แก่นักลงทุน/บุคคลภายนอก รวมถึงการกาํหนดช่องทางแจง้เบาะแสและขอ้
ร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทางปฏิบติัอื,นๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวขอ้ “ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น” หมวด
การกาํกบัดูแลกิจการ และเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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5. ระบบการตดิตามและประเมนิผล 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีระบบการรายงานที,ครอบคลุมในทุกดา้น เพื,อให้มั,นใจว่าการควบคุมภายในยงั
ดาํเนินไปอยา่งครบถว้น เช่น ดา้นบญัชีและการเงิน การปฏิบติังาน การปฏิบติัตามกฎหมาย/กฎระเบียบ การดูแลทรัพยสิ์น มี
การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายที,วางไวต้ามลาํดบัขั(น ตั(งแต่คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ติดตามเป้าหมาย
และกลยทุธ์ แผนงานและโครงการที,ดาํเนินอยูที่,ไดรั้บการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีการเปรียบเทียบเป้าหมาย
กบัผลการดาํเนินงานอยา่งสมํ,าเสมอและรายงานแก่คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส  นอกจากนี(  มีฝ่ายตรวจสอบ
ภายในทาํการตรวจสอบการปฏิบติังาน และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส  

ในปีที,ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไม่ได้รับรายงานว่ามีข้อบกพร่องที, เป็น
สาระสําคญัจากผูส้อบบญัชีและฝ่ายตรวจสอบภายใน ทั(งนี( รายงานการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 
2559 ไดร้ายงานไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

1.บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
(บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ย วตัถุประสงค์
หลกัเพื,อจาํหน่ายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและ
องคก์รรัฐวิสาหกิจ เพื,อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( เพิ,มขึ(น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
44,114,570 
16,191,528 

 
23,452,364 
6,126,344 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้จากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 
 

 
103,500 

 
851,422 

บริษัทซื(อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ, งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายซื(อสินคา้จากบริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

1.บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
(บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ลูกหนี( เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 

 
- 
- 

 
5,000,000 

182,849 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน 
เพื,อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัรา
ดอกเบี(ยร้อยละ E.FG ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 

  - รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี(ค่าบริหารงาน 
 

 
- 
- 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรใน
ส่วนของฝ่ายสนบัสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย 
เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ
พื(นฐานในการทาํงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ 
โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน KG,GGG บาท
ต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการ
ดาํเนินงานที,แทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

9,999,970 9,999,970 เนื,องจากบริษทัเล็งเห็นว่า การดาํเนินธุรกิจเกี,ยวกบัการผลิต
และสัมปทานนํ( าจะมีการดาํเนินงานที,แตกต่างจากการดาํเนิน
ธุรกิจปกติของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจดัตั(ง
บริษัทย่อย ว ัตถุประสงค์เพื,อประกอบธุรกิจการผลิต และ
จาํหน่ายนํ(าประปาในรูปแบบสมัปทาน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
8,674,690 
2,530,975 

 
3,846,759 
2,195,683 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ K-LK 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 

- บริษทัซื(อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 
ตน้ทุนค่าบริการดา้นระบบบาํบดันํ(า 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดันํ(า 
ค่านายหนา้ 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,น 

 
740,285 

2,234,217 
47,869,905 

566,638 
17,168,614 

 
381,778 
331,509 

16,195,435 
65,306 

2,716,341 

บริษทัวา่จา้งบริษทัย่อยเพื,อดาํเนินงานดา้นบริการระบบบดันํ( า 
ซึ, งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทาํรายการซื(อ
ขายระหวา่งกนั ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละ K-MG 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้น  
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ลูกหนี( เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 

 
10,000,000 

31,507 

 
27,000,000 

337,271 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน 
เพื,อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัรา
ดอกเบี(ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี(ค่าบริหารงาน 

 
- 
- 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรใน
ส่วนของฝ่ายสนบัสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย 
เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ
พื(นฐานในการทาํงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ 
โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท
ต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการ
ดาํเนินงานที,แทจ้ริง 

-รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 
ลูกหนี(ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 

 
- 
- 

 
600,000 

64,200 

บริษัท คิดค่าเช่าเครื, องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที,
บริษัทย่อยนําเครื,องจักรของบริษัทใหญ่ไปดําเนินการธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทํารายการที, มีความเหมาะสม เนื, องจากเป็นการ
สะทอ้นตน้ทุนการดาํเนินงานที,แทจ้ริง 

-รายไดอ้ื,น  - 106,772 รายไดอ้ื,นๆที,บริษทัเรียกเก็บจากบริษทัย่อย ซึ, งเป็นการดาํเนิน
ธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการกรณีที,ปฏิบตัิไม่ไดต้ามสญัญา 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

3.บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง 
จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้นใน 
สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
- บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบี(ยรับ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ-ดอกเบี(ยคา้งรับ 
ดอกบี(ยรับ-สุทธิ 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

บริษทัเล็งเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจด้านสิ,งแวดลอ้มจึง
ขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที, เกี,ยวข้องกับ
ระบบบําบัดนํ( า เนื,องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 
เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อการ
ด้อยค่ า  และค่ า เ ผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามผล
ประกอบการที,มีผลขาดทุนเกินทุน  
ณ วนัที, 7 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิก 
บริษทั และอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตั(งสาํรองดงักล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

4.บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จาํกดั   (บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

เนื,องจากบริษทัเลง็เห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยงัประเทศ
เพื,อนบา้น เพื,อรองรับการเปิดเสรีทางการคา้ในภูมิภาคอาเซียน 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ย เพิ,มโอกาส
ทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชา ซึ, งมี
แนวโนม้การเติบโตสูง มูลค่ารายการที,แสดง เป็นการเพิ,มทุน
ครบจาํนวนร้อยละ FG ตามสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
เดือนธนัวาคม RKKS คณะกรรมการบริษทัมีมติใหซ้ื(อหุ้นบริษทั
ยอ่ยจากผูร้่วมทุนอีกร้อยละ MG ดว้ยมูลค่า L บาท ทาํให้บริษทั
ถือหุน้ในสดัส่วน LGG% 
และเนื,องจากบริษทัย่อยยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน 
เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
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บุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับรอบปี 2558 สาํหรับรอบปี 2559 

4.บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จาํกดั   (บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัถือหุ้น  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้-สุทธิ 

 
2,506,211 
4,865,172 
2,125,763 
2,739,409 

 
1,179,828 
6,024,292 
6,024,292 

- 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ K-LK 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน และ
หยุดการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
บญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน 6.02 
ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยั
จะสูญ  
 

- รายการหนี(ระหวา่งกนัอื,น 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้-สุทธิ 

3,080,271 
- 

3,080,271 

3,783,641 
3,783,641 

- 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ไดย้มืเงินจากบริษทั เพื,อ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั ซึ,งตอ้ง
จ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี(ยระหวา่งกนั 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน และ
หยุดการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
บญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน 3.78 
ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยั
จะสูญ  
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มาตรการขั1นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการเกี,ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้โดยทั,วไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัและ
บริษทัยอ่ย กรณีกบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กาํหนดมาตรการดงันี(  

 1. กรณีที,เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  

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

 2.กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื,นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1 

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

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

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

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

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

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

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

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

 2. กรณีการใหกู้ย้มืและการคํ(าประกนักบับริษทัยอ่ยในอนาคต คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายชดัเจนวา่ การทาํรายการ
ระหวา่งกนัอาจจะเกิดขึ(นไดต้ามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจตามปกติ แต่ตอ้งอยูบ่นพื(นฐานของความจาํเป็น เป็นราคาที,ยติุธรรม
สามารถเทียบเคียงกบัราคาในตลาดได ้เพื,อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 ทั(งนี(   เนื,องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยซึ,งอยูใ่นธุรกิจซื(อมาขายไปตอ้งมีการซื(อขายสินคา้
และบริการจากบริษทัอื,น ๆ รวมถึงบริษทัที,เกี,ยวขอ้ง บริษทัคาดว่าแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในส่วนของการซื(อขาย
สินคา้และบริการจะยงัคงมีอยูต่ามการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนรายการอื,นๆ จะขึ(นอยูก่บัความจาํเป็นทาง
ธุรกิจ  ส่วนการใหกู้ย้มืเงินระยะสั(นแก่บริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนัจะขึ(นอยูก่บัความตอ้งการเงินทุนระยะสั(นของบริษทัที,เกี,ยวขอ้ง และ
นโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายในการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย โดย
ยดึถือใหบ้ริษทัยอ่ยพึ,งพาตนเองโดยการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เวน้แต่หากมีความจาํเป็นที,จะขอกูเ้งินจากบริษทัเพื,อนาํมาใช้
ในการดาํเนินงานทางธุรกิจ จะตอ้งนาํเสนอผ่านการพิจารณากลั,นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพื,ออนุมติัการเขา้ทาํรายการในแต่ละครั( ง โดยการให้กูย้ืมและการคํ( าประกนัดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และคาํนึงถึงตน้ทุนทางการเงิน/อตัราดอกเบี(ยใหเ้ป็นไปตามอตัราตลาด 
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 3. กรณีที,มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย ให้หมายรวมถึงการใชท้รัพยสิ์น บุคลากร หรือ
ค่าใชจ่้ายระหว่างกัน เป็นตน้ จะตอ้งมีการจัดสรรตน้ทุนค่าใชจ่้ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกตอ้งโปร่งใสและ
ยติุธรรม 

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

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

 ดงันั(นในอนาคตหากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหวา่งกบัตามรายละเอียดที,ระบุขา้งตน้  ทั(งนี(บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้เฉพาะในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2559       2558    

(ปรับปรุงใหม่)

2557 2559 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรพัย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 48,852,418.95       59,136,988.83       31,620,222.51       39,112,329.32       47,403,075.72       19,885,775.49       
ลูกหนี( การคา้และลูกหนี( อื,น - สุทธิ 201,943,401.49     179,696,520.13     154,289,926.92     188,245,618.70     185,961,236.55     155,564,197.81     
มูลคา่งานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเกบ็ 149,823,580.07     22,082,108.00       -                         147,308,226.25     19,805,887.00       -                         
เงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                         -                         -                         32,000,000.00       10,000,000.00       -                         

เงินให้กูย้ืมแกพ่นักงานที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ, งปี 1,493,835.59         1,511,773.76         1,348,495.38         1,162,982.45         1,297,105.41         1,241,715.38         
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 235,085,665.00     223,223,902.15     215,878,518.62     214,679,744.54     215,710,375.61     213,046,010.23     
เงินจ่ายล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง 132,873,566.01     22,532,657.51       -                         132,522,793.85     19,684,143.72       -                         

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 770,072,467.11     508,183,950.38     403,137,163.43     755,031,695.11     499,861,824.01     389,737,698.91     
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทนุในบริษทัย่อย - สุทธิ -                         -                         -                         10,999,940.00       10,999,940.00       14,385,625.00       
เงินลงทนุระยะยาวอื,น - สุทธิ -                         -                         -                         -                         -                         -                         
เงินให้กูย้ืมระยะยาวแกพ่นักงาน - สุทธิ 370,699.76            466,660.30            881,494.43            347,499.66            439,566.87            807,761.07            
อสงัหาริมทรพัย์เพื,อการลงทนุ - สุทธิ 7,222,598.54         7,700,274.49         8,177,950.44         7,222,598.54         7,700,274.49         8,177,950.44         
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 159,124,760.56     140,692,368.48     129,170,131.86     130,848,159.94     139,167,870.55     129,040,727.61     
สิทธิการเชา่ - สุทธิ 2,099,338.84         2,474,654.30         2,374,969.76         1,924,338.84         2,149,654.30         2,374,969.76         
สินทรพัย์ไม่มีตวัตน - สุทธิ 1,984,531.64         1,559,925.14         1,400,020.93         1,806,573.73         1,332,323.89         1,400,020.93         
สินทรพัย์ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 18,468,742.89       6,118,782.18         5,172,209.70         18,027,923.29       5,844,875.56         5,071,165.84         
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื,น 1,610,373.71         200,893.00            57,893.00              22,100.00              22,100.00              22,100.00              

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 190,881,045.94     159,213,557.89     147,234,670.12     171,199,134.00     167,656,605.66     161,280,320.65     
รวมสินทรัพย์ 960,953,513.05     667,397,508.27     550,371,833.55     926,230,829.11     667,518,429.67     551,018,019.56     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2559       2558    

(ปรับปรุงใหม่)

2557 2559 2558 2557

หน ี7สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น
หนี( สินหมุนเวยีน

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงิน 313,574,317.99     139,125,310.24     40,949,651.27       312,527,751.91     139,125,310.24     40,949,651.27       
เจ้าหนี( การคา้และเจ้าหนี( อื,น 144,608,686.78     171,872,404.79     151,717,591.27     129,259,509.52     171,026,601.03     145,782,894.72     
เงินกูย้ ืมระยะสั(นจากบคุคลที,เกี,ยวขอ้งกนั -                         -                         25,194.01              -                         -                         -                         

ส่วนของหนี( สินตามสญัญาเชา่การเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ, งปี 5,971,585.52         1,065,944.88         105,711.72            1,958,342.37         945,561.06            105,711.72            

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึ, งปี
11,140,000.00       6,000,000.00         6,000,000.00         11,140,000.00       6,000,000.00         6,000,000.00         

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,423,412.09         3,222,076.94         5,907,903.66         2,231,339.25         3,222,076.94         5,745,960.58         
ประมาณการหนี( สินจากคา่ปรบังานล่าชา้ 56,405,732.75       -                         -                         55,499,695.75       -                         -                         

รวมหน ี7สินหมนุเวียน 534,123,735.13     321,285,736.85     204,706,051.93     512,616,638.80     320,319,549.27     198,584,218.29     
หนี( สินไม่หมุนเวยีน

หนี( สินระยะยาวตามสญัญาเชา่การเงิน - สุทธิ 18,735,562.76       3,607,894.51         405,228.26            2,568,869.75         3,239,029.24         405,228.26            
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 36,315,000.00       4,000,000.00         10,000,000.00       36,315,000.00       4,000,000.00         10,000,000.00       
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 19,642,067.00       16,944,179.99       14,411,848.89       18,344,006.00       15,824,809.12       13,647,677.42       
หนี( สินไม่หมุนเวยีนอื,น 1,131,769.59         263,425.00            169,600.00            70,000.00              159,600.00            169,600.00            

รวมหน ี7สินไม่หมนุเวียน 75,824,399.35       24,815,499.50       24,986,677.15       57,297,875.75       23,223,438.36       24,222,505.68       
รวมหน ี7สิน 609,948,134.48     346,101,236.35     229,692,729.08     569,914,514.55     343,542,987.63     222,806,723.97     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หน่วย: บาท
งบแสดงฐานะการเงิน

2559       2558    

(ปรับปรุงใหม่)

2557 2559 2558 2557

ส่วนของผูถื้อหุ้น
ทนุเรือนหุ้น
  ทนุจดทะเบยีน
     หุ้นสามญั 250,999,978 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
     ปี 2557 และ ปี 2558 หุ้นสามญั 162,000,000 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 250,999,978.00     162,000,000.00     162,000,000.00     250,999,978.00     162,000,000.00     162,000,000.00     
  ทนุที,ออกและชาํระแลว้
    หุ้นสามญั 202,499,982  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,499,982.00     161,999,986.00     161,999,986.00     202,499,982.00     161,999,986.00     161,999,986.00     
    ปี 2557 และ ปี 2558 หุ้นสามญั 161,999,986 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท
ส่วนเกนิทนุ
  ส่วนเกนิมูลคา่หุ้นสามญั 137,843,439.03     97,693,443.03       97,693,443.03       137,843,439.03     97,693,443.03       97,693,443.03       
ส่วนขาดทนุจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนการถือหุ้น (2,187,236.26)        (2,187,236.26)        -                             -                         -                         -                         
กาํไร(ขาดทนุ)สะสม
  จัดสรรเป็นสาํรองตามกฎหมาย 16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       16,200,000.00       
  ยงัไม่ไดจ้ัดสรร (2,037,818.82)        48,848,349.73       46,935,418.61       (227,106.47)           48,082,013.01       52,317,866.56       
องคป์ระกอบอื,นของส่วนของผูถื้อหุ้น (10,344.61)             37,058.48              67,939.12              -                         -                         

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 352,308,021.34     322,591,600.98     322,896,786.76     356,316,314.56     323,975,442.04     328,211,295.59     
ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ (1,302,642.77)        (1,295,329.06)        (2,217,682.29)        -                         -                         -                         
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 351,005,378.57     321,296,271.92     320,679,104.47     356,316,314.56     323,975,442.04     328,211,295.59     
รวมหน ี7สินและส่วนของผู้ ถือหุ้น 960,953,513.05     667,397,508.27     550,371,833.55     926,230,829.11     667,518,429.67     551,018,019.56     

หมายเหตุ : 

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

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

 - ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินยอ้นหลัง เนื,องจากระหวา่งปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที,บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแห่งหนึ, ง จึงปรับปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดย

เพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม

 - ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที,ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้าน

บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 161,999,986 บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 129 
 

 

หน่วย: บาท

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

2559 2558 2557 2559 2558 2557

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 816,529,160.52     847,391,145.38     797,712,426.33     785,880,566.50     817,822,652.80     784,024,464.49     
รายไดจ้ากการให้บริการ 21,111,804.64       9,417,405.38         5,298,018.50         15,805,464.46       9,290,851.52         5,171,218.50         
รายไดจ้ากสญัญก่อ่สรา้งและสญัญาบริการ 260,352,959.28     58,094,177.54       -                             254,710,882.18     53,600,122.40       

รวมรายได้ 1,097,993,924.44  914,902,728.30     803,010,444.83     1,056,396,913.14  880,713,626.72     789,195,682.99     
ตน้ทนุ

ตน้ทนุขาย (606,721,556.73)    (624,780,227.02)    (580,988,642.76)    (590,299,934.54)    (608,389,014.35)    (577,660,034.30)    
ตน้ทนุบริการ (21,876,128.72)      (6,912,495.85)        (4,176,768.01)        (10,777,631.79)      (7,602,572.56)        (4,891,058.89)        
ตน้ทนุการกอ่สรา้งและให้บริการ (232,742,880.99)    (42,922,781.41)      -                             (240,870,040.49)    (50,626,199.05)      

รวมต้นทุน (861,340,566.44)    (674,615,504.28)    (585,165,410.77)    (841,947,606.82)    (666,617,785.96)    (582,551,093.19)    
กาํไรขั7นต้น 236,653,358.00     240,287,224.02     217,845,034.06     214,449,306.32     214,095,840.76     206,644,589.80     
รายไดอื้,น

กาํไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี,ยน - สุทธิ 3,477,539.85         (683,214.74)           2,058,452.75         4,197,109.72         (714,890.14)           2,038,347.06         
อื,นๆ 1,394,219.32         3,039,700.08         2,421,758.21         3,096,748.23         2,929,471.53         2,754,195.30         

กาํไรก่อนค่าใช้จ่าย 241,525,117.17     242,643,709.36     222,325,245.02     221,743,164.27     216,310,422.15     211,437,132.16     
คา่ใชจ่้าย

คา่ใชจ่้ายในการขาย (92,295,481.82)      (101,587,093.94)    (88,085,078.15)      (77,759,381.51)      (85,717,728.21)      (77,727,151.66)      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร (97,982,302.70)      (88,107,150.72)      (83,192,872.89)      (91,777,022.65)      (80,243,806.41)      (81,311,315.51)      
คา่ปรบังานล่าชา้ (56,511,506.75)      -                             -                             (55,499,695.75)      -                             -                             
ตดัจําหน่ายคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า -                             (5,932,947.76)        -                             -                             (5,150,000.00)        -                             
ขาดทนุจากการลดมูลคา่เงินลงทนุ -                             -                             -                             -                             (3,385,686.00)        -                             
ตน้ทนุทางการเงิน (11,007,199.81)      (4,254,834.74)        (2,652,657.10)        (10,964,850.24)      (4,219,812.85)        (2,652,657.10)        

รวมค่าใช้จ่าย (257,796,491.08)    (199,882,027.16)    (173,930,608.14)    (236,000,950.15)    (178,717,033.47)    (161,691,124.27)    
กาํไร(ขาดทนุ)กอ่นภาษีเงินได้ (16,271,373.91)      42,761,682.20       48,394,636.88       (14,257,785.88)      37,593,388.68       49,746,007.89       
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,017,888.57         (9,713,956.91)        (10,724,737.50)      1,588,663.32         (9,429,565.03)        (10,628,150.03)      
กาํไร(ขาดทนุ)สาํหรบัปี (15,253,485.34)      33,047,725.29       37,669,899.38       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
กาํไร(ขาดทนุ)เบด็เสร็จอื,นสาํหรบัปี (47,403.09)             (30,880.64)             (17,690.00)             -                             -                             -                             
กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสร็จรวมสําหรับปี (15,300,888.43)      33,016,844.65       37,652,209.38       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ)

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (15,246,171.63)      34,312,608.32       38,855,272.41       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ (7,313.71)               (1,264,883.03)        (1,185,373.03)        -                             -                             -                             

(15,253,485.34)      33,047,725.29       37,669,899.38       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
การแบง่ปันกาํไร(ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวม

ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (15,293,574.72)      34,281,727.68       38,837,582.17       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
ส่วนที,เป็นของส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุ (7,313.71)               (1,264,883.03)        (1,185,373.03)        -                             -                             -                             

(15,300,888.43)      33,016,844.65       37,652,209.14       (12,669,122.56)      28,163,823.65       39,117,857.86       
กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้น

กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นข ั(นพื(นฐาน(บาท) (0.08)                      0.21                       0.24                       (0.07)                      0.17                       0.24                       
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ( าหนัก (หุ้น) 189,797,244.00     161,999,986.00     161,999,986.00     189,797,244.00     161,999,986.00     161,999,986.00     
กาํไร(ขาดทนุ)ตอ่หุ้นปรบัลด(บาท) (0.08)                      0.21                       0.24                       (0.06)                      0.17                       0.24                       
จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ( าหนัก (หุ้น) 194,977,476.00     161,999,986.00     161,999,986.00     194,977,476.00     161,999,986.00     161,999,986.00     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 130 
 

 

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

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

202,499,982 บาท

 - ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที,ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว 161,999,986 บาท

 - ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินยอ้นหลัง เนื,องจากระหวา่งปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที,บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทยอ่ยแห่งหนึ, ง จึงปรับ

ปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 131 
 

 

 

 

 

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมการดําเนินงาน:
กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิกอ่นคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (16,271,373.91)      42,761,682.20       48,394,636.88       (14,257,785.88)      37,593,388.68       49,746,007.89       

หนี( สูญ 564,649.53            -                         -                         564,649.53            -                         -                         
หนี( สงสยัจะสูญ 68,998.95              923,539.53            -                         7,751,169.01         2,799,140.16         -                         
หนี( สงสยัจะสูญลูกหนี( การคา้โอนกลบั (817,304.31)           (549,218.00)           (16,692.00)             (567,142.05)           (549,218.00)           (16,692.00)             
หนี( สงสยัจะสูญลูกหนี( อื,นโอนกลบั (639,251.27)           -                         -                         (639,251.27)           -                         -                         
ลูกหนี( อื,นและเงินประกนัตดัจําหน่าย 2,273,932.38         347,449.67            -                         2,273,932.38         347,449.67            -                         
ตดัจําหน่ายคา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า -                         5,932,947.76         -                         -                         5,150,000.00         -                         
ขาดทนุจากการลดมูลคา่สินคา้ 4,719,373.84         5,455,599.27         5,164,546.59         4,719,373.84         5,455,599.27         5,164,546.59         
โอนกลบัคา่เผื,อการลดมูลคา่สินคา้ (2,636,803.51)        (4,358,633.44)        (4,052,415.60)        (2,636,803.51)        (4,358,633.44)        (4,052,415.60)        
ขาดทนุจากการตดัจําหน่ายสินคา้คงเหลือ -                         711,410.48            -                         -                         711,410.48            -                         
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                         -                         -                         3,385,686.00         3,385,000.00         
คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 19,990,836.12       14,475,964.37       12,469,599.08       18,375,472.49       14,260,129.33       12,624,132.86       
(กาํไร)ขาดทนุจากการจําหน่ายสินทรพัย์ 956,346.79            (113,180.15)           4,347.36                311,975.71            (119,344.74)           4,347.36                
โอนกลบัคา่เผื,อการดอ้ยคา่ของสินทรพัย์ถาวร -                         -                         -                         -                         -                         (1,213,432.32)        
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 2,697,887.01         2,532,331.10         3,322,062.14         2,519,196.88         2,177,131.70         2,765,389.44         
(กาํไร)ขาดทนุที,ยงัไม่เกดิขึ(นจริงจากอตัราแลกเปลี,ยน (347,603.28)           (858,940.54)           (67,769.59)             (343,095.84)           (858,940.54)           (116,199.47)           
กาํไรจากการยกหนี( ให้ -                         -                         (793,730.00)           -                         -                         
ประมาณการหนี( สินจากคา่ปรบังานล่าชา้ 56,405,732.75       -                         -                         55,499,695.75       -                         -                         
ประมาณการหนี( สินจากการรบัประกนังานโครงการ 69,444.59              103,825.00            -                         -                         -                         -                         
ดอกเบี(ยรบั (737,764.52)           (414,611.62)           (443,423.84)           (1,190,705.25)        (384,322.04)           (399,793.85)           
ดอกเบี(ยจ่าย 11,007,199.81       4,254,834.74         2,652,657.10         10,964,850.24       4,219,812.85         2,652,657.10         

77,304,300.97       71,205,000.37       66,633,818.12       83,345,532.03       69,829,289.38       70,543,548.00       

สินทรพัย์ดําเนินงาน(เพิ,มขึ(น)ลดลง
ลูกหนี( การคา้และลูกหนี( อื,น (23,867,517.41)      (31,908,094.70)      (32,675,687.02)      (11,667,739.75)      (39,270,036.70)      (28,921,593.90)      
มูลคา่งานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเกบ็ (127,741,472.07)    (20,786,395.77)      -                         (127,502,339.25)    (18,510,174.77)      -                         
สินคา้คงเหลือ (13,944,333.18)      (15,197,332.00)      (30,048,004.53)      (1,051,939.26)        (7,667,800.06)        (29,968,738.93)      
เ งินจ่ายล่วงหน้าคา่กอ่สรา้ง (110,340,908.50)    (18,251,876.64)      -                         (112,838,650.13)    (18,251,876.64)      -                         
สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื,น (1,021,750.60)        (143,000.00)           (35,793.00)             -                         -                         -                         
หนี( สินจากการดําเนินงานเพิ,มขึ(น(ลดลง)
เจ้าหนี( การคา้และเจ้าหนี( อื,น (26,085,287.16)      6,676,815.33         38,600,997.37       (41,481,668.10)      11,790,902.13       36,771,384.26       
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน -                         -                         -                         -                         
หนี( สินไม่หมุนเวยีนอื,น (89,600.00)             (10,000.00)             (40,000.00)             (89,600.00)             (10,000.00)             (40,000.00)             
เ งินสดรบัจากการดําเนินงาน (225,786,567.95)    (8,414,883.41)        42,435,330.94       (211,286,404.46)    (2,089,696.66)        48,384,599.43       
เ งินสดรบัจากการขอคนืภาษีเงินได้ -                         -                         174,551.20            -                         -                         
จ่ายภาษีเงินได้ (12,348,856.33)      (14,795,285.81)      (10,235,712.21)      (11,585,122.10)      (12,897,244.49)      (9,957,337.50)        
เ งินสดสุทธิไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดําเนินงาน (238,135,424.28)    (23,210,169.22)      32,374,169.93       (222,871,526.56)    (14,986,941.15)      38,427,261.93       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 รายการปรบักระทบกาํไรสุทธิเป็นเงินสดรบั(จ่าย) จาก

กจิกรรมการดําเนินงาน

กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี,ยนแปลงในสินทรพัย์

และหนี( สินดําเนินงาน



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 132 
 

 

 

 

 

 

หน่วย: บาท

งบกระแสเงินสด

2559 2558 2557 2559 2558 2557

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ:

เงินสดจ่ายซื(อเงินลงทนุในบริษทัย่อย -                         -                         -                         -                         (1.00)                      (13,596,655.00)      

เ งินให้กูย้ืมระยะสั(นแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนัเพิ,มขึ(น -                         -                         -                         (32,000,000.00)      (17,800,000.00)      -                         

รบัชาํระคนืเงินให้กูย้ืมระยะสั(นแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนั

-                         -                         -                         
10,000,000.00       7,800,000.00         -                         

เ งินให้กูย้ืมระยะยาวแกลู่กจ้าง(เพิ,มขึ(น)ลดลง 113,898.71            251,555.75            (111,872.01)           226,190.17            312,804.17            68,641.35              

เ งินสดรบัจากการจําหน่ายสินทรพัย์ถาวร 1,557,009.36         1,693,084.12         4,532.67                1,557,009.36         1,693,084.12         4,532.67                

เ งินสดจ่ายเพื,อซื(อสินทรพัย์ถาวร (15,896,042.53)      (5,325,027.50)        (2,819,711.87)        (7,800,075.38)        (4,515,647.48)        (2,158,324.91)        

เ งินสดจ่ายคา่สิทธิการเชา่ -                         (450,000.00)           -                         -                         -                         -                         

เ งินสดจ่ายเพื,อซื(อสินทรพัย์ไม่มีตวัตน (1,054,000.00)        (873,875.35)           (105,800.00)           (1,054,000.00)        (626,335.35)           (105,800.00)           

รบัดอกเบี(ย 737,764.52            414,611.62            443,423.84            1,190,705.25         384,322.04            399,793.85            

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (14,541,369.94)      (4,289,651.36)        (2,589,427.37)        (27,880,170.60)      (12,751,773.50)      (15,387,812.04)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน:

เงินเบกิเกนิบญัชแีละเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนั

การเงินเพิ,มขึ(น(ลดลง)
169,096,274.83     98,175,658.97       (9,632,651.77)        168,049,708.85     98,175,658.97       (9,632,651.77)        

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

จ่ายคนืเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (12,545,000.00)      (6,000,000.00)        (6,000,000.00)        (12,545,000.00)      (6,000,000.00)        (6,000,000.00)        

จ่ายชาํระหนี( สินตามสญัญาเชา่ระยะยาว (3,929,322.06)        (355,243.88)           (337,920.66)           (2,792,684.10)        (335,648.76)           (337,920.66)           

รบัเงินกูย้ ืมระยะสั(นจากบคุคลที,เกี,ยวขอ้งกนั -                         -                         25,194.01              -                         -                         -                         

จ่ายดอกเบี(ย (5,162,502.74)        (4,219,340.02)        (2,647,772.88)        (5,261,068.97)        (4,184,318.13)        (2,647,772.88)        

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

จ่ายเงินปันผล (35,639,996.92)      (32,399,677.20)      (26,445,981.22)      (35,639,996.92)      (32,399,677.20)      (26,445,981.22)      

ส่วนไดเ้สียที,ไม่มีอํานาจควบคมุเพิ,มขึ(น -                         -                         789,101.50            -                         -                         -                         

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กจิกรรมจัดหาเงิน 242,469,445.11     55,201,397.87       (44,250,031.02)      242,460,950.86     55,256,014.88       (45,064,326.53)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง)สุทธิ (10,207,349.11)      27,701,577.29       (14,465,288.46)      (8,290,746.30)        27,517,300.23       (22,024,876.64)      

ผลตา่งอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (77,220.77)             (184,810.97)           (37,066.57)             -                         -                         -                         

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดตน้งวด 59,136,988.83       31,620,222.51       46,122,577.54       47,403,075.72       19,885,775.49       41,910,652.13       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48,852,418.95       59,136,988.83       31,620,222.51       39,112,329.42       47,403,075.72       19,885,775.49       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหต ุ: 

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

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

 202,499,982 บาท

 - ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงนิย้อนหลัง เนื,องจากระหว่างปี 2559 ได้พบขอ้ผดิพลาดจากการที,บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ,ง จึงปรับ

ปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงนิรวม

 - ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที,ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็น

ทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 161,999,986 บาท



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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อัตราส่วนทางการเงิน

2559       2558    

(ปรับปรุงใหม่)

2557 2559 2558 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 1.44 1.58 1.97 1.47 1.56 1.96

อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเวยีนเร็ว (เทา่) 0.37 0.75 0.91 0.51 0.76 0.89

อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เทา่) (0.64)                  (0.09)                  0.17 (0.63)                  (0.06)                  0.21                   

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี( การคา้ (เทา่) 7.41 6.61 7.01 7.18 6.21 6.71

ระยะเวลาเกบ็หนี( เฉลี,ย (วนั) 49.23 55.22 52.10 50.86 58.77 54.43

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เทา่) 3.76                   3.07                   2.89                   3.91                   3.11                   2.92                   

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย (วนั) 97.11                 118.79               126.37               93.29                 117.38               125.17               

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจ้าหนี( (เทา่) 7.72 5.51 5.70 7.60 5.38 5.86

ระยะเวลาชาํระหนี( (วนั) 47.30 66.28 64.08 48.01 67.79 62.28

วงจรเงินสด (วนั) 99.04                 107.73               114.39               96.13                 108.36               117.33               

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากาํไร

อตัราส่วนกาํไรข ั(นตน้ % 21.55% 26.26% 27.13% 20.30% 24.31% 26.18%

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน % 1.34% 6.70% 7.89% 1.42% 6.35% 8.21%

อตัรากาํไรอื,น % 0.44% 0.26% 0.55% 0.69% 0.25% 0.60%

อตัราส่วนกาํไรสุทธิกอ่นรายไดอื้,น % -1.52% 3.42% 4.54% -1.49% 2.87% 4.61%

อตัราส่วนกาํไรสุทธิ % -1.38% 3.74% 4.81% -1.19% 3.19% 4.93%

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น % -4.52% 10.63% 12.27% -3.72% 8.64% 12.15%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย์ % -0.65% 7.72% 9.62% -0.41% 6.86% 9.85%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย์ถาวร % -3.01% 30.68% 34.02% -1.98% 25.78% 32.95%

อตัราหมุนเวยีนของสินทรพัย์ (เทา่) 1.35 1.51 1.52 1.33 1.45 1.49

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายการเงิน

อตัราส่วนหนี( สินตอ่ส่วนผูถื้อหุ้น (เทา่) 1.73                   1.07                   0.71                   1.60                   1.06                   0.68                   

อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบี(ย (เทา่) (0.48)                  11.05                 19.24                 (0.30)                  9.91                   19.75                 

อตัราการจ่ายเงินปันผล % - 94.43% 83.39% - 115.04% 82.83%

ข้อมลูต่อหุ้น

กรณีคาํนวณตามจํานวนหุ้นสามญัถ่วงนํ( าหนัก

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น-ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น 1.73                   1.98                   1.98                   1.76                   2.00                   2.03                   

กาํไร(ขาดทนุ)สุทธิตอ่หุ้น-ส่วนที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น (0.08)                  0.21                   0.24                   (0.07)                  0.17                   0.24                   

เงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.10                   0.20                   0.20                   0.10                   0.20                   0.20                   
หมายเหต ุ: 

- ปี 2556 ได้ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามัญที,ใชใ้นการคาํนวณ โดยปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนที,เปลี,ยนไปของจาํนวนหุ้นสามัญที,เกิดจากการเพิ,มทุนโดยการออกหุ้นปันผลในปี 2557 โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้

เกิดขึ(นตั(งแต่วันที,เริ,มตน้ของปี 2556

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

 - ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงนิย้อนหลัง เนื,องจากระหว่างปี 2559 ได้พบขอ้ผดิพลาดจากการที,บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ,ง จึงปรับปรับปรุง

ผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงนิรวม

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

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

202,499,982 บาท

 - ปี 2557 บริษัทฯออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที,ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื,อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุน

จดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 161,999,986 บาท



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 134 
 

14. คําอธิบายและวเิคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 

 งบการเงินรวม สาํหรับปี สิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) (บริษทั) มีรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 183.09 ลา้นบาท หรือ 20.01% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้าก

การขายและการใหบ้ริการรวม 914.90 ลา้นบาท โดยรายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากรายไดก้ารรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบ

นํ( าประปาชุมชน อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากบริษทัประสบปัญหาดา้นบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจาํนวนไม่เพียงพอ 

และการขาดประสบการณ์ทาํให้การบริหารงานโครงการยงัขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาใน

บางพื(นที,ที,มีปริมาณงานจาํนวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกลเ้คียงกนั แรงงานในพื(นที,มี

จาํนวนจาํกดั ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายในกาํหนด ในไตรมาส 4 

ปี 2559 บริษทัประมาณการหนี( สินที,เกิดจากความล่าชา้ของโครงการจาํนวน 97.11 ลา้นบาท โดยเป็นหนี( สินที,บริษทั

สามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งจาํนวน  80.39 ลา้นบาท นอกจากนี( ยงัเกิดปัญหาผูรั้บจา้งบางส่วนทิ(งงานขณะดาํเนินการ เกิด

ค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ ซึ,งบริษทัคาดวา่อาจจะไม่ไดรั้บคืนจากผูรั้บจา้ง จึงบนัทึกประมาณการหนี( สินจากค่าปรับส่งมอบ

งานล่าชา้จาํนวน 56.51 ลา้นบาท จากปัญหาดงักล่าว บริษทัไดเ้ร่งดาํเนินการแกไ้ข ทาํให้มีค่าใชจ่้ายและตน้ทุนส่วนเพิ,ม ใน

การเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเขา้ทาํงานในโครงการที,มีปัญหา ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที,เป็นของ

บริษทัใหญ่จาํนวน 15.25 ลา้นบาท ลดลง 49.56 ลา้นบาท หรือลดลง 144.43% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็น

ของบริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท  

สรุปผลการดาํเนินงาน   

 
  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รายไดจ้ากการขาย 816.53 847.39 -3.64% 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 21.11 9.42 124.18% 
รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 260.35 58.09 348.16% 
รายไดอื้,น 4.87 3.04 60.27% 
รวมรายได้ 1,102.87 917.94 20.15% 
ตน้ทุนขาย 606.72 624.78 -2.89% 
ตน้ทุนบริการ 21.88 6.91 216.47% 
ตน้ทุนการก่อสร้างและใหบ้ริการ 232.74 42.92 442.24% 
รวมต้นทุน 861.34 674.62 27.68% 

กาํไรขั6นต้น 236.65 240.29 -1.51% 

อัตรากาํไรขั
นต้น (%) 21.55% 26.26% -4.71% 
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  หน่วย : ลา้นบาท 

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY 

รวมค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 246.79 196.31 25.71% 
กาํไร(ขาดทุน)ก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้ (5.26) 47.02 -111.20% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเีงนิได้ (%) (0.48%) 5.12% -5.60% 
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ (15.25) 34.31 -144.43% 
อัตรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.38%) 3.74% -5.12% 
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั(นพื(นฐาน (บาท) (0.08) 0.21 -137.93% 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี,ยถ่วงนํ( าหนกั(ลา้นหุน้)* 189.80 162.00  
*ปี 2559 บริษทัออกหุน้เพิ,มทุนใหม่ จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้(RO) จาํนวน 40,499,996 หุน้  

 

รายได้ 

โครงสร้างรายได้ 
 หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2559 % ปี 2558 % % YoY 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

687.37 62.60% 715.45 78.20% -3.92% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภค บริโภค 
(WATER) 

280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01% 

 

ปี 2559 บริษทั มีรายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 183.09 ลา้นบาท หรือ 
20.01% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 914.90 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) มี
จาํนวน 687.37 ลา้นบาท ลดลง 28.08 ลา้นบาทหรือ 3.92% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยงัขยายตวัในอตัราที,
ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที,เป็นกลุ่มลูกคา้หลกั อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนตที์,ภาคการผลิตโดยรวม
ขยายตวัเพียงเลก็นอ้ยเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียงัคงไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวน
ของราคานํ( ามนั การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทาํให้ความตอ้งการใชสิ้นคา้ในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี( รายได้
จากกลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการ บริษทัประมูลงานขายไดล้ดลงเมื,อเทียบกบัปี 2558 เนื,องจากบริษทัไม่เนน้การประมูลงาน
ขายสินคา้ในรายการที,มีอตัรากาํไรขั(นตน้ตํ,าเกินไป อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดป้รับกลยทุธ์ในการขยายพื(นที,การขาย ทาํให้มี
จาํนวนลูกคา้ใหม่เพิ,ม นอกจากนี(  การร่วมมือกบัคู่คา้ในการขยายตลาดสินคา้เทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพฒันาพนกังานขายให้
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มีความรู้ ความเชี,ยวชาญในสินคา้ ทาํให้กลุ่มสินคา้ SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกคา้ใหม่และจากสินคา้ใหม่เพิ,มขึ(น 
นอกจากนี(ยงัสามารถพฒันาดา้นการใหบ้ริการหลงัการขายสาํหรับสินคา้เทคนิค ทาํใหมี้รายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นดว้ย 

ดา้นรายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้เพื,อการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) มีจาํนวน 130.29 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 25.47 
ลา้นบาท หรือ 24.30% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ลูกคา้หลกัอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแมว้า่ภาพรวมของตลาดมี
แนวโนม้ชะลอตวั ลูกคา้ในอุตสาหกรรมไดรั้บผลกระทบจากเทคโนโลยทีี,เปลี,ยนแปลงไป นอกจากนี(การขายสินคา้กลุ่ม CE 
มีการแข่งขนัค่อนขา้งเขม้ขน้ แต่อยา่งไรก็ตามพฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มสินคา้ CE จะไม่ค่อยเปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจาก
อาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหารตน้ทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้
ลูกคา้ตระหนักถึงความสําคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกคา้เก่าที,มีศกัยภาพ ทาํให้รายไดจ้ากกลุ่ม
สินคา้เพื,อการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตขึ(น 

รายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจาํนวน 280.34 ลา้น
บาท เพิ,มขึ(น 185.70 ลา้นบาท หรือ 196.22% เมื,อเทียบกบัปีก่อน รายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากรายไดจ้ากการรับเหมาก่อสร้าง
โครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจาํนวน 252.01 ลา้นบาท 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

 ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการจาํนวน 861.34 ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขายจาํนวน 606.72 
ลา้นบาท ตน้ทุนขายลดลงผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายที,ลดลง ดา้นตน้ทุนบริการมีจาํนวน 21.88 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากปี
ก่อนเนื,องจากบริษทัมีรายไดจ้ากการให้บริการในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพิ,มขึ(น และตน้ทุนการก่อสร้างโครงการประปา
ชุมชนมีจาํนวน 232.74 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นตามการรับรู้รายไดต้ามสดัส่วนงานก่อสร้าง 

 สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ เนื,องจากการให้บริการ
รับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอตัรากาํไรขั(นตน้ไม่สูง และมีตน้ทุนส่วนเพิ,มจากการเร่งรัดงานก่อสร้าง
โครงการให้แลว้เสร็จ ดา้นอตัรากาํไรขั(นตน้จากการขายสินคา้ลดลงจากภาวะการแข่งขนั และอตัรากาํไรขั(นตน้จากงาน
บริการยงัไม่สูง เนื,องจากยงัมีรายไดจ้ากงานบริการไม่มาก แต่มีตน้ทุนค่าเสื,อมราคาสินทรัพยง์านบริการคงที, ทาํให้บริษทัมี
อตัรากาํไรขั(นตน้ที, 21.55% ลดลงเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีอตัรากาํไรขั(นตน้ 26.26% 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจาํนวน 246.79 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย
จาํนวน 92.30 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายลดลงเมื,อเทียบกบัปีก่อน สาเหตุหลกัจากค่าตอบแทนพนกังานที,ผนั
แปรตามรายไดจ้ากการขายที,ลดลง ไดแ้ก่ ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการบริหารในปี 2559 มี
จาํนวน 97.98 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการบริหารเพิ,มขึ(น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใชจ่้ายดา้นบุคลากรที,มีจาํนวนเพิ,มขึ(น 
และการบนัทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้จาํนวน 56.51 ลา้นบาท เป็นค่าปรับที,บริษทัคาดว่าอาจจะไม่
สามารถเรียกร้องจากผูรั้บจา้งได ้ 
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ปี 2559 บริษทัมีตน้ทุนทางการเงินจาํนวน 11.01 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากบริษทัใชเ้งินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจ 

กาํไรสุทธิ 

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าชา้ดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ปี 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที,เป็น
ของบริษทัใหญ่จาํนวน 15.25 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเมื,อทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็น
ของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่จาํนวน 34.31 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 3.74%  

อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

 

 

 

 

ฐานะการเงนิ 

  
ณ 31 ธันวาคม 2559 

 

ณ 31 ธันวาคม 2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
% เปลี@ยนแปลง 

  ล้านบาท % ล้านบาท %   

สินทรัพย ์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99% 
หนี( สิน 609.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23% 
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั
ใหญ่ 

352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมทั(งสิ(น 960.95 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 
293.56 ลา้นบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพยห์มุนเวียนที,เพิ,มขึ(นจากลูกหนี( อื,นที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเงินจ่ายล่วงหนา้ค่า
สินคา้และวสัดุก่อสร้างสาํหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ,มขึ(น 5.36 ลา้นบาท ลูกหนี(ค่าปรับส่งงานล่าชา้จาํนวน 11.24 
ลา้นบาท เงินทดรองจ่ายเพิ,มขึ(น 13.82 ลา้นบาท และมีรายการมูลค่างานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเก็บสาํหรับงานก่อสร้างโครงการ
ประปาเพิ,มขึ(นจาํนวน 127.74 ลา้นบาท ดา้นสินคา้คงเหลือสุทธิเพิ,มขึ(นหลกัมาจากสินคา้ที,ซื(อมาเพื,อขาย 11.16 ลา้นบาท 
และมีงานระหวา่งทาํเพิ,มขึ(น 2.79 ลา้นบาท โดยมีค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้เพิ,มขึ(นจาํนวน 2.08 ลา้นบาท 

งบการเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 

อตัรากาํไรขั(นตน้ 21.55% 26.26% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)จากการดาํเนินงาน 1.34% 6.70% 

อตัรากาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (1.38%) 3.74% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (4.52%) 10.63% 
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สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนเพิ,มขึ(นหลกัจากที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที,มาจากการซื(อเครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาล
ในธุรกิจนํ( าจาํนวน 21.87 ลา้นบาท ซื(อสินทรัพยป์ระเภทเครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้ํานักงานจาํนวน 8.17 ลา้นบาท 
สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( าอยู่ระหวา่งติดตั(งจาํนวน 6.70 ลา้นบาท และซื(อสินทรัพยอื์,นๆรวมจาํนวน 2.75 ลา้นบาท 
สินทรัพยล์ดลงโดยการตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 7.79 ลา้นบาท และค่าเสื,อมราคา 18.83 ลา้นบาท  

ลูกหนี6การค้า-สุทธิ 

ในปี 2559 บริษทัมีลูกหนี(การคา้-สุทธิจาํนวน 146.29 ลา้นบาท ลูกหนี(การคา้ลดลงจากปีก่อนจาํนวน 3.60 ลา้น

บาท โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี( เฉลี,ย 49.23 วนั เร็วขึ(นกวา่ปีก่อนที,มีระยะเวลาเก็บหนี( เฉลี,ย 55.22 วนั  

โดยปกติ บริษทัมีนโยบายการใหร้ะยะเวลาการจ่ายชาํระแก่ลูกคา้ ซึ, งบริษทัจะทาํการพิจารณาระยะเวลาการจ่าย

ชาํระจากผลประกอบการที,ผ่านมา ยอดการสั,งซื(อ และประวติัการชาํระเงินในอดีต สาํหรับนโยบายการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสัย

จะสูญ บริษทัจะประมาณการจากลูกหนี( ที,คาดวา่จะเก็บหนี(ไม่ได ้ใชอ้ตัราการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ [\\% จากยอดหนี(คง

คา้ง  ในปี 2559 บริษทัไม่มีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเพิ,มขึ(นจากปีก่อน 

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ 

บริษทัมีสินคา้คงเหลือ-สุทธิจาํนวน 235.09 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาํนวน 11.86 ลา้นบาท เกิดจากสินคา้สาํเร็จรูปที,

ซื(อมาเพื,อขายเพิ,มขึ(นจาํนวน 11.16 ลา้นบาท และงานระหว่างทาํเพิ,มขึ(น 2.79 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย 

97.11 วนั ลดลงจากปีก่อนทีมีระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย 118.79 วนั ในส่วนของนโยบายการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้

สาํหรับสินคา้ลา้สมยัหรือเสื,อมคุณภาพ บริษทัพิจารณาจากอายแุละสภาพของสินคา้เป็นหลกั โดยในปี 2559 บริษทัมีค่าเผื,อ

การลดมูลค่าสินคา้เพิ,มขึ(นจาํนวน 2.08 ลา้นบาท  

หนี6สิน 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีหนี( สินรวม 609.95 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 263.85 
ลา้นบาท หรือ 76.23% โดยมีหนี( สินที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 174.45 ลา้น
บาท ส่วนของหนี( สินระยะยาวตามสญัญาเช่าทางการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปีเพิ,มขึ(น 4.91 ลา้นบาท ส่วนของเงิน
กูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ,งปีเพิ,มขึ(น 5.14 ลา้นบาท และการบนัทึกประมาณการหนี( สิน
จากการปรับงานล่าชา้จาํนวน 56.41 ลา้นบาท ในขณะที,เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,นสุทธิลดลง 27.26 ลา้นบาท 

  สาํหรับหนี( สินไม่หมุนเวียนเพิ,มขึ(นหลกัจากหนี( สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ,มขึ(น 15.13 ลา้นบาท เงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 32.32 ลา้นบาท และมีภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานเพิ,มขึ(นจาํนวน 2.70 
ลา้นบาท 
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 เงนิเบิกเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะสั6นจากสถาบนัการเงนิ 

 บริษทัมีเงินกูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินจาํนวน 313.57 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากปีก่อน เนื,องจากบริษทัออกตั]ว

แลกเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 100 ลา้นบาท ออกตั]วสัญญาใชเ้งินเพิ,มขึ(น 35 ลา้นบาท และใชว้งเงินทรัสต์รีซีทเพิ,มขึ(นจาํนวน 

39.84 ลา้นบาท เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในธุรกิจ 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีตั]วแลกเงินจาํนวน 200 ลา้นบาท เสนอแก่สถาบนัการเงินแห่งหนึ,ง ในอตัรา

ดอกเบี(ย 3.45% ต่อปี อาย ุ4 เดือน เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( า  

 เจ้าหนี6การค้า-สุทธิ 

 บริษทัมีเจา้หนี(การคา้จาํนวน 104.33 ลา้นบาท ประกอบดว้ยเจา้หนี(การคา้ในประเทศ 30.32 ลา้นบาท และเจา้หนี(

การคา้ต่างประเทศ 74.02 ลา้นบาท โดยมีระยะเวลาการชาํระหนี( เฉลี,ยในปี 2559 เท่ากบั 47.30 วนั ลดลงจากปีก่อนที,มี

ระยะเวลาชาํระหนี(  66.28 วนั  

 หนี6สินตามสัญญาเช่าทางการเงนิ 

 บริษทัมีสินทรัพยไ์ดม้าภายใตส้ัญญาเช่าทางการเงิน ไดแ้ก่ เครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาลจาํนวน 21.87 ลา้น

บาท เครื,องใชส้าํนกังานและยานพาหนะรวมจาํนวน 5.61 ลา้นบาท ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 มีมูลค่าปัจจุบนัของหนี( สิน

ระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงิน 24.71 ลา้นบาท เป็นหนี( สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินที,จะครบกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี 5.97 ลา้นบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุน้ส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 352.31 ลา้นบาท โดยใน
ไตรมาส ^ ปี _``a บริษทัไดอ้อกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนจาํนวน 40,499,996 หุน้ มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
เพื,อเสนอขายแก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในอตัรา 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ราคาเสนอ
ขายหุน้ละ 2 บาท บริษทัไดรั้บชาํระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั(งจาํนวน (ดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดที้,หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ปี 2559 ขอ้ __ ) ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559  บริษทัมีทุนที,ออกชาํระแลว้ 202.50 ลา้นบาท มีส่วนเกินมูลค่า
หุน้สามญัเพิ,มขึ(น 40.15 ลา้นบาท กาํไรสะสมลดลงเนื,องจากบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิสาํหรับงวดจาํนวน 15.25 ลา้น
บาท และจ่ายเงินปันผลจาํนวน 35.64 ลา้นบาท 

ในปี 2559 บริษทัมีอตัราส่วนหนี( สินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.73 เท่า เพิ,มขึ(นจากปีก่อนที,มีอตัราส่วนหนี( สิน

ต่อส่วนของเจา้ของเท่ากบั 1.07 เท่า เนื,องจากมีสดัส่วนหนี( สินเพิ,มขึ(น  
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ข้อมูลการเปลี@ยนแปลงงบการเงนิ 

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 เนื,องจากบริษทัไดพ้บขอ้ผิดพลาด
จากการที,บริษทัไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิ
เนียริ,ง)  จึงปรับปรุงผลกระทบดงักล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดส่วนการถือหุน้ในบริษทัย่อยใน
งบการเงินรวมจาํนวน 1.54 ลา้นบาท จึงทาํใหง้บแสดงฐานะการเงินรวมของบริษทั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2558 และ
วนัที, [ มกราคม 2558 ที,แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผิดพลาดดงักล่าว 

 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

 ปี 2559 ปี 2558 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.44 1.58 

อตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี(การคา้ (เท่า) 7.41 6.61 

ระยะเวลาเก็บหนี( เฉลี,ย (วนั) 49.23 55.22 

อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี(  (เท่า) 7.72 5.51 

ระยะเวลาชาํระหนี( เฉลี,ย (วนั) 47.30 66.28 

อตัราส่วนหมุนเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 3.76 3.07 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี,ย (วนั) 97.11 118.79 

วงจรเงินสด (วนั) 99.04 107.73 

กระแสเงนิสด 

  หน่วย:ลา้นบาท 
กระแสเงนิสด 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน (238.14) (23.21) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29) 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน 242.47 55.20 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง) (10.21) 27.70 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14 

บริษทัมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 238.14 ลา้นบาท โดยมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี,ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี( สินดาํเนินงานจํานวน 77.30 ล้านบาท สินทรัพยแ์ละหนี( สินจากการดาํเนินงาน
เปลี,ยนแปลงสาเหตุหลกัมาจากลูกหนี(การคา้และลูกหนี( อื,นเพิ,มขึ(น 23.87 ลา้นบาท มูลค่างานสาํเร็จที,ยงัไม่เรียกเก็บและเงิน
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จ่ายล่วงหนา้งานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ,มขึ(นจาํนวน 238.08 ลา้นบาท โดยมีเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,นลดลง
จาํนวน 26.09 ลา้นบาท 

 กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 14.54 ลา้นบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื,อซื(อสินทรัพยป์ระเภทเครื,องใช้
สาํนกังานและทรัพยสิ์นอื,นๆรวม 10.92 ลา้นบาท  และสินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( าระหวา่งติดตั(ง 6.70 ลา้นบาท โดยมีเงิน
สดรับจากการขายสินทรัพย ์1.56 ลา้นบาท และรับดอกเบี(ย 0.74 ลา้นบาท   

 กระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 242.47 ลา้นบาท มาจากเงินกูย้ืมระยะสั(นเพิ,มขึ(น 169.10 ลา้น
บาท กูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(นจาํนวน 50  ลา้นบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ,มทุนจาํนวน 80.65 ลา้นบาท โดย
ระหวา่งงวดมีการจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12.55 ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี( สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 
ลา้นบาท จ่ายดอกเบี(ยจาํนวน 5.16 ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ลา้นบาท 

แนวโน้มผลการดาํเนินงานปี 2560 

 การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตวัเพิ,มขึ(นจากปีก่อน แต่ยงัเป็นการ
ขยายตวัอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขบัเคลื,อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐ
ต่อเนื,องจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดวา่จะมีแนวโนม้ขยายตวัจากความตอ้งการในประเทศ สาํหรับ
การผลิตเพื,อส่งออกที,ตอ้งพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการคา้โลก ที,ถึงแมว้า่จะยงัมีปัจจยัเสี,ยงและความผนัผวนในดา้นต่างๆ 
แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื( นตัวขึ( นได้ดีกว่าปีก่อน เหล่านี( จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าใน
ภาคอุตสาหกรรม ความตอ้งการสินคา้ในธุรกิจของบริษทั อยา่งสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม
ในการทาํงาน และสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มจึงคาดวา่จะมีแนวโนม้เติมโตขึ(น โดยบริษทัมุ่งเนน้การให้บริการ
อยา่งครบวงจร การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความเป็นผูเ้ชี,ยวชาญ การเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพฒันาสินคา้ การ
เพิ,มสินคา้ใหม่ ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการทั(งในกลุ่มลูกคา้เดิมและขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ที,บริษทัยงัมี
ส่วนแบ่งการตลาดนอ้ย รวมถึงการเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัดว้ย 

 สาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค  บริษทัยงัมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดย
มีปัจจยัสนบัสนุนมาจากภาครัฐที,ยงัมีนโยบายดา้นการบริหารจดัการนํ( าต่อเนื,อง และจากภาคอุตสาหกรรมที,ระบบบาํบดันํ( า
ยงัเป็นสิ,งจาํเป็นในกระบวนการการดาํเนินธุรกิจ และบริษทัเชื,อมั,นวา่ดว้ยศกัยภาพและความมุ่งมั,นของบริษทั จะสามารถ
พฒันาบุคลากรและทีมงานใหมี้ความเชี,ยวชาญในธุรกิจ การพฒันาดา้นการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง
การปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทาํให้ธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทัเติบโตและสร้างผลกาํไรให้กบับริษทัไดใ้น
อนาคต   
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ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) ฉบบันี(แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้,นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลที,ควรตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี(  บริษทัขอรับรองวา่ 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที,สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ #%-') ไดแ้สดง
ขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งครบถว้น ในสาระสาํคญัเกี,ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

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

(3) บริษทัไดจ้ดัให้มีระบบการควบคุมภายในที,ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที, 28 กุมภาพนัธ์ 2560 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซึ,งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี,ยนแปลงที,สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั(งการกระทาํที,มิ
ชอบที,อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี(  เพื,อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั(งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที,บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื,อกาํกบัเอกสารนี(ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื,อ
ของ นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที,บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายชวลิต หวงัธาํรง 

2. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ #%-') ฉบบันี(แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้,น
สาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที,ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี(  เพื,อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั(งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที,ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้,นสาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที,ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื,อกาํกบัเอกสารนี(ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื,อของ นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลที,ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา ประธานกรรมการ ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา 

2. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร นายชวลิต หวงัธาํรง 

3. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ นายธีรเดช จารุตั�งตรง 

4. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 

5. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 

6. นายแพทยป์ระมุข วงศธ์นะเกียรติ กรรมการ/กรรมการอิสระ นายแพทย์ประมขุ วงศ์ธนะเกียรติ 

7. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการ/กรรมการอิสระ นายสันติ เนียมนิล 

8. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการ พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนด ี

9. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร นายบุญชัย สุวรรณวฒิุวฒัน์ 

10. นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 

11. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ นายธันยา หวงัธาํรง 

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิI  ชุนหจินดา กรรมการบริหาร/กรรมการผูจ้ดัการ นายพรศักดิ� ชุนหจินดา 
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เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีาํนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท 
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1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา  
ประธานกรรมการ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550  
(ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการตั(งแต่วนัที, 13 มกราคม 2557) 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต (การเงิน) Florida International University 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (สาขาการเงิน) Florida International University 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- บญัชีบณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั ") จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง  วทิยาลยั วิทยาการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, ''/"S'S 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Ethical Leadership Program (ELP); Train the Trainer  

- หลกัสูตร Program Update for  DCP Graduate (DCPU) รุ่นที, 5/2015 

- หลกัสูตร Chartered Director Class (CDC) รุ่นที, e/"S'- 

- หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP)   รุ่นที, ''/"S'" 

- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที, '"/"S'' 

- หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP)  รุ่นที, h/"SS# 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, -%/"SS- 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 5 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
บมจ..บริหารสินทรัพยก์รุงเทพพาณิชย ์ 

2558 – ปัจจุบนั ภาคีสมาชิกราชบณัฑิต สาขาบริหารธุรกิจ, ราชบณัฑิตยสภา 

2557 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
 บมจ. กรุงไทยพานิชประกนัภยั 

2554 - ปัจจุบนั 
 

คณะอนุวุฒยาจารย ์  
สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ /จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2551 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2559 
 

กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
บจก. คอปเปอร์ไวรด์ 

2554 - 2557 
 

ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - 2556 รองประธานกรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - 2556 
 

รองคณบดี ฝ่ายบณัฑิตศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และ 
การบญัชีมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.81% (1,648,129 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: พี,ชาย นายพรศกัดิt  ชุนหจินดา 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 146 
 

นายชวลติ หวงัธํารง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 64 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร CML Capital Market Leader Program (SEC) 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 67/2007 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 7 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 2 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

บริษทั/กิจการอื,น : 5 แห่ง 
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย  

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอ็น เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วเีอสวี เอเซีย  

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ,ง 

2535 - 2552 กรรมการ บจก. พี ดี มาร์เก็ตติ(ง แอนด ์แมนูแฟคเจอเรอร์  

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย  

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย  
2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษทั บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด  

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส  

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี(  
2544 - 2550 กรรมการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย)  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 12.75% (25,812,055 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธนัยา หวงัธาํรง 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 147 
 

นายธีรเดช จารุตั?งตรง 
กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
(กรรมการผู้มอีาํนาจลงนามผูกพนับริษัท) 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 64 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วศิวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที, 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, %~/"SS~ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธัญญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 4 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 

บริษทั/กิจการอื,น : 3 แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 

2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 

2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธญัญะ 

2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 

2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซัพพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย 

2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 

2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 

2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซันแนล เซฟตี(  

2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย) 

2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุ้น) 

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 148 
 

รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ/A 

กรรมการอสิระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 54 ปี 

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 Compensation Committee (RCC) รุ่นที, '8/"S'4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, 23/2008 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2557 - 2559 ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2559 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/' ไดรั้บแต่งตั(งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ แทนประธานกรรมการตรวจสอบที,ลาออก และลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ/B 

กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 กนัยายน 2550 

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 

- บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที, 4570 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- Audit Committee Forum "New Auditor’s Report: What is it for you?” (มิ.ย. 2559) 

-  หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที, 3/2012 

- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, 23/2008 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2559 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั,น 

2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 

2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 :  

ตนเอง : 0.01% (30,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/" ไดรั้บแต่งตั(งเป็นประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 150 
 

นายแพทย์ ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ 
กรรมการอสิระ/กรรมการบริหารความเสี�ยง 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 13 มกราคม 2557 

อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- แพทยศาสตร์บณัฑิต คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 

- วฒิุบตัรแพทยเ์ฉพาะทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา แพทยสภา วชิรพยาบาล  
วทิยาลยัแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร  

- วฒิุบตัร เพื,อแสดงความรู้ความชาํนาญในการประกอบวชิาชีพเวชกรรม  
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 'S/"S'% 

- หลกัสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่นที, 2/2015  

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 186/2014 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ.ผลธญัญะ 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

2543 - ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เกรท ออพพอร์ทูนิตี(  

2536 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการคลินิก คลินิกเวชกรรม ศรีสามพรานการแพทย ์

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2555-2558 อุปนายกสมาคม สมาคมนกัลงทุนเนน้คุณค่า (ประเทศไทย) 

2553 - 2555 คณะกรรมการบริหาร เวบ็ไซต ์thaivi.com 

2536 - 2542  แพทยเ์ฉพาะทาง สูตินรีแพทย ์สาํนกัการแพทย ์กรุงเทพมหานคร 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.08% (156,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.88% (1,778,175 หุ้น) 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:  ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 151 
 

นายสันต ิเนียมนิล/C  
กรรมการอสิระ /กรรมการตรวจสอบ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 10 พฤษภาคม 2559 

อายุ 48 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที, $$#/"#-e 

ประวัติการฝึกอบรม  

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, ~S/"##" 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 2 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 

2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ(ง (ประเทศไทย) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต  

2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 

2547 - 2558 หุ้นส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วสิ แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/3 ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการแทนกรรมการที,ลาออก มีผลตั(งแต่ 10 พ.ค. 59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 152 
 

พลเอก ชัยวฒัน์  สท้อนดี/E 

กรรมการ  
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 12 ตุลาคม 2558 

อายุ 62 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที, 65 

- วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที, 2550 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตรข่าวกรองการรบ,ครูฝึกการรบพิเศษ, การรบร่วมผสมและการต่อตา้นการก่อการร้าย ณ เครือรัฐออสเตรเลีย 

- หลกัสูตรการรักษาสันติภาพ ณ สหรัฐอเมริกา 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

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

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการ/ที,ปรึกษาประธานกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก.ผล วอเตอร์  

บริษทั/กิจการอื,น : 1 แห่ง 

2558 – ปัจจุบนั ที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั,นคงและกิจการทหาร  
สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 

2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ 
 และพลงังานทหาร 

2550 หัวหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั,นคงแห่งชาติ 

2546 ปฏิบติัหนา้ที,หัวหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูส้ังเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสันติภาพ กองบญัชาการรักษาความปลอดภยั 
อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 

2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย  
ณ กรุงปักกิ,ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 :   

ตนเอง : 0.12% (248,250 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

หมายเหตุ 
/4 ไดรั้บแต่งตั(งใหเ้ป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย บจก.ผล วอเตอร์ มีผลตั(งแต่ 19 ธ.ค. 59 
 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 153 
 

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์ 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง/ 
ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 53 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที, 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (ส.ค. 2559) 
หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วทิยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, "S/"S'# 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที, 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที, 26/2016  

- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที, 21/2015 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 155/2012 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธัญญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 2 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 2 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธญัญะ 

2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 

2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 154 
 

นายพรศักดิF ชุนหจินดา 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี�ยง/กรรมการผู้จัดการ/ 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงนิ/ผู้อาํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 26 เมษายน 2559  

อายุ 49 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 

2557 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 3 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2557 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 

บริษทั/กิจการอื,น : 2 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 

2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ,ง 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธัญญะ 

2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : 0.08% (168,582 หุ้น) 

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: นอ้งชาย ศ.ดร. พรชยั ชุนหจินดา 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 155 
 

นายธันยา หวงัธํารง 
กรรมการ/กรรมการบริหาร/ผู้อาํนวยการฝ่ายการตลาด 
วนัที,ไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการครั( งแรก: 30 เมษายน 2556 

อายุ 36 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหวา่งประเทศ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 

- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 180/2013  

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2553 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 3 แห่ง 

2554 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วลิสิริ อินเตอร์เทรด 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 

2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2556 - 2558 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 

2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื,อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : 7.46% (15,097,433 หุ้น) 

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

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตรชาย นายชวลิต หวงัธาํรง 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 156 
 

นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายปฏบิัตกิาร/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม/ 
ผู้อาํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 

อายุ 47 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร Big Data Analytic for Defining Strategic Insights,  
สถาบนัเพิ,มผลผลิตแห่งชาติ (พ.ค. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม บมจ. ผลธญัญะ 

2559 – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 

2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 

2535 - 2537 รองหัวหนา้ฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : 0.37% (750,000 หุ้น) 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 157 
 

นายปโยธร มุ้งทอง 
ผู้อาํนวยการอาวุโสฝ่ายขายกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน 

อายุ 46 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

- วทิยาศาสตร์บณัฑิตสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

-ประกาศนียบตัรชั(นสูงการบริหารงานภาครัฐและฏหมายมหาชน รุ่นที, 15  
สถาบนัพระปกเกลา้ 

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2559 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : 1 แห่ง 

บริษัทย่อย : 1 แห่ง 

2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก.ผล พาลาเดียม 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน บมจ.ผลธญัญะ 

2556 - 2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายภาคกลาง บมจ.ผลธญัญะ 

2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 

2553 – 2555 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย Government & Retail บมจ.ผลธญัญะ 

2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 

2544 - 2552 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด  บจก. ผลธญัญะ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� CA ธันวาคม BHHI  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 158 
 

นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ/5 

ผู้อาํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ 54 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- “ผูต้รวจสอบภายใน:กลไกสาํคญัในการกาํกบัดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ,มทางธุรกิจ” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ย.2559) 

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความย ั,งยนื” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559) 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

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 วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:ไม่มี 

หมายเหตุ :  
/5 ชื,อเดิมคือ นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 159 
 

เลขานุการบริษัท 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 

อายุ 55 ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ประวัติการฝึกอบรม  

- หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสังคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื”  
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 

- หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความย ั,งยนื” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ต.ค. 2559) 

- หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น 19/2008 สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 

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 

การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปัจจุบัน : 1 แห่ง 

2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 

2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

การดํารงตําแหน่งในบริษัท/กิจการอื�น : ไม่มี 

ประสบการณ์ทํางานในอดีต 

2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  
บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั,น 

2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื(อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั,วไป  
บมจ. บีจีอีเอส เอ็นจิเนียริ,ง ซิสเทม็ 

2541 - 2543 หัวหนา้ส่วนจดัซื(อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559  : 

ตนเอง : ไม่มี 

คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 

ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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1.2 หน้าที�ความรับผดิชอบของเลขานุการบริษัท 

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

 ทั(งนี(  หนา้ที,ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี(  

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

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

3. ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี(  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที,อื,นตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี(  

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

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

      ขอ้บงัคบัอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งรวมทั(งประกาศและขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน 

• ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 
 โดยเลขานุการบริษัทที,คณะกรรมการแต่งตั( งขึ( นเป็นผู ้ที,คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้
ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสาํนักงานเลขานุการ ซึ, งเป็นหน่วยงานที,สนับสนุนงานเลขานุการ
บริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี  
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1.3 ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มอีาํนาจควบคุม 

 

 

 

บริษทั

PHOL PL PHOLW PHOLC PDG

1 ศ.ดร.พรชยั ชนุหจินดา X - - - -

2 นายชวลิต หวงัธาํรง D,S,ED - D,S D,S -

3 นายธีรเดช จารุต ั(งตรง D,S X,S - - -

4 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ID - - - -

5 นายนพดล ธีระบตุรวงศ์กลุ ID - - - -

6 นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกยีรติ ID - - - -

7 นายสนัต ิเนียมนิล ID - -

8 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี D - X,S - -

9 นายบญุชยั สุวรรณวฒุิวฒัน์ D,ED,M - D,S D,S -

10 นายพรศกัดิt  ชนุหจินดา D,ED,M - D,S,M - -

11 นายธนัยา  หวงัธาํรง D,ED,M - - - -

12 นางสาวประไพพิศ วริิยะบบุผา M D,S,M - - -

13 นายปโยธร มุง้ทอง M D,S,M - - -

14 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ M - - - -

รายชื� อ
บริษทัย่อย

สัญลักษณ์

X = ประธานกรรมการ D = กรรมการ ID = กรรมการอิสระ S = กรรมการผูม้ีอํานาจลงนาม ED = กรรมการบริหาร M = ผูบ้ริหาร

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

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

PDG=บริษทั พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียริ,ง จํากดั
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื,อบริษทัยอ่ย 

รายชื,อกรรมการ 

บริษทั ผล  

พาลาเดียม จาํกดั 

บริษทั ผล วอเตอร์ 
จาํกดั 

บริษทั ผลธญัญะ 

(แคมโบเดีย) จาํกดั 

บริษทั พีดี เจเนซิส 

เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั 

1. นายธีรเดช จารุตั(งตรง X    

2. นายปโยธร มุง้ทอง M    

3. นางสาวประไพพิศ วริิยะบุบผา /    

4. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  X   

5. นายชวลิต หวงัธาํรง  / X  

6. นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์  / /  

7. นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา  M   

8. นางสาวปภาดา หตัถวนิชากรกุล    / 

 

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผูจ้ดัการ / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

ชื�อ – สกลุ : นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ* 

ตาํแหน่ง : ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

วุฒิการศึกษา : • บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประวตักิารฝึกอบรม 

 

: • “ผูต้รวจสอบภายใน:กลไกสาํคญัในการกาํกบัดูแลและการสร้างคุณค่าเพิ,มทาง
ธุรกิจ” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.ย.2559) 

• หลกัสูตร “การจดัทาํรายงานแห่งความยั,งยนื” ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
(ต.ค. 2559) 

• หลกัสูตร “ การบริหารความรับผดิชอบต่อสงัคมเพื,อการพฒันาอยา่งย ั,งยนื” ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ก.พ. 2559) 
 

ประสบการณ์การทาํงาน  "##G - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. ผลธญัญะ 

"#HI - "##G ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 

"#H- - "#H% ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

"#HG - "#H- ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 

"#-J - "#-$ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

"#-H - "#-I รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 

หมายเหตุ  

* ชื,อเดิม คือ นางสาวณฐัชมกร พวัพนัธ์สกุล 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี�ยวกบัการประเมนิราคาทรัพย์สิน   

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 
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รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงนิ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 
 
 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผิดชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ, งได้
จดัทาํขึ(นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน  ซึ, งงบการเงินดงักล่าวจดัทาํขึ(นตามมาตรฐานการบญัชีที,รับรองทั,วไป โดย
เลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสมและถือปฏิบติัอยา่งสมํ,าเสมอ และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที,สม
เหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน รวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั,วไป 

 
 คณะกรรมการบริษทั ไดจ้ดัให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและดาํรงรักษาไวซึ้, งระบบการบริหารความเสี,ยงและ
การควบคุมภายในที,มีประสิทธิภาพ เพื,อใหม้ั,นใจไดอ้ยา่งมีเหตุผลวา่การบนัทึกขอ้มูลทางบญัชีมีความถูกตอ้ง ครบถว้น และ
เพียงพอที,จะดาํรงรักษาไวซึ้, งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที,
ผิดปกติอยา่งมีนยัสาํคญั และแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบซึ,งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เกี,ยวกบั
คุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี,ยวกับเรื, องนี(  
ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
 
 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นวา่ระบบการควบคุมภายในโดยรวมอยูใ่นระดบัที,น่าพอใจ และสามารถสร้าง
ความเชื,อมั,นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื,อถือได้ของงบการเงินรวมของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย  
สาํหรับงบการเงินสิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม 2559  ซึ, งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงาน
ของผูส้อบบญัชีตามที,ไดแ้สดงไวใ้นรายงานประจาํปี 
 
 
           

  ศ.ดร.พรชยั ชุนหจินดา        นายชวลิต หวงัธาํรง 
                     ประธานกรรมการ        ประธานกรรมการบริหาร 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการ จาํนวน - ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย " ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ และมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
คราวละ - ปี   

   ปัจจุบนั คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบดว้ยสมาชิก - ท่าน ดงันี(   
 1. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ  กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีหนา้ที,สรรหาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมในการดาํรงตาํแหน่ง
กรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูง กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(น
ไป กาํหนดแนวทางประเมินผลงานของประธานเจา้หนา้ที,บริหาร พิจารณางบประมาณการขึ(นเงินเดือนและโบนสัประจาํปี 
รวมถึงผลตอบแทนอื,นๆ ที,บริษทักาํหนดกรอบงบประมาณเพื,อเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

 โดยการสรรหากรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ   และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(น
ไปนั(น จะพิจารณาโดยคาํนึงถึงคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ประสบการณ์ ความเชี,ยวชาญที,หลากหลาย และ
ภาวะผูน้ํา ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที,ดีต่อองค์กร อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการ โดยให้สอดคลอ้งกับ
โครงสร้างขององคก์รของคณะกรรมการที,เหมาะสม เพื,อส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและให้การบริหารจดัการเป็นไป
อยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
รวมถึงไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน ตลอดจนสภาพแวดลอ้มที,มีการเปลี,ยนแปลง 

 ในระหว่างปี  2559  มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจํานวน 2 ครั( ง  และ
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน  และมีการรายงานผลการประชุมให้แก่
คณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสมํ,าเสมอ ทั(งนี(  สรุปสาระสาํคญัที,พิจารณาวาระหลกัๆ  ดงัต่อไปนี(   

1. ทบทวนโครงสร้างองคป์ระกอบคณะกรรมการเพื,อใหมี้ความเหมาะสม สามารถรองรับทิศทางการเติบโตใน
อนาคตและช่วยผลกัดนักลยุทธ์องค์กรเชิงรุก จึงเสนอแต่งตั(งกรรมการใหม่เพิ,มอีก 2 คน ไดแ้ก่ นายพรศกัดิK  ชุนหจินดา 
กรรมการผูจ้ดัการ และนายธนัยา หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  ใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัเพิ,ม 

 

2. การจดัทาํตาราง Board Matrix ซึ, งไดจ้ดัทาํแบบประเมินขอ้มูลกรรมการรายบุคคลโดยใชข้อ้มูลจาก ทกัษะ 
ความรู้ และประสบการณ์  ของกรรมการรายบุคคล เพื,อนาํมาเป็นแนวทางในการจดัทาํแผนพฒันาอบรมกรรมการในส่วนที,
ยงัไม่ครบถว้นอยา่งต่อเนื,อง 

3. การสรรหากรรมการที,ครบกําหนดออกตามวาระ โดยเปิดโอกาสแก่ผูถื้อหุ้นส่วนน้อยเสนอบุคคลที,มี
คุณสมบติัเหมาะสมเพื,อคดัเลือกแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ เป็นการล่วงหนา้ ผ่านช่องทางโดยตรงกบัเลขานุการ
บริษทั หรือหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ ผ่านทางเวบ็ไซตข์องบริษทัเป็นเวลา 90 วนั ตั(งแต่วนัที, 1 ตุลาคม 2559 ถึงวนัที,     



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี "##$ (แบบ #%-') สิ(นสุด ณ วนัที, -' ธนัวาคม "##$ หนา้ที, 168 
 

31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดนําเสนอบุคคลเพื,อแต่งตั( งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2560   

ในระหวา่งปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาสรรหากรรมการเขา้ดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ที,ลาออกเท่าวาระที,เหลืออยู ่อีก 9 
เดือน จาํนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายสันติ เนียมนิล ซึ, งเป็นผูท้รงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ได้รับการแต่งตั( งให้ดํารงตาํแหน่ง
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ โดยมีผลตั(งแต่ 10 พฤษภาคม 2559  ทั(งนี(  เป็นไปตามกระบวนการสรรหากรรมการ
ของบริษทั  

4. กาํหนดกรอบของค่าตอบแทนและค่าเบี( ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื,นๆ สําหรับคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริหาร เพื,อนาํเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อขอ
อนุมติัต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี และค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูง อนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั  สําหรับ
ขอ้มูลค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารระดับสูงได้รับค่าตอบแทนตามที,ได้แสดงไวใ้นรายงานค่าตอบแทน
คณะกรรมการและผูบ้ริหารปี 2559  ซึ,งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบั
หนา้ที,ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑข์องบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาเห็นชอบ
แลว้ 

 

5. พิจารณาโครงการสร้างแรงจูงใจแก่กรรมการและพนักงาน โดยการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้น
สามญัของบริษทั ที,ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่า เพื,อเป็น
สิ,งจูงใจและเสริมสร้างขวญักาํลงัใจแก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ที,มีส่วนร่วมในความสาํเร็จของบริษทัในช่วงเวลา
ที,ผ่านมา เพื,อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษทั  และเพื,อเป็นสิ,งจูงใจบุคลากรที,มีความสามารถและมี
ประสิทธิภาพในการทาํงาน ร่วมทาํงานใหแ้ก่บริษทัในระยะยาว  

 

6. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดจ้ดัให้กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการ เพื,อทบทวนการปฏิบติัหนา้ที,ในรอบปีเพื,อนาํมาพฒันาอยา่งต่อเนื,อง  
 

      

               นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

                                                        ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  

 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนกัถึงความสาํคญัของการบริหารความเสี,ยง ซึ,งจะทาํให้ธุรกิจดาํเนินไป
ไดอ้ยา่งต่อเนื,อง รวมถึงใหค้วามสาํคญัและมุ่งมั,นที,จะพฒันาระบบการบริหารความเสี,ยงเพื,อใหส้ามารถบริหารจดัการความ
เสี,ยงที,อาจเกิดขึ(น และส่งผลกระทบกับธุรกิจหลกัขององค์กร คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดก้าํหนดนโยบายการ
บริหารความเสี,ยงตลอดจนกิจกรรมการควบคุมที,มีประสิทธิภาพและรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการ
บริษทัทราบ ตามบทบาทหนา้ที,ในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะเกี,ยวกบัแนวทางในการ
บริหารจัดการความเสี,ยงให้เหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพเพื,อให้มั,นใจได้ว่าจะสามารถบรรลุ
วตัถุประสงคที์,กาํหนดไว ้ 

 สาํหรับในปี "##$ บริษทัไดมี้การแต่งตั(งคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงเพิ,ม ' ท่าน จากเดิม b ท่าน รวมเป็น
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง # ท่าน และที,ปรึกษาผู ้ทรงคุณวุฒิอีก 1 ท่าน ดําเนินการภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการบริษทั และไดมี้การประชุมรวมทั(งสิ(น 7 ครั( ง โดยมีวาระเรื,องสาํคญัและการดาํเนินการติดตาม ดงันี(  

1. แผนบริหารความเสียง การประเมนิความเสียง และการบริหารจดัการความเสียง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดมี้การพิจารณา กลั,นกรองให้มีการประเมินความเสี,ยงที,ครอบคลุมความเสี,ยง

ดา้นกลยทุธ์ ความเสี,ยงดา้นการเงิน ความเสี,ยงดา้นการดาํเนินงาน ความเสี,ยงดา้นกฏระเบียบ ขอ้บงัคบั และความเสี,ยงดา้น
อื,นๆ ที,อาจมีผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั รวมถึงพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย กลยทุธ์ขององคก์ร และ
ไดม้อบหมายผูรั้บผิดชอบเพื,อนาํไปปฏิบติั รวมถึงการพิจารณาและให้ขอ้คิดเห็นต่อแผนบริหารความเสี,ยงโดยมุ่งเนน้การ
ปรับปรุงคุณภาพของแผนบริหารความเสี,ยงให้ครอบคลุม และเหมาะสมกบัองคก์รและสถาณการณ์ต่าง  ก่อนนาํเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

-. การตดิตามกาํกบัดูแลการบริหารความเสียง  
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดมี้การติดตามความกา้วหนา้ของแผนดาํเนินงานบริหารความเสี,ยง พร้อมทั(งให้

ขอ้เสนอแนะเพื,อปรับปรุงการดาํเนินงานให้มีการนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการรายงานผล
การบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาสอยา่งต่อเนื,อง 

 .. สร้างวฒันธรรมการบริหารความเสียงให้เกดิขึ3นในองค์กร  
เพื,อให้พนักงานทุกระดบัมีส่วนร่วมในเรื, องการบริหารจัดการความเสี,ยง และเสริมสร้างความตระหนักถึง

ความสําคญัของการบริหารความเสี,ยง บริษทัไดจ้ดัให้มีการปฐมนิเทศน์ และฝึกอบรมเรื,องการบริหารความเสี,ยงให้แก่
พนกังานในองคก์ร รวมถึงมีการสื,อสารเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งต่อเนื,อง จดักิจกรรมสนบัสนุนเพื,อให้
พนกังานรับทราบ และ ตระหนกัถึงการบริหารความเสี,ยงในองคก์ร   
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5. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
บริษทัตระหนกัถึงความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัธรรมาภิบาลที,ดี ยดึหลกัการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็น

ธรรม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยบริษทัได้กาํหนดแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมภายใน เพื,อให้
สอดคลอ้งกบัหลกัการดงักล่าว ซึ,งในปี "##$ บริษทัไดรั้บการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
การทุจริต เมื,อวนัที, 'b ตุลาคม "##$ 

 
จากการดาํเนินงานตามที,กล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงไดป้ฏิบติังานตามที,ไดรั้บมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีความมุ่งมั,นที,จะดาํเนินการให้บริษทัมีการกาํกบัดูแลและการ
บริหารความเสี,ยงต่างๆ ที,เพียงพอเพื,อให้ความเสี,ยงในการทาํธุรกิจอยู่ในขอบเขตที,กาํหนด และดาํเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ    

 
 

                นายธีรเดช   จารุตั(งตรง  

     ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการตรวจสอบซึ, งไดรั้บการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบด้วยกรรมการอิสระ จาํนวน       
3 ท่านดงันี(  

 1. รศ.ดร. เอกจิตต ์ จึงเจริญ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2.นายนพดล   ธีระบุตรวงศก์ลุ  กรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสนัติ   เนียมนิล   กรรมการตรวจสอบ 
 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที,และรับผิดชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และ
นโยบายธุรกิจ ให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที,เกี,ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี,ยงทางธุรกิจ มี
การจดัทาํรายงานทางการเงินและการเลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสม ตลอดจนมีการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายใน รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั(งผูส้อบบญัชีของ
บริษทั พิจารณาการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 

 ในระหวา่งปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม 6 ครั( ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการ
อาวโุสฝ่ายบญัชีและการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที,เกี,ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญั
ดงันี(  

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบ
การเงินรายไตรมาสโดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี(แจง จากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื,องความถูกตอ้ง ครบถว้น การ
ปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที,รับรองทั,วไป การเลือกใชน้โยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที,เพียงพอ พร้อมทั( งรับทราบ
ขอ้สงัเกตและแนวทางแกไ้ขปัญหาใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทั ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบ
บญัชีวา่ งบการเงินดงักล่าวมีความถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 2. สอบทานและใหค้วามเห็นต่อรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึง
การเปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ รายการดงักล่าวเป็นรายการที,สมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั รวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 

 3. สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที,ไดด้าํเนินการโดยทีมผูต้รวจสอบภายในจากบริษทั ตรวจสอบ
ภายในธรรมนิติ จาํกดั ที,มีความเป็นอิสระร่วมกบัทีมผูต้รวจสอบภายในของบริษทั ตามแผนงานตรวจสอบภายในประจาํปี 
2559 เพื,อให้การควบคุมภายในของบริษทัมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ,งขึ(น ผลการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในพบวา่ โดยรวมบริษทัมีความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
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 4. กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรการตรวจสอบภายในและคู่มือการปฏิบติังาน
ของฝ่ายตรวจสอบภายใน และดชันีวดัผลงานของฝ่ายตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2559 รวมทั(งติดตามความ
คืบหนา้การปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปี เป็นรายไตรมาส 

 5. สอบทานกระบวนการฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทั และขอ้ผูกพนัที,
บริษทั มีไวก้ับบุคคลภายนอก ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที,เป็นสาระสําคญัในเรื,องการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายและขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที,เกี,ยวขอ้ง 

 6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั( ง และเสนอค่าตอบแทนผู ้สอบบัญชีประจําปี 2559 เพื,อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทัให้ขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559  ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั(ง นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขที, 5946 หรือนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 3500 หรือนายวิชยั  รุจิตานนท์ ผูส้อบ
บญัชีทะเบียนเลขที, 4054 หรือนายยุทธพงษ์  เชื(อเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 9445 แห่งบริษทั เอเอ็มเอส ออดิท 
จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2559 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2559 บริษทัมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุม
ภายในที,เหมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงขอ้เท็จจริงในส่วนที,เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกตอ้งตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี,ยงที,เพียงพอ 
และมีการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และขอ้ผกูพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที,เกี,ยวโยงกนัอยา่งถูกตอ้งและมีการ
ปฏิบติังานที,สอดคลอ้งกบัระบบการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที,มีสาระสาํคญัที,จะกระทบ
ฐานะการเงินของบริษทั รวมทั(งมีการพฒันาปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
อยา่งต่อเนื,อง 

 

       

        รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 

      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต 

เสนอ คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัท ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และ 
เฉพาะของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ, งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 และงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นรวมและงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื,นเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุด
วนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี(  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที, 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสด
เฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความ
รับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มี
ความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัฯ ตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีใน
พระบรมราชูปถมัภ ์ในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,นๆ ซึ,งเป็นไปตามขอ้กาํหนดเหล่านี(  ขา้พเจา้เชื,อวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที,ขา้พเจา้
ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม เพื,อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  

ข้อมูลและเหตกุารณ์ทีเน้น 

ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 31 ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 บริษทัฯ ไดพ้บขอ้ผิดพลาดจากการที,
บริษทัฯ ไม่ไดรั้บรู้ผลกระทบจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ยแห่งหนึ,ง บริษทัฯ จึงปรับปรุงผลกระทบ
ดงักล่าวโดยเพิ,มผลขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในงบการเงินรวม ดงันั(น งบแสดงฐานะการเงินรวมของ                      
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 และวนัที, 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ที,แสดง
ขอ้มูลเปรียบเทียบ จึงไดมี้การปรับปรุงยอ้นหลงัจากผลของขอ้ผิดพลาดดงักล่าว อยา่งไรก็ตามความเห็นของขา้พเจา้ไม่ได้
เปลี,ยนแปลงไปจากเรื,องนี(  
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เรืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เรื, องสําคญัในการตรวจสอบคือเรื, องต่าง ๆ ที,มีนัยสําคญัที,สุด ตามดุลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสาํหรับปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเรื,องเหล่านี(มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั(งนี(  ขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับเรื,องเหล่านี(  

การรับรู้รายได้งานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามวธีิอัตราส่วนของงานที�ทาํเสร็จ 

ความเสี	ยง 

บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย มีการรับรู้รายไดจ้ากงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้นตามวธีิอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จสาํหรับปี
สิ(นสุดวนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 จาํนวนเงิน 260 ลา้นบาท ทั(งนี(อตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จขึ(นอยูก่บัการสาํรวจงานที,ทาํ
เสร็จในแต่ละขั(นโดยวศิวกร และการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จโดยการให้ค่านํ( าหนกัตามมูลค่าตน้ทุนงานในแต่
ละขั(นของงานที,ทาํเสร็จซึ,งกาํหนดโดยฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัฯ การประเมินความเหมาะสมของอตัราส่วนงานที,ทาํเสร็จ
และการกาํหนดซึ,งตอ้งใชดุ้ลยพินิจ  
วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาความเหมาะสมของการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จ โดยสอบถามวิศวกรของกลุ่มบริษทัฯ เพื,อ
ทาํความเขา้ใจวธีิการกาํหนดอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จ ทดสอบการคาํนวณการให้ค่านํ( าหนกัของแต่ละขั(นของงานที,ทาํ
เสร็จ  และตรวจสอบความเหมาะสมของการประมาณการของตน้ทุนของทั( งโครงการกับหลกัฐานจากภายนอกและ
หลกัฐานจากภายในที,น่าเชื,อถือ นอกจากนี( ขา้พเจา้เขา้สังเกตการณ์การก่อสร้างโครงการบางโครงการที,สําคญัเพื,อนาํมา
ประเมินอตัราส่วนของงานที,ทาํเสร็จวา่สอดคลอ้งกบัการอตัราส่วนของงานที,ประเมินโดยกลุ่มบริษทัฯ  

ประมาณการหนี"สินจากค่าปรับงานล่าช้า 

ความเสี	ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 7 กลุ่มบริษทัฯ มีงานตามสญัญารับจา้งก่อสร้างระบบประปาหมู่บา้น ที,เกิด
การล่าชา้ซึ,งตามสญัญา กลุ่มบริษทัฯ จะตอ้งชาํระเบี(ยปรับการทาํงานล่าชา้ ในขณะเดียวกนักลุ่มบริษทัฯ ไดว้า่จา้งผูรั้บเหมา
ช่วงสาํหรับงานโครงการดงักล่าว ซึ, งกลุ่มบริษทัฯ ไดเ้รียกค่าเบี( ยปรับจากการทาํงานล่าชา้เพื,อชดเชยค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ 
ตอ้งจ่ายใหก้บัผูว้า่จา้ง เป็นจาํนวนเงิน 80.39 ลา้นบาท จึงมีความเสี,ยงที,ผูรั้บเหมาช่วงจะไม่สามารถจ่ายชาํระค่าปรับไดค้รบ 
การประมาณการหนี( สินจากสญัญาที,ล่าชา้ตอ้งใชดุ้ลยพินิจจากฝ่ายบริหาร 

วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้พิจารณาความเหมาะสมของประมาณการหนี( สินจากค่าปรับงานล่าชา้ โดยตรวจสอบสัญญาที,มีความล่าชา้ที,สาํคญั
เกี,ยวกบัเงื,อนไขในสญัญาที,เกี,ยวขอ้ง และทดสอบการคาํนวนการประมาณการหนี( สินจากภาระค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ ตอ้ง
ชาํระตามสญัญาพร้อมทั(งการคาํนวณค่าปรับที,กลุ่มบริษทัฯ สามารถเรียกร้องจากผูรั้บเหมาช่วง ประเมินความสามารถของ
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ผูรั้บเหมาช่วงในการชาํระค่าปรับแก่กลุ่มบริษทัฯ โดยพิจารณาจากหลกัฐานฐานะการเงินของผูรั้บเหมาช่วง หลกัฐานการ
เจรจาที,กลุ่มบริษทัฯ มีกบัผูรั้บเหมาช่วง และหลกัฐานประกอบหลกัประกนัที,ผูรั้บเหมาช่วงนาํมาคํ(าประกนั  

ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลอื  

ความเสี	ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มบริษทัฯ มีสินคา้สาํเร็จรูปเป็น
จาํนวนเงิน 226.94 ลา้นบาท สินคา้คงเหลือดงักล่าวแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที,คาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะตํ,ากวา่ ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเนื,องจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่ง
มากในการพิจารณาจาํนวนค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือที,เหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที,คา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเสี	ยงโดยผู้สอบบัญชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกี,ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที,ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพื,อระบุสินคา้ที,เคลื,อนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ที,คงเหลือและการเคลื,อนไหวของสินคา้ เพื,อระบุสินคา้ที,คา้งนานหรือสินคา้ที,ไม่มีการ

เคลื,อนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าของสินคา้ 

-  

เรืองอืน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย สําหรับปีสิ(นสุดวนัที,                
3' ธันวาคม พ.ศ. 2558 (ก่อนปรับปรุง) ที,แสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอื,นที,อยู่ในสํานกังาน
เดียวกนั ซึ,งแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงื,อนไขตามรายงานลงวนัที, 23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหาร เป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื,น ขอ้มูลอื,นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ, งรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีพ.ศ. 2559 แต่ไม่รวมถึง     
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที,อยู่ในรายงานประจาํปีนั(น ซึ, งคาดว่ารายงาน
ประจาํปี พ.ศ. 2559 จะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี(  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื,นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เชื,อมั,นต่อขอ้มูลอื,น 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ที, เกี,ยวเนื,องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาวา่ขอ้มูลอื,นมีความขดัแยง้ที,มีสาระสาํคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที,ไดรั้บจาก
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ ขอ้มูลอื,นมีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 
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เมื,อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะ
สื,อสารเรื,องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเพื,อใหด้าํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที,แสดงขดัต่อขอ้เท็จจริง 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าทีในการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ที,รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี( โดยถูกตอ้งตามที,ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี,ยวกบัการควบคุมภายในที,ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื,อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที,ปราศจาก
การแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเนื,อง 
เปิดเผยเรื,องที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีสําหรับการดาํเนินงาน
ต่อเนื,องเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั(งใจที,จะเลิกกลุ่มบริษทัฯ หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,องต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลมีหนา้ที,ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทัฯ   

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื,อให้ไดค้วามเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ,งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เชื,อมั,นในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระสําคญัที, มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเมื,อคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี(   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี,ยงผูป้ระกอบ
วชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการที,ปรากฏในภาคผนวก  

ขา้พเจ้าได้สื,อสารกับผูมี้หน้าที,ในการกาํกับดูแลเกี,ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ได้วางแผนไว ้
ประเด็นที,มีนยัสาํคญัที,พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซึ,งขา้พเจา้ไดพ้บ
ในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้  

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที,เกี,ยวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดสื้,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเกี,ยวกบัความสมัพนัธ์ทั(งหมดตลอดจนเรื,องอื,นซึ, งขา้พเจา้เชื,อวา่มีเหตุผล
ที,บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที,ขา้พเจา้ใชเ้พื,อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้
ขาดความเป็นอิสระ  
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จากเรื,องที,สื,อสารกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเรื,องต่างๆ ที,มีนยัสาํคญัมากที,สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื,องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื,อง
เหล่านี( ในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี,ยวกบัเรื,องดงักล่าว หรือใน
สถานการณ์ที,ยากที,จะเกิดขึ(น ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรสื,อสารเรื,องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าว
สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการ
สื,อสารดงักล่าว  

 

 

(นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5946 
 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ วนัที, 28 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก 

การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึงการใชว้ธีิการดงัต่อไปนี(  

- ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพื,อ
ตอบสนองต่อความเสี,ยงเหล่านั(น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ, งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกวา่ความเสี,ยงที,เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั(งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที,ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการ
ควบคุมภายใน  

- ทาํความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวธีิการตรวจสอบที,เหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัฯ  

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,ผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ(นโดยผูบ้ริหาร  

- สรุปเกี,ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนที,มีสาระสาํคญัที,เกี,ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,
อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัฯ ในการดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ 
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยที,เกี,ยวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะ
เปลี,ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ(นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ ต้องหยุดการ
ดาํเนินงานต่อเนื,อง  

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื(อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที,ทาํใหมี้การนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที,ควร  

- ได้รับหลกัฐานการสอบบัญชีที,เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี,ยวกับขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัฯ เพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัฯ  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
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