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8. โครงสร้างการจัดการ 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จ ากดั (มหาชน) ปัจจุบัน  

 
มีผลตั้งแต่วนัท่ี 28 กมุภำพนัธ์ 2561  

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

คณะกรรมการบริษทั

คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและ

ก าหนดค่าตอบแทน

ฝ่ายขายสินคา้ CE ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส านกัสนบัสนุนสาขา

ฝ่ายตรวจสอบภายใน
ส านกัพฒันาธุรกิจ

ส านกับริหารและพฒันาองคก์ร

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานการตลาดและขาย

รองประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร

สายงานสนบัสนุนองค์กร

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

กลุ่ม 1

ฝ่ายขายสินคา้ Safety

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

ล าดบั ช่ือ – สกลุ ต าแหน่ง ประเภทกรรมการ 

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

3 นำยสนัติ เนียมนิล กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 

4 ดร.พลัลภำ เรืองรอง กรรมกำรอิสระ กรรมกำรอิสระ 

5 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

6 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

7 นำยชวลิต หวงัธ ำรง/1 กรรมกำร กรรมกำรท่ีไม่เป็นผูบ้ริหำร 

8 นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

9 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง กรรมกำร กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำร 

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

กรรมการผู้มอี านาจลงนามผูกพนับริษัท 

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

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

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

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

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

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

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

กลยุทธ์ เป้ำหมำยทำงกำรเงิน ควำมเส่ียง แผนงำน และงบประมำณ เป็นตน้  มีกำรพิจำรณำทบทวนและอนุมัติ
วสิยัทศัน์ ภำรกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีท่ีผำ่นมำ  

3.2 กำรติดตำมและดูแลให้ฝ่ำยบริหำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย กลยุทธ์และแผนท่ีก ำหนดไวอ้ย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล รวมถึงระบบกำรรำยงำนผลเทียบกบัเป้ำหมำย ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแกไ้ขปัญหำ 

3.3 กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง รวมทั้งกลไกในกำรรับเร่ืองร้องเรียนและกำรด ำเนินกำรกรณีท่ีมีกำร    
ช้ีเบำะแส 

3.4 กำรดูแลให้กำรด ำเนินธุรกิจมีควำมต่อเน่ืองในระยะยำว รวมทั้งแผนกำรพฒันำพนกังำน ควำมต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร
สืบทอดต ำแหน่ง (Succession Plan) 

4. ก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรประเมินผลงำนของประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรและผูบ้ริหำรระดับสูงให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แผนงำนท่ีก ำหนด และก ำหนดค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสมสอดคลอ้งกบัผลกำรด ำเนินงำนโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

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

6. ส่งเสริมให้จัดท ำจรรยำบรรณธุรกิจเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพ่ือให้กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนักงำนทุกคน เขำ้ใจถึง
มำตรฐำนดำ้นจริยธรรมท่ีบริษทัใชใ้นกำรด ำเนินธุรกิจ และติดตำมใหมี้กำรปฏิบติัตำมจรรยำบรรณดงักล่ำวอยำ่งจริงจงั   

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

9. คณะกรรมกำรบริษทัโดยผำ่นกำรแสดงควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบบ
กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรควำมเส่ียง และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

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

11.  แต่งตั้งเลขำนุกำรบริษทั ซ่ึงท ำหนำ้ท่ีสนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ท่ีคณะกรรมกำรจะตอ้งทรำบ และดูแลกิจกรรม
ของคณะกรรมกำร รวมทั้งประสำนงำนใหมี้กำรปฏิบติัตำมมติคณะกรรมกำร  

12.  จดัใหมี้กำรประเมินผลกำรปฏิบติังำนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ยเป็นประจ ำทุกปี 
13.  รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัในกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กับรำยงำนของ

ผูส้อบบญัชีไวใ้นรำยงำนประจ ำปี และครอบคลุมเร่ืองส ำคญัๆ ตำมนโยบำยขอ้พึงปฏิบติัท่ีดีส ำหรับกรรมกำรของบริษทั
จดทะเบียนของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14.  คณะกรรมกำรมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวุฒิบุคคลหน่ึงบุคคลใดคนเดียว หรือหลำยคนมำเป็นท่ีปรึกษำของคณะกรรมกำร 
โดยผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมกำร 

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

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

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

1 
2 
3 

นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 
นำยสนัติ เนียมนิล 

ดร.พลัลภำ เรืองรอง 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

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

วาระการด ารงต าแหน่ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี ในกรณีท่ีกรรมกำรตรวจสอบลำออกก่อนครบวำระกำร

ด ำรงต ำแหน่ง  กรรมกำรท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งแทนคงอยูใ่นต ำแหน่งเท่ำวำระท่ีเหลือของกรรมกำรท่ีลำออก 

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

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

และมีประสิทธิภำพ และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยในตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำร
พิจำรณำแต่งตั้ง โยกยำ้ย เลิกจำ้งหัวหน้ำตรวจสอบภำยในและหน่วยงำนอ่ืนท่ีใดท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบักำรตรวจสอบ
ภำยใน 

3. สอบทำนให้บริษทัปฏิบติัตำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลำดเหลกัทรัพย ์ขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทำนรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรำยกำรท่ีอำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหมี้ควำมถูกตอ้งและครบถว้น  
5. สอบทำนและให้ควำมเห็นเก่ียวกบัมำตรกำรปลอดคอร์รัปชัน่ ในเร่ืองควำมชดัเจนเหมำะสม และสอดคลอ้งกบันโยบำย

กำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ของบริษทัฯ  รวมทั้งมีกระบวนกำรน ำมำตรกำรไปสู่กำรปฏิบติัจริง ท่ีมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล 

6. สอบทำนกำรบริหำรควำมเส่ียงของบริษทั 
7. พิจำรณำ คัดเลือกเสนอแต่งตั้ ง เลิกจ้ำงบุคคลซ่ึงมีควำมเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบัญชีท่ีได้รับควำมเห็นชอบจำก

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

8. จดัท ำรำยงำนก ำกบักำรดูแลกิจกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยในรำยงำนประจ ำปีบริษทัซ่ึงรำยงำนดงักล่ำว
ตอ้งลงนำมโดยประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

9. ปฏิบติักำรอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยดว้ยควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสมอยำ่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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11. สอบทำนรำยงำนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรไม่ปฏิบติัตำมจรรยำบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
12. สอบทำนกรอบกำรบริหำรจดักำรเทคโนโลยีสำรสนเทศและมำตรกำรรักษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศของบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมกำรจ ำนวนอยำ่งนอ้ย 3 ท่ำน และตอ้งมีกรรมกำร
อิสระอยำ่งนอ้ยก่ึงหน่ึง โดยประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนตอ้งเป็นกรรมกำรอิสระ  

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

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 

นำยนพดล ธีระบุตรวงศก์ลุ 

พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี 
นำยชวลิต หวงัธ ำรง/2 

ประธำนกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

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

 โดยมี นำงสำวศิริพร อ่อนดี ท ำหนำ้ท่ีเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

วาระการด ารงต าแหน่ง 
 กรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละไม่เกิน 3 ปี นับจำกวนัท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้ง 

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

ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน มีหนำ้ท่ีสรรหำและคดัเลือกบุคคลเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร

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

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

ตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี   
1.3 พิจำรณำสรรหำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัตำมหลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำกรรมกำรบริษทั กรรมกำรชุด

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

1.4 ก ำหนดแผนพฒันำกรรมกำรให้มีควำมรู้ ทักษะในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีกรรมกำร อย่ำงต่อเน่ือง และจัดให้มีกำร
ปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ ใหรั้บทรำบขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกิจ และกฎหมำยท่ีเก่ียวขอ้ง    

1.5 พิจำรณำแผนกำรสืบทอดต ำแหน่งของกรรมกำรและผูบ้ริหำรระดบัสูง  
2. ดำ้นกำรก ำหนดค่ำตอบแทน 

2.1 ก ำหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริษทั และคณะกรรมกำรชุดยอ่ย น ำเสนอ
คณะกรรมกำรบริษทัเห็นชอบ เพื่อขออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

2.2 พิจำรณำหลกัเกณฑ์ในกำรประเมินผล และก ำหนดค่ำตอบแทนของผูบ้ริหำรระดบัสูงตั้งแต่ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยข้ึนไป 
เพื่อน ำเสนอขออนุมติัจำกคณะกรรมกำรบริษทั 

2.3 พิจำรณำเง่ือนไขกำรเสนอขำยหลกัทรัพยใ์หม่ตำมควำมเหมำะสมและให้ควำมเห็นชอบในกรณีท่ีบริษทัมีกำรเสนอ
ขำยหลักทรัพยท่ี์ออกใหม่ต่อกรรมกำรหรือพนักงำน ทั้ งน้ี ต้องไม่มีกรรมกำรหรือพนักงำนท่ีจะได้รับจัดสรร
หลกัทรัพยเ์กินกวำ่ร้อยละหำ้ (5)  

3. ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 คร้ัง เพ่ือน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษทั 

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

เหมำะสม 
6. ปฏิบติัหนำ้ท่ีอ่ืนใดตำมท่ีคณะกรรมกำรบริษทัมอบหมำยและท่ีกฎหมำยก ำหนด หรือตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง ประกอบดว้ยสมำชิกท่ีเป็นกรรมกำรบริษทั ผูบ้ริหำร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวฒิุจำก

ภำยนอก ซ่ึงไดรั้บกำรแต่งตั้งโดยคณะกรรมกำรบริษทั มีจ ำนวนไม่เกิน 5 คน 

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

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

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

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

 โดยมีนำงสำวเสำวภำ ชูรุจิพร ท ำหนำ้ท่ี เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

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

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

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

กำรบริหำรควำมเส่ียงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทำงธุรกิจของบริษทั 
3. ก ำกบัดูแลตลอดจนทบทวนเก่ียวกบันโยบำยกลยทุธ์และวิธีปฏิบติั เพ่ือให้มัน่ใจไดว้ำ่ บริษทัมีกลยทุธ์และกระบวนกำร

บริหำรควำมเส่ียง ไดถู้กน ำไปปฏิบติัอยำ่งเหมำะสมและ มีประสิทธิภำพในกำรครอบคลุมควำมเส่ียงทั้งหมด ซ่ึงหมำย
รวมถึงกำรก ำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียงและติดตำมควำมเส่ียง 

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

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

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

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

นำยบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ 

 
นำยธนัยำ หวงัธ ำรง 

นำงสำวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกลุ 

นำงสำวประไพพิศ วริิยะบุบผำ 
นำยภรำดร แพร่ภทัร 

นำยนิธิภทัร เพศประเสริฐ 

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

 
ขอบเขตอ านาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

1. ร่วมก ำหนดวิสัยทศัน์ ทิศทำง กลยุทธ์ นโยบำยและแผนงำนท่ีส ำคญัของบริษทั รวมทั้งพิจำรณำประเด็นควำมเส่ียงท่ี
อำจจะเกิดข้ึน 

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

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

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

1. ไม่มีประวติักำรท ำผิดอำญำในควำมผิดท่ีเก่ียวกบัทรัพยซ่ึ์งไดก้ระท ำโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติักำรท ำรำยกำรท่ีท ำใหเ้กิดควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับริษทั 

 

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

สรุปสำระส ำคญัอ ำนำจอนุมติัด ำเนินกำรของบริษทั ดงัต่อไปน้ี 
เร่ือง คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอ านาจลง

นาม 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. กำรอนุมติัแผนกำรด ำเนินงำนและแผนงบประมำณประจ ำปี/แผนอตัรำก ำลงัคน  - - 

2. กำรกูเ้งิน และออกตรำสำรหน้ีต่อคร้ัง  - - 

3. กำรลงนำมเอกสำร ตรำสำร ลงนำมเช็ค และหนงัสือส ำคญัเก่ียวกบักำรเงินต่ำงๆ ตำมท่ีระบุไวใ้น
ตำรำงอ ำนำจอนุมติัของบริษทั 

  - 

4. กำรรับรองขอ้มูลงบกำรเงินบริษทั  - - 

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

 
  

 เกิน 4 ลบ. 
 เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 4 ลบ. 
ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

ไม่เกิน 2 ลบ. 
ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.กำรอนุมติัท ำรำยกำรระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีผำ่นควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบแลว้ 

 เกิน 4 ลบ. ไม่เกิน 4 ลบ. - 

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

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

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

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

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

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

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



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 44 
 

6. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 หลกัเกณฑ์และวธีิการสรรหา และแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 

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

1. ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมกำร ซ่ึงคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอช่ือ
บุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมำะสมตำมหลกัเกณฑแ์ละวธีิกำรดงัต่อไปน้ี 

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

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำร ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมกำรไดไ้ม่เกินจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั้ง โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

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

2. ให้คณะกรรมกำรเลือกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรพิจำรณำเห็นสมควร จะเลือก
กรรมกำรคนหน่ึง หรือหลำยคนเป็นรองประธำนกรรมกำรก็ได ้ 

3. ประธำนกรรมกำรบริษัทและประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำรหรือกรรมกำรผูจ้ ัดกำร  ไม่เป็นบุคคลเดียวกัน เพ่ือให้มีกำร
แบ่งแยกหนำ้ท่ีอยำ่งชดัเจนและมีกำรถ่วงดุลอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน 

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

 คุณสมบัตขิองกรรมการ 

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

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

3. ก ำหนดนโยบำยให้กรรมกำรและกรรมกำรอิสระแต่ละคนไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษทัจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 
บริษทั  

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

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

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

(3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีควำมสัมพนัธ์ทำงสำยโลหิต ทำงกำรสมรส หรือ โดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกบับุคคลท่ี
อำจมีควำมขดัแยง้ 

(4) ไม่มีหรือเคยมีควำมสัมพนัธ์ทำงธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ในลกัษณะท่ีอำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอยำ่งอิสระของตน 

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

  วธีิการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษทัในปัจจุบนัวำ่เหมำะสมกบัควำมจ ำเป็นเชิงกลยทุธ์ของบริษทัหรือไม่ และ

เสนอแนวทำงในกำรปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทำงในกำรสรรหำกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกบัโครงสร้ำงดงักล่ำว เสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริษทั 

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

รำยช่ือใหค้ณะกรรมกำรบริษทัพิจำรณำและน ำเสนออนุมติัจำกท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
5. ในกำรสรรหำรำยช่ือกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ก ำหนดกรอบกำรสรรหำท่ีจะสร้ำงควำม

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

7. เพ่ือควำมชัดเจนโปร่งใส คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนได้เปิดเผยนโยบำยกำรสรรหำและขั้นตอน
กระบวนกำรในกำรเสนอช่ือกรรมกำรให้ผูถื้อหุ้นทรำบ รวมทั้งจดัเตรียมแบบฟอร์มในกำรเสนอช่ือท่ีระบุถึงขอ้มูลท่ี
จ ำเป็นในกำรพิจำรณำ เหตุผลสนบัสนุน รวมทั้งควำมเตม็ใจของผูท่ี้ไดรั้บกำรเสนอช่ือไวใ้นแบบเสนอช่ือนั้นดว้ย 

8. กลัน่กรองและตรวจสอบรำยช่ือผูท่ี้จะเสนอช่ือเป็นกรรมกำรกบัหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งวำ่ ไม่ไดเ้ป็นผูท่ี้ถูกข้ึนบญัชีด ำหรือ
ถอดถอนจำกบญัชีรำยช่ือท่ีหน่วยงำนเหล่ำน้ีจดัท ำข้ึนรวมทั้งท ำกำรพบปะและสมัภำษณ์บุคคลท่ีผำ่นกำรกลัน่กรองและ
สรรหำจำกคณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน 

9. ในกำรเสนอช่ือกรรมกำร คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนควรเสนอรำยช่ือให้คณะกรรมกำรบริษทัใน
จ ำนวนท่ีเหมำะสมเพื่อใหก้รรมกำรบริษทัมีโอกำสคดัเลือกและเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำตำมจ ำนวนท่ีตอ้งกำร
แต่งตั้ง 

10. คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนส่งรำยช่ือและประวติักรรมกำรท่ีจะพิจำรณำแต่งตั้งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้ำ
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

11. ในกรณีท่ีมีกำรเสนอช่ือกรรมกำรท่ีพน้วำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง จะน ำเสนอผลงำน และประวติักำรเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบริษทัและกำรประชุมผูถื้อหุน้ใหผู้ถื้อหุน้ใชป้ระกอบกำรพิจำรณำดว้ย 

12. ในกำรเสนอรำยช่ือกรรมกำรใหผู้ถื้อหุ้นพิจำรณำ  คณะกรรมกำรบริษทัเปิดโอกำสให้ผูถื้อหุน้ลงคะแนนทีละคน เพื่อให้
ผูถื้อหุน้มีโอกำสพิจำรณำกรรมกำรเป็นรำยบุคคล และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนในท่ีประชุม 

13. จดัใหมี้กำรปฐมนิเทศใหก้บักรรมกำรใหม่อยำ่งเป็นทำงกำรก่อนกำรเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังแรก 

 เม่ือผำ่นกำรพิจำรณำเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรบริษทัแลว้ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเสนอต่อท่ี
ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพ่ือลงมติแต่งตั้งเป็นกรรมกำรบริษทัต่อไป   

ทั้งน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น อำจลงมติให้กรรมกำรคนใดคนหน่ึงออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของจ ำนวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำก่ึงหน่ึงของ
จ ำนวนหุน้ท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงในกำรประชุม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 การน าเสนอแต่งตั้งกรรมการโดยทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

7. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง 

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

1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมกำรบริษทัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร แบ่งเป็น  2  รูปแบบคือ    

1) ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยเป็นเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีมำประชุม โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำร หนำ้ท่ีควำมรับผิดชอบ 
ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ของกรรมกำร กำรปฏิบติัหนำ้ท่ีกรรมกำรท่ีก่อใหเ้กิดประโยชน์กบับริษทั 
โดยเทียบเคียงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นรูปแบบธุรกิจเดียวกนั และสำมำรถท่ีจะรักษำกรรมกำรท่ีมีคุณสมบติัใหอ้ยูก่บั
องคก์ร 

2) โบนสักรรมกำรประจ ำปี  พิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัหรือเงินปันผลท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดบัสูง 
 คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน เป็นผูพิ้จำรณำทบทวนค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรระดบัสูงในรูปแบบของ

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

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

รับผิดชอบ (Key Performance Indicator) 

   3. ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนกรรมการ 
   ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรท่ีเป็นตวัเงินอยูใ่นรูปของค่ำเบ้ียประชุมและเงินโบนสั มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
 ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง 

ประชุมคณะกรรมการบริษทั  

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

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

3.  สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
-ไม่มี- 
โดยค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรในปี 2562 ประกอบดว้ยค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทัและคณะกรรมกำรชุด

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

สรุปค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยบุคคล ส ำหรับปี 2562 ดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือกรรมการ 

ปี 2562 
ค่าเบีย้ประชุม (บาท) โบนัสกรรมการ/4 ค่าตอบแทนรวม 

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

ความเส่ียง 
  

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

ค่าตอบแทนรวม 1,350,000               252,000                126,000                210,000 219,097.57 2,157,097.57 
หมำยเหตุ 
/4 โบนสักรรมกำรบริษทัประจ ำปี 2561 จ่ำยให้กรรมกำรบริษทัในปี 2562 ตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 24 เมษำยน 2562 
/5 นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร ตำมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น มีผลตั้งแต่ 24 เม.ย. 2562 
/6 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ กรรมกำรท่ีลำออกระหวำ่งปี 2561 ไดรั้บโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 51 
 

 นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรและกรรมกำรชุดยอ่ยแลว้ ปี 2562 มีกรรมกำรท่ีไดรั้บค่ำตอบแทนเน่ืองจำก
ไดแ้ต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษำดำ้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่ นำยชวลิต หวงัธ ำรง ไดรั้บค่ำท่ีปรึกษำดำ้นกลยทุธ์แก่ฝ่ำยบริหำร จ ำนวน 1,320,000 บำท 
และ ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมำศ ไดรั้บค่ำท่ีปรึกษำดำ้นบริหำรควำมเส่ียงแก่ฝ่ำยบริหำร จ ำนวน 180,000 บำท  
 ขอ้มูลกำรเขำ้ร่วมประชุมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดกำรก ำกบัดูแลกิจกำร หวัขอ้ 
“กำรประชุมของคณะกรรมกำรบริษทั” 

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

                      หน่วย : ลำ้นบำท 
ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 2562 ปี 2561 

จ านวนราย จ านวนเงนิ จ านวนราย จ านวนเงนิ 

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

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

 ในปี 2559 บริษทัจดัให้มีโครงกำรสร้ำงแรงจูงใจแก่กรรมกำรและพนกังำน โดยกำรออกใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สำมญัของบริษทั ท่ีออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั (ESOP-Warrant) โดยไม่คิดมูลค่ำ เพ่ือเป็นส่ิงจูงใจ
และเสริมสร้ำงขวญัก ำลงัใจแก่กรรมกำรและพนกังำนของบริษทั ท่ีมีส่วนร่วมในควำมส ำเร็จของบริษทัในช่วงเวลำท่ีผำ่นมำ เพ่ือให้
พนกังำนมีส่วนร่วมในกำรเป็นเจำ้ของบริษทั  และเพ่ือเป็นส่ิงจูงใจบุคลำกรท่ีมีควำมสำมำรถและมีประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ร่วม
ท ำงำนให้แก่บริษทัในระยะยำว โดยกรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บจดัสรร ณ วนัท่ีออกใบส ำคญัแสดงสิทธิฯ และไดรั้บกำรจดัสรร
เพ่ิมเติมในระหวำ่งปี 2561 และปี 2562 จำกจ ำนวนใบส ำคญัแสดงสิทธิคงเหลือจำกกรรมกำรและพนกังำนท่ีลำออกและยงัไม่ไดใ้ช้
สิทธิ สรุปขอ้มูล ณ 31 ธนัวำคม 2562  ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 52 
 

ล าดบั รายช่ือ จ านวน ร้อยละของจ านวน 
    ทีไ่ด้รับจดัสรร ทีอ่อกและเสนอขาย 
1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ                        135,445  1.69% 
2 นำยนพดล ธีระบุตรวงศกุ์ล                        135,445  1.69% 
3 นำยธีรเดช จำรุตั้งตรง                        135,445  1.69% 
4 พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี                        135,445  1.69% 
5 นำยบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์                        400,000  5.00% 
6 นำยธนัยำ หวงัธ ำรง                        281,047  3.51% 
7 นำยพรศกัด์ิ ชุนหจินดำ                        400,000  5.00% 
8 นำงสำวประไพพิศ วิริยะบุบผำ               372,310  4.65% 
9 นำยปโยธร มุง้ทอง               349,561  4.37% 

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

  จ านวนรวม                     8,000,000  100% 

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

 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารทีไ่ด้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 
กรรมกำรและผูบ้ริหำรท่ีไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่ำตอบแทนเป็นค่ำเบ้ียประชุม สรุปดงัน้ี 

ล าดบั รายช่ือ 

ปี 2562 
บริษทัย่อย 

ค่าเบีย้ประชุมรวม  
(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดยีม บจก. ผล วอเตอร์ 
จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

จ านวนคร้ัง 
ที่ประชุม 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท) 

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

รวม           210,000  
 

        280,000                        588,000  

 
 
 
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 53 
 

8. บุคลากร 
  จ ำนวนบุคลำกร ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังำนทั้งส้ินจ ำนวน 204 คน โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากร 

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

 
ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่ำตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน และค่ำตอบแทนท่ีไม่ใช่ตวั

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

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

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

ข้อพพิาทด้านแรงงานทีส่ าคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพำทดำ้นแรงงำนท่ีส ำคญัในรอบระยะเวลำ 3 ปีท่ีผำ่นมำ 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัให้ควำมส ำคญัในเร่ืองของกำรพฒันำบุคลำกรอยำ่งต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศกัยภำพของพนกังำนในกำรท่ีจะด ำเนินงำน

ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย และทิศทำงกำรด ำเนินงำนของบริษทั และเพ่ือรองรับกำรเติบโตในอนำคต สำมำรถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สำกล โดยบริษทัมีกำรจดัท ำแผนกำรฝึกอบรมและแผนกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆให้กบัพนกังำน เพ่ือเพ่ิมควำมรู้ควำมสำมำรถและ
ทกัษะในกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ กำรพฒันำบุคลำกรของบริษทั สำมำรถดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมไดใ้นรำยงำนควำมยัง่ยนื 2562 
 


