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9. การกาํกับดูแลกิจการ 

คณะกรรมการบริษัท  ยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และ จรรยาบรรณ
ธุรกิจของบริษทัอย่างต่อเนื,อง กาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบติัภายในองคก์รแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
ของบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ปฏิบติัตามนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ ให้มีการดาํเนินธุรกิจด้วยความ
โปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ,งแวดล้อมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าของธุรกิจในระยะยาว 
เพื,อใหเ้กิดการเติบโตอยา่งย ั,งยืน และติดตามผลการปฏิบติัอยา่งสมํ,าเสมอ สาํหรับในปี 2563 ไม่มีประเด็นหรือสถานการณ์ใดที,การ
ปฏิบติัไม่เป็นไปตามนโยบายขา้งตน้ 

คณะกรรมการบริษัท มุ่งมั,นพัฒนายกระดับการกํากับดูแลกิจการและปฏิบัติตามหลักการที, ดีของสํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(CG Code) และสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และหลกัเกณฑ์
ในระดบัสากล เช่น ASEAN CG Scorecard เป็นตน้  

ในปี 2563 บริษทั ไดรั้บการประเมินผลดา้นการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันี(   
� บริษทั ไดค้ะแนนประเมิน 100 คะแนนเต็ม จากผลประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 (AGM 

Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 
� บริษทั ไดรั้บผลประเมินคุณภาพรายงานดา้นบรรษทัภิบาลสาํหรับบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2563 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ในเกณฑด์ีเลิศ (Excellent) หรือสญัญลกัษณ์ 5ดาว 
� บริษทัไดรั้บมอบโล่เกียรติคุณสาํหรับบริษทัจดทะเบียนที,อยู่ในรายชื,อหุ้นยั,งยนื ประจาํปี 2563 (Thailand Sustainability 

Investment: THSI) โดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รูปแบบ Virtual events ในงาน SET Awards 2020  

การนําหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียนไปปรับใช้  
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงบทบาทหน้าที,ในฐานะผูน้าํองค์กรที,สร้างคุณค่าให้กิจการ ไดน้ําหลกัปฏิบติัตาม

แนวทาง CG Code ทั(ง 8 ขอ้ ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั มีการติดตามดูแลให้มีการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และหามาตรการที,เหมาะสมมา
ทดแทนเรื,องที,ยงัไม่ครอบคลุมตามเกณฑป์ระเมินการกาํกบัดูแลกิจการบริษทัจดทะเบียน  

ในปี 2563 บริษทัมีพฒันาการที,สาํคญัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ ดงันี(   
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 7/2563 เมื,อวนัที, 11 สิงหาคม 2563 มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการกาํกบั

ดูแลกิจการ (ฉบบัปรับปรุง ครั( งที, 3) ใหส้อดคลอ้งเหมาะสม ซึ,งไดเ้ผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
• ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2564 เมื,อวนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 มีการพิจารณาทบทวนองค์ประกอบ

คณะกรรมการที,มีคุณสมบติัหลากหลาย ความรู้ความชาํนาญของคณะกรรมการบริษทั (Board Skill Matrix) และปรับ
สถานะกรรมการอิสระให้มีสัดส่วนเกินกว่า 50% และมีกรรมการที,มิใช่ผูบ้ริหารมากกว่า 66% ของจาํนวนกรรมการ
ทั(งหมด ตามเกณฑป์ระเมินการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะบียน ตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทน 

• นอกจากนี(  มีการพิจารณาทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบัติต่างๆ ได้แก่ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการชุดยอ่ยใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบับทบาทหน้าที,ความรับผิดชอบ นโยบายการพฒันาอยา่งย ั,งยนื นโยบาย
บริหารความเสี,ยง เป็นตน้ 
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• กาํหนดนโยบายบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ นโยบายและแนวปฏิบติัความคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล และแนวปฏิบติัที,
เกี,ยวขอ้ง เป็นตน้ โดยมีการสื,อสารแก่บุคลากรของบริษทัใหเ้กิดความตระหนกัและปฏิบติัตามนโยบายที,กาํหนดไวอ้ย่าง
เคร่งครัด 

ทั(งนี(  บริษทัไดก้าํหนดให้พนกังานทุกคนปฏิบติัหน้าที,ด้วยความซื,อสัตย ์มีจริยธรรมต่อตนเอง และส่วนรวม เป็นส่วน
หนึ,งของวฒันธรรมองคก์ร “PHOL-D” เป็นแนวทางการพฒันาบุคลากรของบริษทัในการขบัเคลื,อนองคก์รไปสู่วิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และเป้าหมาย เพื,อให้องคก์รสามารถเติบโตไดอ้ยา่งย ั,งยนื 

โดยในปี 2563 มีเรื,องที,บริษทัยงัไม่ไดป้ฏิบติัและมีมาตรการทดแทนที,เหมาะสม ดงัต่อไปนี(  
ข้อที�ยังไม่ปฏิบัต ิ เหตุผล 

1. คณะกรรมการควรกาํหนดให้กรรมการอิสระมีวาระการดาํรง
ตําแหน่งต่อเนื, องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที,แต่งตั( งให้ดํารง
ตาํแหน่งกรรมการอิสระครั( งแรก 

2. คณะกรรมการควรกําหนดจํานวนวาระที,ด ํารงตําแหน่ง
ติดต่อกนัไดน้านที,สุดของกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย 

คณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ยมีวาระดาํรงตาํแหน่ง 3 ปี ยงัไม่
มีก ารกําห น ดว าระ ต่อ เ นื, อ งข อ งก รรม การ อิส ระ  9ปี   เ นื, อ งจ าก
คณะกรรมการเชื,อมั,นว่ากรรมการทุกท่านเป็นผูที้,มีความรู้ ประสบการณ์ 
เป็นกรรมการที,เป็นอิสระจากฝ่ายจดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษทัที,จะทาํใหมี้ขอ้จาํกดัในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็น
หรือไม่มีส่วนเกี,ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือมีอาํนาจควบคุม ไม่ถูก   
โน้มน้าวหรือครอบงาํจากฝ่ายจัดการ มีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการ
อิสระตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลท. และของบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นกรรมการ
อิสระทั(งคณะ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวนอย่างนอ้ย 3 คน 
ต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ, งหนึ, ง องค์ประชุมเกินกึ, งหนึ, ง โดย
ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการ
อิสระ 

4. กํา ห น ด ใ ห้ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ผู ้บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง แ จ้ ง ต่ อ
คณะกรรมการหรือผูที้,กรรมการมอบหมายเกี,ยวกบัการซื(อ ขาย
หุ้นของบริษทัตนเองอย่างน้อย 1 วนัล่วงหน้า ก่อนทาํการซื(อ
ขาย 

คณะกรรมการไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษทั โดยมีแนวทางและกระบวนการเปิดเผยขอ้มูล และBlackout Period 
(30วัน) ตลอดจนมาตรการป้องการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบของ
กรรมการ ผู ้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที,ย ังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ตลอดจนบุคคลที, เกี, ยวข้องกับข้อมูล ห้ามนําข้อมูลที,ยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณชนไปใชก้ระทาํรายการหรือเพื,อประโยชน์ส่วนตนที,อาจเกิด
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรง ตามที,ระบุไว้
ในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

ทั(งนี(  บริษทั ไดเ้ผยแพร่นโยบายและแนวทางการปฏิบติัในการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายการใช้
ขอ้มูลภายในและแนวทางปฏิบติัในกรณีที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทั(งฉบบัภาษาไทยและองักฤษ ที,เวบ็ไซตข์องบริษทั 
www.pdgth.com ภายใตห้วัขอ้ “การกํากับดูแลกิจการ” เพื,อให้ผูถื้อหุ้น นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบ อีกทั(งมีการ
เผยแพร่ใหแ้ก่พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยรับทราบผา่นระบบการสื,อสารขอ้มูลภายใน 
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การติดตามการปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดี 
การติดตามการปฏิบติัและรายงานภาพรวมของการดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีของบริษทัในปี 2563 มี

สาระสาํคญัดงันี(  
หลกัปฏิบัติ 1:  ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรที�สร้างคุณค่าให้กจิการอย่างยั�งยืน 
  คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้าํสูงสุดขององค์กร ตระหนักถึงบทบาทหน้าที,และความรับผิดชอบในฐานะผูก้าํกบั
ดูแลใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการที,ดี ประกอบธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อผูมี้ส่วนไดเ้สีย และสร้างมูลค่าแก่กิจการ
ในระยะยาว มีแนวทางในการปฏิบติั ดงันี(  

1.1 กาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายหลกัองค์กรร่วมกบัฝ่ายบริหาร มีความมุ่งมั,นในการดาํเนินธุรกิจให้สอดคลอ้งกับ
วิสยัทศัน์และพนัธกิจองคก์ร “เป็นบริษัทชันนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้าน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ�งแวดล้อม” กาํหนดเป็นแผนกลยุทธ์การเติบโตอยา่งย ั,งยืนดว้ย Growth (Corporate Strategy) Speed 
(Business Strategy) และ Expert/Cost (Functional Strategy) เพื,อการบรรลุเป้าหมายที,กาํหนด ดว้ยสภาวะการแข่งขนัและการ
เปลี,ยนแปลงเทคโนโลยมีีส่วนสาํคญัที,มีผลต่อการเปลี,ยนแปลงทางสังคมหลายดา้น ผลกระทบเป็นวงกวา้งทางเศรษฐกิจ การผลิต
การบริการ และคุณภาพการดาํรงชีวติของคน การตระหนกัถึงความปลอดภยั รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคที,ปรับเปลี,ยน รูปแบบและ
ช่องทางการจาํหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ทที,หลากหลาย กลยุทธ์ด้านการตลาดตอ้งปรับไปตามสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลง
รวดเร็ว ดงันั(น คณะกรรมการบริษทัเลง็เห็นถึงโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงไดแ้ต่งตั(งที,ปรึกษาการพฒันากลยทุธ์และ
พฒันาผูบ้ริหาร ร่วมกบัหน่วยงานสาํนกังานศูนยว์ิจยัและให้คาํปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในไตรมาส 3 ได้จดัประชุมเชิง
ปฏิบติัการภายนอกองคก์ร กรรมการเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ และใหข้อ้เสนอแนะแก่ทีมกลยุทธ์โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและระดบักลาง
จดัทาํ กลยทุธ์ร่วมกนั 
  โดยที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 11/2563 เมื,อวนัที, 15 ธันวาคม 2563 ไดมี้มติอนุมติัแผนกลยุทธ์องค์กร และ
งบประมาณประจาํปี 2564 ตามกรอบแนวทางกลยทุธ์ที,ทุกหน่วยงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการขบัเคลื,อนให้มีการดาํเนินงานที,
สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร โดยให้มุ่งเนน้นาํนวตักรรมการและเทคโนโลยีมาพฒันากระบวนการสาํคญัธุรกิจและการประเมิน
วิเคราะห์ผลที,รวดเร็ว ถูกตอ้ง แม่นยาํ การบริหารความสัมพนัธ์กับลูกคา้ คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ตลอดจน การเสริมสร้าง
ค่านิยม “PHOL-D” ใหเ้ป็นส่วนหนึ,งของวฒันธรรมองคก์รอยา่งต่อเนื,อง 

1.2 การกาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานเปรียบเทียบกบัเป้าหมาย มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็น
รายไตรมาส เพื,อประเมินและปรับปรุงการปฏิบติังานให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง 

1.3 จดัทาํกฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ที,ระบุหน้าที,และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื,อใชเ้ป็นแนวทางในการ
ปฏิบติัหน้าที,ของกรรมการทุกคน โดยกาํหนดให้กรรมการกาํกับดูแลให้การบริหารจดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมที,ดี รวมถึงการปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบั มติที,ประชุมผูถ้ือ
หุ้น ตลอดจนแนวทางที,ไดก้าํหนดไว ้ทั(งนี(  รวมถึงอาํนาจอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัในเรื,องต่างๆ ของบริษทัและบริษทัย่อย
ตามที,กาํหนด 
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หลกัปฏิบัติ 2:  กาํหนดวัตถุประสงค์และนโยบายหลักของกจิการที�เป็นไปเพื�อความยั�งยืน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัแต่ละปี มีการทบทวนวิสัยทศัน์และพนัธกิจขององค์กร พิจารณาอนุมติักลยุทธ์และ

แผนงานประจาํปีที,สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายขององคก์ร โดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและปัจจยัเสี,ยง
ดา้นต่างๆ ที,อาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ และกาํหนดนโยบายการพฒันาอยา่งย ั,งยนื ยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส 
มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสงัคม คาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย พฒันาและสร้างรากฐานของธุรกิจใหน้าํไปสู่การเติบโตอย่าง
ย ั,งยืน โดยใชห้ลกัการสร้างคุณค่าร่วม Creating Shared Value หรือ “CSV” ในการสร้างคุณค่าร่วมให้กบัผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายตาม
แนวคิด “ร่วมสร้างสิ,งที,ดีกว่า” (Better Together) ให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั(งเศรษฐกิจ สังคม และสิ,งแวดลอ้ม ผ่านกระบวนการ
ดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

โดยในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 7/2563 เมื,อวนัที, 11 สิงหาคม 2563 ไดพ้ิจารณาทบทวนนโยบายการพฒันา
อยา่งย ั,งยนืของบริษทั ที,ยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุก
กลุ่ม เพื,อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการดาํเนินงานดา้นความย ั,งยืนที,มุ่งเน้นให้ธุรกิจมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กบัการพฒันา
สังคมและสิ,งแวดลอ้ม รวมถึงแต่งตั(งคณะอนุกรรมการเพื,อการพฒันาความยั,งยืน โดยมีขอบเขตหน้าที,ในการกาํหนดนโยบาย 
เป้าหมายกลยทุธ์ แผนงานและงบประมาณ ตลอดจนการกาํกบั ดูแลติดตามให้มีการดาํเนินการตามนโยบายและแผนดาํเนินงานใน
การพฒันากระบวนการดาํเนินธุรกิจดา้นความยั,งยนือยา่งต่อเนื,อง 

(สามารถดูขอ้มูลรายงานความย ั,งยนื ประจาํปี 25y3 ไดที้,หนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com) 

หลกัปฏิบัติ 3:  เสริมสร้างคณะกรรมการที�มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
3.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษทัที,ไดรั้บแต่งตั(งจากที,ประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประกอบดว้ยบุคคลซึ, งมีความรู้ 
ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ที,เอื(อประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรับผิดชอบและระมดัระวงั 
ซื,อสตัยสุ์จริตต่อองคก์ร และดูแลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ พึงกระทาํเยี,ยงวญิzูชนผู้
ประกอบธุรกิจภายใตส้ถานการณ์อยา่งเดียวกนั เพื,อให้ผูถื้อหุน้มั,นใจไดว้่าบริษทัมีการกลั,นกรองและดาํเนินงานอย่างรอบคอบ ตอ้ง
มีลกัษณะครบถว้นดงันี(  

1) การกระทาํไปโดยสุจริต สมเหตุและผล และเป็นไปเพื,อประโยชน์สูงสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 
2) การกระทาํบนพื(นฐานขอ้มูลที,เพยีงพอ และ 
3) กระทาํไปโดยไม่มีส่วนไดเ้สียไม่วา่ในทางตรงหรือทางออ้ม  

 คณะกรรมการบริษทัมีการกาํหนดขอบเขตอาํนาจดาํเนินการ และขอบเขตอาํนาจหนา้ที,รับผดิชอบของคณะกรรมการชุด
ย่อยแต่ละชุดตามที,ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีประธานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ทาํหน้าที,ดูแลการ
ปฏิบติังานให้สอดคลอ้งกับนโยบายของคณะกรรมการบริษทั และมีการรายงานผลการปฏิบติัให้แก่คณะกรรมการบริษทัอย่าง
ต่อเนื,อง 

 องค์ประกอบ  
ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนดใหมี้คณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 5 คน เลือกตั(งโดยที,ประชุมผูถ้ือหุ้น และกรรมการไม่นอ้ยกวา่

กึ, งหนึ, งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดตอ้งมีถิ,นที,อยู่ในราชอาณาจกัร มีจาํนวนกรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร กรรมการอิสระ และ
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร ในสัดส่วนที,ถ่วงดุลอาํนาจอย่างเหมาะสม และต้องมีสัดส่วนกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ, งในสามของ
กรรมการทั(งหมด 
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 ทั(งนี(  คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายยอ่ยเสนอชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณา
เลือกตั(งเป็นกรรมการในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีตามหลกัเกณฑที์,บริษทักาํหนด โดยมีการปรับหลกัเกณฑคุ์ณสมบติัผูถื้อ
หุ้นที,มีสิทธิเสนอชื,อบุคคลเพื,อเพิ,มโอกาสการให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นรายย่อย และในกรณีที,เสนอชื,อกรรมการที,พน้วาระให้กลบัเข้า
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ, ง จะมีขอ้มูลเพิ,มเติมเรื, องจาํนวนครั( งที,เขา้ประชุม รวมถึงผลงานของกรรมการในรอบปีที,ผ่านมาเพื,อ
ประกอบการพิจารณาของผูถ้ือหุ้น เมื,อผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นเพื,อลงมติแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป   

(คุณสมบติัคณะกรรมการ ขอบเขตอาํนาจหน้าที,คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยแสดงรายละเอียดในหวัขอ้ “โครงสร้าง
การจดัการ”) 

คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยบุคคลที,มีความรู้ ความสามารถที,หลากหลาย มีจาํนวนที,เหมาะสมกบัขนาดของ
กิจการ ในปัจจุบนัมีกรรมการทั(งหมด 9 คน ประกอบดว้ย กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 2 คน กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 7 คน (รวม
จาํนวนกรรมการอิสระ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.55 ของกรรมการทั(งคณะ) โดยกรรมการแต่ละคนมีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

รายชื�อกรรมการ ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ วันที�ดํารงตําแหน่ง 
ครัNงแรก 

ปีที�ได้รับแต่งตัNง 
ล่าสุด 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ/1 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
3. นายสันติ เนียมนิล 

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง/1 

5. พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี/2 
6. นายธีรเดช จารุตั(งตรง 

7. นายชวลิต หวงัธาํรง 
8. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์/1 

9. นายธนัยา หวงัธาํรง 

ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการอิสระ 
กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 

10 พฤษภาคม 2559 
19 กนัยายน 2560 
12 ตุลาคม 2558 

12 กนัยายน 2550 
12 กนัยายน 2550 
%0 เมษายน 2556 
30 เมษายน 2556 

2561 
2563 
2563 
2561 
2562 
2563 
2562 
2562 
2562 

หมายเหตุ: 
 /1 เป็นกรรมการที,จะพน้ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ และไดรั้บการเสนอแต่งตั(งให้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ,ง ในการประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ ประจาํปี 2564 วนัที, 26 เมษายน 2564 
/2 โดยมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2564 เมื,อวนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ไดป้รับสถานะการดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยมีผลตั(งแต่
วนัที, 19 กมุภาพนัธ์ 2564 เป็นตน้ไป 

 วาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการ 
คณะกรรมการบริษทั ไดรั้บเลือกตั(งจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบับริษทัในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุก

ครั( ง ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม เมื,อครบวาระแลว้อาจไดร้ับเลือกตั(งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ, งก็ได ้กรณีที,
ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคดัเลือกบุคคลใด
บุคคลหนึ,งซึ,งมีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑ ์เสนอคณะกรรมการบริษทัเพื,ออนุมติัแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการเท่าวาระที,เหลืออยู ่
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 การพ้นจากตําแหน่ง 
นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการจะพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย หรือลาออก หรือขาดคุณสมบติั หรือมี

ลกัษณะตอ้งห้ามตามที,กฎหมายกาํหนด หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติใหอ้อกดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี,ของจาํนวนผูถ้ือ
หุน้ซึ,งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

3.2 การสรรหาและแต่งตัNงกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดรั้บการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีหน้าที,สรรหาบุคคลที,มี

ความรู้ความสามารถ ความเชี,ยวชาญ และประสบการณ์หลากหลาย มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ที,บริษทักาํหนด โดยมี
กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหารอย่างน้อย 1 คน มีประสบการณ์ทาํงานเกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัเพื,อเกิดประโยชน์สูงสุด มีทกัษะ 
Skill Matrix ของคณะกรรมการ คาํนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ ความเป็นอิสระและความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ตาม
แนวทางปฏิบติัที,ดีหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ เมื,อถึงคราวที,ตาํแหน่งกรรมการบริษทัว่างลงหรือกรรมการถึงกาํหนดออกตามวาระ 
โดยมีแนวทางในการพิจารณา ดงันี(  
 การสรรหากรรมการ 
 บริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้ส่วนนอ้ยมีส่วนร่วมในการเสนอชื,อบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสม นอกเหนือจากฐานขอ้มูล
กรรมการจากสถาบนัที,มีความน่าเชื,อถือเพื,อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั สาํหรับการเสนอแต่งตั(งกรรมการรายเดิม จะพิจารณา
จากผลการปฏิบติังานในปีที,ผา่นมา การอุทิศเวลา และการเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน และตอ้งไม่มีคุณสมบติัและ
ไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามกฎหมาย มาประกอบการพิจารณาเลือกตั(งกรรมการใหม่หรือทดแทนตาํแหน่งที,วา่งลงดงักล่าว 
 การสรรหากรรมการอิสระ 
 พิจารณาจาํนวนกรรมการอิสระในองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั อย่างน้อยตอ้งมีหนึ, งในสามของจาํนวน
กรรมการทั(งหมดและมีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ ใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นไปตามข้อกาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. 
และขอ้บงัคบับริษทั ทั(งนี(  คณะกรรมการเชื,อมั,นวา่กรรมการทุกท่านเป็นผูที้,มีความรู้ ประสบการณ์ เป็นกรรมการที,เป็นอิสระจากฝ่าย
จดัการ ไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทัที,จะทาํให้มีขอ้จาํกัดในการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ไม่เป็นหรือไม่มีส่วน
เกี,ยวขอ้งกบัผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือมีอาํนาจควบคุม ไม่ถูกโนม้นา้วหรือครอบงาํจากฝ่ายจดัการ มีคุณสมบติัตามนิยามกรรมการอิสระ
ตามขอ้กาํหนดของสาํนกังาน ก.ล.ต. ตลท. และตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหากรรมการที,ไดเ้ปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทั 
 โดยการเสนอแต่งตั(งกรรมการหรือกรรมการอิสระ เป็นอาํนาจของที,ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาแต่งตั(งในการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยการพิจารณากลั,นกรองและเสนอจากคณะกรรมการบริษทั และในปี 2563 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดของ
บริษทัที,ดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนเกินกวา่ 5 แห่ง 
 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร  
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาผูบ้ริหารระดบัสูงจากภายในองคก์รเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํ
องคก์ร เป็นผูท้ี,มีความรู้ความสามารถ ทกัษะประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจทั(งทางตรงและทางออ้ม หรืออาจเป็นบุคคลภายนอก
ที,ไม่ใช่ผูบ้ริหารก็ได ้ทั(งนี(  เพื,อใหไ้ดบุ้คคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมที,สุดเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูน้าํองคก์รสู่การเจริญเติบโตอยา่งมั,นคง
และยั,งยนื โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัฯ เพื,อพิจารณาเห็นชอบและอนุมติัแต่งตั(ง 
 (รายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการสรรหาและแต่งตั(งกรรมการและผูบ้ริหาร แสดงในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”)   
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3.3 คณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการชุดยอ่ย จาํนวน 3 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ซึ, งเป็นผูที้,มีความรู้ความชาํนาญที,เหมาะสมในการทาํหน้าที,เป็นกรรมการ
เฉพาะเรื,อง ตามขอ้บงัคบับริษทักาํหนด เพื,อช่วยกลั,นกรองงานดา้นต่างๆที,ไดรั้บมอบหมาย โดยไดก้าํหนดคุณสมบติั วาระดาํรง
ตาํแหน่ง และขอบเขตหนา้ที,ความรับผดิชอบ รายละเอียดแสดงในหวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ”   

โดยคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะจะรายงานผลการปฏิบติัหน้าที,ต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื,อทราบเป็นราย
ไตรมาส และรายงานการทาํหนา้ที,ในรอบปีที,ผ่านมาต่อผูถื้อหุน้แสดงไวใ้นแบบ 56-1 และรายงานประจาํปี 

คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน % คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจ และ

ประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้ง สามารถให้ความเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระ โดยมีนายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที,มี
ความรู้และจบการศึกษาดา้นบญัชีและการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที,จะทาํหน้าที,ในการสอบทานรายงานทางการเงินของ
บริษทั สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี,ยง สอบทานการทาํธุรกรรมทางการเงิน โดยทาํ
หนา้ที,สอบทานการปฏิบติัตามนโยบายและระเบียบขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้ง ตลอดจนกฎหมายและขอ้กาํหนดของหน่วยงานกาํกบัดูแล
ส่งเสริมใหพ้ฒันาระบบรายงานทางการเงินและบญัชีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั(งสอบทานให้มีระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเสี,ยงที,เหมาะสม เพยีงพอ และมีประสิทธิภาพ 

โดยในปี 2563 บริษทั ใชบ้ริการจดัจา้งผูต้รวจสอบภายในที,เป็นอิสระต่อเนื,องเป็นปีที, 4 โดยมี บริษทั ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จาํกดั ทาํหนา้ที,ตรวจสอบการปฏิบติัตามนโยบาย และแนวทางปฏิบติัเกี,ยวกบัระบบการควบคุมภายในขององค์กรเพื,อให้
มั,นใจไดว้่ามีการควบคุมเพียงพอเหมาะสม โดยมีผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นผูป้ระสานงานภายใน และติดตามผลการ
ปฏิบติัและการรายงานที,เกี,ยวขอ้ง ซึ,งรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั(งมีการปรึกษาหารือกบัผูส้อบบญัชี ที,ปรึกษา 
และผูเ้ชี,ยวชาญดา้นกฎหมายและการบญัชีเป็นประจาํ โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าประชุมเป็นประจําทุกไตรมาส เพื,อขอความเห็นประเด็นต่างๆ จากผู้สอบบัญชีที,มีความเป็นอิสระ นอกจากนี(  
คณะกรรมการตรวจสอบยงัสามารถหาที,ปรึกษาภายนอกที,เป็นอิสระ (เป็นกรณี) โดยบริษทัเป็นผูร้ับผดิชอบค่าใชจ้่ายทั(งหมด 

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทกุครั(ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวน 3 ท่าน และตอ้งมีกรรมการอิสระอยา่ง

น้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื,อทาํหน้าที,พิจารณา ทบทวน
โครงสร้าง องค์ประกอบ คุณสมบติัที,หลากหลายของกรรมการ พิจารณาทกัษะกรรมการ Board Matrix เพื,อใชเ้ป็นแนวทางพฒันา
กรรมการอย่างต่อเนื,อง และการสรรหาบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ครบวาระ หรือแทนกรรมการที,
ลาออก ตลอดจนการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ที,สอดคลอ้งกบัตลาดในอุตสาหกรรมลกัษณะเดียวกนั โดย
ใชผ้ลสาํรวจค่าตอบแทนกรรมการจาก IOD เป็นแนวทางในการพิจารณา 

ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม | ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทกุครั( ง 
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คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริหารความสี,ยง ประกอบดว้ย  กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือผูท้รงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ, ง

ได้รับการแต่งตั(งโดยคณะกรรมการบริษทั จาํนวนไม่เกิน 5 คน ประกอบด้วย กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 2 คน และกรรมการ
ผูท้รงคุณวฒิุ 1 คน ปัจจุบนัมีจาํนวน 3 คน โดยมีนายธีรเดช จารุตั(งตรง เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง ประธานเจา้หน้าที,
บริหาร และกรรมการผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก มีหนา้ที,รับผิดชอบตามที,ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง กาํหนด
กรอบการบริหารความเสี,ยงให้เหมาะสมและเชื,อมโยงกลยุทธ์การดาํเนินงานของบริษทั ทบทวนปัจจยัเสี,ยงที,อาจส่งผลกระทบต่อ
การบรรลุเป้าหมายองค์กร และจดัหามาตรการป้องกนัความเสี,ยงให้เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลง ตลอดจนทบทวน
นโยบายบริหารความเสี,ยงใหเ้หมาะสม และรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส  

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีการประชุม | ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทกุครั(ง 

3.4 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการ 
 บริษทั กาํหนดโครงสร้างการจดัการที,แบ่งแยกอาํนาจของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆไวอ้ย่าง
ชดัเจน โดยการพิจารณาและตดัสินใจเรื,องที,สําคญัๆ จะตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อย 
เพื,อถ่วงดุลและสอบทานใหเ้กิดความโปร่งใสและเป็นธรรมต่อผูที้,เกี,ยวขอ้ง 

 การรวมหรือแยกตําแหน่ง 
 บริษทัมีนโยบายในการแบ่งแยกหนา้ที,ความรับผดิชอบของประธานกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร โดยตอ้ง
เป็นบุคคลที,มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที,เหมาะสม และตอ้งไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื,อใหมี้การถ่วงดุลอาํนาจ โดยแยก
หน้าที,การกาํกบัดูแลและบริหารงานออกจากกนั รวมทั(งการทบทวนหน้าที,อย่างสมํ,าเสมอเพื,อให้สอดคลอ้งกบัทิศทางขององคก์ร 
แบ่งแยกบทบาทหนา้ที, ดงันี(  
 ประธานกรรมการ ไม่มีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทั ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และไม่มีความสัมพนัธ์ใดๆกบัฝ่าย
บริหาร มีบทบาทในการกาํกบัดูแลใหก้ารทาํหนา้ที,ของคณะกรรมการบริษทัให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการ
ที,ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั ทาํหน้าที,ประธานในที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั กําหนดแผนการประชุมล่วงหน้า 
(ประจาํปี) กาํหนดระเบียบวาระประชุมตามหน้าที,รับผิดชอบร่วมกับประธานเจา้หน้าที,บริหาร แต่ไม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานประจาํของบริษทั ดาํเนินการประชุมใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบับริษทัและกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง 
 ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร เป็นผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รที,ไดรั้บการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที,บริหาร
จดัการบริษทัใหเ้ป็นไปตามนโยบายและทิศทางที,คณะกรรมการบริษทักาํหนดไว ้ภายใตก้รอบอาํนาจหน้าที,ไดร้ับและผงัโครงสร้าง
องค์กรของบริษทั เป็นผูถ่้ายทอดวิสัยทศัน์ ทิศทางและกลยุทธ์ เพื,อให้ผูบ้ริหารนาํไปปฏิบติัให้เกิดผล รวมถึงการควบคุม ดูแล 
ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามแผนกลยทุธ์และงบประมาณที,กาํหนด และรายงานผลการดาํเนินงานเทียบกบัแผนงานและเป้าหมาย 
พร้อมคาํชี(แจงอธิบายเหตุผลในกรณีที,ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางแก้ไข นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นราย
ไตรมาส 
 ผู้อาํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ เป็นผูบ้ริหารสูงสุดที,ดูแลรับผดิชอบดา้นบญัชีและการเงิน ทาํหนา้ที,บริหารจดัการดา้น
บญัชีและการเงิน โดยกาํหนดนโยบายการบริหารการเงิน ทรัพยสิ์นองคก์ร กาํหนดกลยทุธ์การเงิน บญัชี และภาษีอากร เพื,อสร้าง
สภาพคล่องทางการเงินให้กบัองคก์ร 
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3.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนตอ้งเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ,าเสมอโดยมีการกาํหนดตารางประชุม
ล่วงหน้าทั(งปี (องัคาร/พฤหสับดีที, 2 ของเดือน) เพื,อให้กรรมการสามารถจดัสรรเวลาเข้าร่วมประชุมเพื,อรับทราบและพิจารณา
ตดัสินใจเรื,องสาํคญัต่างๆ ของบริษทั และอาจมีการประชุมครั( งพิเศษที,มีความสาํคญัเร่งด่วน ตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการบริษทั เป็นกรณีไปตามระเบยีบขอ้บงัคบับริษทั 
  โดยประธานกรรมการ และประธานเจา้หน้าที,บริหาร ร่วมกนัพิจารณาเรื,องระเบียบวาระการประชุมและเปิดโอกาสให้
กรรมการสามารถเสนอเรื,องต่างๆ (ถา้มี) เพื,อพิจารณาเป็นวาระประชุม เพื,อความสะดวกรวดเร็วและลดปริมาณการใช้กระดาษ 
เลขานุการบริษทัจดัส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมแก่กรรมการผ่านทางอีเมล และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน 
Google Site เป็นการล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั เพื,อใหก้รรมการไดมี้เวลาศึกษาขอ้มูลอย่างเพียงพอ และใชแ้อปพลิเคชนั Line กลุ่มใน
การติดต่อสื,อสารระหว่างกนัของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 
  ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการ 11 ครั( ง และการประชุมกรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 1 ครั( ง โดยกาํหนดให้มี
กรรมการเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ,งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดจึงครบองคป์ระชุม กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมครบ
ทุกคน/ทุกครั( งคิดเป็นร้อยละ 100 ของจาํนวนการประชุมในรอบปี สอดคลอ้งกบันโยบายการส่งเสริมให้กรรมการเขา้ประชุมพร้อม
เพรียงกนั โดยเฉลี,ยกรรมการทั(งคณะเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ของการประชุมคณะกรรมการทั(งหมดในรอบปีที,ผา่นมา  

  ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที,ประธานในที,ประชุมมีบทบาทในการเป็นผูน้าํและควบคุมการประชุมใหเ้ป็นไปอยา่งราบรื,น 
จดัสรรเวลาใหก้รรมการอภิปรายสาระสาํคญัอยา่งเพียงพอ สนบัสนุนให้กรรมการทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 
ในการประชุมอาจเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงหรือผูเ้กี,ยวขอ้ง หรือกรรมการผูจ้ดัการของบริษทัยอ่ย ให้เขา้ร่วมประชุม เพื,ออธิบายชี(แจง
ขอ้มูลประกอบการตดัสินใจเป็นการเฉพาะเรื,อง (ถา้มี)   

 การลงมติในที,ประชุมใชม้ติเสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหนึ,งมีเสียงหนึ, งเสียงและกรรมการที,มีส่วนไดเ้สียจะไม่เข้า
ร่วมประชุม หรือไม่ใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื,องนั(น หากคะแนนเสียงเท่ากนัประธานในที,ประชุมเป็นผูอ้อกเสียงเสียงชี(ขาด 

 เมื,อเสร็จสิ(นการประชุม เลขานุการบริษทัเป็นผูมี้หน้าที,จดัทาํรายงานการประชุมที,ครอบคลุมสาระสาํคญัอย่างครบถว้น 
เสนอให้ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัรับรองในวาระแรกของการประชุมครั( งต่อไป และประธานกรรมการบริษทัลงลายมือชื,อ
รับรองความถูกต้อง และจดัเก็บรายงานการประชุมที,รับรองลงนามแลว้ถือเป็นเอกสารสําคญัของบริษทั จดัจดัเก็บเอกสารผ่าน 
Google Site เพื,อความปลอดภยัขอ้มูลและการสืบคน้อา้งอิง และขอ้มูลตน้ฉบบัรูปแบบแฟ้มเอกสารจดัเก็บอยา่งนอ้ย 10 ปี  

 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามดูแลให้มีการนาํกลยุทธ์องคก์รไปปฏิบติัและรายงานผลการดาํเนินงานเทียบกบั
เป้าหมายเป็นประจาํทุกไตรมาส และใหข้อ้เสนอแนะที,เป็นประโยชน์ในการปรับแผนกลยุทธ์อย่างเหมาะสม  สาํหรับเดือนที,ไม่มี
การประชุมกรรมการจะไดรั้บทราบสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัยอ่ย (ถา้มี) อย่างต่อเนื,อง โดยจดัส่งเอกสารสรุปผล
การดาํเนินงาน ตลอดจนข่าวสารสาํคญัของบริษทัรวมถึงการปรับปรุงหลกัเกณฑ์หรือขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้งกบัตลาดหลกัทรัพยฯ์ 
และสาํนกังาน ก.ล.ต. ใหแ้ก่กรรมการบริษทั สื,อสารผา่นทางอีเมลโดยเลขานุการบริษทัเป็นผูด้าํเนินการครบถว้น 

 บริษทัมีเลขานุการบริษทัทาํหน้าที,เลขานุการคณะกรรมการบริษทั ซึ, งทาํหน้าที,ในการดาํเนินการเกี,ยวกบัการประชุม
คณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ือหุน้ รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทัที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้กาํหนดตาม
กฎหมายและระเบียบปฏิบติัต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้ง 
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3.6 การประชุมกรรมการที�ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) 
   คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญักบัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีโดยไดก้าํหนดใหมี้การประชุมระหว่างกรรมการที,ไม่
เป็นผูบ้ริหารโดยไม่มีกรรมการที,เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุม เพื,อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ แนวทางการบริหารจดัการที,
เกี,ยวกบัธุรกิจของบริษทั ความเห็นหรือขอ้เสนอแนะ รวมถึงการพฒันาดา้นต่างๆ ในปี 2563 มีการประชุมระหว่างกรรมการที,ไม่
เป็นผูบ้ริหาร 1 ครั( ง เมื,อวนัที, 15 ธนัวาคม 2563 โดยมีกรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหารเขา้ร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกนั ซึ,งประธาน
กรรมการไดส้รุปผลการประชุมและเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั เพื,อทราบและแจง้ใหแ้ก่ประธานเจา้หน้าที,บริหารทราบ
และดาํเนินการเกี,ยวกบัประเดน็ดงักล่าว 

  ตารางแสดงการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย ประจาํปี 2563 มีดงันี(  

 
ลาํดับ 

 
รายชื�อกรรมการ 

จํานวนการเข้าร่วมประชุม/จาํนวนการประชุมทัNงหมด 

กรรมการ 
บริษัท 

กรรมการ 
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
สรรหาฯ 

กรรมการ 
บริหาร 

ความเสี�ยง 

การประชุม 
โดยไม่มี 

กรรมการ 
ที�เป็นผู้บริหาร 

การเข้าร่วม 
ประชุมสามญั 

ผู้ถือหุ้น 
 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ 11/11  
(100%) 

- |/| 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 11/11 
(100%) 

6/6 
(100%) 

|/| 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

3 นายสันติ เนียมนิล 11/11 
(100%) 

6/6 
(100%) 

- - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

4 ดร.พลัลภา  เรืองรอง 11/11 
(100%) 

6/6 
(100%) 

- - 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

| พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี 11/11 
(100%) 

- |/| 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

y นายธีรเดช  จารุตั(งตรง 11/11 
(100%) 

- - |/| 
(100%) 

1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

7 นายชวลิต หวงัธาํรง/% 11/11 
(100%) 

- ~/~ 
(100%) 

- 1/1 
(100%) 

1/1 
(100%) 

8 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 11/11 
(100%) 

- - |/| 
 (100%) 

- 1/1 
(100%) 

9 นายธนัยา หวงัธาํรง 11/11 
(100%) 

- - - - 1/1 
(100%) 

10 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/~ - - - |/| 
 (100%) 

- - 

หมายเหตุ:  
/% ลาํดบัที, 7 นายชวลิต หวงัธาํรง ไดร้ับแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ตามมติที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2563 เมื,อวนัที, 20 กุมภาพนัธ์ 
2563 และเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ครั( งแรก เมื,อวนัที, 19 พฤษภาคม 2563 
/~ ลาํดบัที, 10. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ เป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ที,ไดร้ับแต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริหารความเสี,ยง และที,ปรึกษาดา้นบริหารความเสี,ยงของบริษทั 
ตั(งแต่วนัที, 10 กุมภาพนัธ์ 2557   
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3.7 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 
   เลขานุการบริษัท 
   คณะกรรมการบริษทั ตระหนักถึงความสําคญัของบทบาทหน้าที,ของเลขานุการบริษทั ซึ, งมีส่วนช่วยสนับสนุนการ
ดาํเนินงานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี ปฏิบติัถูกตอ้งตามหลกัเกณฑข์อ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั(งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการบริษทั โดยมีอาํนาจหน้าที,ปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรับผิดชอบ ความระมดัระวงั และ
ความซื,อสตัยสุ์จริต ทาํหนา้ที,ประสานงานระหว่างกรรมการบริษทัและฝ่ายจดัการ ดูแลประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ที,
เกี,ยวขอ้ง สนับสนุนให้ดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี รวมทั(งการติดตามผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการ
บริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจดัทาํและจดัเก็บเอกสารตามที,กฎหมายกาํหนด และดาํเนินการอื,นๆ ตามที,
คณะกรรมการมอบหมาย โดยไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นแบบรายงาน 56-1 และรายงาน
ประจาํปี  
 ประวัติโดยสังเขปของเลขานุการบริษัท 
 นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
 เลขานุการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี�ยง  
 วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ประวัติการฝึกอบรม  
 - Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary” โดย IOD  
 (ธ.ค.�|y%)  
 - หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. �|y%) 
 - CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit) 
 - หลกัสูตร Company Secretary Program FPCS รุ่น ��/���� สมาคมบริษทัจดทะเบียนไทย 
   หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
 - Enhancing Good Corporate Governance base on CGR Scorecard (IOD) 
 - IOD-Open House: บทบาทเลขานุการบริษทัในการส่งเสริมดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีใหก้บัองคก์ร 
 - หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น ��/���| 
 - หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น �/���� 
 - หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น |/���� 
 - หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น ��/���� 

  ในปี 2563 เลขานุการบริษทัไดเ้ขา้ร่วมสัมมนา รับฟังการชี(แจง และการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ ที,เกี,ยวขอ้ง ผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ, งจดัโดยหน่วยงานกาํกบัดูแลบริษทัจดทะเบียน เพื,อนาํมาใช้ในการปรับปรุงงานเลขานุการบริษทัและการกาํกบัดูแล
กิจการใหมี้ประสิทธิภาพเพิ,มขึ(น (รายละเอียดแสดงในหวัขอ้ 3.8.4 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษทั) 
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3.8 การประเมินผลการปฏิบัติงานและการพฒันาความรู้ 
  3.8.1 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการ 
  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้นาํผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบติัหน้าที,ของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่างๆ  เพื,อเพิ,ม
ประสิทธิผลการกํากบัดูแลของปฏิบติัของคณะกรรมการบริษทั โดยในปี 2563 คณะกรรมการกาํหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการทั(ง 2 แบบ คือ ประเมินตนเองคณะกรรมการทั(งคณะ และประเมินตนเองรายบุคคล โดยใชแ้บบประเมิน
ตนเองตามแนวทางตลาดหลกัทรัพยฯ์ เป็นเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีที,ผา่นมา ดงันี(  

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะของคณะกรรมการ (ทัNงคณะ) 
  หัวขอ้การประเมินประกอบด้วย 6 หัวข้อหลกั ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ ความรู้และ
ประสบการณ์ ความเหมาะสมกรรมการอิสระ คุณสมบติัคณะกรรมการชุดยอ่ยแต่ละคณะ (2) บทบาท หนา้ที,และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ การใหค้วามสาํคญัต่อการพิจาณากาํหนด นโยบาย วสิยัทศัน์ กลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจ ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
การทบทวนนโยบายการกาํกบัดูกิจการและการนาํไปปฏิบติั รวมถึงจรรยาบรรณธุรกิจ การประเมินผลและค่าตอบแทน (3) การ
ประชุมคณะกรรมการ การกาํหนดวาระประชุม และความพร้อมเอกสารประกอบการประชุม (4) การทาํหน้าที,ของกรรมการ และการ
มีส่วนร่วมของกรรมการ (5) ความสัมพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและ
พฒันาผูบ้ริหาร รวมถึงแผนสืบทอดตาํแหน่งระดบับริหาร โดยสรุปผลประเมินคณะกรรมการไดรั้บคะแนนเฉลี,ย (ระดบัดีเยี,ยม) คิด
เป็นร้อยละ 98.75 ดีกว่าปีที,ผ่านมา โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการมีคุณสมบติัและปฏิบติัหนา้ที,รับผิดชอบเหมาะสมการ
เขา้ร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการประชุมเป็นไปตามแนวทางการปฏิบติัที,ดีของกรรมการ และยงัคง
ติดตามความคืบหนา้แผนพฒันาผูสื้บทอดตาํแหน่งกรรมการและผูบ้ริหารอย่างต่อเนื,อง เพื,อจดัทาํโครงการพฒันาผูบ้ริหารรายบุคคล 
โดยมีกระบวนการในการประเมินดงันี(  

1) กรรมการบริษทัทาํการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง  
2) เลขานุการบริษัททาํหน้าที,รวบรวมและสรุปผลประเมินของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม เสนอต่อที,ประชุม

คณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาผลประเมินและแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงาน 
3) คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแนวทางปรับปรุงเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพการดาํเนินงานต่อไป 

 การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคล 
 หวัขอ้การประเมินประกอบดว้ย 3 หัวขอ้หลกั ไดแ้ก่  (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการ (2) การประชุม

คณะกรรมการ (3) บทบาทหนา้ที,และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ สรุปผลการประเมินกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) ไดรั้บผล
คะแนนเฉลี,ย คิดเป็นร้อยละ 96.97 ดีกว่าปีที,ผ่านมา โดยสรุปมีความเห็นว่าในการประชุมคณะกรรมการควรไดศึ้กษาเอกสารขอ้มูล
ก่อนการประชุมเพียงพอ การติดตามการดาํเนินงานของฝ่ายจดัการอย่างเหมาะสม และพฒันาเรียนรู้เพื,อเพิ,มทกัษะในการปฏิบติัหน้าที,
อยูเ่สมอ 
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 3.8.2 การประเมินผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทั(งคณะ ตามแบบ

ประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ,งแบ่งเป็น 2 ส่วน  
ส่วนที, 1. การทาํหน้าที,โดยรวมของคณะกรรมการตรวจสอบ โครงสร้างและองค์ประกอบ สภาพแวดลอ้มทั,วไปที,

สนับสนุนการทาํงาน และได้มีการปฏิบติัหน้าที,ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบตามที,ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษทั กาํหนดนโยบายจาํกดัจาํนวนบริษทัจดทะเบียนที,กรรมการแต่ละคนจะดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดไ้ม่เกิน 5 บริษทั แต่ยงัไม่มี
การกาํหนดวาระของกรรมการอิสระไวไ้ม่เกิน 9 ปี  
 ส่วนที, 2. การปฏิบติัหน้าที,เฉพาะด้านของคณะกรรมการตรวจสอบ มีการสอบทานให้บริษทัมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกตอ้งและเพียงพอเหมาะสม มีการสอบทานการควบคุมภายในและประเมินผลประสิทธิภาพการสอบทานกรณีบริษทัใช้
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ประมวลผลข้อมูลโดยผูเ้ชี,ยวชาญหน่วยงานภายนอกมาตรวจ แต่ยงัไม่มีการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายในจากผูป้ระเมินอิสระภายนอก และไม่มีเหตุการณ์ที,เกิดการไม่ปฏิบติัตามเกณฑจ์รรยาบรรณและระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานผลการประเมินตนเองคณะกรรมการตรวจสอบ ประจาํปี 256% แก่คณะกรรมการ
บริษทัเพื,อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 2/2564 เมื,อวนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ซึ, งผลประเมินสรุปว่า โดยทั,วไป
สามารถปฏิบติัหนา้ที,ตามขอบเขตอาํนาจหนา้ที,รับผดิชอบ จากการสอบทานการดาํเนินการของบริษทัไม่มีเหตุการณ์ที,ไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมายกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง โดยไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กบัรายงานของ
ผูส้อบบญัชีเพื,อเสนอต่อผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 แสดงในหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใช้แบบประเมิน
ตนเองตามที,เสนอแนะโดยตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มาใชเ้ป็นแนวทางประเมินให้เหมาะสม โดยแบบประเมินแบ่งเป็น 3 
ขอ้หลกั ไดแ้ก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบติัของคณะกรรมการฯ (2) การประชุมฯ (3) บทบาทหน้าที,และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ว่ามีโครงสร้าง
และคุณสมบติัเหมาะสม สามารถปฏิบติังานตามความรับผดิชอบที,ไดรั้บมอบหมายตามที,กาํหนดไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี,ยระดบัดีเยี,ยม 97.37 คะแนน เทียบเท่าปีที,ผ่านมา โดยไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการสรรหา
และกาํหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2563 แสดงในหวัขอ้  “รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน” 
 คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง 
 คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ได้จดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองคณะ
กรรมการบริหารความเสี,ยงตามที,ครอบคลุมถึง โครงสร้างและคุณสมบติักรรมการ การประชุม การปฏิบติัหน้าที,ของ  คณะกรรมการ
บริหารความเสี,ยง คณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตามผลการประเมินตนเองคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ที,สามารถปฏิบติังาน
ตามหนา้ที,รับผดิชอบที,ไดร้ับมอบหมายตามกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงครบถว้น ไดร้ับคะแนนเตม็ 100 คะแนน 
 ในปี 2564 มีแผนดาํเนินการปรับปรุงคู่มือบริหารความเสี,ยงตามกรอบแนวทาง COSO ERM2017 เพื,อนาํมาปรับใชเ้ป็น
แนวทางบริหารความเสี,ยงขององค์กรให้เหมาะสม โดยไดจ้ดัทาํรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประจาํปี  2563 แสดงใน
หวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง” 
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 3.8.3 การประเมินผลประธานเจ้าหน้าที�บริหารและผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบติังานของประธานเจา้หน้าที,บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประเมินผลงานประธานเจา้หน้าที,บริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูง 
ตามแบบประเมินผลการปฏิบติังานที,กาํหนดตวัชี( วดัผลงานหลกัตั(งแต่ตน้ปี โดยแบ่งเป็น การประเมินผลจากตวัชี( วดัผลงานหลกั
สัดส่วนร้อยละ 80 และการประเมินสมรรถนะสัดส่วนร้อยละ 20 ที,สอดคลอ้งกบัเป้าหมายขององคก์ร โดยคาํนึงถึงภาระหน้าที,
รับผิดชอบรายบุคคลและผลการดาํเนินงานของบริษทัภายใต้หลกัเกณฑ์ที,ชดัเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ, งไดผ้่านการพิจารณา 
กลั,นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนและนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาอนุมติัและกาํหนด
ผลตอบแทน โดยประธานกรรมการเป็นผูแ้จง้ผลการประเมินและความคิดเห็นของกรรมการให้ประธานเจา้หน้าที,บริหารรับทราบ
เพื,อการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานให้ดียิ,งขึ(นต่อไป 

  3.8.4 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษทั 
  คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนและส่งเสริมการพฒันาความรู้ใหแ้ก่กรรมการบริษทัเขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรต่างๆ ที,เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบติัหนา้ที,ของคณะกรรมการ ใหไ้ดค้วามรู้ที,ทนัต่อเหตุการณ์ นวตักรรม การบริหารจดัการแนวใหม่ ของธุรกิจที,มี
การแข่งขนัตลอดเวลาสามารถนาํความรู้มาปรับใชใ้ห้เหมาะสม โดยกาํหนดให้มีสัดส่วนการอบรมของกรรมการมากกว่าร้อยละ 75 
ของทั(งคณะ ปัจจุบนั มีกรรมการบริษทัที,เขา้รับการอบรมเกี,ยวกบับทบาทหนา้ที,ของกรรมการในหลกัสูตรกรรมการครบทุกคนไดแ้ก่ 
Director Certification Program (DCP) จาํนวน 5 คน และหลกัสูตร Directors Accreditation Program (DAP) จาํนวน 4 คน โดยมี รศ.
ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ไดเ้ขา้อบรมเกี,ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที,ประธานกรรมการ “Role of the Chairman Program” (RCP)  และ
กรรมการชุดยอ่ยไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตรที,เกี,ยวขอ้ง ไดแ้ก่ ACCP, ACPG เป็นตน้  

เพื,อใหก้รรมการทุกคนไดร้ับขอ้มูลที,เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบนั ตามแนวปฏิบติัที,ดีตามหลกัการ CG Code ฉบบัใหม่ 
โดยเลขานุการบริษทั ทาํหน้าที,ให้การสนับสนุนแนวปฏิบติัที,เกี,ยวขอ้ง ตามที,ไดร้ับจากหน่วยงานกาํกับ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และ
สาํนกังาน ก.ล.ต. ในวาระแจง้เพื,อทราบแก่คณะกรรมการในการประชุมทุกครั( งเพื,อให้กรรมการทุกคนไดรั้บขอ้มูลครบถว้น ถูกตอ้ง 
เพียงพอ อย่างเท่าเทียมกนั รวมถึงส่งเสริมให้เลขานุการบริษทัให้เข้ารับการอบรมหลกัสูตรที,เกี,ยวขอ้งกับการปฏิบติัหน้าที,อย่าง
ต่อเนื,อง ไดแ้ก่ FPCS, CRP, BRP, EMT และ ACPG ตลอดจนการเขา้ร่วมกิจกรรมสัมมนารูปแบบ Virtual Seminar ที,จดัโดยตลาด
หลกัทรัพยฯ์ สาํนกังาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย และสมาคมบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 69 

 

สรุปการเข้าร่วมอบรมหลกัสูตรที�จัดโดย IOD หรือสถาบันอื�น  
ส่วนที� 1 : กรรมการที�เข้าอบรมหลกัสูตรที�จัดโดย IOD และที�เกี�ยวข้อง ประจําปี 2563 มีดังนีN 
ลําดับ รายชื�อกรรมการ หลักสูตรการอบรม IOD และสัมมนาอื�น 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทน 

หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 18/2014 
หลกัสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 42/2018 
หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 
หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Role of the Nominating & Governance Committee (RNG) รุ่น 3/2012 

   กรรมการอิสระ หลกัสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่น 23/2008 

   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

3. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ 
กรรมการตรวจสอบ 

หลกัสูตร Audit Committee Forum: “Strategic Audit Committee: Beyond Figure and 
Compliance” (IOD) ก.ค. 2562 

     หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 80/2009 

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 17/2002 

5. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ หลกัสูตร How to Develop Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 14/2015 

    หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

6. พล.อ.ชยัวฒัน์ สทอ้นดี กรรมการอิสระ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

หลกัสูตร Nomination Director Even 1/2017: Nomination Committee Best Practice 
Guideline (IOD) 

    หลกัสูตร Director Certificate Program (DCP) รุ่น 216/2016 

7. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ 
กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 68/2008 

8. นายบญุชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี,ยง/       - หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยุทธ์องคก์ร” โดย TU-RAC 

    ประธานเจา้หน้าที,บริหาร - หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้าํเมือง รุ่น 3)  
มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 

     - หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, ��/���| 

     - การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที, 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 

     - หลักสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบันบณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

     - 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 

9. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ 
รองประธานเจา้หน้าที,บริหารสายงาน
การตลาดและขาย 

- หลกัสูตร “Micro MBA: การพฒันากลยุทธ์องคก์ร” โดย TU-RAC 
- SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื, องเล่าความยั,งยืนของ
บริษทัและแบรนด ์
-อบรมออนไลน์ “นโยบายการลดก๊าซเรือนกระจก: โอกาส ความทา้ทาย และวิธีการประเมิน: 
โดย SEC (ก.ย.-ต.ค. �|63) 

     - อบรมออนไลน์ “ปฏิบติัการ ลด–โลก–ร้อน ในสถานการณ์ Covid–19 กบั Care the Bear” 
โดย SET (ส.ค. �|63) 

   - หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 180/2013 
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ส่วนที� 2. การเข้าร่วมอบรมสัมนาของผู้บริหารและเลขานุการบริษัท ประจําปี 2563 มีดังนีN 
ลําดับ รายชื�อ หลักสูตรการอบรม 

1. นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
สายงานสนับสนุนองคก์ร 
ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

- สรุปความเขา้ใจและประเดน็หลกั TFRS for NPAEs โดย สภาวิชาชีพบญัชี (พ.ย.2563) 
- TFRS 2563 ที,น่าสนใจ :สรุปประเดน็สาํคญัที,ควรทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (พ.ย.2563) 
- หลกัสูตร “THE NEW CFO (Crisis Financial Officer)”โดย maiA (พ.ย.2563) 
- หลกัสูตร “CFO Refresher Course” โดย SET (พ.ย.2563) 
- สมัมนา “Credit Analyst จดัโดย Thai BMA (พ.ย.2563) 
-โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสมัพนัธ์ระดบัผูบ้ริหารกองทพัอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที, 15  
(ม.ค.2563) 

   - หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั(นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาํหรับนักบริหารชั(นสูง รุ่น
ที, 22 สถาบนัพระปกเกลา้ 

   - หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 โดย สภาวิชาชีพบญัชี 

2. นางสาวกมลภพพรรณ 
พวัพนัธ์สกุล 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน - หลกัสูตร “การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื,อรับมือกบั พ.ร.บ.ขอ้มลูส่วนบุคคล”  
โดยบจ.ธรรมนิติ (เม.ย.2563) 

   - หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที, 1/2558 โดย SET 

3. นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เลขานุการบริษทั - FB Live: “ติวเขม้เต็ม 100 AGM Checklist 2564”โดย TIA (ม.ค. 2564) 
- Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary”  
โดย IOD (ธ.ค.2563) 
- อบรมออนไลน์ "Cyber Security - ความเสี,ยงที,มองขา้มไม่ได"้ โดย TLCA (ต.ค.2563) 
- อบรมออนไลน์ “Enhancing Good Corporate Governance based on CGR Scorecard” IOD (ก.ย.2563) 
อบรมออนไลน์ “แนวทางการจดัทาํรายงานประจาํปีของบริษทัจดทะเบียน” โดย TLCA (ก.ย.2563) 
- SD Professional Sharing 2/2020: รายงานดา้นความย ั,งยืน "ทาํไม่ยาก" อยา่งที,คิด (ก.ย.2563) 
- สมัมนาออนไลน์ “IOD Open House 1/2020” โดย IOD (ส.ค.2563) 
- FB Live: “บทบาทเลขานุการบริษทั Beyond Regulations” โดย TLCA (มิ.ย.2563) 
-สมัมนาออนไลน์ “แนวทางการดาํเนินการตามกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล (PDPA)”  
โดย SET (พ.ค.2563) 
- อบรมออนไลน์ “การบริหารความเสี,ยง ในภาวะ Covid-19” โดย TLCA (พ.ค.2563) 

4. บุคลากรในหน่วยงาน ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกคน และ 
ผูบ้ริหารระดบักลาง 
(In-house training) 

หลกัสูตร Micro MBA PHOL โดยวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิจาก TU-RAC (ส.ค.2563) 
- การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (Strategy Formulation) 
- การดาํเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation) 
- การตลาดสมยัใหม่  
- การบญัชีและการเงินเพื,อความเป็นไปไดใ้นการดาํเนินโครงการ 
- การพฒันาธุรกิจและการนาํผลิตภณัฑเ์ขา้สู่ตลาด 

   หวัหนา้หน่วยงานบญัชี 
 
 
 

- TFRS �|y% ที,น่าสนใจ :สรุปประเดน็สาํคญัที,ควรทราบมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  โดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ย.2563) 
- สมัมนา “Credit Analyst จดัโดย Thai BMA (พ.ย.2563) 
- ความแตกต่างระหว่างการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื,อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกาํไรทางบญัชี 
ตามมาตรฐานการบญัชีที,เกี,ยวขอ้ง โดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ย.2563) 

    นกัลงทุนสมัพนัธ์ - หลกัสูตรพื(นฐานเลขานุการบริษทั Fundamentals for Corporate Secretaries โดย TLCA (พ.ย.2563)  
-อบรมออนไลน์ “การเปิดเผยขอ้มูลเพื,อวิเคราะหก์ารดาํเนินงานของบริษทั (MD&A)”  
โดย TLCA (ก.ค.2563) 
- อบรมออนไลน์ “แนวทางการจดัทาํรายงานประจาํปีของบริษทัจดทะเบียน” โดย TLCA (ก.ย.2563) 
- อบรมออนไลน์ CCC Live Forum #|/���� หวัขอ้ “เขียนข่าว PR ให้ปัง-ทาํเรื,องยาก ใหเ้ขา้ใจง่าย”  
โดย SET (ส.ค.�|y%) 
- อบรมออนไลน์ “ติวเขม้ใหเ้ตม็ 100 AGM Checklist 2563” โดย TIA (ม.ค. 2563) 

   เจา้หนา้ที,บริหารความเสี,ยง - หลกัสูตร “การบริหารความเสี,ยง COSO ERM 2017” โดย สภาวิชาชีพบญัชี (ก.ย.2563) 
- หลกัสูตร “การบริหารความเสี,ยง (ขั(น Advance) COSO ERM 2017” โดย สภาวิชาชีพบญัชี (ก.ย.2563) 
- SD Professional Sharing 2/2020: รายงานดา้นความย ั,งยืน "ทาํไม่ยาก" อยา่งที,คิด (ก.ย.2563) 
- อบรมออนไลน์ “การบริหารความเสี,ยง ในภาวะ Covid-19” โดย TLCA (พ.ค.2563) 
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หลกัปฏิบัติ 4:  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 
4.1 แผนสืบทอดตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูง 
  คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการจดัทาํแผนการสืบทอดงาน และแผนพฒันาผูบ้ริหารเพื,อสืบทอดตาํแหน่ง
ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร เพื,อเตรียมความพร้อมบุคลากรที,มีศกัยภาพสามารถดาํรงตาํแหน่งงานที,สาํคญั โดยกาํหนดเป็นตวัชี(วดั
องค์กรในปี 2563 จดัทาํแผนสืบทอดตาํแหน่งผูบ้ริหารแลว้เสร็จ อยู่ระหว่างจดัทาํแผนพฒันารายบุคคลต่อเนื,องจากปีที,ผ่านมา และ
รายงานความคืบหนา้แก่คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษทัทราบ  

1) บริษทั มีกระบวนการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานที,จะเขา้มารับหนา้ที,และความรับผดิชอบในตาํแหน่งงาน
บริหารที,สําคญัในทุกระดบัอย่างเหมาะสม โดยมีการพิจารณาปรับเลื,อนขั(นตาํแหน่งหรือปรับเงินเดือนแก่พนักงาน
กลุ่มเป้าหมายตามหลกัเกณฑที์,บริษทักาํหนด เพื,อให้มีโอกาสความกา้วหนา้ในสายอาชีพ 

2) บริษทั มีผูบ้ริหารระดับอาวุโสลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หน้าที,บริหารที,จะปฏิบติัหน้าที,แทนได้หากประธาน
เจา้หนา้ที,บริหารไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที,ได ้

4.2 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 
  บริษทั กาํหนดแนวปฏิบติัในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบติัหน้าที,กรรมการบริษทั กรณีที,มีกรรมการเขา้ใหม่ภายใน 
1 เดือนนับจากที,ได้รับการแต่งตั(ง เพื,อให้กรรมการที,เข้ารับตาํแหน่งสามารถปฏิบติัหน้าที,ได้ทนัที โดยมีเลขานุการบริษทัเป็นผู ้
ประสานงานดาํเนินการในดา้นต่างๆ ดงันี(  

1) การให้ข้อมูลเกี,ยวกับบริษัท และกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ข้อบงัคบับริษทั วตัถุประสงค์บริษทั โครงสร้าง
องคก์ร นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั และคู่มือกรรมการบริษทัจดทะเบียน เป็นตน้ 

2) การพบปะหารือกบัประธานกรรมการ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจา้หน้าที,บริหาร และ
สอบถามขอ้มูลเชิงลึกเกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั 

  ในปี 2563 ไม่มีการแต่งตั(งกรรมการใหม่จึงไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ แต่ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัมี
การสรุปเรื, องแจ้งเพื,อทราบในวาระที,เกี,ยวข้องกับแนวทางปฏิบติัตามหลกัการกํากับดูแลกิจการที,ดี และ/หรือการปรับปรุง
หลกัเกณฑ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที,กรรมการ ทั(งที,จดัออนไลนแ์ละออฟไลน ์โดยหน่วยงานกาํกบัหรือสถาบนัเกี,ยวขอ้ง 

หลกัปฏิบัติ 5:  ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมีความรับผิดชอบ 
  บริษทั ให้ความสาํคญักบัการดูแล ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ พนกังาน หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผูถื้อหุ้น 
เจา้หนี(  คู่แข่ง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ อย่างเท่าเทียมกนัตามนโยบายการพฒันาอย่างย ั,งยืน โดยคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
ปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนดเกี,ยวขอ้ง หรือตามสัญญาขอ้ตกลงร่วมกนั บริษทัมุ่งมั,นพฒันากระบวนการภายในที,มีประสิทธิภาพ
เพื,อส่งมอบสินค้าและบริการที,มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความคาดหวงัของผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตามที,กาํหนดในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื,อประโยชน์ต่อส่วนรวมและสร้างความเชื,อมั,นในระยะยาว 
 5.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย มีแนวปฏิบติัดงันี(  
� ผู้ถือหุ้น บริษทั เคารพต่อสิทธิขั(นพื(นฐานของผูถื้อหุน้ตามที,กาํหนดโดยกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั ปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกรายอยา่งเท่า

เทียมกนั การจดัให้มีช่องทางในการสื,อสารอย่างเหมาะสม มีการเปิดเผยขอ้มูลที,ถูกตอ้ง โปร่งใส และทนัเวลา มุ่งสร้างมูลคา่เพิ,ม
และผลตอบแทนแก่ผูถื้อหุ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาว  กาํหนดให้กรรมการอิสระมีหนา้ที,ผูดู้แลผูถื้อหุ้นส่วนน้อย เพื,อ
ดูแลและสอบทานการปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที, ดี ได้แก่ มาตรการป้องกันความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ ไม่นาํขอ้มูลภายในมาใชเ้พื,อประโยชน์ส่วนตน และการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื(อขายหลกัทรัพยช่์วง 1 
เดือนก่อนเผยแพร่งบการเงินแก่สาธารณชน 
โดยรายละเอียดเกี�ยวกับสิทธิของผู้ถือหุ้นแสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เวบ็ไซต์บริษทั www.pdgth.com 
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� พนักงาน บริษทั ตระหนกัวา่พนกังานเป็นทรัพยากรที,มีคุณค่า มุ่งมั,นพฒันาพนักงานให้มีความรู้ความสามารถและมีศกัยภาพในการแขง่ขนั 
มีความกา้วหนา้ในการทาํงาน มีคุณภาพชีวิตการทาํงานทดัเทียมบริษทัชั(นนาํ มีความสุขในการทาํงาน ความภาคภูมิใจ และสร้าง
ความผกูพนัต่อองคก์ร 
     จดัใหมี้การดูแลพนกังานอยา่งเท่าเทียมกนั คา่ตอบแทนในอตัราที,เหมาะสมและเป็นธรรม ตามผลการปฏิบติังานรายบุคคลและ
สอดคลอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทัและเทียบเคยีงกบัตลาดในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
     จดัสวสัดิการและความปลอดภยัของพนกังาน โดยจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ขั(นพื(นฐานตามที,กฎหมายกาํหนด ไดแ้ก่ วนั
เวลาทาํงาน วนัหยดุ วนัหยดุพกัผอ่นประจาํปี วนัลาหยดุต่างๆ รวมถึงการประกนัสงัคม กองทุนเงินทดแทน กองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 
และมีการประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับพนักงานอย่างต่อเนื,อง ตลอดจน การเตรียมความพร้อมของสถาน
ประกอบการ การดูแลสุขอาชีวอนามัยและสุขภาพของพนักงาน การปฏิบัติตามขอ้แนะนําของกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด เช่น จดัให้พนกังานทาํงานที,บา้น การประชุมแบบออนไลน์ การเวน้ระยะห่างในทุกกิจกรรม จดัสรร
หนา้กากอนามยัใหพ้นกังานสวมใส่ตลอดเวลาในที,ทาํงาน เป็นตน้  
     จดัสวสัดิการอื,นๆ นอกจากที,กฎหมายกาํหนด เช่น การตรวจสุขภาพประจาํปี ประกนัภยัสุขภาพที,ครอบคลุมการรักษาพยาบาล
ผูป่้วยนอกและผูป่้วยในและทันตกรรม การประกันชีวิตและประกนัภยัอุบติัเหตุ การรักษาพยาบาลเบื(องต้นภายในบริษัทใน
ช่วงเวลาปฏิบติังาน และเงินช่วยเหลือกต่างๆ เช่น เงินช่วยเหลือการเสียชีวิตของญาติใกลชิ้ด เงินกูย้ืมแก่พนักงานที,มีความจาํเป็น 
การสมรส การลาคลอด การอุปสมบท เป็นตน้ 
     จดักิจกรรมพนกังานสมัพนัธ์เพื,อใหมี้ความผกูพนักบัองคก์ร การประเมินความพึงพอใจของพนักงานประจาํปี ปีละ � ครั( ง และ
นาํผลประเมินไปปรับปรุงพฒันากิจกรรมอยา่งต่อเนื,อง สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั(งจากภายนอก
องคก์ร และภายในองคก์ร จดัให้มี Knowledge Sharing เพื,อแบ่งปันความรู้ที,เกี,ยวขอ้งในงาน มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพ 
     จดัใหมี้ช่องทางการรับขอ้ร้องเรียน รวมทั(งใหค้าํปรึกษา และรับฟังขอ้คิดเห็นของพนกังาน เป็นตน้ 
โดยบริษทัได้กาํหนดจรรยาบรรณพนักงาน แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เวบ็ไซต์บริษัท www.pdgth.com 
 

� ลูกค้า บริษทั มีความมุง่มั,นที,จะให้ผูใ้ชสิ้นคา้และบริการไดรั้บประโยชน์สูงสุดทั(งดา้นคุณภาพและราคาเป็นธรรม การให้ขอ้มูลขา่วสารที,
ถูกตอ้งเพียงพอและทนัต่อเหตุการณ์ การปฏิบติัตามเงื,อนไขต่างๆที,มีต่อลูกคา้อย่างเคร่งครัด มุ่งพฒันาและรักษาสัมพนัธภาพที,
ย ั,งยืน สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกคา้ ตลอดจนการจดัให้มีระบบและกระบวนการที,ให้ลูกคา้ร้องเรียนเกี,ยวกบั
คุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภยัและการบริการ การให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะเกี,ยวกบัสินคา้และบริการ เพื,อให้ลูกคา้พึงพอใจ
สูงสุด ตลอดจนการรักษาความลบัหรือขอ้มูลส่วนบุคคลของลูกคา้ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบ  
นอกจากนี(  บริษทัยงัจดัให้มีช่องทางการติดต่อกบัลูกคา้หลากหลาย เช่น การขายสินคา้ออนไลน์ผา่น www.pholonline.com การ
สื,อสารประชาสัมพันธ์นาํเสนอผลิตภณัฑ ์ความรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่านช่องทางสื,อ
ออนไลน ์ไดแ้ก ่เวบ็ไซต ์thai-safetywiki.com  Facebook Fan Page ชื,อ “PHOL” และ Line @ Application 
นอกจากนี(  บริษทัจดัใหมี้การสัมมนาใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และความรู้การใชง้านสินคา้ดา้นความปลอดภยัที,
ถูกตอ้งแก่ลูกคา้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบนัการศึกษา  
โดยบริษทักาํหนดนโยบายและการปฏิบัติที�มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เวบ็ไซต์บริษัท  
 

� คู่ค้า บริษทั มีจรรยาบรรณในการจดัซื(อจดัจา้งตามกระบวนการจดัซื(อจดัจา้งของบริษทั หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกคู่คา้และการปฏิบตัิ
ต่อคู่คา้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที,สุจริต คาํมั,นที,ให้ไวก้บัคู่คา้อย่างเคร่งครัด ยึดถือการ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้าอย่างยุติธรรม สร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์และความร่วมมือที, ดี เพื,อพัฒนาศักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการดาํเนินธุรกิจร่วมกนัในระยะยาว และมีนโยบายในการส่งมอบสินคา้ตามคุณภาพและตรงตามกาํหนดเวลา 
การดาํเนินงานของคู่คา้ตามหลกัปฏิบัติที,เป็นมาตรฐานที,ไดรั้บการยอมรับ ไดแ้ก่ การเยี,ยมชมสถานที,ประกอบการของคู่คา้ การ
จดัทาํแบบสอบถามประเมินคู่คา้อย่างสมํ,าเสมอ เพื,อยกระดบัมาตรฐานการประกอบธุรกิจด้วยความเสมอภาค และเป็นธรรม 
คาํนึงถึงประโยชนสู์งสุดและสร้างความมั,นคงและยั,งยนืระหวา่งบริษทักบัคูค่า้  
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 73 

 

        นอกจากนี(  บริษทัยงัมีการสื,อสารไปยงัคู่คา้กลุ่มเป้าหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื,อให้รับทราบและแสดงถึงความมุ่งมั,น
พฒันาองคก์รไปสู่ความมั,นคงและยั,งยืน ปฏิบติัต่อผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี และปฏิบติัตาม
นโยบายและแนวทางปฏิบัติต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น (CAC) เชิญชวนคู่คา้ที,มีเจตจาํนงเดียวกบับริษทัไดร่้วมลงนามปฏิบัติตาม
ขอ้ตกลงจริยธรรมในการใหค้วามร่วมมือป้องกนัและต่อตา้นการคอร์รัปชั,นระหว่างบริษทักบัคูค่า้ 
โดยบริษัทกาํหนดนโยบายและการปฏิบัติที�มีความรับผิดชอบต่อคู่ค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที� เว็บไซต์บริษัท 
www.pdgth.com 

� คู่แข่งทางการค้า บริษทั ปฏิบตัิตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที,สุจริต โดยยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมาย
เกี,ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบตัิที,กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่งเคร่งครัด โดยในปีที,ผ่านมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื,องที,เกี,ยวกบั
คูแ่ขง่ทางการคา้  
โดยบริษทักาํหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที�มต่ีอคู่แข่งทางการค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เวบ็ไซต์
บริษัท  

� เจ้าหนีN บริษทั รักษาคาํมั,นสัญญาและปฏิบัติตามเงื,อนไขขอ้กาํหนดของสัญญาอยา่งเคร่งครัดและหน้าที,ที,พึงมีต่อเจา้หนี(อยา่งเสมอภาค
และเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได ้หมายรวมถึง เจา้หนี(ทางธุรกิจ เจา้หนี(สถาบนัการเงินรวมถึงเจา้หนี(ค ํ(าประกนัของธนาคาร 
ทั(งในเรื,องการชาํระคืนเงินตน้และดอกเบี(ย การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินตามขอ้ตกลง และไม่ใชวิ้ธีการที,ไม่สุจริต ปกปิดขอ้มูล
หรือขอ้เท็จจริงอนัจะทาํให้เจา้หนี( เกิดความเสียหาย นอกจากนี(  บริษทัเขา้ร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของเจ้าหนี(  เพื,อสร้าง
ความสัมพนัธที์,ดีกบัเจา้หนี(  หลีกเลี,ยงสถานการณ์ที,อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ทั(งนี(  ในปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีเหตุ
ผิดนดัชาํระหนี(หรือไม่ปฏิบติัตามขอ้ตกลงแตอ่ยา่งใด 
โดยบริษัทกาํหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที�มีต่อเจ้าหนี;การค้า  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เว็บไซต์
บริษัท  

� สังคมและส่วนรวม บริษทั ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีคุณธรรมตอ่ผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งทุกฝ่ายและถือมั,นในอุดมการณ์การดาํเนินธุรกิจ โดยมุ่งสนบัสนุนกิจกรรม
เพื,อพฒันาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างประโยชน์สุขแก่สังคมส่วนรวมและสิ,งแวดลอ้ม ทั( งในสถานประกอบการ ชุมชนและ
บริเวณใกลเ้คียง ดว้ยการสร้างสรรคกิ์จกรรมเพื,อสังคมในดา้นต่างๆ การให้ความรู้ดา้นความปลอดภยั ดา้นสินคา้และบริการแก่
ลูกคา้ทั(งหน่วยงานเอกชนและภาครัฐ           
      นอกจากนี(  ยงัส่งเสริมให้พนกังานและผูเ้กี,ยวขอ้งมีส่วนร่วมในการปฏิบติัตนเป็นพลเมืองดีที,ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและ
สังคมให้เติบโตเคียงคู่กนัไปอย่างต่อเนื,อง แมก้ระทั,งในช่วงที,เกิดเหตุการณ์ภาวะวิกฤตส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั,วโลก อัน
เนื,องจากการแพร่ระบาดของเชื(อโรคไวรัสโคโรนา 2019 บริษทั ไดใ้ห้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมโดย
จดัทาํโครงการบริจาค สนับสนุนอุปกรณ์เพื,อความปลอดภยัต่อองคก์ร หน่วยงานราชการที,ขาดแคลนไดแ้ก่ กลุ่มโรงพยาบาล 
หน่วยงานสาธารณสุข และการแจกหนา้กากอนามยัในแหล่งชุมชนเพื,อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั,วไปและรณรงคใ์ห้ส่วมใส่
หนา้กากอนามยั รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารที,เป็นประโยชน์ ในเรื,องการปฏิบติัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อ
ไวรัส Covid-19 สื,อสารผา่นช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั และสื,อออนไลน ์ 
โดยบริษทักาํหนดนโยบายการปฏิบัติและความรับผิดชอบที�มต่ีอสังคม  แสดงในจรรยาบรรณธุรกิจ เปิดเผยที�เวบ็ไซต์บริษัท 

� สิ�งแวดล้อม บริษทั ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานในองคก์รตระหนักถึงความสําคญัของการใชท้รัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมและ
มุ่งเนน้พฒันาการเจริญเติบโตของบริษทัควบคูไ่ปกบัการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สภาวะแวดลอ้มที,สะอาดปลอดภยัมี
สุขอนามยัที,ดี โดยหมายรวมถึงพนักงานและผูมี้ส่วนเกี,ยวขอ้งทุกฝ่าย โดยไดก้าํหนดนโยบายดา้นสิ,งแวดลอ้มและรับมือกบัการ
เปลี,ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การหาแนวทางและวิธีการลดการใชท้รัพยากรและพลงังาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื,อ
ป้องกนัควบคุมกิจกรรมที,อาจส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน และสิ,งแวดลอ้ม เช่น การรณรงคก์ารใชพ้ลงังานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด การใช้นํ( าใช้ไฟฟ้า การคดัแยกขยะเพื,อลดมลภาวะผลกระทบสิ,งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบสารสนเทศ และ
เทคโนโลยใีนการสื,อสารมาใชใ้นการประชุมหรือการอบรมผา่นสื,ออิเล็กทรอนิกส์ เพื,อลดการใชก้ระดาษซึ, งจะช่วยลดการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด ์เป็นตน้ 
   ซึ�งถือเป็นส่วนหนึ�งของนโยบายการพัฒนาอย่างยั�งยืน แสดงไว้ในการกาํกับดแูลกิจการ และได้เปิดเผยบนเวบ็ไซต์บริษัท  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 74 

 

 ทั(งนี(  การดาํเนินงานต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียสามารถดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดใ้นรายงานความย ั,งยืน ประจาํปี 2563 ซึ,งจดัทาํขึ(น
เพื,อรายงานผลการดาํเนินงานตามแนวทางการพฒันาอย่างย ั,น ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ,งแวดลอ้ม ภายใตก้รอบการ
รายงานมาตรฐาน GRI ถือเป็นส่วนหนึ,งของรายงานนี(  ซึ, งไดเ้ผยแพร่ไวที้,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 

5.2 จริยธรรมและจรรยาบรรณธุรกจิ 
 คณะกรรมการบริษทัยดึถือจริยธรรม ความซื,อสัตย ์และความมีคุณธรรม เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจที,โปร่งใสและเป็น

ธรรม จึงได้ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษทัทุกคน ดาํเนินธุรกิจตามหลกัจริยธรรมอย่างเคร่งครัด โดย
กาํหนดคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร ถือเป็นภาระหนา้ที,ตอ้งร่วมกนัในการยดึถือเป็นหลกัปฏิบติัตามขอบเขตความ
รับผิดชอบต่อบริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน ดว้ยความซื,อสัตยสุ์จริตภายใตก้รอบกฎหมายและกฎระเบียบขอ้บงัคบัของบริษทั 
ดาํเนินธุรกิจอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ไม่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั การกระทาํนั(นไม่ขดัต่อกฎหมาย นโยบายและ
วฒันธรรมองคก์ร เป็นที,ยอมรับแก่สังคม ไม่เป็นการกระทาํให้เกิดความเสื,อมเสียชื,อเสียงภาพลกัษณ์บริษทั และไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งร้ายแรงตามที,ระบุไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจบริษทั ซึ,งไดเ้ผยแพร่ไวที้,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com 
 เพื,อเป็นการส่งเสริม สนบัสนุนให้มีสอบทาน ติดตามการปฏิบติัตามนโยบายและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 2563 ไม่มีการ
จดัอบรมเป็นกลุ่ม แต่สื,อสารขอ้มูลผ่าน Risk News เป็นรายไตรมาส รวมถึงการจดัทาํ IA News สื,อสารแก่พนกังานเพื,อสร้างการ
ตระหนกัรู้อยา่งต่อเนื,องเป็นรายไตรมาส โดยออกแบบประเมินการรับรู้ความเขา้ใจพนกังาน ไดรั้บผลประเมินจากพนักงานอยู่ใน
ระดบัดีเป็นที,น่าพอใจ แสดงให้เห็นว่าพนกังานมีความตระหนกัในนโยบายของบริษทั ทั(งนี(  ฝ่ายตรวจสอบภายในไดมี้การสอบทาน
การดาํเนินการของบริษทัในกรณีที,ไม่ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ จรรยาบรรณและระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง ไม่ปรากฎว่ามีการทาํผิดตามคู่มือ
จรรยาบรรณของบริษทั 

5.3 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม 
บริษทั ใหก้ารสนบัสนุนและเคารพตามหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน ซึ,งเป็นรากฐานของการพฒันาทรัพยากรบุคคล อนัมี

ส่วนสัมพนัธ์กบัธุรกิจในลกัษณะการเพิ,มคุณค่า และถือเป็นปัจจยัสาํคญัของธุรกิจในการสร้างมูลค่าเพิ,มแก่องคก์ร จึงไดก้าํหนด
แนวทางปฏิบติัในจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทัที,พนักงานทุกคนจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบับริษทั และติดตาม
ดูแล มิใหก้ลุ่มธุรกิจของบริษทัฯ เขา้ไปมีส่วนเกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจที,มีการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชนและปฏิบติัต่อแรงงานอย่างไม่เป็น
ธรรม ดว้ยการยอมรับหลกัปฏิบติัที,เป็นประโยชน์ต่อสงัคมส่วนรวมตามหลกัสิทธิมนุษยชนขององคก์ารสหประชาชาติ 

  บริษทั มุ่งเน้นให้การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนต้องปฏิบติัต่อกนัด้วยความ
เคารพใหเ้กียรติซึ,งกนัและกนัในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ใหค้วามสาํคญักบัการเคารพศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ ความ
เสมอภาค โดยไม่แบ่งแยก อาย ุเพศ เชื(อชาติ สญัชาติ  ศาสนา ความเชื,อ ความคิดเห็นทางการเมือง หรือความพิการ ไม่สนบัสนุนการ
บงัคบัใช้แรงงาน ต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก จดัให้มีระบบการทาํงานที,มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามยัในที,ทาํงานอย่าง
เหมาะสม เพื,อความปลอดภัยจากอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นทั(งจากอุบติัเหตุและโรคภยั การจ้างงานที,เป็นธรรม ค่าตอบแทนและ
สวสัดิการที,เหมาะสม  ส่งเสริมให้พนักงานมีดุลยภาพในการใช้ชีวิตการทาํงานและส่วนตวัโดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ส่งเสริมให้พนกังานมีโอกาสบาํเพญ็ประโยชน์เพื,อสังคมส่วนรวม จดัให้มีกระบวนการร้องเรียนอยา่งเหมาะสม และ ผูบ้ริหารและ
พนักงานของบริษทัฯ ตอ้งไม่กระทาํการใดๆ ที,เป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา หรือการ
กระทาํต่อผูอื้,นบนพื(นฐานของสิทธิมนุษยชน 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 75 

 

5.4 การไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลขิสิทธิa 
  บริษทั มีนโยบายและแนวปฏิบติัเกี,ยวกับการไม่ล่วงละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ�  โดยกําหนดไวใ้น
จรรยาบรรณธุรกิจ บริษทัจะดาํเนินธุรกิจดว้ยการไม่ล่วงละเมิดและให้การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญาหรือลิขสิทธิ� ผูอื้,น ขอ้มูลเชิง
พาณิชยอ์นัถือว่าเป็น “ความลบัทางการคา้” อนัจะก่อให้เกิดผลเสียหายต่อบริษทั ส่งเสริมให้พนกังานของบริษทัให้ความเคารพและ
ไม่ละเมิดต่อสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น ผลงานที,เกิดจากการปฏิบติัหน้าที,ในสถานะพนกังานถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญาของ
บริษทั เมื,อพน้สภาพการเป็นพนกังานจะตอ้งส่งมอบทรัพยสิ์นทางปัญญานั(นให้แก่บริษทัฯ ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลรูปแบบใดๆ ก็ตาม 
รวมถึงคอมพวิเตอร์ที,ใชง้านของบริษทั ตอ้งใชซ้อฟแวร์ที,ไดร้ับอนุญาตจากเจา้ของลิขสิทธิ�  และเฉพาะที,ไดรั้บอนุญาตให้ใชใ้นงาน
ของบริษทัเท่านั(น ท ั(งนี(  เพื,อป้องกนัการละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญา 

หลกัปฏิบัติ 6:  ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในที�เหมาะสม 
6.1 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี�ยง  
   คณะกรรมการบริษทั กาํกับดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในที,มีประสิทธิภาพเหมาะสม โดยมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบดว้ยกรรมการอิสระจาํนวน % ท่าน ซึ,งมีคุณสมบติัและหนา้ที,ตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มีขอบเขตหน้าที,และความรับผิดชอบในการสอบทานงบ
การเงิน การเปิดเผยขอ้มูลในรายงานทางการเงิน รายการที,มีความเกี,ยวโยงกนัหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระหว่างกนัของ
บริษทักบับริษทัยอ่ย ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้น มีการกาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเสี,ยงที,เหมาะสม และมอบหมาย
ให้คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงทาํหน้าที,ในการพิจารณา ระบุความเสี,ยง ประเมินความเสี,ยง โอกาสที,จะเกิด เพื,อจดัลาํดบัความ
เสี,ยงและวิธีจดัการความเสี,ยงที,เหมาะสม 

   (รายละเอียดการดูแลให้มีระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยงที,เหมาะสม แสดงในหัวขอ้   “การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี,ยง”) 

6.2 การจัดทํารายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัในเรื,องการจดัการเกี,ยวกับความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ของผูที้,เกี,ยวข้อง ที,

กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนจะตอ้งรายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบ
เป็นประจาํปีทุกปี ปีละ 1 ครั( ง โดยกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั ดงันี(  

• บริษทัมีโครงสร้างการถือหุ้นที,ชดัเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขวก้บัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ จึงไม่ทาํให้เกิดความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ, ง โดยได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษทัและบริษทัย่อยไวใ้นแบบแสดง
รายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี (แบบ 56-2) อย่างละเอียด รวมถึงการเปิดเผยการถือหลกัทรัพย์
ของคณะกรรมการบริษทัอยา่งครบถว้น 

• มีการแบ่งแยกหนา้ที,ความรับผดิชอบอยา่งชดัเจนระหว่างคณะกรรมการบริษทั กรรมการบริหาร ผูบ้ริหารระดบัสูง/ฝ่าย
จดัการ และผูถื้อหุ้น จึงทาํใหป้ราศจากการกา้วก่ายหนา้ที,ความรับผิดชอบ ในกรณีที,กรรมการบริษทั หรือผูบ้ริหารคนใด
คนหนึ, งมีส่วนไดเ้สีย กับผลประโยชน์ในเรื,องที,กาํลงัพิจารณา ผูมี้ส่วนไดเ้สียนั(นก็จะไม่เขา้ร่วมประชุม  หรืองดออก
เสียง เพื,อให้การตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั และผูบ้ริหารเป็นไปอยา่งยุติธรรมเพื,อประโยชน์ของผูถื้อหุ้นอย่าง
แทจ้ริง 

• กาํหนดนโยบายการกาํกับดูแลและการใช้ขอ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบัพนกังานอย่างเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกําหนดโทษชดัเจน กรณีที,ผูบ้ริหารหรือพนักงานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผยต่อสาธารณะหรือ
นาํไปใชป้ระโยชนส่์วนตน 
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• กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื,องความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนั/รายการระหว่าง
กนั เพื,อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทาํรายการที,ตอ้งผ่านการกลั,นกรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และดูแลให้
มีการปฏิบติัเป็นไปตามหลกัเกณฑที์,หน่วยงานกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

• กาํหนดใหก้รรมการ  ผูบ้ริหาร หรือพนกังานที,มีผลประโยชน์เกี,ยวขอ้งกบัธุรกรรมของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย  ตอ้งไม่มี
ส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติัธุรกรรมดงักล่าว และใหก้ารกาํหนดราคาเป็นไปอยา่งเหมาะสมยติุธรรมตามเงื,อนไข
การคา้ทั,วไปเสมือนการทาํรายการกบับคุคลทั,วไป 

• กาํหนดให้มีการนาํเสนอรายการที,เกี,ยวโยงกนัต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื,อพิจารณาให้ความเห็นก่อนนาํเสนอขอ
อนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและหลกัเกณฑที์,หน่วยงานกาํกบัตลาดทุนกาํหนด 

• จรรยาบรรณบริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติัเพิ,มเติมสาํหรับการหา้มพนกังานใชท้รัพยสิ์นของบริษทั หรือใช้เวลาทาํงานใน
การคน้หาขอ้มูล ติดต่อ หรือซื(อขายหลกัทรัพยอ์ยา่งเป็นประจาํ เพื,อประโยชน์สาํหรับตนเอง หรือบุคคลอื,นโดยไม่มีเหตุ
อนัควร และไม่เป็นไปเพื,อประโยชน์ของบริษทั 

• พนกังาน และครอบครัว ตอ้งไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัต่อผลประโยชน์ของบริษทัไม่ว่าจะเกิดจากการติดต่อกบัผู ้
ที,เกี,ยวขอ้งทางการคา้ของบริษทั เช่น คู่คา้ ลูกคา้ คู่แข่งขนั หรือจากการใชโ้อกาส หรือ ขอ้มูลที,ไดจ้ากการเป็นพนกังาน
ในการหาประโยชนส่์วนตน และในเรื,องการทาํธุรกิจที,แข่งขนักบับริษทัหรือการทาํงานอื,นหรือนอกเหนือจากงานของ
บริษทัซึ,งส่งผลกระทบต่อการปฏิบติังานของพนกังาน 

• ละเวน้หรือหลีกเลี,ยง การแสดงความคิดเห็นต่อบุคคลภายนอก หรือ สื,อมวลชนในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบับริษทัโดยตนเอง
ไม่มีอาํนาจหนา้ที,หรือเรื,องอื,นใดที,อาจกระทบกระเทือนต่อชื,อเสียง และการดาํเนินงานของบริษทั 

  ทั(งนี(  บริษทัไดเ้ผยแพร่นโยบายการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ที,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  

ในปี 2563 บริษทัไม่มีการปฏิบติัที,ฝ่าฝืนหรือไม่มีการทาํรายการที,มีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ดงักล่าว 

6.3 การจัดทํารายงานการถือหลกัทรัพย์และการเปลี�ยนแปลงการถือหลกัทรัพย์ของบริษัท 
  คณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดหลกัเกณฑ์การจดัทาํและเปิดเผยรายงานการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร
ของบริษทั ให้สอดคลอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2559 (ฉบบัที, 5) และประกาศสํานกังาน 
ก.ล.ต. โดย กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนที,ถือหลกัทรัพย ์หรือสญัญาซื(อขายล่วงหน้า รวมถึง
จาํนวนหลกัทรัพยท์ี,ถือครองของบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้งตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ (คู่สมรสหรือผูที้,อยูกิ่นดว้ยกนัฉนั
สามีภริยา บุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลที,ซึ,งตนเองและคู่สมรสหรือบุตรฯ ถือหุน้รวมกนัเกินร้อยละ 30 ของจาํนวนสิทธิ
ออกเสียงทั(งหมด) มีหน้าที,ในการรายงานการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื(อขายล่วงหน้าในระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสาํนกังาน
ก.ล.ต. ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที,มีการซื(อ ขาย โอน หรือรับโอนหลกัทรัพยฯ์  
  ทั(งนี(  กาํหนดให้เลขานุการบริษทัรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยต่์อประธานกรรมการบริษทั และประธาน
กรรมการตรวจสอบทราบภายใน 3 วนัทาํการนับแต่วนัที,บริษทัได้รับรายงานนั(น นอกจากนี(  จดัทาํรายงานสรุปการถือครอง
หลกัทรัพยข์องบริษทัใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัทราบเป็นรายไตรมาส พร้อมทั(งเก็บรักษารายงานการถือหลกัทรัพยด์งักล่าวเพื,อการ
ตรวจสอบและอา้งอิง  
  ในปี 2563 ไม่มีการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหารที,มีนยัสาํคญั โดยรายละเอียดขอ้มูลรายงาน
การเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์องกรรมการและผูบ้ริหาร แสดงในหวัขอ้ “ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถ้ือหุน้” 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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6.4 การจัดทํารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลที�มีความเกี�ยวข้อง 
 คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการ ผูบ้ริหาร (ตามคาํนิยมผูบ้ริหารสี,รายแรกของสํานกังาน ก.ล.ต. และตลาด
หลกัทรัพยฯ์) บุคคลที,มีความเกี,ยวข้อง ดาํเนินการตาม พรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยฯ์ และประกาศคณะกรรมการกาํกับ
ตลาดทุน ว่าดว้ยเรื,องการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งจดัทาํและส่งแบบรายงานการมีส่วนไดเ้สียของตน
หรือบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง และใหป้ฏิบติัตามนโยบายการมีส่วนไดเ้สียที,บริษทักาํหนด  โดยเลขานุการบริษทัเป็นผูจ้ดัเก็บและส่ง
สาํเนาใหป้ระธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการตรวจสอบรับทราบ และสรุปรายงานการมีส่วนไดเ้สียที,มีการเปลี,ยนแปลง
ให้ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบ ถือเป็นการติดตามให้กรรมการและผูบ้ริหารปฏิบติัหน้าที,ดว้ยความซื,อสัตยสุ์จริต โดยมี
หลกัเกณฑ์และวธีิการรายงาน ดงันี(  

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

ยื,นแบบรายงานใหม่หากไม่มีการเปลี,ยนแปลงขอ้มูลการมีส่วนไดเ้สีย 
• นอกจากนี(  ยงัไดก้าํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน์เป็นประจาํทุก

ปีภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหว่างปีให้รายงานเป็นกรณี (เพิ,มเติม) 

6.5 มาตรการรายการระหว่างกนั 
   คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมติัมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการเกี,ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื,อให้ปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ 
   โดยรายละเอียดมาตรการขั(นตอนการทาํรายการระหว่างกัน และรายการที,เกี,ยวโยงหรือรายการระหว่างกันแสดง
ในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั” 

6.6 การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน  
 บริษทั ไดก้าํหนดนโยบายการดูแลการใช้ขอ้มูลภายในและการซื(อขายหลกัทรัพย ์ที,ครอบคลุมถึงบุคคลที,เกี,ยวขอ้งหรือผู ้

เขา้ถึงขอ้มูลภายใน ทั(งนี(  สอดคลอ้งกบัพ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 5) พ.ศ. 2559 เกี,ยวกบัการซื(อขายหลกัทรัพย์
โดยใชข้อ้มูลภายใน และประกาศสาํนกังาน ก.ล.ต. เกี,ยวกบัการจดัทาํรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละสัญญาซื(อขาย
ล่วงหนา้ของกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี ผูท้าํแผน และผูบ้ริหารแผนของบริษทัฯ บริษทัไดก้าํหนดแนวปฏิบติั ดงันี(  

1. กาํหนดให ้กรรมการ และผูบ้ริหารตามนิยาม ก.ล.ต. ที,มีหน้าที,ตอ้งจดัทาํรายงานการเปลี,ยนแปลงการถือหลกัทรัพยข์อง
ตนเอง (รวมถึงคู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ) ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัที,มีการซื(อ ขาย โอน หรือรับโอน
หลกัทรัพย ์ตามพ.ร.บ.หลกัทรัพยฯ์ มาตรา 59 ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามวธีิการที,สาํนกังานกาํหนด และแจง้แก่เลขานุการ
บริษทัทราบ  

2. กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัที,รับทราบขอ้มูลภายในของบริษทัตอ้งรักษาความลบัและห้ามนาํขอ้มูลนั(น
ไปเปิดเผย หรือแสวงหาประโยชน์ด้วยการซื(อขายหลกัทรัพยแ์ก่ตนเอง หรือเพื,อประโยชน์แก่บุคคลอื,นใดทั(งโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่วา่จะไดรั้บผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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3. ห้ามมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานหรือบุคคลที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายในทาํการซื(อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัใน
ช่วงเวลา 30 วนั (Blackout Period) ก่อนที,งบการเงินประจาํรายไตรมาสและประจาํปี หรือขอ้มูลภายในนั(นจะเปิดเผยต่อ
สาธารณชน และในช่วงเวลา 24 ชั,วโมง ภายหลงัจากที,งบการเงินหรือขอ้มูลภายในของบริษทัไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชน 
และไดมี้การแจง้ขอ้มูลสารสนเทศแก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ลว้ และช่วงเวลาอื,นที,บริษทัฯ จะกาํหนดเป็นครั(งคราว 

4. ห้ามมิให ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัหรือบุคคลที,เกี,ยวขอ้งกบัขอ้มูลภายใน และพนกังานที,ลาออกแลว้ 
เปิดเผยขอ้มูลภายใน หรือความลบัของบริษทั ตลอดจนข้อมูลความลบัของคู่คา้ของบริษทัฯ ที,ตนไดร้ับทราบจากการ
ปฏิบติัหนา้ที,ไปใชป้ระโยชน์ใหแ้ก่บุคคลภายนอก หรือบริษทัอื,นที,ตนเองเป็นผูถื้อหุน้ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน
และลูกจา้ง แม้ว่าการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะไม่ทาํให้เกิดผลเสียหายแก่บริษทัและคู่คา้ของบริษทัก็ตาม เวน้แต่เป็น
ขอ้มูลที,ตอ้งเปิดเผยตามที,กฎหมายกาํหนด 

5. การรักษาความปลอดภยัของขอ้มูลในระบบสารสนเทศ โดยบริษทัควบคุม และ/หรือ ป้องกนัการเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทั
จากบุคคลภายนอก และกาํหนดสิทธิในการเข้าถึงขอ้มูลให้กับพนักงานในระดบัต่างๆ ตามอาํนาจหน้าที,และความ
รับผิดชอบ 

  ทั(งนี(  เลขานุการบริษทัฯ มีการสื,อสารภายในองคก์รแจง้เตือนใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน รับทราบช่วง
กาํหนดเวลาหา้มซื(อขายหลกัทรัพยล่์วงหนา้ 30 วนั (Blackout Period) ก่อนเปิดเผยงบการเงินประจาํไตรมาสและประจาํปีทุกครั( ง 
  บริษทั ไดก้าํหนดบทลงโทษทางวนิยัไวใ้นขอ้บงัคบัการทาํงานของบริษทัอย่างชดัเจน โดยจะพิจารณาลงโทษทางวินยัตาม
ควรแก่กรณี โดยไดเ้ผยแพร่นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายในและการซื(อขายหลกัทรัพยที์,เวบ็ไซตข์องบริษทั 

6.7 การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั�น 
  คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งสุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ยดึมั,นการดาํเนินธุรกิจโดย
ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั,น ได้อนุมติันโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น โดยห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน
สนบัสนุนการทุจริตคอร์รัปชั,น หรือยอมรับการคอร์รัปชั,นทุกรูปแบบทั(งทางตรงและทางออ้ม และทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่าง
สมํ,าเสมอให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและความเสี,ยงดา้นคอร์รัปชั,น เพื,อสามารถกาํหนดมาตรการป้องกนัและตอบสนองต่อ
ความเสี,ยงดงักล่าวให้อยูใ่นระดบัที,ไดย้อมรับได ้บริษทัไดป้ระกาศนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น และสื,อสารต่อคู่คา้ ลูกค้า 
และผูที้,เกี,ยวขอ้งทางธุรกิจ เพื,อแสดงถึงความมุงมั,นในการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทั  พร้อมทั(ง ขอความร่วมมือในการ
ปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าว นอกจากนี(  ไดจ้ดัทาํแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นซึ,งไดผ้า่นการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทัและประกาศเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื,อใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และผูที้,เกี,ยวขอ้งไดน้าํไปปฏิบติัในทิศทางเดียวกนั 
และกาํหนดช่องทางขอบเขตการแจง้เบาะแสขอ้ร้องเรียน รวมถึงกลไกคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ 
โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (ตามที,ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหวัขอ้  “การแจง้เบาะแสและขอ้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ) 
นโยบาย: 
“ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดาํเนินการสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั�น หรือยอมรับการคอร์รัปชั�นใน
ทุกรูปแบบทั;งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื�นที�บริษัทมีอาํนาจในการควบคุม
ไม่ว่ากรณีใดๆ  และต้องปฏิบติัตามมาตรการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชั�นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มโีครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบ
การบริหารความเสี�ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื�อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั�นภายใน
องค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกาํหนดในการดาํเนินการเพื�อให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ 
ข้อบงัคับ และข้อกาํหนดของกฎหมาย” 
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  บริษทั มีความมุ่งมั,นดาํเนินการตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นอยา่งต่อเนื,อง โดยบริษทัไดรั้บการรับรองการ
ต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ครั( งที, 1 เมื,อวนัที, 5 สิงหาคม 2562 ใบรับรองดงักล่าวจะมี
อาย ุ3 ปี นบัจากวนัที,มีมติรับรอง ซึ,งจะครบกาํหนดในเดือนสิงหาคม 2565   
  ทั(งนี(  บริษทัไดก้าํหนดมาตรการป้องกนั และตอบสนองกรณีเกิดการทุจริตคอร์รัปชั,น การบริหารจดัการความเสี,ยงและ
สอบทานมาตรการควบคุมภายในที,มีอยูใ่หเ้หมาะสม ตลอดจนกลไกการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน และมีการติดตามและรายงาน
ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส สามารถศึกษารายละเอียดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั,นและขอ้มูลเพิ,มเติมไดที้,หนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com 
 โดยบริษทัมีการดาํเนินการที,สนบัสนุนมาตรการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นโดยสรุป ดงันี(  

1. คณะกรรมการบริษทัมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นประจาํทุกปี  
2. การประเมิน ทบทวนความเสี,ยงดา้นคอร์รัปชั,นอยา่งสมํ,าเสมอ กาํหนดมาตรการเพื,อลดความเสี,ยงหากการควบคุมภายใน

ที,มีอยูไ่ม่เพียงพอ และปฏิบติัให้สอดคลอ้งตามคู่มือบริหารความเสี,ยงดา้นการทุจริตและคอร์รัปชั,น 
3. บริษทั มีการสื,อสารเกี,ยวกบันโยบายการต่อตา้นทจุริตคอร์รัปชั,นทั(งภายในและภายนอก โดยมี 

� การสื,อสารภายใน ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนให้รับทราบและถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ผ่านช่อง
ทางการสื,อสารภายในองค์กรทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง จดัทาํวารสาร Risk News ประจาํไตรมาส และติดบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์  

� การสื,อสารภายนอก มีการสื,อสารนโยบายการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น หนงัสือแจง้แก่ลูกคา้ คู่คา้ เรื,อง งดรับและให้
ของขวญั ของกาํนลัในรูปแบบใดๆ และไดเ้ผยแพร่ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์บริษทัให้แก่ผูที้,ทาํธุรกิจกบับริษทัและบริษทั
ย่อย ไดแ้ก่ ลูกคา้     คู่ค้า ผูจ้าํหน่ายโดยตรงและทางออ้ม ตลอดจน คู่คา้ทั(งในประเทศและต่างประเทศ ไดรั้บทราบ
นโยบายดงักล่าว รวมถึง การขอความร่วมมือจากคู่คา้เพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นโดยการลงนามใน
เอกสารขอ้ตกลงจริยธรรม 

หลกัปฏิบัติ 7:  รักษาความน่าเชื�อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมการบริษทั รับผิดชอบในการดูแลให้ระบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลต่างๆ ถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัที,เกี,ยวขอ้ง ตลอดจน ติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน 
และกลไกอื,นที,สามารถแกไ้ขปัญหาได ้ภายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

7.1 การรายงานการปฏิบัติหน้าที�คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงความสาํคญัของการจดัทาํรายงานต่างๆ เพื,อนาํส่งแก่หน่วยงานกาํกบัดูแลที,เกี,ยวขอ้ง
และเผยแพร่ขอ้มูลที,ถูกตอ้ง ครบถว้น ต่อสาธารณชนอย่างเท่าเทียมกนั โดยมีการจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานและเหตุการณ์
สาํคญัในรอบปีให้แก่ผูถื้อหุน้ไดร้ับทราบ รับผิดชอบต่อการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที,ประเมินโดยฝ่าย
บริหาร โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานและแสดงความเห็นก่อนที,จะนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื,ออนุมติั 
สาํหรับการรับรองความถูกตอ้งของรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัย่อย ให้มีการจดัทาํตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
นโยบายบญัชีที,เหมาะสม ใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ รวมทั(งการรายงานขอ้มูลสาํคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ, งการเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัที,เป็นอิสระและแสดงความเห็นอย่างไม่มี
เงื,อนไขต่องบการเงินของบริษทั ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษทัได้ทาํรายงานความ
รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี ควบคู่กับรายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทั(งนี(  ได้รวบรวม 
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รายงานการปฏิบติังานของของคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ เสนอต่อผูถ้ือหุ้นแสดงไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี และ
รายงานประจาํปี พร้อมทั(งรายงานความยั,งยนืขององคก์ร 
 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญัในการเปิดเผยขอ้มูลที,สําคญัแก่ผูถื้อหุ้น และผูล้งทุนอย่างครบถว้น เพียงพอและ
ทนัเวลา เพื,อให้มั,นใจไดว้า่บุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ย่างเท่าเทียมกนั ไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลและสารสนเทศของ
บริษทัที,มีขอบเขตและกระบวนการเปิดเผยและการสื,อสารกบัผูล้งทุนที,ชดัเจน โดยมอบหมายให้ประธานเจา้หน้าที,บริหาร ผูบ้ริหาร
สูงสุดด้านการเงินหรือผูด้าํรงตําแหน่ง CFO หรือบุคคลที,ได้รับมอบหมายจากประธานเจ้าหน้าที,บริหาร (หมายถึง “นักลงทุน
สัมพนัธ์”) เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและผูเ้กี,ยวขอ้ง โดยขอ้มูลที,มีสาระสําคญัทั(งขอ้มูลทางการเงินและไม่ใช่
ขอ้มูลทางการเงิน ไดแ้ก่ การรายงานทางการเงินรายไตรมาส คาํอธิบายและวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่าย
จดัการ (MD&A) และเอกสารข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) หรือข้อมูลอื,นที,สําคญัของบริษทั ที,อาจมีผลกระทบต่อราคา
หลกัทรัพยข์องบริษทั และมีผลต่อการตดัสินใจของผูถื้อหุน้และนกัลงทุนทั,วไป 

  ในปี 2563 บริษทัไดเ้ปิดเผยงบการเงินทุกรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี ทั(งภาษาไทยและองักฤษ ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ และสามารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ของบริษทัได ้โดยงบการเงินของบริษทัไดร้ับการรับรองแบบไม่มี
เงื,อนไข และนําส่งงบการเงินต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ตรงต่อเวลาและไม่ถูกสั,งแกไ้ขงบการเงิน และไม่ไดรั้บแจง้การดาํเนินการอนัเนื,องจากการเปิดเผยขอ้มูลไม่
เป็นไปตามขอ้กาํหนดแต่อยา่งใด  
 ผู้ถือหุ้น 
 บริษทัจดัให้มีนักลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) ทาํหน้าที,ติดต่อสื,อสารกับผูถ้ือหุ้น นักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบนัและนกัวเิคราะห ์การให้ขอ้มูลหรือเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั ตามเหตุการณ์ ตามรอบระยะเวลาบญัชี ไดแ้ก่ Press Release ผล
การดาํเนินงาน คาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ รวมถึงการตอบคาํถามผา่นช่องทางต่างๆ เพื,อให้ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มได้
รับรู้ขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั โดยสรุปกิจกรรมในปี 2563 ไดแ้ก่ 

• จดัทาํสรุปขอ้มูลบริษทั Company Snapshot เป็นรายไตรมาส “โครงการ mai Company Snapshot” โดยตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็เอไอ (จาํนวน 4 ครั( ง) 

• เผยแพร่ข่าวประชาสัมพนัธ์ (Press Release) ความเคลื,อนไหวทางธุรกิจ ผลการดาํเนินงาน และภาพข่าวกิจกรรมของ
บริษทัผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทัและสื,อมวลชน (จาํนวน � ครั( ง) 

• การดูแลผูถ้ือหุ้นที,มาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ในสถานะการณ์ Covid-19 (จาํนวน 1 ครั( ง) 
• การประชุมทางโทรศพัท ์การพบปะนกัวิเคราะห์ การเยี,ยมชมกิจการ - ไม่มี 
 ติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ไดที้,  

 เลขที, 1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โทรศพัท:์ 0-2791-0111 ต่อ 206   
 โทรสาร: 0-2791-0100 หรือ อีเมล: ir@pdgth.com หรือเวบ็ไซต ์www.pdgth.com  

 โดย คณะกรรมการไดก้าํหนดจรรยาบรรณนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื,อใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่า
เทียมกนั และการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส” ซึ,งไดร้ะบุไวที้,เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หมวดนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
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 พนักงาน 
 พนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยจะไดรั้บขอ้มูลข่าวสารโดยเท่าเทียมกนัผ่านช่องทางการสื,อสารรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ 

อีเมลผ่านระบบอินทราเน็ต ขอ้มูลส่วนกลางหรือบอร์ดประชาสัมพนัธ์ นอกจากนี(  บริษทัไดเ้พิ,มช่องทางการสื,อสารผ่านแอปพลิเค
ชนั Line กลุ่มโดยมีผูบ้ริหารระดบัสูงและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อย เพื,อเป็นอีกหนึ,งช่องทางในการแจง้ข่าวสารต่างๆ ของ
บริษทัให้พนกังานทราบ ไดแ้ก่ ข่าวกิจกรรมโครงการต่างๆบริษทั ขอ้มูลสวสัดิการต่างๆ ข่าวสารดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั 
อพัเดตข่าวสารขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้ง เช่น สิทธิประโยชน์ ข่าวประกนัสงัคม ข่าวดา้นภาษี เป็นตน้  

7.2 การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิด 
   นอกจากกาํหนดให้คณะกรรมการอิสระ ดูแลผลประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้เสียแลว้ บริษทัยงัจดัให้มีช่องทางการแจ้ง
เบาะแส รับเรื,องร้องเรียน ขอ้เสนอแนะเรื,องสาํคญัอื,นๆ หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ผ่านช่องทางดงันี(  

 ช่องทาง อเีมล 

1. ทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ คณะกรรมการบริษทั board@pdgth.com 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ind_dir@pdgth.com 
 เลขานุการบริษทั cs@pdgth.com 
 หรือ ส่งผ่านช่องทางเวบ็ไซต์:  www.pdgth.com/ir_index.php 
2.ส่งทางไปรษณียถึ์ง คณะกรรมการตรวจสอบ (ผา่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน) 
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน)  1/11 หมู่ 3 ถ.ลาํลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี 

12150 โทร. 02-791 0111  Fax: 02-791 0100 

ในกรณีที,ผูมี้ส่วนไดเ้สียตอ้งการติดต่อคณะกรรมการบริษทัโดยตรง (ไม่ผ่านฝ่ายบริหาร) เพื,อแจง้เบาะแส หรือขอ้ร้องเรียน 
หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ รายงานการทุจริต การทาํผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ ที,เกี,ยวข้องกับผูบ้ริหารระดับสูง รวมถึง
ขอ้เสนอแนะต่างๆ สามารถส่งจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ โดยตรงที, คณะกรรมการบริษทั: board@pdgth.com 

 และกรณีหากมีขอ้สงสัยเกี,ยวกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั,น สามารถสอบถาม
เพิ,มเติมไดท้างอีเมล ถึงเลขานุการบริษทั: cs@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 151) หรือ ถึงผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน: 
ia@pdgth.com โทร.02-7910111 (ต่อ 115) 
 กระบวนการรับข้อร้องเรียน บริษทัดาํเนินการตามกระบวนการดงันี(  

1) พนักงานหรือผูมี้ส่วนไดเ้สีย แจง้เบาะแส ขอ้ร้องเรียน หรือเสนอแนะความเห็นผ่านช่องทางที,กาํหนด โดยขอ้มูลถือเป็น
ความลบั ซึ, งบริษทัมีมาตรการคุ้มครองผูแ้จง้เบาะแส ข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ ตามที,ระบุในนโยบายและ
แนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น และ/หรือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษทั 

2) ฝ่ายตรวจสอบภายใน:  รับขอ้ร้องเรียน และดาํเนินการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม “คู่มือบริหารจดัการขอ้ร้องเรียน” โดยแบ่ง
ขอ้ร้องเรียนเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) เกี,ยวกบัการทุจริต 
2) เกี,ยวกบัการกระทาํที,ฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย/ขอ้บงัคบั/ระเบยีบของบริษทั 
3) เกี,ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม/จรรยาบรรณ ฝ่าฝืนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกันและต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั,นของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
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3) ขั(นตอน ดาํเนินการ: ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงเบื(องตน้ แสวงหาขอ้มูลเพิ,มเติมที,น่าเชื,อถือในเรื,องร้องเรียนดงักล่าว ในกรณี
พบว่ามีความผิดเกิดขึ(นจริงให้นําเสนอพิจารณาตามระดับความผิดในแต่ละประเภท ได้แก่ ระดับพนักงาน-โดยฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย/์กฎหมาย ระดบัผูบ้ริหาร-โดยคณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบ หากในกรณีที,ผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายในหรือพนกังานฝ่าย เป็นผูถู้กร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบจะแต่งตั(งคณะกรรมการเพื,อสอบขอ้เทจ็จริง 
ระดบัประธานเจา้หน้าที,บริหารหรือกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั หรือจะแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบสอบ
ขอ้เทจ็จริงตามความเหมาะสม ตามลาํดบัขั(น 

4) การติดตามประเมินผล: โดยพิจารณาผ่านคณะกรรมการพิจารณาขอ้ร้องเรียน จนหาขอ้ยุติเรื,องหรือแนวทางแกไ้ขเรียบร้อย
แลว้ และแจง้กลบัผูร้้องเรียนทราบ ภายในเวลา 7 วนัทาํการ หลงัจากไดข้อ้ยุติแลว้ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในจดัทาํสรุป
รายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นรายไตรมาส 

 ทั(งนี(  บริษทัไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผา่นช่องทางที,กาํหนด โดยในปี 2563 บริษทัไม่พบ
เหตุการณ์ และบ่งชี( เรื,องการทุจริตคอร์รัปชั,นดงักล่าว 

7.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร 
 บริษทั ตระหนักถึงความสําคญัในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสาร ที,เป็นปัจจยัสําคญัช่วยส่งเสริมการ
ดาํเนินธุรกิจและเพิ,มประสิทธิภาพการทาํงาน เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของพนกังานทุกคนตอ้งปฏิบติัตามภายใตข้อ้บงัคบัของ
กฎหมาย และนโยบายความมั,นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ เป็นกรอบแนวทางดาํเนินงานเพื,อยกระดบัมาตรฐานรักษาความ
มั,นคงปลอดภยัให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล ISO/IEC27001 มีเนื(อหาครอบคลุมเรื,องต่างๆ ไดแ้ก่ ความปลอดภยัการใช้งานที,
ยอมรับได ้การเขา้ถึงระบบสารสนเทศ การเขา้ถึงระบบเครือข่ายและแม่ข่าย การควบคุมการเขา้ถึงระบบ ความปลอดภยัการสาํรอง
ขอ้มูล และการเขา้ถึงโปรแกรมประยกุตห์รือแอพพลิเคชั,นต่างๆ ที,ใชใ้นการปฏิบติังาน 

 พนักงานทุกคนมีหน้าที,รับผิดชอบในการปกป้องและดูแลรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสารที,อยู่ใน
ความครอบครอง ให้พน้จากการถูกล่วงละเมิด ไม่ให้ถูกบุคคลที,ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงโดยมิชอบ และไม่เปิดเผยข้อมูลที,มี
ความสาํคญัทางธุรกิจต่อผูไ้ม่เกี,ยวขอ้ง ซึ,งอาจส่งผลกระทบต่อบริษทัทั(งโดยทางตรงและทางออ้ม  

โดยกาํหนดแนวทางปฏิบติัที,แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและเปิดเผยบนเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com 

หลกัปฏิบัติ 8:  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื�อสารกับผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการบริษทั ตระหนกัถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั มีการดาํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี                  
มีสาระสาํคญัดงันี(  
8.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น 
 บริษทั ตระหนกัถึงสิทธิขั(นพื(นฐานของผูถื้อหุน้และมุ่งมั,นที,จะปกป้องและอาํนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผูถื้อหุน้
ในฐานะนักลงทุนและความเป็นเจา้ของบริษทั ไดแ้ก่สิทธิ การซื(อ ขาย โอนหุ้น การได้รับส่วนแบ่งกาํไรของบริษทั (เงินปันผล) การ
ไดรั้บข่าวสารขอ้มูลอยา่งเพียงพอผ่านช่องทางและเวลาที,เหมาะสม การเขา้ร่วมประชุมเพื,อใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้
ถือหุ้นอย่างเป็นอิสระและเท่าเทียมกนั การแต่งตั(งหรือถอดถอนกรรมการ การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั(งและกาํหนด
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี และการมีส่วนร่วมตดัสินใจในเรื,องสาํคญัของบริษทั เช่น การแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้บงัคบัของบริษทั 
การเพิ,มทุนฯ/ลดทุน เป็นตน้ ทั(งนี(  เพื,อให้ผูถื้อหุ้นมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเรื,องที,กระทบหรือเกี,ยวขอ้งกบัสิทธิและผลประโยชน์ของ
ตน นอกเหนือจากสิทธิพื(นฐานต่างๆ ตามกฎหมายดงักล่าว บริษทัยงัไดส่้งเสริมเรื,องการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้นที,สาํคญั สรุปไดด้งันี(  
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   การจัดประชุมผู้ถือหุ้น  
   บริษทั กาํหนดให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นปีละครั( ง ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วนัสิ(นสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 
เพื,อใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการติดตามดูแล และรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที,ผ่านมา และในกรณีที,มีความ
จาํเป็นเร่งด่วนตอ้งเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ,งเป็นเรื,องที,กระทบหรือเกี,ยวขอ้งกับผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้น หรือเกี,ยวขอ้งกบัเงื,อนไข
หรือกฎเกณฑ ์กฎหมาย ที,ใชบ้งัคบัที,ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูถื้อหุน้แลว้ บริษทัจะเรียกประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้เป็นกรณีไป  
   บริษทัไดป้ฏิบติัตามคู่มือ AGM Checklist จดัทาํโดยสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย เพื,อความน่าเชื,อถือ โปร่งใส ตรวจสอบ
ระหว่างกนั ตามภารกิจที,ไดรั้บมอบหมายจากสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ในฐานะองคก์ร
ตวัแทนผูถ้ือหุน้รายบุคคล บริษทัไดด้าํเนินการที,สาํคญั สรุปดงันี(   
   ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น 
   บริษทั จดัเตรียมเอกสารการประชุมที,มีขอ้มูลครบถว้นในสาระสาํคญัสาํหรับประกอบการพิจารณาออกเสียงลงคะแนนของ
ผูถื้อหุ้น โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซตข์องบริษทั   

1. บริษทัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอเรื,องเพื,อพิจารณาเป็นระเบียบวาระการประชุมผูถ้ือหุ้น และเสนอชื,อบุคคล
ที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า 50 วนั ตั(งแต่วนัที, 10 พฤศจิกายน 2563 
ถึง 30 ธนัวาคม 2563  รวมถึงแจง้หลกัเกณฑ์และกระบวนการในการพิจารณาที,ชดัเจนสารสนเทศผ่านระบบข่าวของตลาด
หลกัทรัพยฯ์ และเว็บไซตข์องบริษทั ภายใตห้มวด “นกัลงทุนสัมพนัธ์” ตั(งแต่วนัที, 29 ตุลาคม 2563 โดยเรื,องหรือบุคคลที,
ไดร้ับการเสนอชื,อจะไดรั้บการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ที,บริษทักาํหนด ส่วนการคดัสรรบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อ
พิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการให้ผ่านการกลั,นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัพิจารณาเพื,อนาํเสนอที,ประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั(งเป็นกรรมการบริษทั โดยแจง้ขอ้มูลผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบริษทั เพื,อใหผู้ถ้ือหุน้รับทราบล่วงหนา้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรื,องใดๆ หรือเสนอ
ชื,อบุคคลเขา้รับการพิจารณาเป็นกรรมการล่วงหนา้ 

2. บริษทั เปิดเผยกาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวนักาํหนดสิทธิ (Record Date) 
ในการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้ประมาณ 2 เดือนก่อนวนัประชุม โดยแจง้ทนัทีเมื,อคณะกรรมการ
บริษทัมีมติให้กาํหนดวนัประชุมตั(งแต่วนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2563 เผยแพร่ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เพื,อใหผู้ถื้อ
หุ้นรับทราบถึงสิทธิและวางแผนเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ตามกาํหนดการ  

3. บริษทั เผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารครบชุดทั(งภาษาไทยและภาษาองักฤษ บนเวบ็ไซต์ของบริษทั ตั(งแต่วนัที, 27 
มีนาคม 2563 ล่วงหน้า 30 วนัก่อนวนัประชุม เพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยหนงัสือเชิญ
ประชุม ประกอบด้วยเรื,องพิจารณาตามที,กาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดที, 5 ว่าดว้ยเรื,องการประชุมผูถื้อหุ้น การ
พิจารณาในแต่ละวาระประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์ชี(แจงความเป็นมาและเหตุผล พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละ
วาระ และชี(แจงสิทธิของผูถื้อหุน้ในการเขา้ประชุมและสิทธิออกเสียงลงมติของผูถื้อหุน้ระบุไวอ้ยา่งชดัเจน 

4. บริษทั มอบหมายให ้บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั “TSD”  ซึ, งเป็นนายทะเบียนหลกัทรัพยข์องบริษทั 
เป็นผูด้าํเนินการจดัส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้าตั(งแต่วนัที, 7 
เมษายน 2563 ก่อนวนัประชุม 21 วนั เกินกว่ากฎหมายกาํหนด และเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีที,ใหบ้ริษทัจด
ทะเบียนจดัส่งหนงัสือเชิญประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นการล่วงหนา้อย่างนอ้ย  21 วนั ในกรณีถา้มีผูถื้อหุน้ชาวต่างชาติจะจดัส่ง
หนังสือเชิญประชุมฉบบัภาษาองักฤษไปพร้อมกับเอกสารข้างต้น โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวนั เวลา 
สถานที,ประชุม แผนที,แสดงสถานที,ประชุม ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที,ครบถว้น 

  พร้อมทั(ง ไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญประชุมให้แก่นายทะเบียนและผูส้อบบญัชีของบริษทัในวนัเดียวกนั คือ วนัที, 7 เมษายน 2563  
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5. บริษทั ประกาศโฆษณาคาํบอกกล่าวเชิญประชุมในหนงัสือพิมพว์นัที, 10-11-12 เมษายน 2563 เป็นเวลาติดต่อกนั 3 วนั และ
ไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทั เพื,อใหผู้ถื้อหุ้นไดศึ้กษาขอ้มูลเป็นการล่วงหน้าเพียงพอ
สาํหรับการเตรียมตวัก่อนเขา้ร่วมประชุม 

6. บริษทัแจง้รายละเอียดเกี,ยวกบัหลกัฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม หนงัสือมอบฉันทะและวิธีการมอบฉันทะ ในกรณีที,     
ผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง อาจมอบอาํนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษทัตามรายชื,อ หรือบุคคลใดๆ ที,
ผูถื้อหุ้นจะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน หรือมอบฉันทะให้แก่รายชื,อกรรมการอิสระของ
บริษทั โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที,ได้จดัส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม ทั(งนี(  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มหนงัสือมอบฉันทะทั(ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ (บริษทัจดัเตรียม
อากรแสตมป์สาํหรับการมอบฉนัทะ)  

7. บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่งคาํถามล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วนัทาํการ (ภายใน 27 เมษายน 2563) ผ่านทางเวบ็ไซต ์และส่ง
อีเมล cs@pdgth.com หรือ ir@pdgth.com หรือโทรสาร 02-791 0100 เพื,อรวบรวมและตอบคาํถามในวาระที,เกี,ยวข้อง 
เนื,องจากปีที,ผา่นมาเป็นการจดัประชุมผูถื้อหุน้ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื(อไวรัสโคโรนา 2019 จาํเป็นตอ้งควบคุม
เวลาประชุมให้สั(นกระชับรวดเร็วเพื,อความปลอดภยัของผูถื้อหุ้น โดยบริษทัไดร้วบรวมคาํถาม-คาํตอบเผยแพร่บนหน้า
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื,อใหผู้ถื้อหุน้ไดร้ับทราบขอ้มูลอยา่งเท่าเทียมกนั  

8. บริษทั อาํนวยความสะดวกให้แก่ผูถื้อหุ้นที,มีความประสงคข์อรับรายงานประจาํปีในแบบรูปเล่ม ให้สามารถติดต่อขอรับ
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั(งทางอีเมล โทรศัพท์ โทรสาร ซึ, งบริษทัได้จดัส่งให้ทางไปรษณียท์นัทีที,ผูถื้อหุ้นร้องขอพร้อมทั(ง
จดัเตรียมไวใ้นวนัประชุมผูถื้อหุน้ 
วันประชุมผู้ถือหุ้น 

 บริษทั สนบัสนุนให้ใชสิ้ทธิในการเขา้ประชุมและออกเสียงในที,ประชุมผูถื้อหุน้ โดยอาํนวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุ้นที,มา
ประชุม และดาํเนินการประชุมอย่างโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้และไม่กระทาํการใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของ  
ผูถื้อหุ้น รวมทั(งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามและแสดงความคิดเห็นอยา่งเต็มที, 

1. บริษทัไดจ้ดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 เมื,อวนัที, 28 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมของบริษทั เลขที, 1/11  
ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 12150  โดยมีการอาํนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้น
เขา้ร่วมประชุม ดงันี(  
- แสดงแผนผงัที,ตั(งสถานที,ประชุมที,สะดวกในการเดินทาง (ทางด่วน) และสาํรองที,จอดรถไวอ้ยา่งเพียงพอ 
- จดัรถบริการรับ-ส่งผูถ้ือหุน้ที,เขา้ร่วมประชุม จากสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เพื,อความสะดวกในการเดินทาง 
- กาํหนดจุดบริการลงทะเบียนทั(งมาดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ (จุดตรวจเอกสาร) อย่างเหมาะสม มีเจา้หน้าที,ของบริษทั 

ใหก้ารตอ้นรับ ดูแลและอาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ 
- จดัเตรียมอากรแสตมป์ในกรณีที,ผูถื้อหุน้มีการมอบฉนัทะมา โดยไม่มีค่าใชจ่้าย  
- เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้า 2 ชั,วโมงก่อนการประชุม (ตั(งแต่เวลา 12.00-14.00น.) และเปิดโอกาสให้แก่ผูถื้อหุ้นที,มา

ลงทะเบียนภายหลงัเริ,มประชุมแลว้สามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ที,อยู่ระหว่าง
การพิจารณาและยงัไม่ไดมี้การลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชุมตั(งแต่วาระที,ไดเ้ขา้ประชุมเป็นตน้ไป เวน้แต่ที,ประชุมผูถื้อ
หุ้นจะมีความเห็นเป็นอยา่งอื,น 

- ใชโ้ปรแกรมการจดัประชุมผูถ้ือหุน้และใชร้ะบบบาร์โคด้ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง เพื,อให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได ้
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- จดัให้มีมาตรการคดักรองผูที้,มาเขา้ร่วมประชุม และปฏิบติัตามข้อแนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
อยา่งเคร่งครัดเพื,อความปลอดภยัของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน และอาํนวยความสะดวกอยา่งเหมาะสม 

- ประธานกรรมการ ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร และประธานกรรมการชุดย่อยเขา้ร่วมประชุมครบทุกคน มีกรรมการบริษทั
เข้าร่วมประชุมครบจาํนวนทั(ง 9 คน (100%) ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูส้อบบญัชี ที,ปรึกษากฎหมายที,เป็นอิสระจากภายนอก 
ประธานกรรมการทาํหนา้ที,ประธานที,ประชุมตามขอ้บงัคบับริษทั โดยเริ,มจากการแจง้ให้ที,ประชุมทราบองค์ประชุม จาํนวน
และสดัส่วนของผูถื้อหุน้ที,เขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูถื้อหุน้ที,มอบฉนัทะ มอบหมายให้เลขานุการบริษทัทาํหนา้ที,จดบนัทึก
รายงานการประชุม และแนะนาํ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และที,ปรึกษากฎหมายอิสระจากภายนอกที,เขา้ร่วมการ
ประชุม เพื,อชี(แจงรายละเอียดที,เกี,ยวขอ้งของระเบียบวาระต่างๆ และตอบคาํถามของผูถื้อหุ้น มีอาสาพิทกัษสิ์ทธิ และผูถื้อ
หุ้นที,เป็นอาสาสมคัร ทาํหนา้ที,เป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย   

2. ประธานที,ประชุม ดาํเนินการประชุมเรียงลาํดบัตามระเบียบวาระการประชุม ความเป็นมา เหตุผล ความจาํเป็นและขอ้เสนอ
ต่อที,ประชุม โดยไม่เพิ,มวาระหรือเปลี,ยนแปลงขอ้มูลสาํคญัใดๆ ตามที,ระบุในหนงัสือเชิญประชุม  จดัสรรเวลาการประชุม
แต่ละวาระอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามในเรื,องที,เกี,ยวขอ้งกบัวาระ ก่อนลงคะแนน
สรุปมติที,ประชุม โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษทั เป็นผูชี้( แจง วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียงเพื,อ
การลงมติในแต่ละวาระ การประมวลผลโดยใช้บาร์โค้ดในการนับคะแนนเพื,อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นยาํ โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้ และประกาศมติที,ประชุมในแต่ละระเบียบวาระการประชุม  

3. วาระจ่ายเงินปันผลประจาํปี ไดแ้จง้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั อตัราเงินปันผลที,เสนอจ่าย พร้อมเหตุผลและขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน  

4. วาระแต่งตั(งกรรมการที,ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระซึ,งไดร้ะบุขอ้มูลประวติัยอ่ของบุคคลที,ถูกเสนอชื,อเพื,อเขา้รับเลือกตั(ง
ให้ดาํรงตาํแหน่ง/กลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ, ง รวมถึงข้อมูลอื,นที,เกี,ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณา โดยกรรมการผูที้,มีส่วนได้เสียในวาระแต่งตั(งกรรมการเดินออกจากห้องประชุมไป เพื,อเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเลือกตั(งกรรมการเป็นรายบุคคลไดอ้ย่างอิสระ โดยจะเก็บเก็บบตัรลงคะแนนเสียง 
เฉพาะที,ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เป็นรายบุคคลเพื,อประมวลผลก่อน และจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงที,เหลือทุกใบหลงั
เสร็จสิ(นการประชุมไวต้รวจสอบอา้งอิงความถูกตอ้งและโปร่งใส 

5. วาระค่าตอบแทนของกรรมการ มีการชี( แจงให้ผูถื้อหุ้นทราบข้อมูลจาํนวน และค่าตอบแทนกรรมการแต่ละประเภท โดย
แบ่งเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี( ยประชุมและโบนัสกรรมการ รวมถึงค่าตอบแทนกรณีที,ได้รับการแต่งตั( งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนนโยบายและหลกัเกณฑ์การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน ซึ, งไดท้าํการชี(แจงอย่างละเอียดไวใ้น
รายงานประจาํปี 

6. วาระแต่งตั(งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีมีการระบุถึงผูส้อบบญัชีที,ถูกเสนอชื,อเพื,อแต่งตั(งให้เป็นผูส้อบ
บญัชี/กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งผูส้อบบญัชี จาํนวนปีที,ทาํหนา้ที,ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงขอ้มูลอื,นที,เกี,ยวขอ้งเพื,อเป็น
ประโยชน์ในการพจิารณาของผูถื้อหุน้ 

7. ในการประชุม ประธานที,ประชุมดาํเนินการประชุมอย่างเหมาะสม กระชบั รวดเร็ว และเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุน้ไดส้อบถาม
เรื,องที,เกี,ยวขอ้งการวาระประชุม ซึ, งบริษทัไดร้วบรวมประเด็นคาํถามในห้องประชุมและคาํถามล่วงหน้าจากผูถื้อหุ้น พร้อม
คาํตอบครบถว้นและเผยแพร่บนหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั  

8. บริษทั ประกาศให้ที,ประชุมทราบถึงผลของมติที,ประชุมในระเบียบวาระนั(นๆ ภายหลงัการนบัคะแนนเสียงเสร็จสิ(นทุกครั( ง 
โดยแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย”  “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” 
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9. บริษทั ไดเ้ชิญตวัแทนที,ปรึกษากฎหมาย “บริษทั สํานักงานธีรคุปต์ จาํกดั” และ ตวัแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั “บริษทั เอ
เอน็เอส ออดิท จาํกดั” รวมจาํนวน 2 ท่าน เพื,อเป็นคนกลาง “Inspector” ทาํหนา้ที,ดูแลให้การประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัในเรื,องต่อไปนี(  

 -     กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะที,มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 
 -     องคป์ระชุม และวิธีการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง สอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบับริษทั 
 -    การเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ และตรวจสอบผลของมติและการลงคะแนนเสียงจากบตัรลงคะแนน 
 -     ลงนามรับรองความถูกตอ้งของผลคะแนนการลงมติในแต่ละวาระเมื,อเสร็จสิ(นการประชุมแลว้ 

 ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2563  มีจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ณ ตอนปิดประชุม จาํนวน 28 ราย ซึ, ง
มาประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 14 ราย และมอบฉันทะจาํนวน 14 ราย นับจาํนวนหุ้นที,ถือรวมกันได ้ 115,563,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
57.07 ของจาํนวนหุ้นที,จาํหน่ายไดท้ั(งหมด  โดยในปี 256% มีผูถื้อหุ้นที,มาประชุมดว้ยตนเองและมอบฉนัทะจาํนวน 26 ราย  นบัจาํนวน
หุ้นที,ถือรวมกนัได ้115,557,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.06 ของจาํนวนหุน้ที,จาํหน่ายไดท้ ั(งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั  

 ภายหลงัเสร็จสิNนการประชุมผู้ถือหุ้น 
1. บริษทั เปิดเผยมติที,ประชุมผูถื้อหุ้นผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ทนัทีภายในวนัทาํการหลงัเสร็จสิ(นการประชุม คือ 

วนัที, 28 เมษายน 2563 มีรายละเอียดครบถว้นตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีโดยแสดงผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละระเบียบวาระแยกประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” พร้อมแสดงสัดส่วน
คะแนนเสียงแต่ละประเภทอย่างชดัเจน  

2. บริษัท จัดทาํรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563 อย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ (ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ) มีรายละเอียดดงันี(  
- รายชื,อและตาํแหน่งกรรมการ กรรมการชุดย่อยต่างๆ ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชี/ที,ปรึกษากฎหมาย ที,เขา้ร่วม

ประชุม และผูที้,ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุม (ถา้มี)  
- องค์ประชุมซึ, งประกอบดว้ย จาํนวนผูถื้อหุ้นที,เขา้ประชุมดว้ยตนเอง จาํนวนผูร้ับมอบฉนัทะประชุมแทนผูถื้อหุ้น และ

จาํนวนผูถื้อหุน้ที,มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทั เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ  
- วิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และการนบัคะแนนเสียงเป็นมติที,ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเริ,มการประชุม และแนวทาง

การใชบ้ตัรลงคะแนน 
- มติที,ประชุมพร้อมคะแนนเสียงที,ลงมติ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ในทุกระเบียบวาระการประชุม  

ที,ตอ้งมีการลงคะแนนเสียง และตรวจสอบไดใ้นภายหลงั  
- สรุปประเด็นของขอ้ซกัถามของผูถื้อหุ้น คาํชี(แจงของคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหาร และขอ้เสนอแนะ ความเห็น

เพิ,มเติมของผูเ้ขา้ประชุมไวอ้ยา่งชดัเจน  
3. จดัทาํรายงานการประชุมทั(งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในเวลา 14 วนั นับแต่วนั

ประชุม คือ วนัที, 11 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั(งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั (http://www.pdgth.com/ir_index.php)  
เพื,อให้ผูถื้อหุ้นตรวจทานความถูกต้องครบถว้นภายในเวลา 30 วนั จนถึงวนัที, 10 มิถุนายน 2563 เมื,อครบกาํหนดไม่มีผูถื้อ
หุ้นรายใดขอแกไ้ขรายงานการประชุม บริษทัจึงถือว่ารายงานดงักล่าวไดรั้บการรับรองโดยผูถื้อหุน้แลว้ และจดัเก็บรายงาน   
การประชุมเพื,อตรวจสอบและอา้งอิงได ้ 
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4. นาํส่งรายงานการประชุมที,ประธานลงนามรับรองแลว้ส่งผ่านระบบของตลาดหลกัทรัพยฯ์ (และสาํนักงาน ก.ล.ต.) ภายใน
เวลา �~ วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อหุ้น พร้อมทั(ง จดัส่งรายงานการประชุมแก่นายทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้) พร้อม
งบการเงินและ บมจ.006 ภายใน 30วนันบัจากวนัประชุม  

5. จดัใหมี้การบนัทึกภาพและเสียงการประชุมในลกัษณะสื,อวิดีทศัน์ตลอดการประชุม เพื,อให้ผูถื้อหุ้นที,ไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุม
ไดร้ับทราบเหตุการณ์วนัประชุม โดยเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัหลงัจากการประชุมเสร็จสิ(น 

6. บริษทัไดส้าํรวจความพึงพอใจประเมินคุณภาพการจดัประชุมของบริษทัในภาพรวม ไดร้ับคะแนนเฉลี,ยระดบัดี เทียบเท่าปีที,
ผา่นมา และไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ประชุมเกี,ยวกบัคุณภาพหนงัสือเชิญประชุม รายงานประจาํปี การ
อาํนวยความสะดวกแก่ผูถ้ือหุน้ การดาํเนินการประชุม และการจดัทาํรายงานการประชุม จากแบบประเมินผลการจดัประชุม
จากผูถื้อหุน้มาเพื,อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื,อง 
จากการพฒันาปรับปรุงคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้อย่างต่อเนื,อง  บริษทัไดร้ับการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั  

ผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2563  อยู่ในเกณฑ ์“ดีเลิศ” ดว้ยคะแนน 100  จากโครงการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญั  ผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2563 จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย (TIA) 

8.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
 คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายที,จะปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอยา่งเท่าเทียมกนั ไม่ว่าจะเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูถื้อหุ้นรายย่อย 
นักลงทุนสถาบนั หรือผูถ้ือหุ้นต่างชาติ เพื,อให้เกิดความเท่าเทียมกัน เช่น การจดัประชุมผูถื้อหุ้น การอาํนวยความสะดวกและ
ส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้เขา้ประชุม เพื,อพิจารณาตดัสินใจในเรื,องสาํคญัของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงจาํนวนหนึ,งหุ้นต่อ
หนึ, งเสียง ทั(งนี(  บริษทัยงัคงปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั ไม่มีเหตุการณ์หรือการปฏิบติัใดๆ อนัเป็นการละเมิดหรือริดรอน
สิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทั มีการเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษทัย่อยอย่างชดัเจน รวมถึงผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก  และผูมี้
อาํนาจควบคุมเพื,อให้มั,นใจไดว้่าบริษทัมีโครงสร้างการดาํเนินงานที,โปร่งใส ตรวจสอบได ้ไม่มีการถือหุ้นไขว ้หรือการถือหุ้นแบบ
พีระมิด มีการดาํเนินงาน ดงันี(  

1. บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการคุม้ครองสิทธิของผูถื้อหุ้น โดยละเวน้ไม่มีการเพิ,มระเบียบวาระในที,ประชุมโดยไม่ไดแ้จง้
ให้ผูถ้ือหุ้นทราบล่วงหนา้ เพื,อให้ผูถื้อหุ้นได้มีโอกาสศึกษาขอ้มูลของระเบียบวาระการประชุมก่อนลงมติ โดยเฉพาะวาระสาํคญัที,   
ผูถื้อหุ้นตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลอยา่งเพียงพอต่อการตดัสินใจ  

2. บริษทั ไดแ้นบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม ซึ, งเป็นแบบที,สามารถกาํหนดทิศทางการ
ลงคะแนนเสียงได้เองในแต่ละวาระ (กาํหนดโดยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ฯ) เพื,อที,ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง 
สามารถมอบอาํนาจให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ,ง (3 คน) เป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเผยแพร่ใน
เวบ็ไซตข์องบริษทั เพื,อให้ผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดได ้(ทั(งแบบ ก แบบ ข และ แบบ ค)   

3. การใช้บตัรลงคะแนนเสียงในทุกวาระประชุม กาํหนดให้ใช้บตัรลงคะแนนเสียงในการออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชุมผูถื้อหุ้นสาํหรับผูเ้ขา้ประชุมทุกราย โดยใชโ้ปรแกรม AGM ในการประมวลผลการลงคะแนนเสียง และมีที,ปรึกษากฎหมาย
หรือตวัแทนผูถ้ือหุน้เป็นอาสาสมคัรในการร่วมตรวจสอบความถูกตอ้ง โดยเฉพาะวาระเลือกตั(งกรรมการใหแ้ยกการลงคะแนนเสียง
เป็นรายบุคคล (คะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที,ถือ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง) และเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบเพื,อตรวจสอบและอา้งอิง
เพื,อความถูกตอ้งและโปร่งใส   
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4. บริษทั กาํหนดใหมี้ช่องทางการสื,อสารที,ที,ผูถ้ือหุน้และนกัลงทุน สามารถติดต่อขอขอ้มูล ขอ้เสนอแนะความคิดเห็น โดย
ใช้ช่องทางเผยแพร่ผ่านระบบข่าวของ ตลท. เป็นช่องทางหลกั และกาํหนดผูท้าํหน้าที,เปิดเผยขอ้มูลของบริษทั ไดแ้ก่ ประธาน
เจา้หน้าที,บริหาร ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน (CFO) และนกัลงทุนสัมพนัธ์ และผ่านทางเวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com/ir 
หรือติดต่อโดยตรงที, นกัลงทุนสมัพนัธ์ (ir@pdgth.com) 

5. บริษทั มีการกาํหนดมาตรการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร ห้ามกรรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานผูเ้กี,ยวขอ้งกบัขอ้มูล นาํขอ้มูลไปใชแ้สวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือผูเ้กี,ยวขอ้งทั(งทางตรงและทางออ้มในทางมิชอบ โดย
กาํหนดช่วงเวลาห้ามซื(อขายหลกัทรัพยช่์วง 30 วนั ก่อนที,บริษทัจะประกาศผลการดาํเนินงาน หรือจนกว่าขอ้มูลดงักล่าวไดมี้การ
เปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้  

6. คณะกรรมการบริษทั กาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหารมีหน้าที,รายงานการเปลี,ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพยข์อง
บริษทัของตนเอง คู่สมรส และบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. ผ่านระบบออนไลน์ภายในเวลากาํหนด  

7. คณะกรรมการบริษทั กาํหนด หลกัเกณฑแ์ละวธีิการในการรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรและถือเป็นแนวทางปฏิบติัของกรรมการและผูบ้ริหาร และหากกรณีกรรมการรายใดมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสําคัญ 
บุคคลนั(นจะงดออกเสียงและไม่มีส่วนร่วมในการพจิารณาวาระนั(น และบนัทึกไวใ้นรายงานการประชุม 

8. บริษทั ไดก้าํหนดและประกาศ “นโยบายความมั,นคงและปลอดภยัระบบสารสนเทศ” ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ 
เพื,อยกระดบัมาตรฐานการรักษาความมั,นคงและปลอดภยัดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษทัให้อยู่ในระดบัมาตรฐานสากล โดย
อา้งอิงจากกรอบ ISO/IEC 27001 ผา่นช่องทางการสื,อสารภายใน และสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดพระราชบญัญติัว่าดว้ยการกระทาํผิด
ทางคอมพิวเตอร์ อีกทั(ง การดาํเนินการลดผลกระทบจากเหตุ การกูคื้นระบบอยา่งรวดเร็วหลงัจากการโจมตีสิ(นสุด การป้องกนัภยั
คุกคามระบบเครือข่ายอยา่งต่อเนื,อง เพื,อเป็นขอ้ปฏิบติัสาํหรับการใชง้านระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ของบริษทัให้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด ไดส้รุปแนวปฏิบติัดงันี(  

- กาํหนดสิทธิเขา้ใชง้านโดยใชร้หสัผา่น และตอ้งเก็บรักษารหสัผ่านเป็นความลบั 
- ใหพ้นกังานใช้สื,ออินเตอร์เน็ตเพื,อประโยชน์ในการทาํงาน ไม่เผยแพร่ขอ้มูลที,ไม่เหมาะสมดา้นศีลธรรมขนบธรรมเนียม 

จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย 
- ใชอี้เมล อินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที,บริษทัอนุญาตตามขอ้กาํหนดและคาํแนะนาํการใชง้านอย่างปลอดภยั เพื,อ

ประโยชน์ของบริษทัเท่านั(น 
- ใชโ้ปรแกรมที,ลิขสิทธิ� ที,ถูกตอ้งเท่านั(น 
- เขา้ตรวจสอบ คน้หา ติดตาม สอบสวน และควบคุมการใช้ระบบสารสนเทศให้มีความปลอดภยัตามความจาํเป็นและ

เหมาะสม 
9.  คณะกรรมการบริษทั กาํหนดมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการระหว่างกนัตามที,กฎหมายกาํหนดและขอ้กาํหนดของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดรั้บการอนุมติัในหลกัการเกี,ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้โดยทั,วไปในการทาํ
ธุรกรรมระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย และการทาํรายการกับบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์จะตอ้งผ่านการพิจารณา
และใหค้วามเห็นในความจาํเป็นเขา้ทาํรายการนั(นๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั และหากมีรายการเกี,ยวโยงและ
การไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ,งสินทรัพยต์ามหลกัเกณฑ์ที,ตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นก่อนเขา้ทาํรายการ บริษทัจะตอ้งเปิดเผย
ขอ้มูลรายละเอียดสาํคญัในหนงัสือเชิญประชุมเพื,อประกอบการพจิารณา  

ในปี 2563 ไม่มีรายการเกี,ยวโยงหรือดาํเนินธุรกรรมลกัษณะดงักล่าว รายละเอียดแสดงในหวัขอ้ “รายการระหวา่งกนั”   
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8.3 การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�น 
  คณะกรรมการบริษทัให้ความสาํคญัในการปฏิบติัหน้าที,ของกรรมการ เพื,อให้กรรมการสามารถอุทิศเวลาในการในการ
กาํกบัดูแลกิจการไดอ้ยา่งเตม็ที, จึงไดป้รับนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ดงันี(  

1) นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื�นของกรรมการ  
 คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การกาํหนดนโยบายการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื,นของกรรมการแต่ละ

ท่านใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ ไม่เกิน 5 บริษทั เพื,อเพิ,มประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ที,ในฐานะกรรมการบริษทั และ
ก่อให้เกิดประโยชนสู์งสุดแก่องคก์รเพื,อการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต  

2)  นโยบายการดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการบริษทั ได้กาํหนดนโยบายในการดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมของผูบ้ริหาร

ระดบัสูง/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร โดยตอ้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทั หรือเป็นบุคคลที,คณะกรรมการ
แต่งตั(งให้เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วมตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ
ตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย  

 ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัอื,นของกรรมการแต่ละคน แสดงในหวัขอ้รายละเอียดเกี,ยวกบักรรมการและ ผูบ้ริหาร 
ปัจจุบนั กรรมการทั(งหมด 9 คน ไม่มีกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนอื,นเกินกว่าหลกัเกณฑที์,กาํหนดไว ้

8.4 การกาํกับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่อย 
  บริษทั ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการตามสัดส่วนการถือหุ้น กาํหนดทิศทางกลยุทธ์ แผนกล
ยทุธ์และงบประมาณ และการกาํกบัดูแลและจดัสรรทรัพยากรที,มีร่วมกนัให้เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษทัไดมี้การกาํกบัดูแล
การดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื,อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงันี(  

1. แต่งตั(งผูบ้ริหารระดบัสูง เป็นตวัแทนของบริษทัเขา้ไปเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยตามสดัส่วนของการถือ
หุ้นของบริษทั 

2. ส่งเสริมให้มีการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีตามแนวปฏิบติัของบริษทัผ่านกรรมการตวัแทนและผูบ้ริหารที,ไดรั้บมอบหมาย 
รวมถึงการวางระบบงานและบุคลากรที,สอดคลอ้งกบันโยบายบริษทั 

3. ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษทัย่อยอย่างต่อเนื,อง เพื,อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ที,ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการ
บริษทัใหญ่ และรายงานสถานะ/เหตุการณ์สําคญัให้แก่คณะกรรมการบริษทัรับทราบ หรือให้ขอ้เสนอแนะหรือแนว
ทางแกไ้ขในกรณีที,เกิดเหตุการณ์ (ถา้มี)  

4. พิจารณาเรื,องสาํคญัที,ตอ้งขอความเห็นชอบก่อนดาํเนินการ หรือขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทัแม่ตามอาํนาจอนุมติั
ดาํเนินการของบริษทัฯ เช่น การแต่งตั(งและถอดถอนกรรมการ กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการผูจ้ดัการ การเพิ,มทุนหรือ
ลดทุน แผนการลงทุน แผนกลยทุธ์และทิศทางการดาํเนินธุรกิจ หรือการขยายขอบเขตการดาํเนินธุรกิจนอกเหนือธุรกิจ
หลกั เป็นตน้ 

5. จดัให้มีการตรวจสอบภายในโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัใหญ่ เพื,อให้มั,นใจว่ามีระบบการควบคุมภายในที,
เหมาะสมเพียงพอ สอดคลอ้งกบัการปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง 
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8.5 หน่วยงานกาํกบัดูแลกิจการ 
 คณะกรรมการบริษทั มีการแต่งตั(งคณะกรรมการชุดย่อยในการกาํกบัดูแลดา้นต่างๆ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ทาํ
หน้าที,สอบทานกระบวนการปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนดตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง สอบทานรายการการที,
เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ให้ถูกตอ้งครบถว้น รวมถึงการปฏิบติัที,สอดคลอ้งกบันโยบายและ
แนวทางปฏิบติัที,ดีตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที, โดยมีเลขานุการบริษทั เป็นผูท้าํหนา้ที,สนบัสนุนขอ้มูลและประสานงานกบัฝ่าย
จดัการ หรือขอ้เสนอแนะและการปรับปรุงหลกัเกณฑ์ต่างๆ โดยฝ่ายพฒันาธรรมาภิบาล ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือ
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยฯ์ หรือองคก์รอื,นที,เกี,ยวขอ้ง และเสนอปรับปรุงแนวทางปฏิบติัให้สอดคลอ้งเหมาะสมกบั
ลกัษณะการดาํเนินธุรกิจ โดยมอบหมายให้ฝ่ายจดัการบริหารงานตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัที,กาํหนดเพื,อการ
เติบโตอยา่งย ั,งยนืขององคก์รและเกิดความน่าเชื,อถือแก่นกัลงทุนหรือบุคคลภายนอก  

การปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที�ดีเรื�องอื�น 
 คณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ย ไดป้ฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการและติดตาม
ผลการปฏิบติัตามแผนการดาํเนินงานอย่างเคร่งครัดและสมํ,าเสมอ โดยในปี 2563 ไม่มีสถานการณ์ใดที,การปฏิบติัไม่เป็นไปตาม
นโยบาย 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การแต่งตัNงผู้สอบบัญชี 
 ตามข้อบงัคบับริษทักาํหนดให้ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาแต่งตั(งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็น
ประจาํทกุปี โดยผา่นการพิจารณาคดัเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นควรและ
ให้นาํเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีพิจารณาแต่งตั(งและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย โดย
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวตอ้งเป็นผูส้อบบญัชีที,ไดรั้บความเห็นชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วน
ได้เสียใดๆ กับบริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้,เกี,ยวข้องกบับุคคลดงักล่าว และจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชีให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑ์ของสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าที,
สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั บริษทัจะพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีรายอื,น
มาทาํหนา้ที,ผูส้อบบญัชีของบริษทัต่อไป 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

สาํหรับงบการเงินปี 2563 ของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นโดย นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล  ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตทะเบียนเลขที, 9575 จากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ซึ, งเป็นผูส้อบบญัชีที,ลงลายมือชื,องบการเงินของบริษทัปี 2563 (2 
รอบปีบญัชี) และจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ยในงวดบญัชีปี 2563 ปี 2562 และปี 2561  เป็นจาํนวน
เงินรวมปีละ 1,565,000 บาท 1,565,000 บาท และ 1,490,000 บาท ตามลาํดบั ซึ, งไดร้วมค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย จาํนวน 517,000 
บาท และ 517,000 บาท และ 515,000 บาท ตามลาํดบั   

ค่าบริการอื�นๆ (Non Audit Fee) 
ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื,นๆ ที,มิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบัญชี ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 

 
   1,048,000 
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1,048,000 

  5,000 
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253,000 
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975,000  
20,000 

240,000 
230,000 
25,000 

ค่าบริการอื,นๆ - - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท 1,565,000 1,565,000 1,490,000 

 

 


