
 

 

 

 

 

 
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาํปี ( แบบ ��-� ) 

สิ�นสุดวนัที# 31 ธันวาคม 256+ 

 

บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
     

  หน้า 

ส่วนที� 1 การประกอบธุรกิจ  

 1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 1 

 2. ลกัษณะการประกอบธุรกิจ 8 

 3. ปัจจยัความเสี"ยง 22 

 4. ทรัพยสิ์นที"ใชใ้นการประกอบธุรกิจ 25 

 5. ขอ้พิพาททางกฎหมาย  28 

 6. ขอ้มูลทั"วไปและขอ้มูลสาํคญัอื"น  29 

   

ส่วนที� 2 การจัดการและการกาํกับดูแลกจิการ  
 7. ขอ้มูลหลกัทรัพยแ์ละผูถื้อหุน้ 31 

 8. โครงสร้างการจดัการ 36 

 9. การกาํกบัดูแลกิจการ 55 

 10. ความรับผิดชอบต่อสงัคม 92 

 11. การควบคุมภายในและการบริหารจดัการความเสี"ยง 95 

 12. รายการระหว่างกนั 99 

   

ส่วนที� 3 ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน  
 13. ขอ้มูลทางการเงินที"สาํคญั 106 

 14. การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 113 

   

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 121 
   

เอกสารแนบ  
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี"ยวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจควบคุม เลขานุการบริษทั 

และผูรั้บผดิชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบญัชี และผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีของบริษทั 

123 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี"ยวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย 143 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี"ยวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการ

ปฏิบติังานของบริษทั 

144 

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี"ยวกบัรายการประเมินราคาทรัพยสิ์น 145 

เอกสารแนบ 5 อื"นๆ  

 - รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี"ยง 147 

 - รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 148 

 - รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 149 

 - รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน 151 

 - รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 152 
              



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

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

ส่วนที� 1 

การประกอบธุรกิจ 

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

  วิสัยทัศน์  

“เป็นบริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืน 

ในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั สิ�งแวดล้อม” 

พันธกจิ 
• มุ่งเนน้การเติบโตโดยการขยายตลาดทั(งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน  
• ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ดว้ยสินคา้ที,มีคุณภาพ มีนวตักรรม ราคาเหมาะสม พร้อมบริการอยา่งผูเ้ชี,ยวชาญ 
• สร้างระบบการทาํงานที,มีประสิทธิภาพ ทนัสมยั สามารถตอบสนองลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็วและถูกตอ้ง 
• มีระบบบริหารทรัพยากรมนุษยที์,มีประสิทธิภาพ เสริมสร้างวฒันธรรมองคก์รที,ดี 
• สร้างมูลค่าเพิ,มให้แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่ายอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื,อง 

 

นโยบาย 
• สร้างความเจริญเติบโตอยา่งมั,นคงดว้ยอตัราการขยายตวัอตัรากาํไรสุทธิไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ?@ ต่อปี 
• ขยายธุรกิจทางดา้นความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มและธุรกิจที,เกี,ยวขอ้ง โดยวิธีการลงทุนโดยตรง และการควบรวม

กิจการ (M &A)   
• รักษาระบบการทาํงานที,เป็นมาตรฐานสากลและพฒันาอยา่งต่อเนื,อง 
• รักษาระบบการบริหารงานที,มีธรรมาภิบาล โดยยดึมั,นในคุณธรรมและจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด 
• ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งโดยเคร่งครัด 
• ส่งเสริมบุคลากรที,เก่งและดีในองคก์รใหเ้จริญกา้วหนา้ 
• ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ คู่คา้ และผูเ้กี,ยวขอ้งโดยดีและสมํ,าเสมอ 
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ภาพรวมการประกอบธุรกจิ  
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) หรือ “บริษทั” จดทะเบียนจดัตั(งเมื,อวนัที, 4 มกราคม 2504 โดยมีวตัถุประสงคเ์ริ,มแรก
เพื,อจาํหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร โดยบริษทัไดมี้การหยุดดาํเนินกิจการไประยะหนึ,ง กระทั,งในปี 2521 บริษทัได้
เปลี,ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กว่า 40 ปี 
บริษทัถือเป็นหนึ, งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินคา้อย่างครบวงจร และในปี 2552 บริษทัได้ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจด้านการจดั
จาํหน่ายอุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคบริโภค รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบ
บาํบดันํ(า และการใหบ้ริการจาํหน่ายนํ(าจากระบบบาํบดัในรูปแบบของสัมปทาน ทั(งในระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน  
 กลุ่มสินคา้และบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลกั คือ 
1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน  
Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY 

 

 กลุ่มสินคา้หรือบริการที,ใช้เพื,อสร้างความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบติังานหรือสร้างความปลอดภยัในสถานปฏิบติังาน โดย
บริษทัถือเป็นหนึ,งในผูน้าํที,มีการจดัจาํหน่ายสินค้าที,หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินคา้ที,มีชื,อเสียง โดยบริษทั
ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกวา่  30 ตราสินคา้ และมีตราสินคา้ที,บริษทัไดร้ับการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายราย
เดียว ไดแ้ก่ ตราสินคา้ King’s ตราสินคา้ Microgard  ตราสินค้า Ansell และตราสินคา้ Chemtex นอกจากนี(  บริษทัไดพ้ฒันาตรา
สินคา้เป็นของตนเอง (House Brand) ไดแ้ก่ ตราสินคา้ SYNOS และ ROCC สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ดงันี(  

• อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)  
เป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ,งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน 
เพื,อป้องกนัอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี 
เป็นตน้ โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ปกป้องร่างกายตั(งแต่ศีรษะจรดเทา้ เช่น 
หมวกนิรภยั แว่นตานิรภยั ที,อุดหู หน้ากากป้องกนัฝุ่ นและสารเคมี ถุงมือนิรภยั รองเทา้นิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์
ป้องกนัภยัอื,นๆ เป็นตน้ 

• อุปกรณ์เพื�อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environment Products)  
เป็นอุปกรณ์ที,ใช้เพื,อสร้างความปลอดภยัในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื,องตรวจวดัแก๊สพิษและ
แก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชาํระลา้งตาและลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ 
อุปกรณ์ลอ็กนิรภยั ป้ายเพื,อความปลอดภยั เป็นตน้ 
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2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม  

Control Environment Products หรือ CE  

 
 เป็นอุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัในสถานที,ปฏิบติังานที,ตอ้งการการควบคุม เช่น   
หอ้งปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล หอ้งสะอาด หรือห้องปลอดเชื(อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วน 
อิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้ง
มีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน เครื,องจกัร กระบวนการผลิตรวมทั(งอากาศ
ภายนอก ซึ,งสิ,งเหล่านี(สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สําหรับสวมใส่
ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
เป็นตน้ 

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ%าเพื�ออุปโภคและบริโภค  

Water Solution Products หรือ WATER  

 
  
บริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงันี(  
• การให้บริการดา้นการสํารวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดันํ( า 

มุ่งเน้นในระบบจดัการนํ( าเพื,อตอบสนองความต้องการในการใช้นํ( า ซึ, งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลใน
ห้องปฏิบติัการ งานซ่อมบาํรุงและงานบริการหลงัการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ขึ(นอยู่กบัความ
ตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานใน
ลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT  

• การจดัจาํหน่ายเครื,องจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า สาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑที์,เกี,ยวขอ้ง
กบัระบบบาํบดันํ(าประเภทต่างๆ ที,ใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื,องอดั
ตะกอน เครื,องสูบนํ(า ถงัเก็บนํ(า ระบบบาํบดันํ(าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module)  

• การใหบ้ริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า 
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 โดยระบบบาํบดันํ(าดีหรือนํ(าเสียที,บริษทัใหบ้ริการกบัลูกคา้ แบ่งตามความตอ้งการใช้งาน และคุณภาพของนํ(าที,ตอ้งการ 
ไดแ้ก่ ระบบบาํบดันํ(าเสีย ระบบบาํบดันํ(าเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ ระบบผลิตนํ( าประปาและนํ(าดื,ม ระบบผลิตนํ(าบริสุทธิr  ระบบผลิต
นํ(าจืดจากนํ(าทะเล  

เป้าหมายในการดําเนินธุรกจิ  
 บริษทัดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ประจาํปีที,ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยกลยุทธ์และเป้าหมายของ
องคก์รดา้นต่างๆถูกถ่ายทอดไปยงัพนกังานทุกหน่วยงานของบริษทัใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินงานที,สอดคลอ้งเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัเพื,อให้บรรลุถึงวตัถุประสงคอ์งคก์ร  
 ปี s@tu ภาพรวมเศรษฐกิจมีทิศทางปรับตวัดีขึ(นทั(งในประเทศและต่างประเทศ หลงัมีวคัซีนป้องกนัเชื(อไวรัส Covid-19 
ลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมเริ,มกลบัมาดาํเนินธุรกิจและเพิ,มการผลิตมากขึ(น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส 
Covid-19 สินคา้ที,ใช้เพื,อป้องกันยงัมีความจาํเป็นตอ้งใช้อย่างต่อเนื,อง นอกจากนี(  ประชาชนทั,วไปมีความตระหนักถึงดา้นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยเพิ,มขึ( น เป็นโอกาสให้ธุรกิจของบริษทัเติบโตได้ บริษัทตระหนักถึงสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที,มีการ
เปลี,ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว อีกทั(งปัจจยัคุกคามในภาคการผลิตอุตสาหกรรมที,มีแนวโนม้ใชเ้ทคโนโลยแีละเครื,องจกัรทดแทนแรงงาน 
บริษทัจึงกาํหนดกลยทุธ์ในการพฒันาดา้นการตลาดเพื,อขยายการดาํเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มลูกคา้บุคคลและผูบ้ริโภค
ที,มีความตอ้งการความปลอดภยัในการทาํกิจกรรมหรือการใชชี้วติประจาํวนั ควบคู่กบัการขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลกั
และตลาดอุตสาหกรรมใหม่อื,นที,มีทิศทางเติบโตและบริษทัยงัมีส่วนแบ่งทางการตลาดไม่มาก ปี s@tu บริษทัจึงมุ่งเน้นด้านการ
พฒันาปรับปรุงโครงสร้าง กระบวนการทาํงาน และพฒันาทกัษะบุคลากรให้สามารถรองรับกบัทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั
และมีการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื,อง โดยกาํหนดเป้าหมายเชิงกลยทุธ์แบ่งเป็น u ดา้น ไดแ้ก่ 

• การสร้างการเติบโตทางดา้นการเงิน โดยกาํหนดเป้าหมายการเติบโตของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวมจาก % 
ธุรกิจหลกั ไม่ตํ,ากว่าร้อยละ ?x - ?@ เมื,อเทียบกบัปีก่อน และการบริหารจดัการตน้ทุนและงบประมาณค่าใชจ่้ายได้ตาม
แผนงาน 

• ดา้นการพฒันาตลาดและลูกคา้ การพฒันาดา้นการตลาด เพิ,มความพึงพอใจเพื,อขยายฐานลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิมและ
ลูกคา้หน่วยงานภาครัฐ และการพฒันาช่องทางการจาํหน่ายเพื,อรองรับตลาดผูบ้ริโภค รวมถึงการสร้างตราสินคา้ของ
ตนเอง (House Brand) และสร้างภาพลกัษณ์องคก์ร (Corporate Brand)เพื,อเพิ,มการรับรู้ เป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

• ดา้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื,อเพิ,มประสิทธิภาพในการกระบวนการ
ดาํเนินงาน การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานและสินค้าคงคลงั และปรับปรุงระบบบริหารจดัการลูกคา้และการพฒันา
ช่องทางการสื,อสารออนไลน์ต่างๆ 

• ดา้นการพฒันาศกัยภาพและสมรรถนะของบุคคลากร เพื,อเพิ,มความสามารถทางการแข่งขนั การสร้างทกัษะและมี
วฒันธรรมที,สอดคลอ้งกบักลยทุธ์องคก์ร 

 
 เป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจในระยะยาวบริษทัมุ่งมั,นในการดาํเนินธุรกิจที,สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจในเป็น 
บริษัทชั%นนําของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนที�มีความยั�งยืนในธุรกิจสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

สิ�งแวดล้อม เป็นองคก์รที,มีความเติบโตทางธุรกิจ สามารถสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย พร้อมดูแลรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ,งแวดลอ้มไดอ้ยา่งมั,นคงและต่อเนื,อง  โดยมีเป้าหมายการดาํเนินงานในระยะ 3-5 ปี ดงันี(  

• การสร้างการเติบโตจากการดาํเนินธุรกิจหลกัดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ผ่านการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเดิม และขยายลูกคา้ไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมอื,นๆเพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทาง
การตลาด  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 5 
 

• การขยายการดาํเนินธุรกิจไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ในกลุ่มผูบ้ริโภคที,มีความตระหนกัและตอ้งการความปลอดภยัในการทาํ
กิจกรรมหรือการใช้ชีวิตประจาํวนัปกติ โดยการพฒันาสินคา้และบริการให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการลูกคา้ รวมถึง
พฒันาช่องทางการจาํหน่ายที,สามารถเขา้ถึงไดง่้ายเพื,อรองรับกลุ่มผูบ้ริโภคดงักล่าวได ้     

• การพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กระบวนการดาํเนินงานและการพฒันาบุคลากรที,สามารถรองรับกบักลยุทธ์การ
เติบโตของบริษทั 

• การสร้างความตระหนักรับรู้ในการเป็นผูเ้ชี,ยวชาญดา้นความปลอดภยัและสุขภาวะที,ดี ทั(งในการทาํงานและการใช้
ชีวิตประจาํวนั เป็นที,ยอมรับของลูกคา้ทุกกลุ่ม ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย  

การเปลี�ยนแปลงและพฒันาการที�สําคญั 
การเปลี,ยนแปลงและพฒันาการที,สาํคญัของบริษทั สรุปไดด้งันี(  
ปี 2521 • บริษัทเริ, มดาํเนินธุรกิจจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน       

โดยคุณชวลิต หวงัธาํรง 
ปี 2550 • บริษทัยา้ยที,ทาํการแห่งใหม่มา ณ ที,ทาํการปัจจุบนั อ.ลาํลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบดว้ยอาคารสํานักงานใหญ่และ

อาคารคลงัสินคา้ 
ปี 2551 • บริษทัจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั ดว้ยทุนจดทะเบียน ?%@ ลา้นบาท  

• บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO {xx?: sxxx จาก UKAS & GLOBAL 
ปี 2552 • บริษทัขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจสิ,งแวดลอ้มดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภคและบริโภค 
ปี 2553 • บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ เมื,อวนัที, { ธนัวาคม s@@% ใชชื้,อยอ่หลกัทรัพย ์PHOL 

• บริษทัยา้ยที,ทาํการสาขาระยองมา ณ ที,ทาํการสาขาระยองปัจจุบนั อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบดว้ยอาคารสํานกังาน 
สาขาและคลงัสินคา้ 
• บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL 

ปี 2555 • บริษทัจดัตั(งสาขาเพิ,ม 1 แห่ง ที,อาํเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบนับริษทัมีสาํนกังานสาขา 3 แห่งคือ  
• ภาคตะวนัออกที,จงัหวดัระยอง ภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต  
• บริษทัขยายธุรกิจไปยงัประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั(งบริษทั เอการ์ จาํกดั เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าของบริษทัใน
ประเทศเมียนมาร์ 
• บริษทัไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยั OHSAS18001:2007 
• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2012 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้ับ
ผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 

ปี 2556 • บริษทัจดัตั(งบริษทัยอ่ย บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั วตัถุประสงคเ์พื,อจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยัและ  
อาชีวอนามยัใหก้บัลูกคา้ใน  กลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ {{.{{ ของทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท 
• บริษทัจดัตั(ง บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกมัพูชา 
เพื,อดาํเนินธุรกิจดา้น  การจดัจาํหน่ายอุปกรณ์และระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคบริโภค และสัมปทานนํ(าประปาเพื,อชุมชน 
โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ,มแรก คิดเป็นร้อยละ �x ของทุนจดทะเบียนทั(งหมด ?,sxx ลา้นเรียล หรือประมาณ {.@ ลา้นบาท 
ต่อมาในปี s@@� บริษทัขอซื(อหุน้ส่วนในบริษทัยอ่ยที,เหลืออีกร้อยละ %x จากผูร่้วมทุน ในราคา ? บาท เนื,องจากมีผลการ
ดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบนั บริษทัมีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ในสัดส่วนร้อย
ละ ?xx อยา่งไรก็ตาม บริษทัไดห้ยดุการดาํเนินงานในบริษทัย่อย เนื,องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที,เหมาะสมรองรับ และเพื,อ
ลดภาระค่าใชจ้่ายทั(งหมดของบริษทัยอ่ย 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 6 
 

• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2013 ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยไดร้ับ
ผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีเลิศ” 
• บริษทัไดรั้บรางวลั MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี s@@t หรือ 
"Board of the Year Awards sx?%" 

ปี 2557 • บริษทัจดัตั(งบริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั วตัถุประสงค์เพื,อดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและ
บริโภคอย่างครบวงจร ตั(งแต่การจดัจาํหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บาํรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั(ง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท และต่อมา
ในปี 2560 บริษทัยอ่ยไดเ้พิ,มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ลา้นบาท บริษทัลงทุนในหุ้นสามญัเพิ,มทุนในบริษทัย่อย โดยมีมูลค่า
เงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ลา้นบาท 
• ที,ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี s@@� มีมติให้บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น ?ts ลา้นบาท โดยออกหุ้นสามญัใหม่
จาํนวน s� ลา้นหุน้ มูลค่าที,ตราไว ้หุ้นละ ? บาท เพื,อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญั 
• บริษทัไดรั้บรางวลั SET Award 2014:SET Award of Honor ดา้นการรายงานบรรษทัภิบาล จากตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย โดยไดรั้บผลประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการอยูใ่นระดบั”ดีมาก” 

ปี 2558 • บริษทัไดรั้บรางวลัประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ประจาํปี s@@� จากโครงการประกาศเกียรติคุณ 
“คณะกรรมการแห่งปี s@@� หรือ Board of the Year Awards sx?@ 
• บริษทัร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เขา้ร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC)  

ปี 2559 • บริษทัเพิ,มทุนจดทะเบียนเป็น s@? ลา้นบาท โดยจดัสรรหุ้นสามญัเพิ,มทุน ux.@x ลา้นหุ้น เสนอขายแก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(RO) ในอตัรา u หุ้นเดิมต่อ ? หุน้ใหม่ และจดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก ux.@x ลา้นหุน้ เพื,อรองรับการออกและจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุน้สามญัของบริษทั ครั( งที,? (PHOL-W?) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมที,จองซื(อหุ้นสามญัเพิ,มทุน และ
จดัสรรหุน้สามญัเพิ,มทุนอีก � ลา้นหุ้น เพื,อรองรับการออกและจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทั
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ครั( งที, ? (PHOL ESOP WARRANT) 
• บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น
ทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 

ปี 2560 • บริษทัไดรั้บการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL 

ปี 2562  • บริษทัลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 40.50 ลา้นบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ลา้นบาท โดยตดัหุ้นสามญัเพื,อรองรับการ
ใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิที,จะซื(อหุ้นสามญัของบริษทัครั( งที, 1 (PHOL-W1) ที,ยงัไม่ไดอ้อกจาํหน่ายจาํนวน 40.50 
ลา้นบาท  
• บริษทัไดรั้บประกาศนียบตัรรับรองการต่ออายกุารเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 
Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC 
• บริษทัไดรั้บรางวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรางวลัหุน้ย ั,งยืน ประจาํปี s@ts กลุ่มบริษทัจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

ปี `abc • บริษทัไดรั้บการประเมินคุณภาพรายงานดา้นบรรษทัภิบาล จากผลสาํรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทั
ไทย (IOD) อยูใ่นระดบั “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื,องเป็นปีที, 6 
• บริษทัไดรั้บรางวลั "Thailand Sustainability Investment" THSI  หรือรางวลัหุ้นยั,งยืน ประจาํปี s@t% ต่อเนื,องปีที, s 
กลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์เอม็เอไอ 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 7 
 

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)  
 

 
 

 

 

บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน)

บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั

                          99.99%                                                               99.99%                                                                100% 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 8 
 

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้และบริการออกเป็น % กลุ่มหลกั คือ 

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

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

โครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2561 ถึงปี 2563 สามารถแสดงแยกตามกลุ่มสินค้าและบริการได้ดังนี, 

หน่วย:ลา้นบาท 

กลุ่มสินค้าและบริการ ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน 

1. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั            
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
(SAFETY) 

800.40 75.16% 719.42 77.32%     715.73  76.43% 

2. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุม 
สภาพแวดลอ้ม (CE) 

214.93 20.18% 167.96 18.05%     172.57  18.43% 

3. กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(า 
เพื,ออุปโภคและบริโภค (WATER) 

40.18 3.77% 24.48 2.63%       36.16  3.86% 

4. รายไดอ้ื,น 9.45 0.89% 18.59 2.00% 12.02 1.28% 

รวมรายได้ 1,064.96 100% 930.44 100% 936.47 100% 

 
2.1 ลกัษณะของผลติภณัฑ์และบริการ 

บริษทัแบ่งลกัษณะผลิตภณัฑแ์ละบริการออกเป็น % กลุ่ม คือ 
 1 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Occupational Safety, 
Health and Environment Products) หรือ SAFETY  

 แบ่งลกัษณะสินคา้ในกลุ่มนี(ออกเป็น b ประเภทหลกัคือ 
 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)  

 ผลิตภณัฑ์อุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลเป็นอุปกรณ์ที,บุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใช้สวมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหนึ, งของ
ร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพื,อป้องกนัอนัตรายที,อาจเกิดขึ(นจากสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน เช่น อนัตรายจาก
ความร้อน, แสง, เสียง, สารพิษ, สารเคมี เป็นตน้ รวมทั(งเพื,อการป้องกนัชิ(นงานมิให้เกิดความเสียหาย โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์
นิรภยัส่วนบุคคลนี(  สามารถแบ่งเป็นประเภทไดด้งันี(  



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 9 
 

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

f) อปุกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ หมวกนิรภัย อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา อุปกรณ์ครอบ
ศรีษะสาํหรับยดึแผน่กระบงันิรภยั เพื,อใชป้้องกนัการกระแทก การ
เจาะทะลุของวตัถ ุกระแสไฟฟ้า และอคัคีภยั 

 

 
 

 

b) อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา แว่นตานิรภยั และแว่นครอบตา เพื,อใช้ป้องกนัวตัถุกระเด็นเขา้ที,
ดวงตา ป้องกนัรังสี แสงจา้ และประกายไฟ 

%) อปุกรณ์ป้องกนัระบบการได้ยิน ที,ครอบหู และปลัiกอุดหู เพื,อใชป้้องกนัอนัตรายที,ไดรั้บจากระดบั
เสียงที,ดงัเกินไป 

j) อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดิน
หายใจ 

กลุ่มที,  f  อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจประเภทจัดส่ง
อากาศที, มีแหล่งจ่ายอากาศแยกอิสระจากอากาศในบริเวณที,
ปฏิบัติงานให้เหมาะสําหรับการหายใจ เช่น   อุปกรณ์ป้องกัน
ระบบทางเดินหายใจชนิดถงับรรจุอากาศแบบพกพา  อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชส้ายส่งอากาศ และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดใชท่้อส่งอากาศ 
กลุ่มที, b  อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอากาศ 
โดยทาํใหอ้ากาศสะอาด (Air – purifying respirator) เช่น   อุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาค  อุปกรณ์ป้องกนั
ระบบทางเดินหายใจชนิดดูดซับก๊าซและไอระเหย   และอุปกรณ์
ป้องกนัระบบทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคและดูดซับก๊าซและ
ไอระเหยในขณะเดียวกนั 

o) อปุกรณ์ป้องกนัมือ กลุ่มที, f   ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางชีวภาพ ที,เกิดจากเชื(อ
โรคชนิดต่างๆ   
กลุ่มที, b  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางเคมีที,เกิดจากสารเคมี
ประเภทกรด ด่าง รวมทั(งสารทาํละลาย  
กลุ่มที, %  ถุงมือสาํหรับป้องกนัอนัตรายทางกายภาพที,เกิดจากความ
ร้อน ความเยน็ ความคม และกระแสไฟฟ้า 

q) อปุกรณ์ป้องกนัเทา้ รองเทา้นิรภยัและรองเทา้บู๊ทนิรภยัซึ,งใชส้วมใส่เพื,อป้องกนันํ(า 
แรงกระแทก การเจาะทะลุความร้อน ความเยน็ และกระแสไฟฟ้า  
 

r) ชุดป้องกนัร่างกาย ชุดป้องกนัความร้อน ชุดป้องกนัสารเคมี ชุดป้องกนัอากาศเยน็ ชุด
ป้องกนักระแสไฟฟ้าสถิตย ์ชุดผจญเพลิง และชุดดบัเพลิง 

s) อปุกรณ์ป้องกนัการตก อุปกรณป้์องกนัการตกจากที,สูงและอุปกรณ์ช่วยเคลื,อนยา้ยใน
แนวดิ,ง 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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 1.2 อุปกรณ์เพื\อความปลอดภยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน (Safety and Environmental Products) เป็นอุปกรณ์ที,
ใชเ้พื,อเสริมสร้างความปลอดภยัในสถานประกอบการ ไดแ้ก่ สินคา้ต่อไปนี(  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคญั 

1) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
เกี,ยวกบัอากาศ 

เครื, องวัดแก๊สพิษ และแก๊สไวไฟในอากาศ และอุปกรณ์ถ่ายเท
อากาศ  

 

b) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อป้องกนัอนัตราย
จากสารเคมี 

อุปกรณ์ชาํระลา้งตา และลาํตวัฉุกเฉิน อุปกรณ์จดัเก็บ ขนยา้ย และ
ถ่ายเทสารเคมีอนัตราย อปุกรณ์และวสัดุดูดซับสารเคมี 

%) อุปกรณที์,ใชเ้พื,อความปลอดภยั
ประเภทอื,น 

อุปกรณ์ล็อคนิรภัย สําหรับล็อคเครื, องจักร เครื, องมือ อุปกรณ์  
แหล่งกาํเนิดหรือจ่ายพลงังาน สติกเกอร์ ฉลาก ป้ายสัญลกัษณ์เพื,อ
ความปลอดภยั และเครื,องพิมพส์ติกเกอร์ ฉลาก ป้าย  สัญลกัษณ์เพื,อ
ความปลอดภยั 

 2 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (Control Environmental Products) หรือ CE 
 สินคา้ด้านการควบคุมสภาพแวดลอ้มเป็นอุปกรณ์ที,ใช้ควบคุมสภาพแวดลอ้มให้มีความสะอาด ปลอดภยัในสถานที,
ปฏิบติังานที,ตอ้งการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื(อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด (Clean room)  หรือห้องปลอด
เชื(อ ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ(นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่ม
อุตสาหกรรมผลิตเครื,องมือแพทย ์ที,จาํเป็นตอ้งมีการควบคุมสิ,งปนเปื( อน อนุภาคขนาดเลก็และฝุ่ นละอองต่างๆ ที,มาจาก ผูป้ฏิบติังาน 
เครื,องจกัร กระบวนการผลิตรวมทั(งอากาศภายนอก ซึ, งสิ,งเหล่านี( สามารถส่งผลให้ผลิตภณัฑ์หรือชิ(นงานไม่มีคุณภาพ สินคา้ใน
หมวดนี(  ไดแ้ก่ ชุดและอุปกรณ์สาํหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สาํหรับห้องคลีนรูม เช่น ผา้เช็ดชิ(นงาน เครื,องเขียน อุปกรณ์
ทาํความสะอาด อุปกรณ์ป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์เป็นตน้ สินคา้ในหมวดนี(  ไดแ้ก่  

ประเภทสินค้า ลกัษณะสินค้า ตราสินค้าสําคัญ 

f)อุปกรณป้์องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค อุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนัฝุ่ นและเชื(อโรค หรือสิ,งแปลกปลอม ใน
สถานที,ควบคมุ เช่น ถงุมือแพทย ์ถงุมือในงานสภาพควบคุม แผ่น
กาวดกัฝุ่ น 

 

2)อุปกรณท์าํความสะอาด ผ้า เ ช็ ด ชิ( น ง า น  ลูก ก ลิ( ง ทําค ว า ม ส ะ อ า ด  สํ า ห รั บ ชิ( น ง า น 
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3)อุปกรณป้์องกนัไฟฟ้าสถิตย ์ สายรัดข้อมือ ขอ้เท้า หรืออุปกรณ์ที,สวมใส่เพื,อป้องกันการเกิด
ไฟฟ้าสถิตยใ์นสถานที,ควบคุม  

4)อุปกรณส์าํหรับห้องคลีนรูม อุปกรณที์,มีคุณสมบติัเฉพาะสาํหรับใชใ้น 
ห้องคลีนรูม เช่น ชุดคลีนรูม ผา้คลีนรูม เครื,องเขียนสําหรับห้อง
คลีนรูม 
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 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

 1. กลุ่มผู้บริโภคขั,นสุดท้าย (End User) 
 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 
และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม ครอบคลุมลูกคา้ในอุตสาหกรรมต่างๆเกือบทุกอุตสาหกรรมในประเทศ
ไทย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ที,ตอ้งการสร้างความปลอดภยัให้กบัพนักงานและสภาพแวดลอ้มทั,วไปในสถานที,
ทาํงาน หรือตอ้งการใหก้ระบวนการผลิตเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงความตอ้งการที,จะเสริมสร้างภาพลกัษณ์ที,ดีขององค์กร 
ทั(งดว้ยความสมคัรใจของลูกคา้เองหรือตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบที,กฎหมาย ปี boq% บริษทัมีการขายสินคา้ให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็น
สดัส่วนประมาณร้อยละ qj ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม โดยมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี(ประมาณ 3,%00 ราย  

 สาํหรับกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม จะมุ่งเน้นกลุ่มลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมที,มีกระบวนการ
ทาํงานหรือกระบวนการผลิตภายในห้องสะอาด (Clean Room) รวมถึงกระบวนการทาํงานตั(งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที,ให้
ความสาํคญักบัความสะอาดของชิ(นงาน ความตอ้งการควบคุมสภาวะความตา้นทานของผิวสัมผสั ที,อาจนาํไปสู่สภาวะไฟฟ้าสถิตย ์
ซึ, งอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตได ้  

 บริษทัมีลูกคา้กลุ่มผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ยแยกตามอุตสาหกรรมไดด้งันี(  
 f) กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตชิ(นส่วน 
 อิเลก็ทรอนิกส์ เครื,องใชไ้ฟฟ้าและชิ(นส่วนคอมพิวเตอร์  
 b) กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกบัการผลิตอาหารสด-อาหารแปรรูป 
 อาหารแช่แข็ง-อาหารกระป๋อง รวมไปถึงโรงงานผลิตเครื,องดื,มทั(งที,มีแอลกอฮอลแ์ละไม่มีแอลกอฮอล ์
 3) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ ์ไดแ้ก่ ลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตผลิตภณัฑจ์ากปิโตรเคมี โรงงานผลิต
 สารเคมี  
 j) กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ(นส่วนยานยนต์ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกับรถยนต ์
 จกัรยานยนต ์และส่วนประกอบของยานยนตด์งักล่าว 
 o) กลุ่มอุตสาหกรรมวสัดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มโรงงานประกอบกิจการเกี,ยวกับการผลิตวสัดุ
 และอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนบริษทัรับเหมาก่อสร้างทั,วไป 
 6) กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา และผลิตเครื,องมือแพทย ์ 
 7) กลุ่มโรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆ และลูกคา้ที,เป็นหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ    
 8) กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมอื,นๆ เช่น ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ กลุ่มโรงงานเยื,อกระดาษและบรรจุภัณฑ ์     
 เป็นตน้  

 2. กลุ่มลูกค้าที\เป็นคู่ค้าทางธุรกจิ (Trade Partner) 
 กลุ่มคู่คา้ทางธุรกิจ ไดแ้ก่ บริษทัหรือร้านค้าซึ, งเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ทั(งในระดบัที,ดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่าย
สินคา้ ร้านคา้ขายส่ง และร้านคา้ขายปลีก ปี boq% บริษทัมีการขายสินค้าให้กลุ่มลูกคา้นี( คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 36 ของ
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวม ปี 2563 โดยมีฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( ประมาณ 800 ราย ซึ,งทาํให้การกระจายสินคา้เขา้ไปถึง
ลูกคา้ไดใ้นวงกวา้งขึ(น สาํหรับคู่คา้ทางธุรกิจซึ,งดาํเนินธุรกิจเป็นตวัแทนจาํหน่ายเหมือนกบับริษทันั(น จะเป็นการซื(อสินคา้จากบริษทั
เพื,อนาํไปจาํหน่ายร่วมกบัสินคา้ของตนเองเพื,อเพิ,มความหลากหลายของสินคา้และทาํให้ขายสินคา้ไดอ้ยา่งครบวงจร  
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 โดยในปี boq% บริษทัมีฐานลูกคา้กลุ่มตวัแทนจาํหน่ายเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน เนื,องจากสถานการณ์การแพร่ะบาด
ของเชื(อไวรัส Covid-19 กลุ่มสินคา้ที,เกี,ยวขอ้งมีความตอ้งการสูง 

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงลูกคา้รายใดรายหนึ,งทั(ง 2 กลุ่ม เกินร้อยละ 5 ของรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด  

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีการจดัจาํหน่ายสินคา้ที,มีความหลากหลาย ครบวงจร มีผลิตภณัฑก์ว่า j,zzz รายการ 
คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภยัทั(งในประเทศและต่างประเทศ ภายใตต้ราสินคา้ที,มีชื,อเสียง เป็นที,ยอมรับ ทาํใหส้ามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดใ้นทุกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย บริษทัมีการจดัหาผลิตภณัฑใ์หม่ ทนัสมยัมาเพื,อนาํเสนอลูกคา้อย่าง
ต่อเนื,อง รวมถึงการเพิ,มประเภทสินคา้ใหม่ และการพฒันาสินคา้ที,เป็นตราสินคา้ของบริษทัเอง  นอกจากนี(  บริษทัยงัสามารถจดัหา
ผลิตภณัฑต์ามที,ลูกคา้ตอ้งการ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการสินคา้ที,มีคุณสมบติัแตกต่างจากที,สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายอยู่ ทาํให้สามารถ
รองรับความตอ้งการของลูกคา้ที,หลากหลายได ้

 - การบริการ (Service) บริษทัมีระบบการจดัเก็บขอ้มูลการสั,งซื(อของลูกคา้ เพื,อมาใชใ้นการวิเคราะห์ความตอ้งการและ
ประมาณการสั,งซื(อ เพื,อให้สามารถสต็อกสินคา้ไดเ้พียงพอ นอกจากนี(  บริษทัมีการปรับปรุงการแบ่งพื(นที,การขาย เพื,อให้พนกังาน
ขายไดบ้ริการลูกคา้ไดอ้ยา่งทั,วถึง จดัให้มีการฝึกอบรมพนักงานขายให้มีความรู้ในตวัสินคา้และบริการเป็นอย่างดีอย่างสมํ,าเสมอ 
เพื,อใหค้วามรู้แก่ลูกคา้อยา่งถูกตอ้ง และบริการลูกคา้แต่ละรายไดอ้ยา่งเหมาะสมทั(งก่อนและหลงัการขาย นอกจากนี(  บริษทัมีการส่ง
พนกังานเพื,ออบรมใหค้วามรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อย่างสมํ,าเสมอ รวมถึงการใหค้วามร่วมมือเข้าร่วมงานจดันิทรรศการดา้น
ความปลอดภยัโดยร่วมกบัลูกคา้ ในกรณีที,ลูกคา้ตอ้งการ 

 - ด้านราคา (Price) บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนต่างจากตน้ทุน ซึ,งขึ(นอยูก่บั
ประเภทของผลิตภณัฑ ์ ปริมาณการสั,งซื(อ เงื,อนไขการชาํระเงิน และความสมัพนัธ์ที,มีกบัลูกคา้ ราคาเป็นไปอยา่งยติุธรรมและ
เหมาะสม ในกรณีที,สินคา้ของบริษทัไม่สามารถแข่งขนัดา้นราคาได ้บริษทัจะมีการสรรหาแหล่งผลิตสินคา้ หรือผูข้ายสินคา้รายใหม่ 
เพื,อใหล้ดตน้ทุนสินคา้ สามารถแข่งขนัได ้รวมถึงการพฒันาสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเอง  

 - การจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย (Place) ช่องทางการจาํหน่ายสินคา้บริษทั ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทั
เป็นหลกั ประจาํอยูท่ ั(งที,สาํนกังานใหญ่ภาคกลาง จงัหวดัปทุมธานี และอีก 3 สาขา ในภาคเหนือที,จงัหวดัเชียงใหม่ ภาคตะวนัออกใน
จงัหวดัระยอง และภาคใตที้,จงัหวดัภูเก็ต และจดัให้มีพนักงานขายดูแลพื(นที,ขายในส่วนที,สาขายงัไม่ครอบคลุมได้แก่ พื(นที,ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ทาํให้ดูแลพื(นที,ขายได้คลอบคลุม โดยบริษัทจัดให้มีการพฒันาความรู้ความสามารถของพนักงานขาย 
พนกังานขายทางโทรศพัท ์และพนกังานประสานงานขาย มีการฝึกอบรมความรู้ดา้นสินคา้และการใช้งานอย่างต่อเนื,อง นอกจาก
พนกังานจะทาํหนา้ที,แนะนาํสินคา้แลว้ ยงัสามารถให้คาํปรึกษาและความรู้ดา้นความปลอดภยัแก่ลูกคา้อยา่งผูเ้ชี,ยวชาญ นอกจากนี(  
บริษทัมีการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการให้บริการแก่ลูกคา้อย่างต่อเนื,อง สร้างความสัมพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้และคู่คา้ เพื,อเพิ,ม
ยอดขายลูกคา้เดิม และขยายฐานไปยงัลูกคา้ใหม่อยูเ่สมอ 
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 ในเขตพื(นที, ที,พนกังานขายของบริษทัไม่สามารถใหบ้ริการไดค้รอบคลุม บริษทัเพิ,มช่องทางการจาํหน่ายโดยพจิารณาหา
คู่คา้ทางธุรกิจเพื,อให้เป็นตวัแทนจาํหน่ายสินค้าของบริษทัในเขตพื(นที,นั(น ซึ, งบริษทัจะให้การสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เพื,อใหเ้กิด
ประโยชน์ร่วมกนัทั(งสองฝ่าย เช่น การให้ความรู้เรื,องสินคา้ สนบัสนุนกิจกรรมทางการตลาด เป็นตน้  

 ช่องทางการจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ บริษทัพิจารณาหาคู่คา้เพื,อเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบริษทัในต่างประเทศ 
นอกจากนี(  บริษทัยงัขายสินคา้ผา่นทางลูกคา้ในประเทศ ที,เป็นลกัษณะตวัแทนจาํหน่ายนาํสินคา้ไปจาํหน่ายในประเทศนั(นๆ 

 ช่องทางจาํหน่ายสินคา้ทางออนไลน์ ผ่านเวบ็ไซตข์องบริษทั ไดแ้ก่ www.pholonline.com  เป็นช่องทางจาํหน่ายสําหรับ
ลูกค้ารายย่อย ลูกคา้ประเภทผูบ้ริโภคขั(นสุดทา้ย เพื,อให้สินคา้ของบริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ได้เพิ,มขึ(นทั(งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นจาํหน่ายสินค้าด้านความปลอดภยัที,สามารถใช้งานไดใ้นสภาพแวดลอ้มทั,วไป และสินค้า
ประเภทเครื,องกรองนํ(าดื,มที,ใชใ้นระดบัครัวเรือน นอกจากนี(  ยงัมีช่องทางการการจดัจาํหน่ายผา่น เวบ็ไซตซื์(อขายสินคา้ออนไลน์ที,มี
ชื,อเสียงอยา่ง LAZADA และ SHOPEE เพื,อใหสิ้นคา้ของบริษทัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้ง ขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มลูกคา้รายย่อยเพิ,มขึ(น  

 - การส่งเสริมการขาย (Promotion) บริษทัมีการจดัทาํ โปรโมชั,นส่งเสริมการขายสินค้า หมุนเวียนสับเปลี,ยนอย่าง
ต่อเนื,อง เพื,อกระตุน้ยอดขาย และมีกิจกรรมทางการตลาดเพื,อให้เขา้ถึงลูกคา้มากขึ(น ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ การลงโฆษณาผ่านสื,อ
ต่างๆที,เกี,ยวขอ้งเช่น นิตยสารเพื,อความปลอดภยัต่างๆ  เวบ็ไซต์ความรู้ความปลอดภยัและอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงมีการเข้า
ร่วมงานแสดงสินคา้ภายในประเทศเป็นประจาํทุกปี เช่น งานสปัดาห์ความปลอดภยัแห่งชาติ เป็นตน้ อยา่งไรก็ตาม เนื,องจากปี boq% 
ยงัอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 จึงงดจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ โดยบริษทัได้นาํเสนอ
ผลิตภณัฑ์ ความรู้ด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั รวมถึงกิจกรรมของบริษทั ผ่านช่องทางสื,อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ thai-
safetywiki.com  Facebook Fan Page และ Line @ Application ของบริษทัเพื,อเป็นการประชาสมัพนัธ์บริษทัใหเ้ป็นที,รู้จกัมากขึ(น  

 - การส่งมอบผลติภัณฑ์ตรงต่อเวลา บริษทัมีระบบการบริหารคลงัสินคา้และระบบการจดัส่งที,มีประสิทธิภาพเพื,อให้การ
ส่งมอบถูกตอ้ง ตรงเวลา เป็นที,พอใจของลูกคา้  

 การจัดหาผลิตภณัฑ์ 

 การจดัหาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้า SAFETY และ กลุ่มสินค้า CE ของบริษทั มีทั(งจากการสั,งซื(อในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยในปี 256% ยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 6q และยอดการสั,งซื(อสินคา้จากใน
ประเทศประมาณร้อยละ %j ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด สําหรับการซื(อสินคา้ในประเทศเป็นการซื(อจากทั(งผูจ้ดัจาํหน่ายสินค้าใน
ประเทศและผูผ้ลิตเจา้ของตราสินคา้รวมประมาณ 250 ราย สาํหรับการซื(อสินคา้จากต่างประเทศส่วนใหญ่จะเป็นการซื(อสินคา้จาก
เจา้ของตราสินคา้โดยตรงรวมประมาณ 80 ราย  เป็นลกัษณะแต่งตั(งบริษทัเป็นตวัแทนจาํหน่ายรายเดียวในประเทศ (Sole/Exclusive 
Distributor) และตวัแทนจาํหน่ายทั,วไป (Non-exclusive Distributor)  

 สาํหรับสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั คือ ตราสินคา้ SYNOS และ ROCC บริษทัไดว่้าจา้งผูผ้ลิตทั(งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ซึ, งบริษทัมีการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทัเองอยู่เสมอ โดยในปี 2563 มีรายการสินคา้ภายใต้
ตราสินคา้ของบริษทักว่า 500 รายการ มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินค้าของบริษทัคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2%% ของ
รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีสดัส่วนรายไดจ้ากการขายสินคา้ภายใตต้ราสินคา้ของบริษทั
คิดเป็นประมาณ fs% ของรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการรวม 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 14 
 

 บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มากกว่า  30 ตราสินคา้ โดยมีตราสินคา้ที,บริษทัไดรั้บการแต่งตั(งเป็น
ตวัแทนจาํหน่ายรายเดียว ไดแ้ก่ 

บริษัท สินค้า ระยะเวลาของ
สัญญา 

เงื\อนไขทางการค้า 

King’s shoe Manufacturing Pte., Ltd. 

ตราสินคา้ : KING’S 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย: ปี 2551 

รองเทา้นิรภยัที,ใชใ้นโรงงาน
อุตสาหกรรม 

f ปี 

 

 

 

 

� King’s ยกเลิกสัญญานี( ได้โดยแจง้ล่วงหน้า
ตามระยะเวลาที,กาํหนด 

� King’s สามารถยกเลิกสัญญาถา้บริษทัทาํผิด
สัญญาโดยแจ้งล่วงหน้าตามระยะเวลาที,
กาํหนด 

� King’s สามารถทบทวนแกไ้ขสัญญาได้ถ้า
บริษทัมีการเปลี,ยนแปลงในระดบัผูบ้ริหาร 

� ยอดขายขั(นตํ,า 

Ansell International 

ตราสินคา้ : ANSELL 
ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2546 

ตราสินคา้ : MICROGARD 
ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

 

ถุงมือและชุดป้องกนัที,ใชใ้น
กระบวนการผลิต 

ชุดป้องกนัสารเคมี ฝุ่ น และเชื(อ
โรค 

f ปี � Ansell สามารถบอกเลิกสัญญาได้ในกรณี
ต่อไปนี(  

1) หากบริษทัผิดเงื,อนไขในสัญญา 
2) ไม่สามารถซื(อครบจาํนวนยอดสั,งซื(อขั(นตํ,า 
3) มีการเปลี,ยนแปลงอาํนาจควบคุมบริษทั 
 

Chemtex, Inc. 

ตราสินคา้ : CHEMTEX 

ปีที,เริ,มเป็นตวัแทนจาํหน่าย : ปี 2553 

วสัดุดูดซบัสารเคมี 1 ปี ไม่ระบุ 

 สาํหรับขั(นตอนการจดัหาผลิตภณัฑน์ั(น บริษทัมีแนวทางในการจดัหาผลิตภณัฑไ์ด ้%  แนวทาง คือ  
 f) บริษทัหาขอ้มูลผลิตภณัฑใ์หม่จากแหล่งต่างๆ   
 b) บริษทัติดต่อสอบถามความตอ้งการของลูกคา้อยูเ่ป็นระยะวา่มีความตอ้งการใชผ้ลิตภณัฑใ์ด 
 %) เจา้ของตราสินคา้และ/หรือตวัแทนจาํหน่าย (Supplier) เป็นผูเ้สนอผลิตภณัฑ์ใหบ้ริษทัทาํการตลาดให้ หลงัจากนั(นจึง
นาํผลิตภณัฑ์ตวัอย่าง (Prototype) มาศึกษา แลว้ส่งไปให้ลูกคา้ทดลองใช้ ถา้ผลการทดสอบผ่านจึงวางแผนการตลาดและทาํการ
ติดต่อสั,งซื(อต่อไป  

 ในช่วง 3 ปีที,ผ่านมา บริษทัไม่มีการพึ,งพิงผูจ้ดัหน่ายและผูผ้ลิตรายใดรายหนึ, งเกินร้อยละ 20 ของยอดซื(อ และไม่มี
ผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้มจากกระบวนการจดัหาผลิตภณัฑ ์และบริษทัไม่มีขอ้พิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี,ยวกบัสิ,งแวดลอ้ม 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 15 
 

 ภาพรวมภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทั(งในประเทศและ
ต่างประเทศ     โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ รายงานสรุปภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศในปี 
256% หดตวัร้อยละ q.f ตํ,าสุดในรอบ bb ปี สาํหรับภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ o.r มีดชันีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลง
ร้อยละ s.s จากขอ้มูลรายงานสาํนกังานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมสาํคญัที,หดตวัในปี boq% เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็น
การลดลงของตลาดในประเทศและตลาดส่งออก ด้านภาคการผลิตในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีลดลง ตามปริมาณการใช้เชื(อเพลิงที,
ลดลง เนื,องมาจากการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 รวมถึงมาตรการล็อคดาวน์ทาํให้มีการหยุดผลิตและหยุดกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจชั,วคราว อยา่งไรก็ตาม อุตสาหกรรมที,มีการขยายตวัในปี boq% ไดแ้ก่ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสาํเร็จรูป อุตสาหกรรม
การผลิตยา ที,เพิ,มขึ(นตามตอ้งการของผูบ้ริโภค จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สอดคลอ้งกบัภาพรวมผล
การดาํเนินงานของบริษทัในปี boq% ที,มีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้หลกัในบางอุตสาหกรรมลดลง อยา่งไรก็ตาม บริษทัมีการกระจายความ
เสี,ยงโดยสร้างฐานลูกคา้ที,หลากหลายอุตสาหกรรม ไม่พึ,งพิงอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ, ง ทาํใหผ้ลกระทบอยู่ในวงจาํกดั ในปี 
boq% บริษทัจึงปรับกลยทุธ์ในการมุ่งเนน้การขยายตลาดในอุตสาหกรรมที,ยงัเติบโตไดใ้นสถานการณ์โควดิ และจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้เกิดวิถีการดาํเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจาํวนัแบบปกติใหม่ ทาํให้ความตอ้งการ
สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มจึงเพิ,มสูงขึ(น เกิดภาวะการขาดแคลนสินคา้ บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหาร
จดัการห่วงโซ่อุปทาน การจดัหาสินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ ทาํให้สามารถขยายกลุ่มลูกคา้ไปยงักลุ่มอื,นๆที,บริษทัยงัมีส่วนแบ่ง
การตลาดไม่มาก ไดแ้ก่ กลุ่มการแพทยแ์ละสาธารณสุข กลุ่มผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงาน หรือ SAFETY มีความ
เกี,ยวขอ้งกับภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโดยรวมของประเทศ เนื,องจากสินคา้ที,จดัจาํหน่ายเป็นสินคา้ที,ใช้ในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม หรือใช้กบัผูป้ฏิบติังานในสถานประกอบการนั(นๆ ซึ, งหากภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมมีการขยายตวั จะทาํให้ความ
ตอ้งการใชสิ้นคา้เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยัสาํหรับผูป้ฏิบติังาน รวมถึงสินคา้ที,ใชเ้พื,อสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานให้มี
ความปลอดภยัมีเพิ,มขึ(น ซึ,งในปัจจุบนัสถานประกอบการอุตสาหกรรมหรือองคก์รธุรกิจทั,วไปต่างให้ความสาํคญัในเรื,องอาชีวอนา
มยัและความปลอดภยัเพิ,มขึ(น นอกจากเป็นการปฏิบติัเพื,อใหเ้ป็นไปตามกฎหรือขอ้บงัคบัของกฎหมายแลว้ ยงัมีความตอ้งการปฏิบติั
เพื,อให้เป็นไปตามเกณฑก์ารรับรองที,เป็นมาตรฐานสากล เป็นการยกระดบัมาตรฐานในการผลิตให้กบัผูป้ระกอบการ และสร้าง
ความน่าเชื,อถือหรือสร้างภาพลกัษณ์ที,ดี ซึ,งมาตรฐานระบบการจดัการอาชีว อนามยัและความปลอดภยัในการทาํงาน มีการพฒันา
ปรับปรุงอยา่งต่อเนื,องเพื,อยกระดบัดา้นการจดัการความปลอดภยั เช่น มาตรฐาน ISO jozzf ที,พฒันาปรับปรุงและนาํมาใชแ้ทนที,
มาตรฐาน OHSAS เป็นตน้ นอกจากนี(  ประเดน็การจดัการอาชีวอนามยัและความปลอดภยัและสิ,งแวดลอ้มยงัเป็นประเด็นที,เกี,ยวขอ้ง
กบัการพฒันาเพื,อสร้างความย ั,งยืน ภาคองค์กรธุรกิจต่างๆจึงตระหนกัและใหค้วามสําคญัในการดาํเนินธุรกิจตามมาตรฐานความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เป็นการกระตุน้ให้ประชากร
ทุกคนตระหนักถึงเรื,องความปลอดภยั อาชีวอนามยัเพิ,มขึ(น มีความจาํเป็นในการป้องกนัเชื(อโรคและสร้างความปลอดภยัให้แก่
ตนเองและสงัคม จึงทาํให้ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มของบริษทัจึง
ยงัมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ,มขึ(นต่อไปในอนาคต 

 ธุรกิจการจดัจาํหน่ายสินคา้กลุ่ม SAFETY บริษทัมีลูกคา้กระจายอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีลูกคา้หลกัอยู่ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ, งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที,ได้รับผลกระทบจาก
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 จึงมีคาํสั,งซื(อลดลง ในปี boq% บริษทัจึงมุ่งเนน้การขายไปยงักลุ่มอุตสาหกรรมที,
ยงัมีการขยายตวัไดใ้นสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น อุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
กลุ่มหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจที,มีความจาํเป็นตอ้งใช้สินคา้ที,เกี,ยวขอ้งกบัการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น ชุด
ป้องกนัเชื(อโรค ถุงมือ และหน้ากากอนามยั เป็นตน้ ซึ, งจากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทาํใหมี้รายได้
จากการขายและบริการเพิ,มขึ(น และจากการปรับเปลี,ยนวถีิการดาํเนินชีวติประจาํวนัในรูปแบบใหม่ สินคา้ที,ใชเ้พื,อป้องกนัเชื(อโรคมี
ความจาํเป็นตอ้งใชอ้ยา่งต่อเนื,องทั,วประเทศ ทาํใหมี้สดัส่วนรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่ายและกลุ่มผูบ้ริโภคเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบ
กบัปีก่อน ซึ,งจากการพฒันาปรับปรุงเพิ,มช่องทางการขายสินคา้หรือให้คาํแนะนาํกบัลูกคา้ทางโทรศพัท ์และช่องทางการขายสินคา้
ทางออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pholonline.com และช่องทางสื,อออนไลน์อย่างต่อเนื,อง ทาํให้สามารถรองรับกลุ่มลูกคา้
ดงักล่าวได ้ 

 ภาวะการแข่งขนัสาํหรับสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้ม ในปัจจุบนัเริ,มมีเพิ,มขึ(น เมื,อเทียบกบั
ในอดีตที,ผ่านมา คู่แข่งรายย่อยเริ,มพฒันาสินคา้ที,จดัจาํหน่ายใหมี้ความหลากหลายมากขึ(น โดยสินคา้ที,มีการแข่งขนัเพิ,มขึ(นอยู่ใน
กลุ่มสินคา้ดา้นความปลอดภยัทั,วไป โดยเฉพาะอย่างยิ,ง ในช่วงตน้ของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สินคา้ที,
เกี,ยวขอ้ง เช่น หนา้กากอนามยั ชุดป้องกนั เป็นตน้ ความตอ้งการสินคา้เพิ,มสูงขึ(น เกิดภาวะขาดแคลนสินคา้ เป็นโอกาสให้มีคู่แข่ง
รายใหม่เพิ,มขึ(น นาํไปสู่การแข่งขนัทางดา้นราคาที,คาดว่าจะรุนแรงขึ(นสาํหรับกลุ่มสินคา้ที,เกี,ยวขอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื(อไวรัส Covid-19 ขา้งตน้ ซึ, งบริษทัยงัคงมุ่งเนน้ดา้นการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารจดัการสินคา้สาํรองคลงัให้
สามารถรองรับการสั,งซื(อที,สอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกค้าได ้โดยบริษทัประกอบธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน สินคา้และ
บริการมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที,ยอมรับของลูกคา้และคู่คา้ อีกทั(งเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยที,มี
ความน่าเชื,อถือ ดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ,งแวดลอ้ม มีสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัจึงมี
ความไดเ้ปรียบเรื,องการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทาน การบริหารตน้ทุนที,สามารถแข่งขนัได ้นอกจากนี(  บริษทัมีการพฒันา จดัหา
ผลิตภณัฑใ์หม่ โดยเฉพาะสินคา้ในกลุ่มวิศวกรรมที,ตอ้งใชค้วามเชี,ยวชาญเฉพาะ การพฒันาดา้นบุคลากรให้มีความรู้ความเชี,ยวชาญ
สามารถบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร อีกทั(งบริษทัยงัให้ความสําคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั(งเรื,องสินค้าและ
บริการ ทาํให้บริษทัยงัคงรักษาตลาดและความสมัพนัธ์ที,ดีกบัลูกคา้ได ้ 

 กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 
 กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE เป็นอุปกรณ์ที,ใชเ้พื,อป้องกนัไม่ให้ปัจจยัภายนอกหรือ
สภาพแวดลอ้มต่างๆส่งผลกระทบต่อชิ(นงานและกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม โดยลูกค้าหลกัอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิต
ชิ(นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ, งในปี boq% ภาพรวมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ชะลอตวัตามตามภาวะเศรษฐกิจและการส่งออก อนั
เนื,องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ในช่วงตน้ แต่ภาคการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เริ,มมีแนวโน้มปรับตวัดีขึ(นในช่วงครึ, งปีหลงั ตามความตอ้งการสินคา้อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มที,เกี,ยวข้องกบัระบบ
เทคโนโลยีและสินคา้พื(นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื,อสารที,เพิ,มขึ(นจากการปรับวิธีการเรียนการทาํงานผ่านทาง
ออนไลน์และการ Work from home นอกจากนี(  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-f� มาตรการลอ็คดาวน์หลาย
ประเทศทั,วโลก ส่งผลต่อห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ สินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเกิดการขาดแคลนและ
ราคาตลาดปรับตวัเพิ,มสูงขึ(น จากการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานที,มีประสิทธิภาพส่งผลให้บริษทัมีความสามารถในการจดัหา
สินคา้ไดท้นัต่อความตอ้งการ ในปี boq% บริษทัจึงมีรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้มเติบโตขึ(นทั(งใน
กลุ่มลูกคา้หลกัและกลุ่มลูกคา้ใหม่  
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 ดา้นการแข่งขนั มีแนวโน้มสูงขึ(น การแข่งขนัส่วนใหญ่เป็นการแข่งขนัทางดา้นราคา เนื,องจากลูกคา้ส่วนใหญ่ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ใหค้วามสาํคญัในเรื,องตน้ทุนสินคา้ จึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีคู่แข่งรายใหม่ เพิ,มขึ(นรวมถึงคู่แข่งที,เป็น
ผูผ้ลิตโดยตรงจากต่างประเทศ อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมของลูกคา้ในกลุ่มนี( จะไม่ค่อยมีการเปลี,ยนแปลงสินคา้ เนื,องจากอาจส่งผล
กระทบต่อกระบวนการผลิต บริษทัจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินคา้ ความรวดเร็วในการบริการ การสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการ การสร้างแบรนดใ์หลู้กคา้ตระหนกัถึงความสาํคญัและยากต่อการเปลี,ยนแปลง การนาํเสนอสินคา้ตามความตอ้งการพิเศษ
ให้กบัลูกคา้ตามลกัษณะการใชง้านที,แตกต่างออกไปเฉพาะราย เพื,อเพิ,มส่วนแบ่งทางการตลาดและการรักษาฐานลูกคา้ปัจจุบนัที,มี
ศกัยภาพ รวมถึงศึกษาการทาํตลาดสินคา้ใหม่เพื,อขยายไปยงัลูกคา้ในกลุ่มอื,นๆ   

      3 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,าเพื\ออุปโภคและบริโภค (Water Treatment Products) 
 บริษทัแบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลกัดงันี(  
 1) การใหบ้ริการดา้นการสาํรวจ การออกแบบและวศิวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั(งระบบบาํบดั
นํ(า มุ่งเนน้ในระบบจดัการนํ(าเพื,อตอบสนองความตอ้งการในการใชน้ํ( า ซึ, งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบติัการ 
งานซ่อมบาํรุงและงานบริการหลงัการขาย โดยรูปแบบการใหบ้ริการแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ขึ(นอยู่กบัความตอ้งการของลูกคา้ ไดแ้ก่ 
การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลกัษณะ Build-Own-Operate หรือ 
BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT 
 2) การจดัจาํหน่ายเครื,องจกัร อะไหล่ หรือวสัดุ อุปกรณ์ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า สาํเร็จรูป จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑที์,
เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(าประเภทต่างๆ ที,ใชใ้นระดบัอุตสาหกรรม และระดบัครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื,อง
อดัตะกอน เครื,องสูบนํ(า ถงัเก็บนํ(า ระบบบาํบดันํ(าชุดอุปกรณ์สาํเร็จ (Module) 
 3) การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบาํรุงรักษาเครื,องจกัรและอุปกรณ์ ที,เกี,ยวขอ้งกบัระบบบาํบดันํ(า เป็นการ
ให้บริการดูแลบาํรุงรักษาและควบคุมระบบให้สามารถดาํเนินงานได้ต่อเนื,องอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานที,
กาํหนดไว ้ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งนํ,า ระบบบําบัดนํ,า  

นํ(าดี 

นํ(าจากแหล่งนํ( าต่างๆ เช่น แมน่ํ(า คลอง 

อ่างเกบ็นํ(า เป็นตน้ 

นํ(าเสีย 

นํ(าเสียจากแหล่งต่างๆ 

- นํ( าเสียจากชุมชน (ที,พกัอาศยั 

โรงแรม โรงพยาบาล อาคาร

สาํนกังาน ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้) 

- การกรองหยาบ 

(Particle Filtration) 

- ไมโครฟิลเตรชั,น 

(Micro Filtration) 

- อุลตราฟิลเตรชั,น 

(Ultra Filtration) 

- นาโนฟิลเตรชั,น 

การนาํไปใชง้าน 

- ใชใ้นกระบวนการผลิต 

- หอหล่อเยน็ 

- อุปโภค เช่น นํ( าที,ใชใ้นระบบ

 สุขภณัฑ ์เป็นตน้ 

เขา้สู่ระบบ 
นํ(าสะอาด 

นาํนํ( ากลบัมาใชใ้หม่ 
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ระบบบาํบดันํ(าดีหรือนํ(าเสียที,ให้บริการกบัลูกคา้ แบ่งออกเป็น o ระบบ ตามความตอ้งการใชง้าน และคุณภาพของนํ(าที,
ตอ้งการ ดงันี(  

- ระบบผลิตนํ,าประปาและนํ,าดื\ม (Potable and drinking water system) เป็นระบบปรับปรุงคุณภาพนํ(าดิบ เช่น นํ(าผิวดิน
ตามธรรมชาติ (นํ(าคลอง แม่นํ(า นํ(าบาดาล) และนํ(าที,ปนเปื( อนสิ,งสกปรกต่างๆเพื,อให้สามารถนาํมาใช้อุปโภคบริโภค และใชง้านใน
อุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงระบบผลิตนํ( าประปาเคลื,อนที, โดยบริษัทย่อยได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมมเบรน(Membrane 
Filtration) ชนิดไมโครฟิลเตรชั,น (Membrane Micro Filtration) และ เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น (Membrane Ultra Filtration) ซึ, ง
สามารถประหยดัค่าใชจ้่ายในการก่อสร้างและค่าใชจ่้ายในการเดินระบบ 

- ระบบบําบัดนํ,าเสีย (Waste water treatment system) เป็นระบบบาํบดันํ(าเสียที,เกิดจากการประกอบกิจการของโรงงาน 
อาคาร และกิจกรรมต่างๆ ซึ,งจาํเป็นตอ้งไดรั้บการบาํบดัก่อนที,จะปล่อยลงสู่สิ,งแวดลอ้ม ซึ, งสามารถออกแบบและใหบ้ริการสาํหรับ
คุณภาพนํ(าเสียที,แตกต่างกนัให้เหมาะสมได ้

- ระบบบําบัดนํ,าเสียเพื\อนํากลับมาใช้ใหม่ (Waste water recycling system) เป็นระบบบาํบดันํ(าเสียเพื,อนาํกลบัมาใชใ้หม่ใน
การดาํเนินงาน โดยใชเ้ทคโนโลยีระบบบาํบดัที,หลากหลาย เช่น เมมเบรนไมโครฟิลเตรชั,น เมมเบรนอลัตราฟิลเตรชั,น หรือเมม
เบรนในถงัปฏิกริยา (Membrane bioreactor system) ตามความเหมาะสมสําหรับนํ( าเสียเพื,อให้ได้คุณภาพที,เหมาะสมตาม
วตัถุประสงคที์,นาํนํ(าที,ถูกบาํบดักลบัไปใชใ้หม่ เช่น สาํหรับหอหล่อเยน็ (Cooling tower) หรือหมอ้ไอนํ(า (Boiler) 

- ระบบผลตินํ,าบริสุทธิc (Purified water system)เป็นระบบการผลิตนํ( าบริสุทธิ�  สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้นที,มีขอ้กาํหนด
สูง ซึ, งประกอบดว้ยระบบต่างๆเช่น ระบบกรองด้วยเมมเบรนรีเวอร์สออสโมซิส (Reverse Osmosis) ระบบเมมเบรนอลัตรา
ฟิลเตรชั,น ระบบอิเลค็โตรดีไอโอไนเซชั,น (Electro deionization) และระบบฆ่าเชื(อดว้ยแสงอลัตราไวโอเลต็ เป็นตน้ 

- ระบบผลตินํ,าจืดจากนํ,าทะเล (Desalination System)เป็นระบบที,นาํนํ(าทะเลมาผ่านกระบวนการใหเ้ป็นนํ( าบริสุทธิ� และลด
ความเค็ม เพื,อให้เป็นนํ(าจืดที,สามารถนาํมาใชง้านทั,วไปหรือใชใ้นอุตสาหกรรมได ้ซึ, งเหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมหรือ
นิคมอุตสาหกรรมที,มีพื(นที,ติดชายฝั,ง โรงแรมหรือ รีสอร์ทชายทะเล และเรือเดินสมุทร      

ตราสินคา้ที,สําคญัที,บริษทัจดัจาํหน่ายในกลุ่มสินค้าและบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภคและบริโภค ได้แก่ GE, 
PENTAIR และ ANDRITZ เป็นตน้ 

 กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

 ลกัษณะกลุ่มลูกคา้เป้าหมายในกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออุปโภคและบริโภค มีดงันี(  

  ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม 

 ประกอบดว้ยโรงงานอุตสาหกรรมที,มีค่าใชจ้่ายในการใชน้ํ( าเป็นจาํนวนมาก ซึ,งอาจจะเกิดจากลกัษณะของการดาํเนินงาน 
ตั(งอยูใ่นพื(นที,ที,ขาดแคลนนํ(า หรือมีค่าใชจ่้ายในการใช้นํ(าที,สูง โดยนอกจากจะสามารถลดมลพิษจากการปล่อยนํ(าเสียลงสู่แหล่งนํ( า 
ยงัสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้นํ( าได้ โดยการผลิตนํ( าจากแหล่งนํ( าตามธรรมชาติหรือจากการบาํบดันํ( าเสีย ซึ, งสามารถเลือกใช้
ระบบที,เหมาะสมกบัแหล่งนํ(าและคุณภาพของนํ(าที,ตอ้งการสาํหรับแต่ละประเภทของกิจการ อีกทั(งยงัสามารถควบคุมคุณภาพนํ( า
สาํหรับการใชง้านเฉพาะดา้น เช่น โรงพยาบาล หรือหอ้งวจิยั เป็นตน้ ซึ,งบริษทัมีฐานลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม จากกลุ่มสินคา้ดา้น
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม ทาํให้บริษทัมีโอกาสในการนาํเสนอสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าไดด้ี
ยิ,งขึ(น 
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 ลูกค้ากลุ่มโรงแรมและที\พักอาศัย 
 ประกอบดว้ยกิจการโรงแรม ที,พกัอาศยัหรืออาคารขนาดใหญ่ เช่น บา้นพกัอาศยัขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม หรืออาคาร
สํานักงาน ซึ, งมีปริมาณและค่าใช้จ่ายในการใช้นํ( าสูง โดยสามารถเลือกขนาดและประเภทระบบบาํบดันํ( าเพื,อให้ไดน้ํ( าในระดับ
คุณภาพที,ตอ้งการ เช่น นํ(าประปา นํ(าดื,ม หรือนํ(ารดนํ(าตน้ไม ้ เป็นตน้ 

 ลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ 
 ประกอบดว้ยชุมชนหรือเทศบาล ซึ,งในบางพื(นที,มีปริมาณการผลิตนํ(ายงัไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการใชน้ํ(า ทาํให้เกิด
ปัญหาการขาดแคลนนํ(า 

 ลูกค้ารายย่อย 
 กลุ่มลูกคา้ผูบ้ริโภคทั,วไปที,ตอ้งการบริโภคนํ(าสะอาด  

 กลุ่มลูกค้าผู้รับเหมาโครงการ 
 ลูกคา้ในกลุ่มนี(ประกอบดว้ยผูรั้บเหมาโครงการ ซึ,งตอ้งการว่าจา้งผูรั้บเหมาช่วงสาํหรับในส่วนของระบบจดัการนํ(า หรือ
ตอ้งการซื(อชิ(นส่วนอุปกรณ์ไปเพื,อก่อสร้างระบบ  

 กลุ่มลูกค้าที\เป็นผู้จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที\เกี\ยวกบัระบบนํ,า 
 ลูกคา้กลุ่มที,เป็นผูผ้ลิตและ/หรือผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ที,เกี,ยวกบัระบบนํ(าโดยมีตราสินคา้เป็นของตนเอง ประสงคที์,จะ
จดัจาํหน่ายระบบบาํบดันํ(าชุดประกอบสาํเร็จภายใตต้ราสินคา้ของตนเอง จึงว่าจา้งบริษทัให้เป็นผูผ้ลิต  

 การตลาดและการแข่งขัน 

 กลยุทธ์ทางการตลาด 

 - ด้านผลติภัณฑ์ (Product) บริษทัมีความสามารถที,จะให้บริการดา้นระบบบาํบดันํ(าอยา่งครบวงจร ตั(งแต่การออกแบบ 
การก่อสร้าง การดูแลบาํรุงรักษาระบบ โดยมีความสามารถในการนําเทคโนโลยีที,หลากหลายมาใช้ร่วมกันเพื,อให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้ทั(งเรื,องคุณภาพนํ(าดีและนํ( าเสีย รวมถึงวตัถุประสงค์ในการนาํนํ(ากลบัไปใช้ที,ต่างกัน และมี
การพฒันาสินคา้ให้มีระบบจดัการแบบอตัโนมติั มีระบบติดตามคุณภาพเพื,อเพิ,มมูลค่าให้กบัสินคา้ สร้างความเอกลกัษณ์ เพื,อให้
ลูกคา้จดจาํสินคา้ของบริษทัได ้รวมถึงการออกแบบผลิตภณัฑใ์นลกัษณะเป็นชุดประกอบสาํเร็จ (Module) พร้อมใชง้าน เพื,อความ
สะดวกในการติดตั(ง หรือขยายขนาดของระบบ โดยบริษทัให้ความสําคญักบัมาตรฐานและคุณภาพของระบบ โดยการออกแบบ
ระบบที,ไดม้าตรฐานทางวิศวกรรมและใชอุ้ปกรณ์ที,มีคุณภาพ มีการรับประกนัสินคา้ พร้อมการบริการหลงัการขาย   

สาํหรับการจดัจาํหน่ายสินคา้และอุปกรณ์ ดา้นระบบบาํบดันํ(า บริษทัไดร้ับการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายสาํหรับแบรนด์
สินคา้ที,มีชื,อเสียง สินคา้มีคุณภาพ เป็นที,ยอมรับ นอกจากนี( บริษทัมีการจดัหมวดหมู่สินค้าตามการใชง้านที,แตกต่างกนัของกลุ่ม
ลูกคา้ เพื,อใหเ้สนอขายสินคา้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว มีความเป็นมืออาชีพ  
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- กลยุทธ์ด้านราคา 
บริษทัมีนโยบายการตั(งราคาสินคา้แต่ละประเภทโดยบวกเพิ,มกาํไรส่วนเพิ,มจากตน้ทุน สาํหรับสินคา้โครงการ บริษทัมี

การวเิคราะหโ์ครงสร้างตน้ทุนสินคา้ของทั(งโครงการอย่างครอบคลุม เพื,อใหก้ารเสนอราคาเป็นไปอย่างเหมาะสม การหาพนัธมิตร
ทางการคา้เพื,อลดตน้ทุนสินคา้ การให้ระยะเวลาการชาํระเงินกบัลูกคา้ เพื,อเพิ,มโอกาสทางการแข่งขนัดา้นราคามากขึ(น นอกจากนี(
บริษทัมีรูปแบบของการให้บริการในลกัษณะ Build-Own -Operate ทาํให้ลูกคา้ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ไม่ตอ้งรับความเสี,ยง
จากการลงทนุและภาระการดูแลบาํรุงรักษาระบบ 

- กลยุทธ์ด้านการจําหน่ายและช่องทางการจําหน่าย 
บริษทัมีทีมงานขาย ส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มีความเชี,ยวชาญดา้นระบบบาํบดันํ( า โดยบริษทัมุ่งเน้นการเสนอขายสินคา้ใน

ลกัษณะงานโครงการเป็นหลกั ทีมงานขายแบ่งความรับผิดชอบตามพื(นที,หลกั ไดแ้ก่ ภาคกลาง ภาคกลาง ภาคตะวนัออก ภาค
ตะวนัตก และภาคใต ้นอกจากนี(  บริษทัพยายามหาพนัธมิตรเพื,อเพิ,มช่องทางในการจาํหน่าย เช่นในกลุ่มผูรั้บเหมาก่อสร้างอาคาร 
โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ กลุ่มผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นระบบบาํบดันํ(า เป็นตน้  

สําหรับกลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั จดัให้ทีมงานขายดูแลติดตามอย่างต่อเนื,อง เพื,อสร้างโอกาสในการสั,งซื(อสินค้าหรือ
บริการที,จาํเป็นหลงัการขาย รวมถึงการสร้างงานโครงการดา้นระบบบาํบดันํ(าสาํหรับโครงการต่อๆไปของลูกคา้ดว้ย 

- กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
กลยทุธ์ส่งเสริมการขายที,ใชไ้ดแ้ก่ การเสนอขายสินคา้เป็น Package และเสนอรายในราคาพเิศษ มีการจดัทาํโปรโมชั,นการ

ขายอยา่งต่อเนื,อง โดยบริษทัไดท้าํการโฆษณาผ่านสื,อต่างๆ โดยไดค้ดัเลือกสื,อที,ตรงกบักลุ่มเป้าหมายเฉพาะดา้น เช่น วารสารทาง
วิศวกรรมสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้ รวมถึงการปรับปรุงและการโปรโมทเวบ็ไซต ์เพื,อให้ผลการคน้หาขอ้มูลดา้นระบบบาํบดันํ(าปรากฏ
ขอ้มูลของบริษทัในลาํดบัตน้ นอกจากนี( บริษทัยงัร่วมออกนิทรรศการหรืองานสัมมนาทางวิชาการที,เกี,ยวขอ้งกับการบาํบดันํ( า 
เพื,อใหบ้ริษทัเป็นที,รู้จกัเพิ,มขึ(น 

- กลยุทธ์ด้านการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั,นและตรงต่อเวลา 
บริษทัไดค้าํนึงถึงความสาํคญัต่อการส่งมอบโครงการในระยะเวลาสั(นและตรงต่อเวลา โดยไดมี้การสั,งอุปกรณ์ที,สําคญั

และมีช่วงเวลาการสั,งที,นานมาไวเ้พื,อรอการประกอบ ทาํให้สามารถลดเวลาในการส่งมอบโครงการ และสามารถตอบสนองต่อคาํ
สั,งซื(อที,คาดว่าจะมีมาในอนาคตได ้

 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน 
 กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบําบัดนํ,า 
 นํ(ายงัคงเป็นทรัพยากรที,มีอยู่อยา่งจาํกดั ในขณะที,ความตอ้งการใชน้ํ(ามีแนวโน้มเพิ,มขึ(นตามจาํนวนประชากรและความ
เติบโตทางเศรษฐกิจ สาํหรับความตอ้งการใชน้ํ(าในประเทศไทยมีแนวโนม้เพิ,มขึ(นตามการเพิ,มขึ(นของประชากรและการขยายตวัของ
ชุมชนเมือง การพฒันาพื(นที,เศรษฐกิจ การขยายตวัดา้นอุตสาหกรรม นอกจากนี(  จากการแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การเกิดภยั
พิบติัทางธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดภาวะการขาดแคลนนํ( า ภาวะนํ( าท่วม มลพิษทางนํ( า ที,มีแนวโน้มรุนแรงขึ(นในอนาคต สําหรับ
ประเทศไทยไดมี้การจดัทาํแผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรนํ(า 20 ปี (2561-2580) เป็นกรอบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาและ
พฒันาทรัพยากรนํ( าของประเทศอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ บริหารจดัการนํ( าไดอ้ย่างย ั,งยืน รวมถึงการบงัคบัใช้กฎหมายที,
เกี,ยวข้องกับการจดัสรรและจดัการทรัพยากรนํ( าที,มีแนวโน้มเข้มงวดขึ(น ทุกหน่วยงานองค์กรทั(งภาครัฐและเอกชนจึงต้องให้
ความสาํคญัในการบริหารจดัการนํ(าเพิ,มขึ(น  
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 กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า หรือ WATER บริษทัมุ่งเน้นการให้บริการลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ, ง
ทรัพยากรนํ( าถือเป็นส่วนสําคญัส่วนหนึ, งในกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ดงันั(นผูป้ระกอบการต้องคาํนึงถึงการ
บริหารจดัการทรัพยากรนํ( าที,ใช้เพื,อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต รวมถึงการบริหารจดัการต้นทุนด้านระบบนํ( าที,
เกี,ยวขอ้งใหมี้ความคุม้ค่าที,สุด การนาํนํ(ากลบัมาใชห้มุนเวียนในกระบวนการผลิตใหม่จึงเป็นแนวทางที,ผูป้ระกอบการใหค้วามสนใจ
เพิ,มขึ(น รวมถึงระบบการบาํบดันํ(าเสียในอุตสาหกรรมเป็นอีกเรื,องหนึ,งที,ผูป้ระกอบการตอ้งใหค้วามสาํคญั เนื,องจากตอ้งปฏิบติัตาม
ขอ้บงัคบัของกฎหมาย และมีแนวโนม้เขม้งวดขึ(นในอนาคต นอกจากนี(  ประเด็นการดาํเนินธุรกิจเพื,อความยั,งยืน มีความรับผิดชอบ
ต่อสงัคมและสิ,งแวดลอ้ม หน่วยงานหรือผูป้ระกอบการต่างๆมีแนวโน้มให้ความสาํคญัเพิ,มมากขึ(น ซึ,งการบริหารจดัการทรัพยากร
นํ( า การใช้ทรัพยากรนํ(าอย่างรู้คุณค่าภายในองคก์รเป็นอีกหนึ,งแนวทางปฏิบติัที,แสดงถึงการดาํเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ,งแวดลอ้ม ซึ, งการดาํเนินธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ( าของบริษทั สามารถตอบสนองต่อประเด็นดงักล่าวได ้โดยบริษทั
มุ่งเนน้การให้บริการที,หลากหลาย ครบวงจรสามารถตอบสนองไดต้รงความตอ้งการใช้นํ( าของลูกคา้แต่ละราย ตั(งแต่การใหบ้ริการ
ออกแบบ รับก่อสร้างตลอดจนการดูแลบาํรุงรักษา โดยบุคลากรที,มีความเชี,ยวชาญ สาํหรับการดาํเนินงานในปี 256% บริษทัมีรายได้
จากการขายสินคา้และการให้บริการติดตั(งโครงการระบบนํ( าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรมเพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน แต่ยงัตํ,ากว่าที,
คาดการณ์ไว ้เนื,องจากมาตรการล็อคดาวน์และผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ลูกคา้จึงชะลอ
โครงการออกไป  

 สภาพการแข่งขนัสาํหรับธุรกิจดา้นระบบบาํบดันํ(า มีทั(งกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเลก็ โดยแต่
ละแห่งอาจมุ่งเน้นการให้บริการที,แตกต่างกนั  และกลุ่มลูกคา้มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม ตลาดดา้นการบริหารจดัการนํ( ามี
แนวโน้มขยายตวัเพิ,มขึ(นในอนาคต การแข่งขนัจึงยงัถือว่าอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยบริษทัมุ่งเน้นในการให้บริการสาํหรับระบบ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก  คู่แข่งของบริษัทจึงเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการขนาดกลางและเล็ก ซึ, งบริษัทมีความได้เปรียบเรื, อง 
ความสามารถในดา้นการลงทุน การมีเทคโนโลยโีดยความร่วมมือกบัผูผ้ลิต ระบบการบริหารจดัการ มีความน่าเชื,อถือ รวมถึงการ
พฒันาบุคลากรให้มีความเชี,ยวชาญ เป็นผูใ้หบ้ริการไดอ้ยา่งครบวงจร ทาํใหบ้ริษทัสามารถแข่งขนัได ้ 

 ช่องทางในการจําหน่าย 
 ช่องทางการใหบ้ริการดา้นระบบบาํบดันํ(า ดาํเนินการโดยทีมงานขายของบริษทั โดยทีมงานขายส่วนใหญ่เป็นวิศวกรที,มี
ความเชี,ยวชาญโดยเฉพาะ สามารถใหค้าํแนะนาํและนาํเสนอสินคา้และบริการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 การจัดหาผลิตภณัฑ์  
 ในส่วนของเครื,องจกัรและอุปกรณ์ที,เกี,ยวกับระบบบาํบดันํ( าไดร้ับการจดัหาจากทั(งในและต่างประเทศ ปัจจุบนับริษทั
ไดรั้บการแต่งตั(งเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กบัตราสินคา้ GE , PENTAIR และ ADRITZ สาํหรับวสัดุ อุปกรณ์สาํหรับงานก่อสร้าง
ทั,วไป บริษทัจดัหาในประเทศเป็นหลกั ส่วนใหญ่จดัซื(อจากผูป้ระกอบการในพื(นที,ใกลเ้คียงงานโครงการ เพื,อลดค่าใชจ่้ายใน
การขนส่ง 

2.2 งานที\ยังไม่ได้ส่งมอบ  

 ไม่มี  
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3. ปัจจยัความเสี�ยง  

การบริหารความเสี,ยงถือเป็นกลไกสาํคญัให้บริษทัสามารถตอบสนองต่อปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอกที,อาจส่งผล
กระทบให้บริษทัไม่สามารถดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตาม วิสัยทศัน ์พนัธกิจและแผนงานที,กาํหนดไว ้ บริษทัไดก้าํหนดกรอบนโยบาย
การบริหารความเสี,ยงการดาํเนินการบริหารจดัการเป็นไปตามแนวทางการบริหารความเสี,ยงได้อย่างเป็นระบบ โดยกําหนด
โครงสร้างและนโยบายการบริหารจดัการความเสี,ยง ให้มีการกาํกบัดูแล บริหารจดัการความเสี,ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  สร้างโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงมีการกาํหนดแนวปฏิบติัที,สอดคลอ้งตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี  มีการวเิคราะห์ถึง
ปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอก รวมถึงแนวโน้มเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลย ีอุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้ง 
เพื,อกําหนดปัจจัยความเสี,ยงที,สําคัญ รวมทั(งติดตามแผนงานการบริหารความเสี,ยง เพื,อให้มีการบริหารจดัการความเสี, ยงมี
ประสิทธิภาพ สามารถควบคุมใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้ ตลอดจนมุ่งเน้นเสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงให้เกิดขึ(นทั,ว
ทั(งองคก์ร และมีการทบทวนนโยบายอยา่งสมํ,าเสมอใหค้รอบคลุมความเสี,ยงในดา้นต่างๆ มีรายละเอียดของการบริหารความเสี,ยงที,
เป็นสาระสาํคญั ดงันี(  
�. ความเสี�ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศ 

สินคา้ที,บริษทัจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นสินคา้ที,นาํเขา้จากต่างประเทศโดยตรง โดยยอดการสั,งซื(อสินคา้จากต่างประเทศ
ในปี BCDE ถึงปี BCD% คิดเป็นร้อยละ CC  ร้อยละ DF  และร้อยละ DD ของยอดการสั,งซื(อทั(งหมด ตามลาํดบั ซึ, งการเสนอราคาและการ
ชาํระเงินจะใชเ้งินสกุลดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์สิงคโปร์เป็นหลกั ขณะที,สินคา้เกือบทั(งหมดจดัจาํหน่ายในประเทศ ดงันั(น บริษทั
จึงอาจไดรั้บผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนเงินตราต่างประเทศ  อยา่งไรก็ดี บริษทัไดค้าํนึงถึงผลกระทบดงักล่าว
และมีการบริหารความเสี,ยงโดยใช้กลยุทธ์การซื(อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นวงเงินที,สามารถ
ครอบคลุมยอดเจ้าหนี( การค้าต่างประเทศในขณะใดขณะหนึ, ง ทั(งนี(  ณ วนัที, %E ธันวาคม BCD%  บริษทัมีวงเงินซื(อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงิน ซึ,งแบ่งเป็นวงเงินสกุลบาทไทย BBF ลา้นบาท  และดอลลาร์สหรัฐเท่ากบั E.EC ลา้นเหรียญ  
โดยการซื(อเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้อยา่งสมํ,าเสมอและมีการติดตามความเคลื,อนไหวของอตัราแลกเปลี,ยนอยา่งต่อเนื,อง  ทาํให้
บริษทัไดรั้บผลกระทบจากความเสี,ยงดงักล่าวอยา่งจาํกดั  เห็นไดจ้ากผลการดาํเนินงานของบริษทั เกิดผลกาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน
ในรอบ % ปียอ้นหลงั ตั(งแต่ปี BCDEถึงปี BCD% ที,มียอดกาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน เท่ากบั B.BB ลา้นบาท D.CF ลา้นบาท และ B.R ลา้น
บาท ตามลาํดบั นอกจากนี(บริษทัมีระบบการบริหารจดัการเพื,อให้มีการบริหารจดัการตน้ทุนสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ หาก
มีการเปลี,ยนแปลงของอตัราแลกเปลี,ยนจนมีผลทาํให้ตน้ทุนสินค้าที,เพิ,มขึ(นหรือลดลงอย่างมีนยัสาํคญั บริษทัจะทาํการปรับราคา
สินคา้ไปตามสภาพตลาดโดยแจง้แก่ลูกคา้ทราบล่วงหนา้ ดงันั(น ความผนัผวนของอตัราแลกเปลี,ยนจึงไม่ส่งผลกระทบต่อตน้ทุนของ
บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั 
 . ความเสี�ยงจากการสูญเสียในการเป็นตัวแทนจําหน่ายตราสินค้า (Brand) ที�สําคญั 

บริษทัเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์เพื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม ที,ดาํเนินธุรกิจกบับริษทัคู่คา้ซึ, งเป็น
บริษทัผูผ้ลิตสินคา้หรือผูจ้ดัจาํหน่ายที,มีตราสินคา้ของตนเองไดรั้บการยอมรับในระดบัสากล สาํหรับตราสินคา้ที,มียอดขายสูงสุด B 
อนัดบัแรก คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ BT ของรายได้จากการขายปี BCD% ธุรกิจซื(อมาขายไปอุปกรณ์เพื,อความปลอดภยัและอุปกรณ์
นิรภยั หากบริษทัสูญเสียการเป็นตวัแทนจาํหน่ายตราสินคา้ดงักล่าวไปอาจส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั อยา่งไรก็ตาม ตลอด
ระยะเวลาการดาํเนินธุรกิจกว่า RF ปี บริษทัมีความสัมพนัธ์ที,ดีกบัคู่คา้ ลูกคา้ และปฏิบติัตามเงื,อนไขทางการคา้อย่างมีจริยธรรม จึง
ไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัผูผ้ลิตที,เป็นเจา้ของตราสินคา้และแต่งตั(งใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้มาโดยตลอด นอกจากนี(  บริษทั
ยงัเป็นที,รู้จกัในวงกวา้งของลูกคา้โรงงานอุตสาหกรรมซึ,งเป็นกลุ่มลูกคา้หลกั ดว้ยภาพลกัษณ์ของผูจ้ดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นอุปกรณ์
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นิรภยัและสิ,งแวดลอ้มครบวงจรอยา่งมืออาชีพ ที,มีประสบการณ์ในการดาํเนินธุรกิจมายาวนาน รวมถึงบริษทัมีการดาํเนินการพฒันา
และปรับปรุงระบบ และช่องทางจดัจาํหน่าย เพื,อให้ครอบคลุมกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย และสภาพแวดลอ้มที,มีการเปลี,ยนแปลงมากขึ(น 
ดงันั(น บริษทัจึงมีความเชื,อมั,นไดว้า่บริษทัเจา้ของตราสินคา้จะมีความมั,นใจในบริษทั และบริษทัยงัคงรักษาสถานะการเป็นตวัแทน
จาํหน่ายสินคา้ที,สาํคญัอย่างต่อเนื,อง ทั(งนี(  บริษทัยงัมีมาตรการลดความเสี,ยงและความเสียหายจากการการสูญเสียการเป็นตวัแทน
จาํหน่าย โดยมีการพฒันาตราสินคา้ของตนเองเพื,อรองรับความตอ้งการลูกคา้ ในปี BCD% บริษทัมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ในตรา
สินคา้ของตนเองคิดเป็นสัดส่วนรายได ้ร้อยละ B% ของรายไดจ้ากการขายและให้บริการทั(งหมด 
/. ความเสี�ยงจากลูกหนี0การค้า  

การจดัจาํหน่ายสินคา้ของบริษทั มีการเรียกเก็บเงินดว้ยเงื,อนไขการชาํระเงินแบบใหเ้ครดิตการคา้เป็นส่วนใหญ่ โดยเฉลี,ย
ตั(งแต่ปี BCDE ถึงปี BCD% บริษทัมีสัดส่วนของลูกคา้ที,ชาํระเงินดว้ยเงื,อนไขเครดิตการคา้ คิดเป็นร้อยละ VF ของรายไดจ้ากการขาย
และการให้บริการ ดงันั(น กรณีที,ลูกคา้ของบริษทัมีลกัษณะเป็นหนี( สูญหรือหนี(สงสัยจะสูญเป็นจาํนวนที,มีนัยสาํคญั อาจส่งผลต่อ
สภาพคล่องและผลการดาํเนินงานของบริษทั ทั(งนี(  บริษทัมีนโยบายเนน้การควบคุมคุณภาพของลูกหนี( การคา้  การให้เครดิตที,รัดกุม
กบัลูกค้าโดยมีการพิจารณาทบทวนเครดิตลูกค้าอย่างสมํ,าเสมอ การแยกฝ่ายควบคุมเครดิตออกจากฝ่ายขายเพื,อให้การพิจารณา
เครดิตเป็นไปอย่างอิสระ โดยในรอบ % ปียอ้นหลงั ปี BCDEไม่เกิดหนี( สูญ ปี BCDB เกิดหนี( สูญร้อยละ F.FR และปี BCD% เกิดหนี( สูญ
ร้อยละ F.FT ของลูกหนี(การคา้รวม ตามลาํดบั ทั(งนี( บริษทัมีนโยบายการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญโดยการบนัทึกค่าเผื,อหนี( สงสัยจะ
สูญ ประมาณจาํนวนหนี(อาจเกิดขึ(นจากการเรียกเก็บเงินจากลูกหนี(ไม่ไดต้ามเงื,อนไขการชาํระเงิน โดยอา้งอิงประวติัการเรียกเก็บเงิน
ในอดีตและตามสถานะปัจจุบนัของลูกหนี(คงคา้ง ณ วนัที,งบแสดงฐานะการเงิน พจิารณาจากลูกหนี( ที,มีอายกุารชาํระหนี( เกิน EXF วนั 
และไม่มีการเคลื,อนไหว ซึ,งอาจพิจารณาตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญร้อยละ EFF จากยอดหนี(คงคา้งทั(งหมดเป็นรายๆ ไป 
1. ความเสี�ยงจากระบบการจัดซื0อและบริหารสินค้าคงคลงัของบริษัท 

บริษทัมีรายการสินคา้ที,จาํหน่ายมากกว่า %,FFF รายการ สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นสินคา้ที,หมุนเวียนเร็ว ซึ, งบางครั( ง
สินคา้ที,เป็นที,นิยมของลูกคา้อาจมีการขาดตลาดบา้งในบางโอกาส หรือมีสินคา้บางรายการที,คงคา้งอยู่ในคลงัสินคา้อนัเนื,องมาจา
การเปลี,ยนแปลงในดา้นความตอ้งการของตลาด  การไดรั้บผลกระทบจากการแข่งขนัดา้นราคา ซึ,งส่งผลกระทบต่อการหมุนเวียน
ของสินค้าคงคลงัและสินค้าค้างสต๊อค อย่างไรก็ดี บริษทัได้จดัทาํแผนส่งเสริมการขาย และจดัหาช่องทางจดัจาํหน่ายอื,น ผ่าน
ช่องทางออนไลน์หรือหนา้เวบ็ไซตบ์ริษทั  ผา่นสาขาในส่วนภูมิภาค รวมถึงการส่งออกไปยงัตลาดต่างประเทศ นอกจากนี(บริษทัยงัมี
การพฒันาปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการโดยนาํระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้พื,อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
รวดเร็วและสะดวกยิ,งขึ(น การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานทั(งระบบเพื,อให้มีการดาํเนินงานที,สอดคลอ้ง เกิดการบูรณาการในทุก
ภาคส่วน  มีการพฒันาระบบบริหารจดัการคลงัสินคา้ (WMS) ให้เกิดการเชื,อมโยงกบัระบบ ERP เพื,อเพิ,มความถูกตอ้ง รวดเร็วใน
การดาํเนินงาน การพฒันาระบบ MRP เพื,อบริหารจดัการและวางแผนความต้องการสินคา้ได้อย่างเหมาะสม ตอบสนองความ
ตอ้งการของลูกคา้ สร้างความเชื,อมั,นในการให้บริการ บริษทัมีความเชื,อมั,นว่าการมุ่งมั,นในการพฒันาระบบ อย่างต่อเนื,องสามารถ
ตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มดา้นการแข่งขนัและเพิ,มประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการสินคา้คงคลงั เพิ,มอตัราการหมุนเวียนของ
สินคา้และการบริหารตน้ทุนสินคา้อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด   
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7. ความเสี�ยงจากธุรกิจหยุดชะงัก 
 ภายใตก้ารเปลี,ยนแปลงอยา่งรวดเร็วของสภาพแวดลอ้ม บริษทัคาํนึงถึงการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤตต่างๆที,
อาจเกิดขึ(น จึงไดก้าํหนดเป็นแผนบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ ซึ,งผ่านการพิจารณากลั,นกรองจากคณะกรรมการบริษทั และมีการ
กาํกบัดูแลผา่นโครงสร้างการบริหารจดัการของบริษทั มีการติดตาม การฝึกซ้อมใหเ้ป็นไปตามแผนดาํเนินงาน การรายงาน เพื,อให้
มั,นใจไดว้่าบริษทัสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตที,อาจเกิดขึ(น และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื(อไวรัสโค
โรนา BFEV หรือโควิด EV ซึ,งส่งผลกระทบต่อประชากร และเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและทั,วโลก รวมถึงระบบห่วงโซ่อุปทาน
ของบริษทั  บริษัทมีการประเมินผลกระทบและกาํหนดมาตรการการเตรียมความพร้อม ก่อนเกิดเหตุการณ์ ระหว่างการเกิด
เหตุการณ์ และหลงัการเกิดเหตุการณ์เพื,อสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีการประเมิน
สถานการณ์ทั(งปัจจยัเสี,ยงและโอกาส อยา่งใกลชิ้ด โดยคาํนึงถึงผลกระทบต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม เน้นย ํ(าการปฏิบติัตาม
แนวทางปฏิบติัจากกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด คาํนึงถึงความปลอดภยัของบุคลากร ผูม้าติดต่อ
สาํนกังานเป็นหลกั โดยมีการดาํเนินงานดงันี(   

• ดา้นความปลอดภยัของบุคลากรของบริษทั และผูม้าติดต่อสาํนกังาน บริษทักาํหนดมาตรการป้องกนัโดยประกาศแนวทาง
ปฏิบติังานเพื,อป้องกนัควบบคุมเชื(อไวรัสโควดิEV และกาํหนดเป็นขั(นตอนการปฏิบติัที,ชดัเจน สื,อสารต่อผูท้ี,เกี,ยวขอ้งเพื,อ
นาํไปปฏิบติัอยา่งเคร่งคดั 

• ดา้นความปลอดภยั และความพร้อมของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื,อสนบัสนุนการดาํเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
พร้อมสาํหรับการดาํเนินงานในรูปแบบ Work from Home 

• มีการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพื,อป้องกนัการหยดุชะงกัของธุรกิจ เริ,มตั(งแต่การปรับแผนงาน กลยุทธ์ให้เหมาะสม มี
ความยดืหยุน่สามารถตอบสนองต่อปัจจยัเสี,ยงและโอกาสทางธุรกิจ การบริหารจดัการคู่คา้โดยการจดัทาํ Vender List ที,มี
คุณภาพ การบริหารจดัการลูกหนี(การคา้ เป็นตน้ 

• มีการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน กรณีไดรั้บผลกระทบทางการเงิน 
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4. ทรัพย์สินที�ใช้ในการประกอบธุรกจิ 

4.1 สินทรัพย์ถาวรของบริษัทและบริษัทย่อย 
 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยถ์าวร ดงัรายละเอียดต่อไปนี(  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2 

ภาระผูกพนั 

1. ที,ดินและส่วนปรับปรุง 

-ที,ต ั(งสํานกังานใหญ่และคลงัสินคา้ 
โฉนดเลขที, 9:;:<-9:;;=ต.ลาดสวาย อ.ลาํลูกกา  
จ.ปทุมธานี ขนาด >-=-?ไร่  

28,324,286 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-ที,ต ั(งสํานกังานเชียงใหม่ 
โฉนดเลขที, ?9D9-?9D; ตั(งอยูที่, ;D/>>->D อ.เมือง  
จ.เชียงใหม่ ขนาด =-=-FF ไร่ 

3,440,000 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
 

-ที,ต ั(งสํานกังานระยอง 
โฉนดเลขที, D<9:: ตั(งอยูที่,  :=I/:-; อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด =-=-;< ไร่ 

493,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-โฉนดเลขที, ?;<:F9 ตั(งอยูที่,  ?>>/9?: อ.เมือง  
จ.ระยอง ขนาด =-=-II.F ไร่ 

620,200 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 
 

-โฉนดเลขที, 9=FIF ตั(งอยูที่,  9D/;;-;> อ.อทุยั จ.
อยธุยา ขนาด =-=-:9 ไร่ 

128,000 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- ที,ดินคอนโดฯอตุสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
;D/:<= แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

749,160 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

รวมที�ดินและส่วนปรับปรุง 33,754,646   

2. อาคาร สิ,งปลูกสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 

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

5=,2FD,<D1 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  
 

-คอนโดฯอุตสาหกรรมอาคารนาริตะ เลขที, 
;D/:<=  แจง้วฒันะ กรุงเทพฯ 

;:;,=I= เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- อาคารสาํนกังานสาขาเชียงใหม่ เลขที, 47/55-57 309,899 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 308/3-4 อ.เมือง จ.ระยอง 1,790,523 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร 

- อาคารสาํนกังานเลขที, 27/44-45 อ.อุทยั จ.อยธุยา 1,683,295 เจา้ของ ค ํ(าประกนัวงเงินสินเชื,อธนาคาร  

- อาคารสาํนกังานสาขาระยอง เลขที, 155/213 4,158,104 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

- ส่วนปรับปรุงอาคารสํานกังานอื,นๆ  33,841 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมอาคาร สิ�งปลกูสร้าง และส่วนปรับปรุงอาคาร 58,677,714   

3. เครื,องตกแต่งและเครื,องใชส้าํนกังาน 3,643,499 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

4. สินคา้สาธิตและเครื,องมือโรงงาน 1,937,081 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

5. ยานพาหนะ 551,118 
388,877 

เจา้ของ 
เช่าซื(อ 

ไม่มีภาระผูกพนั 
ทรัพยสิ์นตามสัญญาเช่าทางการเงิน 
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รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) 
ณ 31 ธันวาคม 2563 

ลกัษณะ
กรรมสิทธิ2 

ภาระผูกพนั 

6. ระบบสาธารณูปโภค <=D,>D> เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

7. เครื,องจกัรสาํหรับขุดเจาะบาดาล 
    หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

1F:,I?F 
(149,138) 

เช่าซื(อ ไม่มีภาระผูกพนั 

8. สินทรัพยด์า้นระบบบาํบดันํ( า 
    หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าสินทรัพย ์

5,128,883 
(5,122,992) 

เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

9. อุปกรณ์ดา้นความปลอดภยัที,มีไวเ้พื,อเช่า 723 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

10. สินทรัพยร์ะหวา่งติดตั(ง 98,051 เจา้ของ ไม่มีภาระผูกพนั 

รวมสินทรัพย์ถาวร 99,979,853   

 สินทรัพย์สิทธิการใช้-สุทธิ 
 รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการนาํมาตรฐานการรายานทางการเงินฉบบัที, ?F มาถือปฏิบติัครั( งแรก  

รายละเอยีดทรัพย์สิน มูลค่าตามบญัชี(บาท) ณ 31 ธันวาคม 2563 

?. เครื,องใชส้าํนกังาน 370,410 

9. ยานพาหนะ 2,031,279 

 สิทธิการเช่าอาคาร    

บริษทัมีการทาํสญัญาเช่าคลงัสินคา้ 9 ฉบบั มีรายละเอียดดงันี(  

 สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, ? สญัญาเช่าคลงัสินคา้ฉบบัที, 9 

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

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

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

สญัญาเช่าอาคารพร้อมโรงงาน : ชั(น เลขที, :::/FI  หมู่ที, : ถ.
บางกรวย-ไทรนอ้ย    ต.บางรักพฒันา  อ.บางบวัทอง  จ.
นนทบุรี 

วนัที,ทาํสญัญาโอนสิทธิ 4 มิถุนายน 2547 22 สิงหาคม 2538 

อายขุองสัญญาเช่า อาย ุ:= ปี เริ,ม ? สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 อาย ุ30 ปี เริ,ม 1 สิงหาคม 2538 -  31 กรกฎาคม 2568 

อตัราคา่เช่า คา่เซง้ 9,I==,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีแรก      เดือนละ ?,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สอง   เดือนละ ?,>== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สาม   เดือนละ 9,=== บาท 

คา่เซ้ง 9,I==,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีแรก      เดือนละ ?,=== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สอง   เดือนละ ?,>== บาท 
คา่เช่า ?= ปีที,สาม   เดือนละ 9,=== บาท 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256: บริษทัมีสิทธิการเช่าอาคารสุทธิตามบญัชีของงบการเงินรวมมูลค่าเท่ากบั 1.02 ลา้นบาท 
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 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
- ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคือ ซอฟทแ์วร์คอมพิวเตอร์ ซึ, งมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีของงบการเงิน

รวมเท่ากบั ?.=< ลา้นบาท 
- เครื,องหมายการคา้ 
บริษทัมีเครื,องหมายการคา้เป็นของตนเองสาํหรับผลิตภณัฑบ์างประเภท 

เครื�องหมายการค้า ผลติภัณฑ์ สถานะ 

SYNOS รองเทา้นิรภยั แวน่ตานิรภยั หนา้กากกนั
สารพิษ และหมวกนิรภยั   

จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ตั(งแต่ปี 2550 และจดทะเบียนต่ออายุ
ตั(งแต่ปี 2561 ถึง ปี 2570 และอาจต่ออายุไดทุ้ก ๆ 10 ปี 

ROCC 

 

รองเทา้นิรภยั จดทะเบียนเครื,องหมายการคา้แลว้ตั(งแต่ปี 9>F? มีอาย ุ?= ปี ถึงปี 9>D? 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย  
 สาํหรับกรณีที,มีการลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัจะควบคุมดูแลโดยส่งกรรมการเขา้เป็นตวัแทนในบริษทัยอ่ยตามสดัส่วน
การถือหุน้  และหากบริษทัยอ่ยมีการดาํเนินธุรกิจที,กระทบต่อบริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั บริษทัจะกาํหนดวธีิการควบคุมดูแล เช่น การ
กาํหนดเรื,องที,จะตอ้งขออนุมติัจากที,ประชุมคณะกรรมการของบริษทั เป็นตน้  
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 

 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที,อาจมีผลกระทบดา้นลบต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั

อยา่งมีนยัสาํคญั และบริษทัไม่มีขอ้พิพาททางกฏหมายที,อาจมีผลกระทบต่อสินทรัพยข์องบริษทัที,มีจาํนวนสูงกวา่ร้อยละ 6 ของส่วน

ของผูถื้อหุ้น 
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6. ข้อมูลทั�วไปและข้อมูลสําคญัอื�น 

ชื�อบริษัท 

ชื�อบริษัท (ภาษาองักฤษ) 

ชื�อย่อ 

: 
: 
: 

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

ทุนจดทะเบียน : 210,500,232.00  บาท (หุน้สามญั 210,500,232 หุ้น) มูลค่าหุน้ละ C บาท 

ทุนชําระแล้ว : 202,500,232.00 บาท (หุน้สามญั 202,500,232 หุ้น) มูลค่าหุน้ละ C บาท 

ลกัษณะการประกอบธุรกจิ : จดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พื,อความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสิ,งแวดลอ้ม  
และจดัจาํหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี,ยวกับระบบบาํบดันํ( าเพื,ออุปโภค 
และบริโภค 

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

ที�ตั.งสํานักงานสาขา : C) เลขที, 155/213 หมู่ที, 2 ตาํบลทบัมา อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง 
โทรศพัท ์0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017 

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

 : T) เลขที, 1/127 หมู่ที, 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเกต็ จงัหวดัภเูก็ต 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  

เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088 

เว็บไซต์บริษัท : www.pdgth.com  

เลขานุการบริษัท : 
 

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

นักลงทุนสัมพนัธ์ 
 

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

ข้อมูลบริษัทย่อย 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

: 1) บริษัท ผล พาลาเดียม จํากดั 
ที,ตั(งสาํนกังาน : เลขที, 1/11 หมู่ที, 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา  
จงัหวดัปทุมธานี 12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
2) บริษัท ผล วอเตอร์ จาํกดั 
ที,ตั(งสาํนกังานใหญ ่ : เลขที, 1/11 หมู่ที, 3 ถนนลาํลูกกา ตาํบลลาดสวาย อาํเภอลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 
12150 โทรศพัท ์0-2791-0111-2, โทรสาร0-2791-0100-3    
ที,ตั(งสาํนกังานสาขาภเูก็ต : เลขที, 1/127 หมู่ที, 3 ถนนเทพกษตัรี ตาํบลรัษฎา อาํเภอเมืองภูเก็ต จงัหวดัภเูกต็ 
โทรศพัท ์0-7621-5100, โทรสาร 0-7621-5714                  
สดัส่วนการถือหุน้ 99.99% 
3) บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จํากดั 
ที,ตั(งสาํนกังาน : No. 952D, Street 128, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia 
สดัส่วนการถือหุน้ 100% 
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ชื�อ สถานที�ตั.งของบุคคลอ้างองิอื�น ๆ 

นายทะเบียนหลกัทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 
93  อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพฯ 10400  
โทรศพัท ์0-2009-9999 โทรสาร 0-2009-9991 
เวบ็ไซต ์www.set.or.th/tsd   

ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั 
เลขที, 100/72, ชั(น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมแพลก็ซ์ บี พระราม 9  
แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศพัท ์0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110 
เวบ็ไซต ์www.ans.co.th 

ที�ปรึกษากฏหมาย : บริษัท สํานักกฎหมายธีรคุปต์ จํากัด 
546 อาคารยนิูเวสทค์อมเพลก็ซ์ ชั(น 15 ถ.รัชดาภิเษก  แขวงจนัทรเกษม   
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900    
โทรศพัท ์0-2511-1512 โทรสาร 0-2938-1957 
เวบ็ไซต ์www.dherakupt-law.co.th    
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ส่วนที� 2 
การจัดการและการกาํกบัดูแล 

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ว  
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีทุนจดทะเบียน 210,500,232 บาท โดยแบ่งเป็นหุน้สามญั 210,500,232 หุน้ มูลค่าที,ตรา

ไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีทุนชาํระแลว้จาํนวน 202,500,232 บาท 
บริษทัไม่มีการออกหุน้ประเภทอื,นนอกเหนือจากหุน้สามญั 

7.2 ผู้ถือหุ้น 
7.2.1 รายชื�อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดับแรก  
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดับ รายชื�อ จํานวนหุ้น ร้อยละ 
1 ครอบครัวหวังธํารง 77,275,378 38.16% 
 - นางเนาวรัตน์ หวงัธาํรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายชวลิต หวงัธาํรง) 19,626,661 9.69% 
 - นายชวลิต หวงัธาํรง 18,744,555 9.26% 
 - น.ส.ธญัธิดา หวงัธาํรง 18,048,979 8.91% 
 - นายธนัยา หวงัธาํรง 15,147,433 7.48% 
 - น.ส.ธนฐัสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธนัยา หวงัธาํรง) 5,280,000 2.61% 
 - นางวรรณี หวงัธาํรง 427,750 0.21% 

2 ครอบครัวจารุตั5งตรง 32,661,250 16.13% 
 - นายอภิชาติ จารุตั(งตรง 22,860,000 11.29% 
 - นางอนญัญา จารุตั(งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายธีรเดช จารุตั(งตรง) 8,551,250 4.22% 
 - นายธีรเดช จารุตั(งตรง 1,250,000 0.62% 

3 นายอเุทน พฒันานิผล 4,200,000 2.07% 
4 นายวรีชัย เดชอมรธัญ 9,:;<,=== >.:?% 
5 ครอบครัวชุนหจนิดา 3,209,457 1.58% 
 - นายพรชยั ชุนหจินดา 1,648,129 0.81% 
 - นางเสาวนีย ์ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลกัทรัพยฯ์ ของ นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา) 875,646 0.43% 
 - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26% 
 - นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 168,582 0.08% 

6 บริษัท ไทยเอน็วีดีอาร์ จํากดั 2,865,742 1.42% 
7 น.ส.วิลาสิณ ีเดชอมรธัญ D,<<E,9== 1.21% 
8 นายเชาวร์ การะ D,9::,=== 1.18% 
9 น.ส.ธนพร อิ�มใจ 1,736,155 0.86% 

10 นายสุรชัย ฟองอมรกุล 2,030,000 1.00% 
11 ผู้ถือหุ้นอื�น 69,700,950 34.42% 

 รวม 202,500,232 100.00% 
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7.2.2 การถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 

ลาํดับ รายชื�อ 
ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 เปลี�ยนแปลง 

จํานวน 
หุ้น 

ร้อยละ จํานวน 
หุ้น 

ร้อยละ จํานวน
หุ้น 

ร้อยละ 

กรรมการบริษทั 
      

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

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ 30,000 0.01% 30,000 0.01% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

3 นายธีรเดช จารุตั5งตรง 1,250,000 0.62% 1,250,000 0.62% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 4.22% 8,551,250 4.22% - - 

4 นายบุญชัย สุวรรณวฒุิวฒัน์ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

5 นายสันต ิเนียมนิล - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

6 ดร.พลัลภา เรืองรอง - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

7 พลเอกชัยวฒัน์ สท้อนดี 248,250 0.12% 248,250 0.12% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

8 นายชวลิต หวงัธํารง 18,744,555 9.26% 18,744,555 9.26% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 19,626,661 9.69% 19,626,661 9.69% - - 

9 นายธันยา หวงัธํารง 15,147,433 7.48% 15,147,433 7.48% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61% 5,280,000 2.61% - - 

รวมรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ 68,908,149 34.03% 68,908,149 34.03% - - 

ผู้บริหาร 
      

10 นายพรศักดิL ชุนหจินดา 168,582 0.08% 168,582 0.08% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43% 875,646 0.43% - - 

11 นางสาวประไพพศิ วริิยะบุบผา 750,000 0.37% 750,000 0.37% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

12 นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกลุ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

13 นายภราดร แพร่ภทัร - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

14 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - 0.00% - 0.00% - - 

 
คูส่มรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00% - 0.00% - - 

รวมรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร 1,794,228 0.89% 1,794,228 0.89% - - 

รวมรายการเปลี�ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 70,702,377 34.91% 70,702,377 34.91% - - 
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7.2.3 การกระจายการถือหุ้น 
การกระจายการถือหุน้ตามสญัชาติ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที, 30 ธนัวาคม 2563 ดงันี(  

ผู้ถือหุ้น 
รวมทั5งสิ5น นิติบุคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % จํานวนราย จํานวนหุ้น % 

ผูถื้อหุน้สัญชาติไทย 2,044 202,500,232 100 3 2,871,162 1.42 2,041 199,629,070 98.58

ผูถื้อหุน้สัญชาติต่างดา้ว - - - - - - - - - 

รวม 2,044 202,500,232 100 3 2,871,162 1.42 2,041 199,629,070 98.58

การกระจายการถือหุน้ตามอตัราส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียน วนัที, 30 ธนัวาคม 2563 ดงันี(  

ผู้ถือหุ้น 

รวมทั5งสิ5น นิตบุิคคล บุคคลธรรมดา 

จํานวน
ราย 

จํานวน 
หุ้น 

% 
จํานวน

ราย 
จํานวน

หุ้น 
% 

จํานวน
ราย 

จํานวน 
หุ้น 

% 

ผูถื้อหุน้ที,ถือหุน้เกินกวา่ 0.5% 27 145,791,930 72.00 1 2,865,742 1.42 26 142,926,188 70.58 

ผู ้ถือหุ้นที, ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% แต ่     
ไม่ตํ,ากวา่หนึ,งหน่วยการซื(อขาย 

1,828 56,704,853 28.00 2 5,420 0.00 1,826 56,699,433 28.00 

ผู ้ถือ หุ้นที, ถือหุ้นตํ, ากว่าหนึ, งหน่วย   
การซื(อขาย 

189 3,449 0.00 0 0 0.00 189 3,449 0.00 

รวม 2,044 202,500,232 100 3 2,871,162 1.42 2,041 199,629,070 98.58 

หมายเหตุ:  1) ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นผูจ้ดัทาํขอ้มูล โดยกรณีที,ผูถ้อืหุ้นมีหลายบญัชี และ/หรือมีที,อยูไ่ม่ซํ(ากนัจะนบัเป็นคนละราย 
 2) ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ อตัราการถือหุ้นของผูถื้อหุน้สญัชาติต่างดา้ว ไม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุ้นที,ออกและจาํหน่ายแลว้ทั(งหมด 

7.2.4 ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholders’ Agreement) ในเรื�องที�มีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์และการบริหารงานของ
บริษัท 
 - ไม่มี – 

7.2.5 รายชื�อผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย 
 บริษัท ผล พาลาเดียม จํากดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที,ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 100,000 หุน้ มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท โดยมีรายชื,อผูถื้อหุน้ ดงันี(  

ลาํดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 99,997 99.997% 
2 นายปโยธร มุง้ทอง 1 0.001% 
3 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 1 0.001% 
4 นางสุกญัญา วิงวอน 1 0.001% 

 รวม 100,000 100% 
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 บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั 
 บริษทัยอ่ยมีทุนจดทะเบียนที,ออกและเรียกชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 5,000,000 หุ้น มูลค่าที,ตราไวหุ้น้
ละ 10 บาท โดยมีรายชื,อผูถ้ือหุน้ ดงันี(  

ลาํดับ รายชื�อผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้น % 

1 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 4,999,997 99.99% 
2 นายชวลิต หวงัธาํรง 1 0.00% 
3 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ 1 0.00% 
4 นายพรศกัดิC  ชุนหจินดา 1 0.00% 

 รวม 5,000,000 100% 

  บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จํากดั 
  บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียนที,ออกและเรียกชาํระแลว้ 1,200,000,000 เรียล มูลค่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 
ประมาณ 9.5 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 30,000 หุ้น มูลค่าที,ตราไวหุ้น้ละ 40,000 เรียล โดย บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ถือ
หุ้นในสัดส่วน 100% และเนื,องจากยงัไม่มีแผนธุรกิจที,เหมาะสมรองรับการดาํเนินงานในบริษทัย่อย ปัจจุบนับริษทัจึงหยุดการ
ดาํเนินงานในบริษทัยอ่ยเพื,อลดภาระค่าใชจ่้าย 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อื�น 

  บริษทัไม่มีการออกหลกัทรัพยอื์,น 

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

7.4.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

 บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ตํ,ากว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสาํรองต่างๆ ตาม
กฎหมายและที,บริษทักาํหนดไวใ้นแต่ละปี โดยพิจารณาจากกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวอาจจะกาํหนดให้บริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั(งนี(  ขึ(นอยู่กบัแผนการลงทุน ความจาํเป็นและความ
เหมาะสมอื,นๆ ในอนาคต เมื,อคณะกรรมการบริษทัมีมติเห็นชอบใหจ่้ายเงินปันผลประจาํปีแลว้จะตอ้งนาํเสนอขออนุมติัต่อที,ประชุม
ผูถื้อหุ้น  เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลได ้แลว้ให้รายงานแก่ที,
ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป  

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ปี D`?9 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

เงินปันผลจ่ายระหวา่งกาล (บาท) 0.15 0.05 - - 0.10 
เงินปันผลประจาํปี (บาท) 0.14* 0.10 - - - 

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.36 0.20 0.18 (0.58) (0.08) 

อตัราการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ PQ.RQ% 75.95% - - - 

หมายเหตุ * เงินปันผลประจาํปี 2563 ที,จะนาํเสนอพิจารณาอนุมติัต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัที, 26 เมษายน 2564 
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7.4.2 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 สาํหรับบริษทัย่อย กาํหนดให้ใชน้โยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกบับริษทัใหญ่ กรณีปกติที,บริษทัไม่มีความ
จาํเป็นตอ้งใชเ้งินเพื,อการลงทุนเพิ,มหรือขยายธุรกิจ  คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายให้บริษทัยอ่ยเสนอให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นจ่ายเงิน
ปันผลของบริษทัยอ่ยไม่ตํ,ากว่าร้อยละ ST ของกาํไรสุทธิหลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและสํารองตามกฎหมายแลว้ในแต่ละปี 
อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทัยอ่ยอาจจะกาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสม
และความจาํเป็นของบริษทัยอ่ย 
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8. โครงสร้างการจัดการ 

 

โครงสร้างการจัดการบริษัท ผลธัญญะ จํากดั (มหาชน) ปัจจุบัน  

 

 
 
มีผลตั#งแต่วนัที' 12 มีนาคม 2564 
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 โครงสร้างการจดัการของบริษทั ประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย และคณะผูบ้ริหารดงันี(  
1. คณะกรรมการบริษทั 
 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ห้า (5) คน โดยไม่จาํกดัเพศ อาย ุระดบั
การศึกษา และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ, งหนึ,งของจาํนวนกรรมการทั(งหมดตอ้งมีถิ,นที,อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการจะเป็นผูถ้ือ
หุ้นของบริษทัหรือไม่ก็ได ้ซึ, งเลือกตั(งและถอดถอนโดยที,ประชุมผูถื้อหุ้นโดยมีกรรมการอิสระอย่างนอ้ยหนึ, งในสาม (1/3) ของ
จาํนวนกรรมการทั(งหมดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สาม (3) คน และกรรมการอิสระตอ้งมีคุณสมบติัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาด
ทุน และ/หรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง ทั(งนี(  กรรมการอยา่งน้อยหนึ,ง (1) คนตอ้งเป็นผูมี้ความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความ
น่าเชื,อถืองบการเงิน 
 คณะกรรมการของบริษทั มีจาํนวน 9 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง ประเภทกรรมการ 

@ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 
B นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
C นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
D ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
F พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี/@ กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ 
H นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
7 นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ กรรมการที,ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
8 นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ กรรมการ กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 
9 นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ กรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 

หมายเหตุ:  
/1 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไดรั้บการปรับสถานะใหเ้ป็นกรรมการอิสระตามมติคณะกรรมการบริษทัครั( งที, B/BFHD มีผลตั(งแต่วนัที, @K กมุภาพนัธ์ BFHD 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพนับริษัท 

 กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั คือ นายธีรเดช จารุตั#งตรง ลงลายมือชื'อร่วมกับ นายธันยา หวังธํารง และ

ประทับตราสําคัญของบริษัท ตามขอ้บงัคบับริษทั จาํนวนชื,อหรือกรรมการซึ, งจะลงชื,อเป็นสําคญัผูกพนับริษทัไดน้ั(น ใหก้รรมการ
สองคนลงลายมือชื,อร่วมกนัและประทบัตราสาํคญัของบริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจกาํหนดและแกไ้ขเปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้
อาํนาจผกูพนับริษทั คณะกรรมการมีอาํนาจมอบหมายให้กรรมการผูใ้ดผูห้นึ, ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื,นกระทาํการอย่างใดอย่าง
หนึ,งเฉพาะกิจแทนคณะกรรมการได ้และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆได ้

วาระการดํารงตําแหน่ง 
 ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั( งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งหนึ,งในสาม ถา้จาํนวนกรรมการที,จะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้ให้ออกโดยจาํนวนใกลที้,สุดกบัส่วนหนึ,งในสาม กรรมการที,จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที,สอง 
ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั(นใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที,อยูใ่นตาํแหน่งนานที,สุดนั(น เป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ,งพน้จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ,งก็ได ้
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ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทัมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นในการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และการกาํกบัดูแลให้การบริหาร
จดัการเป็นไปตามเป้าหมายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ ภายใตก้รอบจริยธรรมที,ดีและคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย สํานกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที,จดัตั(งขึ(นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) มีอาํนาจหนา้ที,และความรับผิดชอบดงัต่อไปนี(  

 โดยมติที,ประชุมที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 7/2563 วนัที, 11 สิงหาคม 256C ได้ทาํการทบทวนกฎบตัร
คณะกรรมการบริษทัและอนุมติักาํหนดขอบเขต อาํนาจหนา้ที,และความรับผดิชอบ ดงัต่อไปนี(  

1. คณะกรรมการบริษทัตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ และขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติที,ประชุมผู้
ถือหุน้ โดยปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความซื,อสตัย ์สุจริต และระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นตามหลกัการกาํกบัดูแล
กิจการที,ดี พร้อมทั(งเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพยีงพอ ถูกตอ้ง ครบถว้น และโปร่งใส ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย 

2. กาํหนด หรือ เปลี,ยนแปลงชื,อกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือชื,อผกูพนับริษทั 
3. คณะกรรมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาให้ความเห็นชอบเรื,องสําคญัที,เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั เพื,อสร้าง

มูลค่าเพิ,มแก่กิจการอยา่งเป็นธรรมและต่อเนื,อง มีดงันี(  
3.1 การพิจารณา กาํหนด และให้ความเห็นชอบเรื,องสําคญัเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ ภารกิจ    

กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี,ยง แผนงาน และงบประมาณ เป็นต้น มีการพิจารณาทบทวนและอนุมติั
วิสยัทศัน์ ภารกิจ หรือกลยทุธ์ของบริษทัในรอบปีที,ผ่านมา  

3.2 การติดตามและดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์และแผนที,กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รวมถึงระบบการรายงานผลเทียบกบัเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแกไ้ขปัญหา 

3.3 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยง รวมทั(งกลไกในการรับเรื,องร้องเรียนและการดาํเนินการกรณีที,มีการ    
ชี( เบาะแส 

3.4 การดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจมีความต่อเนื,องในระยะยาว รวมทั(งแผนการพฒันาพนกังาน ความต่อเนื,องของผูบ้ริหาร
สืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) 

4. กาํหนดหลกัเกณฑ์การประเมินผลงานของประธานเจา้หน้าที,บริหารและผูบ้ริหารระดบัสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
แผนงานที,กาํหนด และกาํหนดค่าตอบแทนที,เหมาะสมสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานโดยเทียบเคียงกบัลกัษณะธุรกิจ
ประเภทเดียวกนั 

5. จดัให้มีนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ และนโยบายต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ความเห็นชอบ
นโยบาย และมีการทบทวนนโยบายและแนวทางปฏิบติัเป็นประจาํอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง ติดตามใหมี้การปฏิบติั ตลอดจน
ส่งเสริมให้มีการปลูกฝังค่านิยมองคก์รที,สะทอ้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดีใหเ้กิดการปฏิบติัจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. ส่งเสริมให้จดัทาํจรรยาบรรณธุรกิจเป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื,อให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึง
มาตรฐานดา้นจริยธรรมที,บริษทัใชใ้นการดาํเนินธุรกิจ และติดตามให้มีการปฏิบติัตามจรรยาบรรณดงักล่าวอยา่งจริงจงั   

7. พิจารณาการทาํรายการที,อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ดว้ยความระมดัระวงัรอบคอบเพื,อผลประโยชน์ของบริษทั
และผูถื้อหุ้นเป็นสําคญั โดยผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ และกาํกบัดูแลให้มีการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด
และเปิดเผยขอ้มูลรายการที,อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 
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8. จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอ เพื,อใหม้ั,นใจว่าการทาํรายการต่างๆ  ไดรั้บอนุมติัจากผูมี้อาํนาจ มีการสอบ
ทานและจดัทาํบญัชีที,ถูกตอ้ง การสอบบญัชีที,เชื,อถือได ้ตลอดจนมีระบบต่างๆ ที,สามารถป้องกนัการนาํทรัพยสิ์นของ
บริษทัฯ ไปใชใ้นทางมิชอบ 

9. คณะกรรมการบริษทัโดยผ่านการแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี,ยง และเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

10. จดัใหมี้กลไกการกาํกบัดูแลบริษทัยอ่ย เพื,อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของบุคคลที,จะส่งไปเป็นกรรมการในบริษทัย่อย เพื,อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษทั และการทาํ
รายการต่างๆ ให้ถูกตอ้งตามกฎหมายและหลกัเกณฑ์ของกฎหมายหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

11. แต่งตั(งเลขานุการบริษทั ซึ,งทาํหนา้ที,สนบัสนุนขอ้มูลกฎเกณฑต่์างๆ ที,คณะกรรมการจะตอ้งทราบ และดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการ รวมทั(งประสานงานใหมี้การปฏิบติัตามมติคณะกรรมการ  

12. จดัใหมี้การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ยเป็นประจาํทุกปี 
13. รายงานความรับผดิชอบของคณะกรรมการบริษทัในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงานของผูส้อบ

บญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเรื,องสําคญัๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัที,ดีสําหรับกรรมการของบริษทัจด
ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

14. คณะกรรมการมีสิทธิเชิญผูท้รงคุณวฒิุบุคคลหนึ,งบุคคลใดคนเดียว หรือหลายคนมาเป็นที,ปรึกษาของคณะกรรมการ โดย
ผูรั้บเชิญไม่มีสิทธิออกเสียงในที,ประชุมคณะกรรมการ 

15. คณะกรรมการอาจแต่งตั(งบุคคลอื,นใดใหด้าํเนินกิจการของบริษทั ภายใตก้ารควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบ
อาํนาจเพื,อให้บุคคลดงักล่าวมีอาํนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที,คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ, งคณะกรรมการอาจยกเลิก 
เพิกถอน เปลี,ยนแปลงหรือแกไ้ขอาํนาจนั(นๆ ได ้    

16. พิจารณาอนุมติั และ/หรือรายการที,เกี,ยวโยงหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การมีส่วนไดเ้สียหรือ
ประโยชน์อื,นใดกบับริษทัหรือบริษทัย่อย ยกเวน้รายการที,เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื,อนไขการค้าทั,วไป 
ตามที,คณะกรรมการได้กาํหนดอาํนาจอนุมติัของบริษทัและ/หรือบริษทัย่อย โดยอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑ์ เงื,อนไขและ
วิธีการตามที,กาํหนดเกี,ยวกบัรายการที,เกี,ยวโยง และรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ,งสินทรัพยข์องบริษทัตามหลกัเกณฑ์
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์เพื,อใหม้ั,นใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ที,รับผดิชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษทั สอบทานความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี,ยง การปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที,เกี,ยวขอ้ง รวมถึงการจดัทาํ
รายงาน หรือใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบริษทั เพื,อการอนุมติั หรือเพื,อเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้น แลว้แต่กรณี 
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 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน C ท่าน ดงันี(  

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
B นายสนัติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 
C ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการตรวจสอบลาํดบัที, 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล เป็นกรรมการตรวจสอบที,มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ 
สามารถทาํหนา้ที,ในการสอบทานความน่าเชื,อถือของงบการเงินได ้ 
 โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ C ปี ในกรณีที,กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการ
ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งแทนคงอยูใ่นตาํแหน่งเท่าวาระที,เหลือของกรรมการที,ลาออก 

ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, 1/256D วนัที, 1C มกราคม 256D ได้ทาํการทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดงัต่อไปนี(  

1. สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินอยา่งถูกตอ้งและเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ 
2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal  Audit) ที,เหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั(ง โยกยา้ย เลิกจา้งหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื,นที,ใดที,รับผิดชอบเกี,ยวกบัการตรวจสอบ
ภายใน 

3. สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดเหลกัทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. สอบทานรายการที,เกี,ยวโยงกนัหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหมี้ความถูกตอ้งและครบถว้น  
5. สอบทานและใหค้วามเห็นเกี,ยวกบัมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชดัเจนเหมาะสม และสอดคลอ้งกบันโยบาย

การต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ  รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริง ที,มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

6. สอบทานการบริหารความเสี,ยงของบริษทั 
7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั(ง เลิกจ้างบุคคลซึ, งมีความเป็นอิสระและเป็นผูส้อบบญัชีที,ได้รับความเห็นชอบจาก

สาํนกังาน ก.ล.ต. เพื,อทาํหน้าที,สอบบญัชีของบริษทัและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีรวมทั(งเขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบ
บญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ @ ครั( ง 

8. จดัทาํรายงานกาํกบัการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจาํปีบริษทัซึ,งรายงานดงักล่าว
ตอ้งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

9. ปฏิบติัการอื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายดว้ยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
10. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจาํเป็นและเหมาะสมอยา่งนอ้ยปีละ @ ครั(ง 
11. สอบทานรายงานที,เกี,ยวขอ้งกบัการไม่ปฏิบติัตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑบ์ริษทั 
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12. สอบทานกรอบการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั,นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ประกอบไปดว้ย กรรมการจาํนวนอยา่งน้อย C ท่าน และตอ้งมีกรรมการ

อิสระอยา่งน้อยกึ,งหนึ,ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
B นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
C พลเอกชยัวฒัน์ สะทอ้นดี กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
D นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทาํหนา้ที,เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

วาระการดํารงตําแหน่ง 
 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นบัจากวนัที,ไดรั้บการแต่งตั(ง 

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ, งพน้จากตาํแหน่งตามวาระอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการ
พิจารณาตามหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพน้ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน
อาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, @f/2563 วนัที, @f พฤศจิกายน 2563 ไดพ้จิารณาทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ดงัต่อไปนี(  

1. ดา้นการสรรหา 
1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย 
1.2 พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาบคุคลเพื,อดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และผูบ้ริหารระดบัสูง

ตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป ใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี   
1.3 พิจารณาสรรหากรรมการที,มีคุณสมบติัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษทั กรรมการชุด

ยอ่ย และผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป เพื,อนาํเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้น หรือคณะกรรมการบริษทั 
แลว้แต่กรณี โดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที,เป็นประโยชน์
ต่อการดาํเนินธุรกิจ   

1.4 กําหนดแผนพฒันากรรมการให้มีความรู้ ทกัษะในการปฏิบติัหน้าที,กรรมการ อย่างต่อเนื,อง และจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ใหรั้บทราบขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ และกฎหมายที,เกี,ยวขอ้ง    

1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง  
2. ดา้นการกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย นาํเสนอ
คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพื,อขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้  
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2.2 พิจารณาหลกัเกณฑ์ในการประเมินผล และกาํหนดค่าตอบแทนของผูบ้ริหารระดบัสูงตั(งแต่ผูอ้าํนวยการฝ่ายขึ(นไป 
เพื,อนาํเสนอขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

2.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนสัประจาํปีของกลุ่มบริษทั 
เพื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 

2.4 พิจารณาเงื,อนไขการเสนอขายหลกัทรัพยใ์หม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที,บริษทัมีการเสนอ
ขายหลกัทรัพย์ที,ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั(งนี(  ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที,จะได้รับจดัสรร
หลกัทรัพยเ์กินกว่าร้อยละหา้ (5)  

3. ประเมินผลการปฏิบติังานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง เพื,อนําเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั 

4. จดัทาํรายงานการปฏิบติังานเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัและผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี 
5. พิจารณาทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั( ง หรือตามความจาํเป็นและความ

เหมาะสม 
6. ปฏิบติัหนา้ที,อื,นใดตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมายและที,กฎหมายกาํหนด หรือตามความจาํเป็นและเหมาะสม 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และ/หรือบุคคลผูท้รงคุณวุฒิจาก

ภายนอก ซึ,งไดรั้บการแต่งตั(งโดยคณะกรรมการบริษทั มีจาํนวนไม่เกิน 5 คน 
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายธีรเดช จารุตั(งตรง ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
B นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ กรรมการบริหารความเสี,ยง 
C ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ/B กรรมการบริหารความเสี,ยง 

หมายเหตุ:   
/B ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บการแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารความเสี,ยง ที,เป็นผูท้รงคุณวฒิุจากบุคคลภายนอก  

 โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทาํหนา้ที, เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
วาระการดํารงตําแหน่ง 

กรรมการบริหารความเสี,ยง มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวนัที,ไดรั้บการแต่งตั(ง นอกจากพน้
ตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการบริหารความสี,ยงอาจพน้จากตาํแหน่งเมื,อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบติั 
ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี'ยง 
  ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที, @f/256C วนัที, 1f พฤศจิกายน 256C ไดพ้จิารณาทบทวนและอนุมติักาํหนดขอบเขต 
อาํนาจหนา้ที, และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง  ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณากลั,นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี,ยงโดยรวมของบริษทั ซึ,งครอบคลุมถึงความเสี,ยงที,สําคญั 
เช่น ความเสี,ยงดา้นการเงิน ความเสี,ยงดา้นการลงทุน ความเสี,ยงในการดาํเนินธุรกิจ ความเสี,ยงในการทุจริตคอร์รัปชั,น 
เป็นตน้ รวมทั(งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี,ยงที,มีประสิทธิผลและการ
ปฏิบติัตามนโยบายที,กาํหนด เพื,อนาํเสนอคณะกรรมการบริษทัอนุมติั 
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2. กาํหนดกลยทุธ์ แผนบริหารความเสี,ยง และทรัพยากรที,ใชใ้นการบริหารความเสี,ยงของบริษทัให้สอดคลอ้งกบันโยบาย
การบริหารความเสี,ยงตลอดจนกลยทุธ์และทิศทางธุรกิจของบริษทั 

3. กาํกบัดูแล จดัใหมี้การดาํเนินการบริหารความเสี,ยงที,ครอบคลุมถึงความเสี,ยงที,สาํคญั เพื,อให้มั,นใจไดว่้า บริษทัมีกลยุทธ์
และกระบวนการบริหารความเสี,ยงที,ไดถู้กนาํไปปฏิบติัอยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยูใ่นระดบัความเสี,ยงที,
องคก์ร   ยอมรับได ้

8. ผู้บริหาร 
บริษทัมีผูบ้ริหาร 4 รายแรกตามนิยาม ก.ล.ต. ลาํดบัรองลงมาจากประธานเจา้หนา้ที,บริหาร รวมผูบ้ริหารในสายงานบญัชี

และการเงิน หน้าที,ความรับผิดชอบโดยรวมของผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั คือ การดาํเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย วิสัยทศัน์ 
พนัธกิจ กลยุทธ์และเป้าหมายตามที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด รวมถึงการดาํเนินงานตามแผนธุรกิจและงบประมาณประจาํปีที,
ไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 

ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งที, C/BFHD วนัที, @@ มีนาคม BFHD ไดพ้ิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กรและอนุมติัปรับ
โครงสร้างฝ่ายทรัพยากรมนุษยใ์หร้ายงานตรงต่อประธานเจา้หน้าที,บริหาร มีผลตั(งแต่วนัที, @B มีนาคม BFHD เป็นตน้ไป และแต่งตั(ง
ผูบ้ริหารเพิ,มเติม @ ท่าน ไดแ้ก่ นายภสัร์พงษ ์หวงัธาํรงใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 

ผูบ้ริหารมีจาํนวน h ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
B นายพรศกัดิi  ชุนหจินดา รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร/ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
C นายธนัยา หวงัธาํรง รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานตลาดและขาย 
D นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
F นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ CE 
H นายภราดร แพร่ภทัร ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม @ 
n นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ SAFETY กลุ่ม B 
h นายภสัร์พงษ ์หวงัธาํรง ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์

ขอบเขตอาํนาจหน้าที'และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที'บริหาร 
1. ร่วมกาํหนดวิสัยทศัน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที,สําคญัของบริษทั รวมทั(งพิจารณาประเด็นความเสี,ยงที,

อาจจะเกิดขึ(น 
2. ถ่ายทอดวิสยัทศัน์ ทิศทางและกลยทุธ์ที,กาํหนด เพื,อใหผู้บ้ริหารนาํไปปฏิบติัให้เกิดผลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3. ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดาํเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายที,สําคญั รวมถึงวตัถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน 

แผนงานบริษทั และงบประมาณของบริษทั ที,กาํหนด พร้อมสรุปผลรายงานต่อที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั 
4. สนบัสนุน และจดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที,มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
5. แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ี,อาจเกิดขึ(น รวมถึงรายการที,เกี,ยวโยงกนั 
6. ร่วมกาํหนดแนวทางการบริหารจดัการความเสี,ยงอยา่งครอบคลุม และดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการที,มีประสิทธิภาพ

ในการบริหารจดัการความเสี,ยง 
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ทั(งนี(  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที, ทจ.23/2551 เรื,องกาํหนดบท
นิยามผูบ้ริหารเพื,อการปฏิบติัตามหมวด 3/1 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.2535 ซึ, งแก้ไขเพิ,มเติมโดย
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ.2551 โดยผูบ้ริหารทั(ง 8 คน ไม่มีคุณสมบติัตอ้งหา้ม ดงันี(  

1. ไม่มีประวติัการทาํผดิอาญาในความผดิที,เกี,ยวกบัทรัพยซึ์,งไดก้ระทาํโดยทุจริต 
2. ไม่มีประวติัการทาํรายการที,ทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั 
อนึ, ง กรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษัทไม่เป็นบุคคลที,มีลกัษณะของการขาดความน่าไวว้างใจตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์, กจ.3/2560 เรื,องการกาํหนดลกัษณะความน่าไวว้างใจของกรรมการและ
ผูบ้ริหารของบริษทั 

สรุปสาระสาํคญัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทั ดงัต่อไปนี(  
เรื'อง คณะกรรมการ

บริษัท 

กรรมการผู้มีอาํนาจลง

นาม 

ประธานเจ้าหน้าที'

บริหาร 

@. การอนุมติัแผนการดาํเนินงานและแผนงบประมาณประจาํปี/แผนอตัรากาํลงั
คน 

� - - 

B. การกูเ้งิน และออกตราสารหนี( ต่อครั( ง � - - 
3. การลงนามเอกสาร ตราสาร ลงนามเช็ค และหนงัสือสาํคญัเกี,ยวกบัการเงิน
ต่างๆ ตามที,ระบุไวใ้นตารางอาํนาจอนุมติัของบริษทั 

� � - 

4. การรับรองขอ้มูลงบการเงินบริษทั � - - 
5. การอนุมติัการลงทุน: 
     5.1 แผนการลงทุนประจาํปี/แผนการร่วมทุนจดัตั(งบริษทัยอ่ยหรือในเครือ 
     5.2 การลงทุนตามแผนการลงทุนประจาํปี 
     5.3 การลงทุนนอกแผนการลงทุนประจาํปี 

 
�  

� เกิน 4 ลบ. 
� เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 4 ลบ. 
�ไม่เกิน 4 ลบ. 

 
- 

�ไม่เกิน 2 ลบ. 
�ไม่เกิน 2 ลบ. 

6.การอนุมติัทาํรายการระหวา่งบริษทัและบริษทัยอ่ยที,ผา่นความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

� เกิน 4 ลบ. �ไม่เกิน 4 ลบ. - 

7. การขายทรัพยสิ์น � เกิน 2 ลบ. - �ไม่เกิน 2 ลบ. 
8. การตดัหนี(สูญ � เกิน 1 ลบ. - �ไม่เกิน 1 ลบ. 
9.การอนุมติัการเสนอราคาขายสินคา้ต่อหนึ,งคาํสั,งซื(อ/การอนุมติัวงเงินสินเชื,อ
ลูกคา้ 

� เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. 

10. การอนุมติัการขอซื(อและสั,งซื(อสินคา้ � เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 40 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. 
11. อาํนาจการเบิกจ่ายตามงบประมาณที,กาํหนด � เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 1 ลบ. � ไม่เกิน 0.5 ลบ. 
12. การอนุมติัการขอซื(อเพื,อใชง้านและซ่อมแซม � เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 4 ลบ. � ไม่เกิน 2 ลบ. 

  
 ทั(งนี(  การอนุมติัรายการขา้งตน้เป็นไปตามประกาศเรื,องอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของบริษทัและบริษทัย่อยที,ผ่านการ
อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ไม่รวมถึงการอนุมติัรายการที,คณะกรรมการบริษทั ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร หรือบุคคลที,อาจมี
ความขดัแยง้ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื,นใดกบับริษทั (ถา้มีในอนาคต) กบับริษทัหรือบริษทั
ย่อยของบริษทั ยกเวน้เป็นการอนุมติัรายการที,เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที,คณะกรรมการบริษทักาํหนด ซึ, งการอนุมติัใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อที,ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั และ/หรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น 
(แลว้แต่กรณี) เพื,อพิจารณาอนุมติัรายการดงักล่าว ตามที,ขอ้บงัคบัของบริษทัหรือกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกาํหนด 
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9. คณะอนุกรรมการเพื'อพฒันาความยั'งยืน 
 ที,ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั(งที, h/256C วนัที, @h กนัยายน 256C ได้พิจารณาแต่งตั(งคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันา
ความย ั,งยนื เพื,อพฒันากระบวนการดาํเนินธุรกิจใหเ้กิดความยั,งยนืทั(งในมิติเศรษฐกิจ สงัคม และสิ,งแวดลอ้ม  

คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื มีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ลาํดับ ชื'อ – สกุล ตําแหน่ง 

@ นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ ประธานคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 
B นายพรศกัดิi  ชุนหจินดา คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 
C นายธนัยา หวงัธาํรง คณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยนื 

 โดย แต่งตั(ง ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการบริษทั และ ดร. ไชยยศ บุญญากิจ ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ให้ดาํรงตาํแหน่ง
ที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความยั,งยนื  
โดยกาํหนดขอบเขต อาํนาจหน้าที, และความรับผดิชอบของคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความยั,งยนื ดงัต่อไปนี(  

1. พิจารณากาํหนดนโยบาย คดัเลือกประเด็น กาํหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการดาํเนินงาน และงบประมาณ ดา้นการ
พฒันาความย ั,งยนืของการดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคอ์งคก์ร เพื,อนาํเสนอขออนุมติัต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. กาํกบัดูแลใหมี้การดาํเนินงานตามนโยบาย กลยทุธ์ และแผนการดาํเนินงานดา้นการพฒันาความยั,งยนื ทั(งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ,งแวดลอ้ม และรายงานผลการดาํเนินงานให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบ เป็นประจาํอยา่งน้อยไตรมาสละ 
1 ครั( ง 

3. สนบัสนุนการสื,อสารใหพ้นกังานทุกระดบั กรรมการ และผูมี้ส่วนไดเ้สียขององคก์ร รับรู้ เขา้ใจและเกิดความตระหนกั
ในดา้นการพฒันาความยั,งยนื รวมถึงความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน สิ,งแวดลอ้ม 

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานดา้นการพฒันาความยั,งยนื เพื,อเปิดเผยต่อสาธารณชน 

;. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร 

 หลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหา และแต่งตั#งบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหาร 
 บริษทั มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหนา้ที,พิจารณาสรรหาบุคคล/ผูท้รงคุณวุฒิ คดัเลือกบุคคล
ที,มีคุณสมบติัเหมาะสม ที,จะไดรั้บการเสนอชื,อคดัเลือกเป็นกรรมการ หรือผูบ้ริหารระดบัสูง เพื,อทาํหน้าที,กาํกบัดูแลกิจการและ
กาํหนดนโยบาย แผนกลยทุธ์ในการดาํเนินธุรกิจเพื,อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผูถื้อหุ้น โดยพิจารณาบุคคลที,มีคุณสมบติัตาม
หลกัเกณฑ์ที,กาํหนดเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระ และ/หรือกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะ
เหตุอื,น นาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบและให้นาํเสนอต่อที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัแต่งตั(งในการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นเป็นประจาํทุกปี และคดัเลือกผูบ้ริหารระดบัสูงเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาแต่งตั(ง แลว้แต่กรณี โดย
กาํหนดใหมี้การทบทวนหลกัเกณฑต์ามความเหมาะสม หรืออยา่งน้อยปีละ 1 ครั( ง ตามขอ้บงัคบัของบริษทักาํหนดให้ที,ประชุมผูถ้ือ
หุน้เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการตามหลกัเกณฑ์ดงันี(  
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1. ให้ที,ประชุมผูถ้ือหุ้นเลือกตั(งกรรมการ ซึ, งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูค้ดัเลือก และเสนอชื,อ
บุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงัต่อไปนี(  

(1) ผูถื้อหุน้หนึ,งรายมีคะแนนเสียงเท่ากบัหนึ,งหุน้ต่อหนึ,งเสียง 
(2) ผูถื้อหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสียงที,มีอยูท่ ั(งหมดตาม (1) เลือกตั(งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได ้

แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ในกรณีที,เลือกตั(งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผูถื้อหุ้น
แต่ละคนจะเลือกกรรมการไดไ้ม่เกินจาํนวนกรรมการทั(งหมดที,ที,ประชุมผูถื้อหุน้ตอ้งเลือกตั(ง โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

(3) บุคคลซึ,งไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บการเลือกตั(งเป็นกรรมการเท่าจาํนวนกรรมการที,ที,
ประชุมผูถื้อหุ้นต้องเลือกตั(ง ในกรณีที,บุคคลซึ, งไดรั้บการเลือกตั(งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกิน
จาํนวนกรรมการที,ที,ประชุมผูถ้ือหุน้ตอ้งเลือกตั(ง ให้ประธานในที,ประชุมออกเสียงเพิ,มขึ(นอีกเสียงหนึ, งเป็นเสียง
ชี(ขาด 

2. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ, งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที,คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือก
กรรมการคนหนึ,ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้ 

3. ประธานกรรมการบริษทัและประธานเจา้หน้าที,บริหารหรือกรรมการผูจ้ดัการ ไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื,อให้มีการ
แบ่งแยกหนา้ที,อยา่งชดัเจนและมีการถ่วงดุลอาํนาจในการดาํเนินงาน 

4. ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลเขา้เป็น
กรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระที,ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที,ตนแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,ยงัเหลืออยู ่

 คุณสมบัติของกรรมการ 
1. กรรมการตอ้งเป็นบุคคลธรรมดา ที,มีคุณสมบติัดงันี(  

มีคุณสมบติั และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา Hh แห่งพรบ.มหาชนจาํกดั พ.ศ.BFCF (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) ไม่มีลกัษณะ
แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที,จะไดรั้บความไวว้างใจให้เป็นกรรมการในบริษทัที,มีมหาชนเป็นผูถ้ือหุ้น ตามมาตรา 
hK/C แห่งพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.BFCF (รวมแกไ้ขเพิ,มเติม) 

(1) บรรลุนิติภาวะ 
(2) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(3) ไม่เคยรับโทษจาํคุกโดยคาํพพิากษาถึงที,สุดใหจ้าํคุกในความผดิเกี,ยวกบัทรัพยที์,ไดก้ระทาํโดยทุจริต 
(4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองคก์ร หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหนา้ที, 

2. มีคุณสมบติัที,หลากหลาย มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที,เกี,ยวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ รวมถึง
การกาํหนดกลยุทธ์ นโยบาย กาํกบัดูแล ติดตามผลการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื,อสตัย ์และมีเวลาเพยีงพอที,จะอุทิศใหก้บัการปฏิบติัหนา้ที,กรรมการอยา่งเตม็ที, 

3. กาํหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการอิสระแต่ละคนไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 
บริษทั  
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4. กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที,มีความเป็นอิสระจากการควบคุมของฝ่ายบริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม และตอ้งไม่มีส่วนเกี,ยวขอ้งหรือส่วนไดเ้สียกบัการตดัสินใจในการบริหารงาน ทั(งนี(  ตอ้งมีคุณสมบติัความเป็น
อิสระ ดงันี(  

(1) ถือหุน้ไม่เกิน 1% ของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงในบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,
อาจมีความขดัแยง้ 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนกังาน ที,ปรึกษาที,รับเงินเดือนประจาํ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ 

(3) ไม่เป็นบุคคลที,มีความสัมพนัธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรส หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมายกบับุคคลที,
อาจมีความขดัแยง้ 

(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแยง้ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอยา่งอิสระของตน 

(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือ นิติบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ 
(6) ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํให้ไม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

  วิธีการและกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท 
1. ทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัในปัจจุบนัว่าเหมาะสมกบัความจาํเป็นเชิงกลยุทธ์ของบริษทัหรือไม่ และ

เสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั(งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างดงักล่าว เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริษทั 

2. สรรหารายชื,อผูที้,มีคุณสมบติัสมควรเสนอชื,อเป็นกรรมการบริษทั 
3. พิจารณากลั,นกรองรายชื,อและประวติัของผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการ และเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณา  
4. ดาํเนินการเพื,อให้มีการติดต่อสมัภาษณ์ผูที้,ผา่นการพจิารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และเสนอ

รายชื,อใหค้ณะกรรมการบริษทัพจิารณาและนาํเสนออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้น 
5. ในการสรรหารายชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน กาํหนดกรอบการสรรหาที,จะสร้างความ

มั,นใจว่า    ผูที้,ไดรั้บการสรรหาจะสามารถปฏิบติัหน้าที,ของกรรมการตามหลกั Fiduciary Duty ที,สาํคญัสองประการ คือ 
การปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความรอบคอบระมดัระวงั (Duty of Care) และความซื,อสตัยสุ์จริต (Duty of Loyalty) 

6. นอกเหนือจากการสรรหารายชื,อโดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนแลว้ คณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายยอ่ยมีโอกาสเสนอชื,อผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อแต่งตั(งเป็นกรรมการ
ให้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณา โดยกาํหนดระยะเวลาที,เพียงพอในการพิจารณากลั,นกรอง
ตามกระบวนการที,คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกาํหนด 

7. เพื,อความชดัเจนโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้เปิดเผยนโยบายการสรรหาและขั(นตอน
กระบวนการในการเสนอชื,อกรรมการให้ผูถื้อหุ้นทราบ รวมทั(งจดัเตรียมแบบฟอร์มในการเสนอชื,อที,ระบุถึงข้อมูลที,
จาํเป็นในการพิจารณา เหตุผลสนบัสนุน รวมทั(งความเตม็ใจของผูที้,ไดร้ับการเสนอชื,อไวใ้นแบบเสนอชื,อนั(นดว้ย 

8. กลั,นกรองและตรวจสอบรายชื,อผูที้,จะเสนอชื,อเป็นกรรมการกบัหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้งว่า ไม่ไดเ้ป็นผูที้,ถูกขึ(นบญัชีดาํหรือ
ถอดถอนจากบญัชีรายชื,อที,หน่วยงานเหล่านี(จดัทาํขึ(นรวมทั(งทาํการพบปะและสัมภาษณ์บุคคลที,ผ่านการกลั,นกรองและ
สรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 
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9. ในการเสนอชื,อกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเสนอรายชื,อให้คณะกรรมการบริษทัใน
จาํนวนที,เหมาะสมเพื,อใหก้รรมการบริษทัมีโอกาสคดัเลือกและเสนอให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาตามจาํนวนที,ตอ้งการ
แต่งตั(ง 

10. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนส่งรายชื,อและประวติักรรมการที,จะพิจารณาแต่งตั(งให้ผูถื้อหุ้นล่วงหน้า
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผูถ้ือหุน้ประจาํปี 

11. ในกรณีที,มีการเสนอชื,อกรรมการที,พน้วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง จะนาํเสนอผลงาน และประวติัการเขา้ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทัและการประชุมผูถื้อหุ้นใหผู้ถื้อหุ้นใชป้ระกอบการพจิารณาดว้ย 

12. ในการเสนอรายชื,อกรรมการใหผู้ถ้ือหุ้นพิจารณา  คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสให้ผูถ้ือหุ้นลงคะแนนทีละคน เพื,อให้
ผูถื้อหุน้มีโอกาสพิจารณากรรมการเป็นรายบุคคล และเปิดเผยผลการลงคะแนนในที,ประชุม 

13. จดัใหมี้การปฐมนิเทศใหก้บักรรมการใหม่อยา่งเป็นทางการก่อนการเขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษทัครั( งแรก 

 เมื,อผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเสนอต่อที,
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื,อลงมติแต่งตั(งเป็นกรรมการบริษทัต่อไป   

ทั(งนี(  ที,ประชุมผูถื้อหุ้น อาจลงมติใหก้รรมการคนใดคนหนึ,งออกจากตาํแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสี,ของจาํนวนผูถ้ือหุ้นซึ, งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  และมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ากึ,งหนึ,งของ
จาํนวนหุน้ที,ถือโดยผูถื้อหุน้ที,มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในการประชุม 

กรรมการอิสระ 
 คณะกรรมการบริษทัหรือที,ประชุมผูถื้อหุ้น (แลว้แต่กรณี) เป็นผูแ้ต่งตั(งกรรมการอิสระเขา้ร่วมเป็นกรรมการอิสระใน
คณะกรรมการบริษทั โดยการแต่งตั(งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า @ ใน C ของจาํนวนกรรมการทั(งหมด และตอ้งมีกรรมการอิสระ
อยา่งนอ้ย C คน  
 หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษทั โดยคุณสมบติัของกรรมการ
อิสระ พิจารณาจากคุณสมบติัและลกัษณะตอ้งห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน และกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบงัคับ และ/หรือระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยก์าํหนดตามนิยามกรรมการอิสระ ดงัต่อไปนี(  
 คุณสมบัติของกรรมการอสิระ  
 นิยามกรรมการอิสระของบริษทัที,กาํหนดเท่ากบัขอ้กาํหนดขั(นตํ,าของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซึ, งเป็นไปตามเกณฑ์ที,ประกาศโดยคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน มี
รายละเอียดดงันี(  

1. ถือหุน้ไม่เกินร้อยละหนึ,งของจาํนวนหุน้ที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั(งนี(  ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูที้,เกี,ยวขอ้งของกรรมการอิสระรายนั(นๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ที,ปรึกษาที,ได้เงินเดือนประจาํ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของผูข้ออนุญาต เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวแลว้ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั(งเป็น
กรรมการอิสระ ทั(งนี(  ลกัษณะตอ้งหา้มดงักล่าวไม่รวมถึงกรณีที,กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือที,ปรึกษาของส่วน
ราชการซึ,งเป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่  หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั 
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3. ไม่เป็นบุคคลที,มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามากฎหมายในลกัษณะที,เป็นบิดามารดา คู่สมรส 
พี,นอ้ง และบตุร รวมทั(งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื,น ผูบ้ริหาร ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลที,
จะไดร้ับการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย       

4. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุม
ของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที,มีนัย ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบญัชีซึ, งมีผูส้อบบญัชีของ
บริษทั บริษทัใหญ่  บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถ้ือหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู่  เวน้แต่จะไดพ้น้
จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัไดร้ับแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระ 

5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย  บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ
ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะที,อาจเป็นการขดัขวางการใชวิ้จารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั(งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถือหุน้ที,มีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูที้,มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อน
วนัไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระและความสัมพนัธ์ดงักล่าว รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที,กระทาํเป็นปกติเพื,อ
ประกอบกิจการ  การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย ์รายการเกี,ยวกับสินทรัพยห์รือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรับหรือให้กูย้ืม คํ(าประกนั การให้สินทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัหนี( สิน รวมถึงพฤติการณ์อื,น
ทาํนองเดียวกนั ซึ,งเป็นผลให้บริษทัหรือคู่สญัญามีภาระหนี( ที,ตอ้งชาํระต่ออีกฝ่ายหนึ, งตั(งแต่ร้อยละสามของสินทรัพยที์,มี
ตวัตนสุทธิของผูข้ออนุญาตหรือตั(งแต่ยี,สิบลา้นบาทขึ(นไป แลว้แต่จาํนวนใดจะตํ,ากวา่   

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพใด ๆ ซึ,งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นที,ปรึกษากฎหมายหรือที,ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ,งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ ผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุ้นที,มีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนั(นดว้ย  
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั(งเป็นกรรมการอิสระ 

7. ไม่เป็นกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งขึ(นเพื,อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ, งเป็นผูที้,
เกี,ยวขอ้งกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที,มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที,มีนยักบักิจการของบริษทั หรือ บริษทัยอ่ย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที,มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที,มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที,ปรึกษาที,รับเงินเดือน
ประจาํ หรือถือหุน้เกินร้อยละหนึ,งของจาํนวนหุ้นที,มีสิทธิออกเสียงทั(งหมดของบริษทัอื,นซึ, งประกอบกิจการที,มีสภาพ
อยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที,มีนยักบักิจการของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

9. ไม่มีลกัษณะอื,นใดที,ทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั  
ภายหลงัไดรั้บการแต่งตั(งใหเ้ป็นกรรมการอิสระแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตดัสินใจ
ในการดาํเนินกิจการของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม บริษทัย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้
อาํนาจควบคุมของบริษทั โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบขององคค์ณะ (collective decision) ได ้
ทั(งนี(  บุคคลที,บริษทัฯ แต่งตั(งให้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระอาจเป็นบุคคลที,มีหรือเคยมีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจหรือ
การใหบ้ริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที,กาํหนดตามขอ้ (4) หรือข้อ (6) ให้บริษทัฯ หากคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
แลว้เห็นวา่การแต่งตั(งบุคคลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ที,และการให้ความเห็นที,เป็นอิสระ   
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 การนําเสนอแต่งตั#งกรรมการโดยที'ประชุมผู้ถือหุ้น 
 โดยบริษทัจะนาํเสนอขอ้มูลกรรมการโดยสังเขปส่งไปพร้อมกบัหนังสือเชิญประชุมเพื,อประกอบการพิจารณาวาระ
แต่งตั(งกรรมการใหม่แทนกรรมการที,ครบกาํหนดวาระประกอบดว้ย ประเภทกรรมการที,เสนอ ตาํแหน่งปัจจุบนั วนัเริ,มตน้และ
จาํนวนปีที,เป็นกรรมการ สัดส่วนการถือหุน้ (ทางตรงและทางออ้ม) ประวติัการศึกษาและการอบรม ประสบการณ์ทาํงาน รวมถึง
การดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนและมิใช่บริษทัจดทะเบียน และขอ้พิพาททางกฎหมาย (ถา้มี)  และในกรณีที,เสนอ
ชื,อกรรมการที,พน้วาระใหก้ลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ,ง จะมีขอ้มูลเพิ,มเติมเรื,องจาํนวนครั( งที,เข้าประชุม รวมถึงผลงานของ
กรรมการในรอบปีที,ผ่านมาเพื,อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที,ตาํแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื,นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด
ค่าตอบแทนจะเสนอชื,อบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมใหค้ณะกรรมการบริษทัแต่งตั(งเป็นกรรมการแทนในการประชุมครั(งต่อไป 
ดว้ยคะแนนเสียงไม่ตํ,ากว่าสามในสี,ของจาํนวนกรรมการที,เหลืออยู ่และบุคคลที,เขา้เป็นกรรมการแทน จะมีวาระการดาํรงตาํแหน่ง
เพียงเท่าวาระที,เหลืออยูข่องกรรมการที,ออกไป 

A. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
1. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
บริษทักาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยคาํนึงถึงผลประกอบการของบริษทั ประเภทและขนาดของ

ธุรกิจ พิจารณาเปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื,นในประเภทอุตสาหกรรมใกลเ้คียงกนั ประสบการณ์ 
บทบาท ภาระหนา้ที, ขอบเขตความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดยอ่ย และค่าตอบแทนที,สามารถจูงใจ
และรักษากรรมการที,มีคุณสมบติัเหมาะสมมาเป็นกรรมการของบริษทั โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผู้
พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในเบื(องตน้ตามแนวทางปฏิบติัที,ดี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั
พิจารณาเห็นชอบเสนอต่อที,ประชุมผูถื้อหุ้นเพื,ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
BFHC เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC อนุมติัหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี(  

1) ค่าตอบแทนประจาํรายเดือน  
2) ค่าเบี(ยประชุมต่อครั( งที,มาประชุม  
3) โบนสักรรมการประจาํปี  พิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัและเงินปันผลที,จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้       

 2. นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร

ระดบัสูงที,เป็นธรรมและเหมาะสม เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติัเป็นประจาํทุกปี โดยคาํนึงถึงโครงสร้าง
ค่าตอบแทนที,สอดคลอ้งกบัภาระหน้าที,รับผิดชอบ ผลดาํเนินงานของบริษทั สถานะทางการเงิน รวมถึงการพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลค่าตอบแทนในตลาดอุตสาหกรรมเดียวกนั อา้งอิงขอ้มูลการสาํรวจค่าตอบแทนจากสถาบนั องคก์ร และหน่วยงานที,ไดรั้บ
ความเชื,อถือ อตัราการเติบโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ ค่าเฉลี,ยอตัราเงินเฟ้อ เป็นต้น เชื,อมโยงกับเป้าหมายและผลการ
ดาํเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารระดับสูงรายบุคคล (Key Performance Indicator) ประจาํปี โดย
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารระดบัสูงอยูใ่นรูปแบบของเงินดือน โบนสั และค่าบริหารงาน   
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   3. ค่าตอบแทน 

   ค่าตอบแทนกรรมการ  
   @. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการที,เป็นตวัเงินอยูใ่นรูปของค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี(ยประชุม และโบนสักรรมการ มี
รายละเอียดดงันี(  

คณะกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน/C ค่าเบี#ยประชุม/ครั#ง/D โบนัสกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท    

ประธาน BF,fff 22,500 อตัรา B.F% ของเงินปันผล
จ่ายแก่ผูถื้อหุน้ประจาํปี กรรมการ 12,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ    

ประธาน 20,000 18,000 - 
กรรมการ - 12,000 - 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน    

ประธาน 15,000 18,000 - 

กรรมการ - 12,000 - 

คณะกรรมการบริหารความเสี'ยง    

ประธาน 15,000 18,000 - 

กรรมการ - 12,000 - 
 หมายเหตุ:  

/C ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที,ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า @ ตาํแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนใน
ตาํแหน่งที,คา่ตอบแทนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียว 

 /D ค่าเบี(ยประชุมจ่ายเฉพาะกรรมการที,เขา้ร่วมประชุม 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี BFHC เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC อนุมติัหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
โดยค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี(ยประชุมและโบนสักรรมการรวมกนัตอ้งไม่เกินวงเงิน 5 ลา้นบาท ทั(งนี(  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่าย
โบนสักรรมการเช่นเดียวกบัปีที,ผ่านมา โดยจดัสรรให้ประธานกรรมการ 1.5 ส่วน และกรรมการบริษทัทุกคน ๆ ละ 1 ส่วน  โดย
คิดตามสดัส่วนอายกุารดาํรงตาํแหน่งกรรมการที,ไดรั้บการแต่งตั(งจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ประจาํปี หรือกรณีที,กรรมการไดรั้บแต่งตั(ง
ระหว่างปีหรือแทนกรรมการที,ลาออก ยกเวน้ กรณีกรรมการที,มีอายุการดาํรงตาํแหน่งกรรมการน้อยกว่า 2 เดือนไม่มีการจ่าย
โบนสั 

โดยค่าตอบแทนที,จ่ายใหแ้ก่กรรมการในปี 256C ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนจาํนวน 0.86 ลา้นบาท ค่าเบี(ยประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 2.BK ลา้นบาท และโบนสักรรมการประจาํปี 2562 จาํนวน 1.25 ลา้นบาท 
รวมจาํนวน 4.4f ลา้นบาท สาํหรับโบนสักรรมการประจาํปี 256C เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ที,ไดร้ับการอนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
เป็นจาํนวนเงิน 1.2n ลา้นบาท ซึ, งเมื,อรวมกบัค่าตอบแทนรายเดือนและเบี(ยประชุมปี 256C แลว้เป็นจาํนวน 4.4B ลา้นบาท ซึ,งไม่
เกินวงเงินงบประมาณ 5 ลา้นบาท ทั(งนี(  โบนสักรรมการปี 2563 จาํนวนดงักล่าว จะนาํเสนอขออนุมติัจากที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2564 ในวนัที, 26 เมษายน 2564 

B. บริษทัไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบสิทธิประโยชน์อื,นๆ 
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สรุปค่าตอบแทนกรรมการรายบุคคล สาํหรับปี 256C ดงันี(  
            หน่วย:บาท 

ลาํดับ กรรมการ ค่าตอบแทน ค่าเบี#ยประชุม โบนัส ค่าตอบแทน 

    รายเดือน/8 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ  รวม 

      บริษัท ตรวจสอบ สรรหาฯ บริหาร ปี F89F/9   

            ความเสี'ยง     

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์ จึงเจริญ       200,000       247,500               -       90,000               -        197,383               734,883  
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล       160,000       165,000     108,000      60,000               -        131,589               624,589  
3 นายสันติ เนียมนิล         96,000       165,000       72,000              -                -        131,589               464,589  
4 ดร.พลัลภา เรืองรอง         96,000       165,000       72,000              -                -        131,589               464,589  
5 พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี         96,000       165,000  -      60,000               -        131,589               452,589  
6 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง       120,000       165,000  -              -        90,000       131,589               506,589  
7 นายชวลิต หวงัธาํรง         96,000       165,000  -      48,000               -        131,589               440,589  
8 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์                 -        165,000  -  -       60,000       131,589               356,589  
9 นายธนัยา หวงัธาํรง                 -        165,000  -  -               -        131,589               296,589  
10 ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ                 -   -  -  -       60,000  -                 60,000  
   ค่าตอบแทนรวม       864,000    1,567,500     252,000    258,000     210,000    1,250,095            4,401,595  

หมายเหตุ:  
/F ค่าตอบแทนรายเดือนจ่ายเฉพาะกรรมการที,ไม่ใช่ผูบ้ริหาร และกรรมการที,ดาํรงตาํแหน่งมากกว่า @ ตาํแหน่ง ให้ได้รับค่าตอบแทนในตาํแหน่งที,
ค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตาํแหน่งเดียว ตามมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ มีผลวนัที, Bh เมษายน BFHC เริ,มจ่ายคา่ตอบแทนรายเดือนตั(งแต ่เดือนพฤษภาคม BFHC  
/H โบนสักรรมการบริษทัจากผลการดาํเนินงานปี BFHB จ่ายให้แก่กรรมการบริษทัในเดือนพฤษภาคม BFHC ตามมติที,ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี BFHC 
เมื,อวนัที, Bh เมษายน BFHC 

 นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อยแลว้ ปี 256C มีกรรมการที,ไดรั้บค่าตอบแทน
จากการเป็นที,ปรึกษา ไดแ้ก่ ดร.พลัลภา เรืองรอง ไดรั้บการแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการเพื,อพฒันาความย ั,งยืน 
รับค่าตอบแทนในรูปแบบค่าเดินทาง @f,fff บาทต่อครั( งที,มาประชุม ไดร้ับค่าเดินทางรวมจาํนวน Cf,fff บาท นายชวลิต หวงัธาํรง 
ไดรั้บค่าที,ปรึกษาดา้นกลยทุธ์แก่ฝ่ายบริหาร จาํนวน 1,320,000 บาท นายธีรเดช จารุตั(งตรง ไดรั้บค่าที,ปรึกษา จากบริษทัย่อย “บจก.
ผล พาลาเดียม จาํกดั จาํนวน 1,140,000 บาท และผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ ไดรั้บค่าที,ปรึกษาดา้นบริหารความเสี,ยงแก่ฝ่าย
บริหาร จาํนวน 180,000 บาท  
 ขอ้มูลการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย ไดแ้สดงไวใ้นหมวดการกาํกบัดูแลกิจการ หวัขอ้ 
“การประชุมของคณะกรรมการบริษทั” 
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 ค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 
 ค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินของผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูใ่นรูปของเงินเดือนโบนสัและค่าบริหารงาน 
 ในปี 256C บริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงินให้ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทัและบริษทัย่อย รวมจาํนวน 8 คน เป็น
จาํนวนเงินรวม @n.hh ลา้นบาท 

                      หน่วย : ลา้นบาท 

ค่าตอบแทนผู้บริหาร ปี 256C ปี 256F 

จํานวนราย จํานวนเงิน จํานวนราย จํานวนเงิน 

เงินเดือน 8 @C.@@ 8 12.53 
โบนสัและค่าบริหารงาน/n 8 4.08 8 2.58 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเลี(ยงชีพ 8 f.HK 8 0.67 

รวม 8 @n.hh 8 15.78 
หมายเหตุ:  
/n โบนสัและค่าบริหารประจาํปี 256B จ่ายใหผู้บ้ริหารในปี 256C  

 
 ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารที'ได้รับแต่งตั#งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย 
กรรมการและผูบ้ริหารที,ไดรั้บแต่งตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษทัยอ่ย ไดรั้บค่าตอบแทนเป็นค่าเบี(ยประชุม สรุปดงันี(  

ลาํดับ รายชื'อ 

ปี 2563 

บริษัทย่อย 

ค่าเบี#ยประชุมรวม  

(บาท) 

บจก. ผล พาลาเดียม บจก. ผล วอเตอร์ 

จํานวนครั#ง 

ที'ประชุม 

ค่าเบี#ยประชุม 

(บาท) 

จํานวนครั#ง 

ที'ประชุม 

ค่าเบี#ยประชุม 

(บาท) 

1 นายธีรเดช  จารุตั(งตรง D/D         H0,000  -                    -                          60,000  

2 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี  -                   -   6/6         90,000                         90,000  

3 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 6/6           60,000  6/6           60,000  120,000 

4 นางสาวประไพพิศ วริิยะบุพผา/h B/B           C0,000    6/6           60,000  90,000 

5 นายปโยธร มุง้ทอง H/H           60,000   -                   -                           60,000  

รวม           210,000  
 

        210,000                       420,000  

หมายเหตุ:  
/h นางสาวประไพพิศ วิริยะบุพผา ไดรั้บแตง่ตั(งใหด้าํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบริษทัยอ่ย แทนนายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการที,ลาออก    มีผลตั(งแต่
วนัที, 28 กนัยายน 2563  
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9. บุคลากร 
  จาํนวนบุคลากร ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีพนกังานทั(งสิ(นจาํนวน @KK คน โดยมีรายละเอียดดงันี(  

หน่วยงาน จํานวนบุคลากร 

ปี 2563 ปี 2562 

1. ฝ่ายบริหาร h h 
2. ฝ่ายตรวจสอบภายใน @ @ 
3. สาํนกับริหารและพฒันาองคก์ร F F 
4. ฝ่ายขาย 6n 6F 
5. ฝ่ายการตลาด 12 @F 
6. ฝ่ายจดัซื(อและคลงัสินคา้ 39 38 
7. ฝ่ายบญัชีและการเงิน 22 BB 
8. ฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์ 9 h 
9. ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 4 D 
10. สาํนกังานสนบัสนุนสาขา @D @2 
11.ฝ่ายขายและวศิวกรรมในธุรกิจนํ(า @h 26 

รวม LMM 204 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
พนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะไดรั้บผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และค่าตอบแทนที,ไม่ใช่ตวั

เงิน ไดแ้ก่ เงินเดือน โบนสัประจาํปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหนา้ เงินรางวลัจูงใจ เบี(ยขยนั เงินช่วยเหลือพิเศษ กองทุนเงินสาํรองเลี(ยงชีพ 
ประกนัชีวิตและประกนัสุขภาพ และสวสัดิการอื,นๆ   

ในปี 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีผลตอบแทนพนกังานในรูปแบบค่าตอบแทนที,เป็นตวัเงิน และสวสัดิการอื,นๆ รวม 
@@F.DD ลา้นบาท และปี 2562 มีผลตอบแทนพนกังานรวม 114.12 ลา้นบาท  

การเปลี'ยนแปลงจํานวนพนักงานของบริษัท ในรอบระยะเวลา 3 ปีที,ผา่นมา 
 ปี 2563 มีพนกังานลาออก B@ คน และมีพนกังานใหม่ @h คน 

ปี 2562 มีพนกังานลาออก 38 คน และมีพนกังานใหม่ 35 คน 
 ปี 2561 มีพนกังานลาออก 27 คน และมีพนกังานใหม่ 42 คน 
ข้อพิพาทด้านแรงงานที'สําคญัในรอบระยะเวลา 3 ปีที'ผ่านมา 
 บริษทัไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานที,สาํคญัในรอบระยะเวลา C ปีที,ผา่นมา 

การพฒันาบุคลากร 
บริษทัให้ความสาํคญัในเรื,องของการพฒันาบุคลากรอยา่งต่อเนื,อง เพื,อเพิ,มศกัยภาพของพนกังานในการที,จะดาํเนินงาน

ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทั และเพื,อรองรับการเติบโตในอนาคต สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบั
สากล โดยบริษทัมีการจดัทาํแผนการฝึกอบรมและแผนการดาํเนินกิจกรรมต่างๆใหก้บัพนกังาน เพื,อเพิ,มความรู้ความสามารถและ
ทกัษะในการทาํงานดา้นต่างๆ การพฒันาบุคลากรของบริษทั สามารถดูรายละเอียดเพิ,มเติมไดใ้นรายงานความย ั,งยนื 2563 
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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 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 57 

 

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”)   

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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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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แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 62 

 

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 
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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  
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        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  
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 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 
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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” 
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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 ้



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 หนา้ที, 85 

 

- 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 

   5,000 
252,000 
253,000 
   7,000 

 
1,048,000 

  5,000 
252,000 
253,000 
  7,000 

 
975,000  
20,000 

240,000 
230,000 
25,000 

ค่าบริการอื,นๆ - - - 

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

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 92 
 

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม 

  บริษทัยดึมั,นในการดาํเนินธุรกิจอยา่งโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อสงัคมและคาํนึงถึงผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ที,เกี,ยวขอ้ง ปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย ขอ้กาํหนดอื,นๆ หรือแนวปฏิบติัสากลที,เกี,ยวขอ้ง ในปี 256; บริษทัไดรั้บคดัเลือกให้อยูใ่นรายชื,อ
หุ้นย ั,งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจาํปี 256; ต่อเนื,องเป็นปีที, O  ในกลุ่มบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย ์เอม็เอไอ แสดงถึงความมุ่งมั,นในการพฒันาการดาํเนินงานใหค้รอบคลุมทั(งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ,งแวดลอ้ม เพื,อให้
องคก์รสามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมั,นคง โดยบริษทักาํหนดนโยบายการพฒันาอยา่งย ั,งยนื ดงันี(  
นโยบายการพฒันาอย่างยั�งยืน 

• การกาํกับดูแลกิจการ 

- ยึดถือหลกัคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจและปฏิบติังาน พร้อมทั(งปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั วิธีการและมาตรฐาน ที,หน่วยงานกาํกบัดูแลกาํหนดไว ้และที,สากลยดึถือปฏิบติั 

- ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที,บริษัทกําหนด ได้แก่ นโยบายการกํากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,น และอื,นๆ 

• เศรษฐกจิ 

- แสวงหาแนวทางพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดาํเนินงานในทุกกระบวนการอยา่งต่อเนื,อง โดยมีการกาํหนด
เป้าหมาย วิธีการวดัผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

- พฒันาและส่งเสริมการนํานวตักรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทาํงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์
ธุรกิจ เพื,อสร้างมูลค่าเพิ,มและความเติบโตขององคก์รในระยะยาว 

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนัธมิตร คู่คา้ และผูมี้ส่วนไดเ้สียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดาํเนินธุรกิจตามแนวทางการพฒันา
อยา่งย ั,งยนื 

• สังคมและชุมชน: 

- ส่งเสริม พฒันาศกัยภาพความสามารถของพนกังานดว้ยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเนื,อง 
พร้อมทั(งสร้างสภาพแวดลอ้มในการทาํงานที,ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน กระตุน้ให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ และทาํงานไดเ้ต็มศกัยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจของลูกคา้ ทั(งในดา้นปริมาณและคุณภาพของสินคา้และบริการ อยา่งครบถว้น 

- เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผูมี้ส่วนไดเ้สียที,เกี,ยวขอ้ง ดว้ยการเปิดกวา้ง รับฟังความคิดเห็น 
การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบติัต่อกนัอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพฒันาคุณภาพชีวิต และ
ความเขม้แขง็ของชุมชน 

- ใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานภาครัฐ พนัธมิตรธุรกิจ และผูมี้ส่วนไดเ้สียอื,นๆ เพื,อมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน 

• สิ�งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: 

- แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค์ การใช้ทรัพยากรและพลงังานอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ,งแวดล้อม 
ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื,อป้องกนั ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ,งแวดลอ้ม ชุมชน และสังคม การเตรียม
ความพร้อมในการรับมือความเสี,ยงดา้นสภาพแวดลอ้มต่างๆ เพื,อใหธุ้รกิจดาํเนินไปอย่างต่อเนื,องและไดร้ับผลกระทบ
นอ้ยที,สุด 
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• ความปลอดภัย: 

- กาํหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทาํงาน โดยพฒันา ปรับปรุง ยกระดบัมาตรฐานดา้น
ความปลอดภยั สุขอนามยัที,ดี ใหเ้หนือกว่าเกณฑที์,กฎหมายกาํหนด 

- หา้มดาํเนินการใดที,ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภยั รวมทั(งไม่มีอุปกรณ์ดา้นความปลอดภยั และการอบรม
ดา้นความปลอดภยัที,รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุน้จิตสํานึกและปลูกฝัง
วฒันธรรมดา้นความปลอดภยั ใหแ้ก่ชุมชนและสงัคมอยา่งต่อเนื,องและสมํ,าเสมอ 

• นโยบายด้านภาษี: 
- บริษทัฯ มุ่งเป็นองคก์รที,มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองคก์รธุรกิจที,เป็นพลเมืองที,ดีในการรับผิดชอบภาษี โดย

การดาํเนินงานของบริษทัฯ ต้องมีความสอดคลอ้งและตรงตามมาตรฐานทางบญัชีและหลกัเกณฑด์้านภาษี ตามขอ้
ปฏิบติัดงันี(  

- โครงสร้างทางภาษี: บริษทัฯ หลีกเลี,ยงการใชโ้ครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที,ไม่ถูกตอ้ง หรือสร้างความ
ซบัซอ้นเพื,อประโยชน์ทางภาษีในเบื(องตน้และหลีกเลี,ยงภาษี 

- สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษทัฯ มุ่งใชสิ้ทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและเต็ม
ประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างย ั,งยืนและเหมาะสม ซึ, งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของ
ประเทศ 

- ความโปร่งใสดา้นภาษี: บริษทัฯ มีการรายงานภารกิจดา้นภาษีต่อภาครัฐอยา่งโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้

• นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน: 
- บริษทัฯ เคารพและปฏิบติัตามหลกักฎหมายเรื,องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสําคญักบัการเคารพศกัดิ_ ศรีความเป็น

มนุษย ์สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที,ไดรั้บการรับรองหรือคุม้ครอง ทั(งโดยกฎหมายไทยและกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ผูบ้ริหารและพนกังานมีหน้าที,ตอ้งปฏิบติัตามหลกัสิทธิมนุษยชน ยดึมั,นในหลกันิติธรรม เคารพใน
ศกัดิ_ ศรีความเป็นมนุษย ์สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบติัต่อทุกฝ่ายอยา่งเท่าเทียมกนั ตามขอ้ปฏิบติัดงันี(  

- ปฏิบติั ส่งเสริม คุม้ครอง และกระตุน้ให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุม้ครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั(น
พื(นฐานในทุกระดบั โดยจะไม่มีบุคคลใดไดรั้บการปฏิบติัอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบติั ไม่ว่าจะเป็นการเลือก
ปฏิบติัเนื,องจากเชื(อชาติ เผา่พนัธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือ
สถานะอื,นใด 

- ผูบ้ริหารและพนักงานมีหน้าที,และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที,ที,
บริษทัฯ หรือบริษทัในกลุ่มดาํเนินธุรกิจ และเพื,อให้มั,นใจว่าการดาํเนินธุรกิจดงักล่าวมิไดมี้ส่วนร่วมกระทาํ หรือ งด
เวน้การกระทาํอนัเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- มุ่งมั,นและรักษาไวซึ้,งสภาพการทาํงานที,เป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใชแ้รงงานเด็ก หรือเรื,อง
อื,นๆ ที,แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลกัสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยูบ่นมาตรฐานสากลเกี,ยวกบัหลกัการดา้นสิทธิมนุษยชน 
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 
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• การเปิดเผยข้อมูล: 

- เปิดเผยนโยบายการพฒันาอย่างย ั,งยืน ข้อมูลการดาํเนินงานด้านความย ั,งยืนและผลการดาํเนินงานในทุกมิติ ตาม
หลกัเกณฑแ์ละขอ้กาํหนดของหน่วยงานที,เกี,ยวขอ้ง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถว้น เพื,อแสดงถึงความมุ่งมั,นในการ
พฒันาองคก์รอยา่งย ั,งยนื 

- เปิดเผยนโยบายแก่พนกังาน ลูกจา้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สียไดรั้บทราบและถือปฏิบติัในการปฏิบติังาน และดาํเนินธุรกิจ
กบับริษทัฯ 

• การปฏิบัติตามนโยบาย: 

- กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานและลูกจา้ง ทุกระดบัและทุกคน มีหน้าที,สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาอย่างย ั,งยืนขององค์กรฉบบันี(  จนเป็นส่วนหนึ, งของวฒันธรรมองค์กร ดาํเนินงานที,
คาํนึงถึงความรับผดิชอบต่อสงัคมส่วนรวม ทั(งดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และสิ,งแวดลอ้ม 

  
 สําหรับการดาํเนินงานด้านการพฒันาอย่างย ั,งยืนของบริษทั โปรดดูรายละเอียดเพิ,มเติมได้ใน รายงานความย ั,งยืน 
ประจาํปี 256; ซึ,งแสดงไวที้,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com  

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 95 
 

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี�ยง   

 คณะกรรมการบริษทั ให้ความสําคญักบัระบบการควบคุมกระบวนการดาํเนินงานของผูบ้ริหาร ในการกาํกบัดูแลให้
บุคลากรทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมดาํเนินการ การจดัให้มีบุคลากรเพียงพอ กาํหนดหน้าที,รับผิดชอบและอาํนาจการดาํเนินการของ 
ผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติั การแบ่งแยกหนา้ที, ผูป้ฏิบติังาน ผูค้วบคุมหรือผูอ้นุมติั เพื,อใหมี้กลไกการตรวจสอบและถ่วงดุลระหว่างกนั การ
รายงานทั(งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มีความเชื,อถือไดแ้ละทนัเวลา เพื,อให้ความมั,นใจไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ามีการบริหาร
จดัการอยา่งมีประสิทธิภาพในสภาวะที,มีการเปลี,ยนแปลงตลอดเวลา รวมทั(ง การกาํกบัดูแลการดาํเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วตัถุประสงค ์กฎหมาย ขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง และจดัใหมี้นโยบายและแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น และ
สื,อสารไปยงัพนกังานทุกระดบัให้ถือปฏิบติัอย่างเคร่งครัด กาํหนดให้มีการสอบทานและรายงานผลการตรวจสอบอย่างสมํ,าเสมอ 
สรุปสาระสาํคญัไดด้งันี(  
 1. สภาพแวดล้อมการควบคุม  
 บริษัทกําหนดโครงสร้างการกํากับดูแล ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และผูบ้ริหารระดบัสูง 
โดยคณะกรรมการแต่ละชุดมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้นเกี,ยวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ดูแลการบริหารจดัการเป็นไปตาม
เป้าหมายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้น ตามประกาศนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความ
ซื,อสตัย ์สุจริต โปร่งใส ตลอดจนขอ้พึงปฏิบติัของกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งเหมาะสม การกาํกบัดูแลการทาํธุรกรรมกบั
บุคคลที,เกี,ยวขอ้งหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม โดยมีผูบ้ริหารระดบัสูง ทาํ
หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลการบริหารจดัการงานดา้นต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายการดาํเนินธุรกิจและสื,อสารเป้าหมายดงักล่าวไปสู่
พนกังานอยา่งน้อยปีละ 1 ครั( ง เพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัของพนกังานทุกคนให้สอดคลอ้งกบัเป้าหมายองคก์ร การจดัสรรทรัพยากร
อย่างเพียงพอเหมาะสม ตลอดจนการกาํกบัดูแล การบริหารจดัการของบริษทัย่อยให้มีระบบควบคุมภายในที,เหมาะสมกบัลกัษณะ
ธุรกิจเช่นเดียวกบับริษทัใหญ่ 
 2. การประเมินความเสี�ยง 

บริษทักาํหนดนโยบายการบริหารความเสี,ยง เป็นนโยบายสาํคญั มีวตัถุประสงค์เพื,อระบุ ประเมิน และจดัการความเสี,ยง
ที,ไดค้าดการณ์ไวใ้ห้เหมาะสม เพื,อสนบัสนุนการบรรลุวตัถุประสงคอ์งค์กร โดยไดแ้ต่งตั(งคณะทาํงานบริหารความเสี,ยง ในระดบั
จดัการประกอบดว้ย ผูบ้ริหารระดบัสูงทุกฝ่าย โดยมีประธานเจา้หน้าที,บริหารเป็นประธานคณะทาํงาน ทาํหน้าที,ในการประเมิน
ปัจจยัเสี,ยงทั(งภายในและภายนอกที,ครอบคลุมความเสี,ยงทุกดา้น ที,อาจมีผลกระทบต่อเป้าหมายและการดาํเนินธุรกิจของบริษทั ให้
อยูใ่นระดบัที,องคก์รยอมรับได ้และบริหารความเสี,ยงไดท้นัเหตุการณ์ ถือเป็นความรับผดิชอบของผูบ้ริหารทุกคน ที,จะตอ้งวางแผน
และกาํหนดมาตรการบริหารความเสี,ยงที,เชื,อมโยงกบักลยทุธ์องคก์ร โดยกระจายลงสู่ระดบัพนกังานทุกคนให้มีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ต่อกิจกรรมที,อยู่ในงานของตนเอง เพื,อการบรรลุเป้าหมายองค์กรส่วนรวม โดยจดัให้มีการติดตามการบริหารความเสี,ยงของ
หน่วยงานต่างๆ และรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง และคณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นราย
ไตรมาส ตลอดจนการประเมินความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในอยา่งเหมาะสม 

สาํหรับผลการดาํเนินงานการบริหารจดัการความเสี,ยงองคก์รไดแ้สดงไวใ้นหวัขอ้ “ปัจจยัความเสี,ยง” 
3. กจิกรรมการควบคุม 
บริษทัจดัให้มีกิจกรรมควบคุมเพื,อตอบสนองความเสี,ยงอย่างเหมาะสม เพียงพอให้อยู่ในระดบัความเสี,ยงที,ยอมรับได ้

โดยคาํนึงถึงลกัษณะงาน ความซํ( าซ้อน และสภาพแวดลอ้มและมาตรการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามให้มีการปฏิบติัอย่าง
เหมาะสม กาํหนดนโยบายและวธีิการปฏิบติังานสาํหรับบริหารจดัการในดา้นต่างๆ ได้แก่ คู่มือจดัซื(อ คู่มือการเงิน คู่มือบริหารงาน
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ทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจดัการความมั,นคงปลอดภยัสารสนเทศ ที,สอดคลอ้งกบันโยบายความมั,นคงปลอดภยัระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทั 

   นอกจากนี(  บริษทัไดก้าํหนดระดบัอาํนาจอนุมติัดาํเนินการของฝ่ายบริหารชดัเจน การแบ่งแยกหน้าที,ความรับผิดชอบ
ให้เหมาะสมเพื,อการตรวจสอบและถ่วงดุล เช่น หนา้ที,ในการอนุมติัแยกออกจากหน้าที,ในการบนัทึกรายการบญัชีและขอ้มูล หน้าที,
ในการดูแลจดัเก็บทรัพยสิ์นออกจากกนั ส่งเสริมให้พนักงานตระหนกัถึงความสาํคญัของการปฏิบติัตามขอ้กาํหนด กฎระเบียบที,
เกี,ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด เพื,อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที,ไดก้าํหนดไว ้โดยติดตามผลการดาํเนินงานผ่านประธาน
เจา้หนา้ที,บริหาร และ/หรือกรรมการผูจ้ดัการบริษทัยอ่ย หรือกรรมการตวัแทนที,ไดร้ับมอบหมาย 

ทั(งนี(  ในการทาํธุรกรรมต่างๆ กับผูถื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูที้,เกี,ยวข้องกับบุคคลดงักล่าว บริษทัมี
มาตรการติดตามที,รัดกุม ดูแลให้มั,นใจว่าการทาํธุรกรรมนั(นๆ ดาํเนินการตามระเบียบ วิธีการปฏิบติัและผ่านขั(นตอนการอนุมติั
ตามที,กาํหนด ผูมี้ส่วนได้เสียไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณาหรืออนุมติั เพื,อป้องกันมิให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ โดย
คาํนึงถึงผลประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นสาํคญั 

4. สารสนเทศและการสื�อสาร 

บริษทั ให้ความสําคัญต่อระบบสารสนเทศและการสื,อสารข้อมูล เพื,อให้การสื,อสารขอ้มูลเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เพียงพอต่อการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้น และผูท้ี,เกี,ยวขอ้ง โดยมีนโยบายบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที,
รับรองทั,วไปเหมาะสมกบัธุรกิจ มีการจดัเก็บและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นอย่างเหมาะสมและสามารถตรวจสอบได ้ มี
การจดัทาํหนงัสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม จดัส่งแก่คณะกรรมการบริษทัเพื,อศึกษาประกอบการตดัสินใจเป็น
การล่วงหน้า 7 วนั โดยมีเลขานุการบริษทั ให้ขอ้เสนอแนะขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ต่างๆ ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษทั 
ตลอดจนประสานงานให้มีการปฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทั รวมถึงเป็นหน่วยงานในการจดัทาํและจดัเก็บเอกสารสําคญั 
ไดแ้ก่ทะเบียนกรรมการ หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการบริษทั รายงานประชุมคณะกรรมการบริษทั หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น
และรายงานประชุมผูถื้อหุ้น ไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื,อให้ผูถื้อหุ้นสามารถตรวจสอบไดต้ามความเหมาะสม รวมถึงการกาํหนดสิทธิI ใน
การเขา้ถึงขอ้มูลที,เป็นความลบั นอกจากนี(  ยงัไดก้าํหนดนโยบายการเปิดเผยขอ้มูล และสารสนเทศของบริษทัแก่ผูถื้อหุ้น และผู้
ลงทุน อยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง เพยีงพอและทนัเวลา เพื,อใหม้ั,นใจไดว่้าบุคคลทุกกลุ่มเขา้ถึงขอ้มูลไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ตลอดจน การ
กาํหนดช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน และมาตรการคุม้ครองผูร้้องเรียนและแนวทางปฏิบติัอื,นๆ ดงัแสดงไวใ้นหัวข้อ 
“ต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น” หวัขอ้การกาํกบัดูแลกิจการและเผยแพร่ที,เวบ็ไซตบ์ริษทั www.pdgth.com หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์ 

5. กจิกรรมการติดตามผล  
คณะกรรมการบริษทั ไดมี้การติดตามผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเป้าหมายที,กาํหนดไว ้โดยมีการประชุมคณะกรรมการ

บริษทั ในปี 256% รวม 1T ครั( ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีกรรมการที,เป็นผูบ้ริหาร 1 ครั( ง ฝ่ายบริหารมีการประชุมทุก
เดือนๆละ 1 ครั( ง เพื,อติดตามผลการปฏิบติังานเทียบกบัเป้าหมายและการดาํเนินงานตามแผนกลยุทธ์องคก์รที,ไดร้ับการอนุมติัจาก
คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั(งการแกไ้ขปัญหาที,อาจเกิดขึ(นและปรับแผนการดาํเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง
ไป และร่วมพจิารณาและให้ขอ้เสนอแนะแนวทางในการแกไ้ขปัญหา โดยใหร้ายงานผลการปฏิบติัอยา่งต่อเนื,อง ตลอดจนติดตามผล
การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในเป็นรายไตรมาส เพื,อให้มั,นใจไดว้่าการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบั
สภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลงไป และหากพบขอ้บกพร่องใหผู้ร้ับผิดชอบวางแผนดาํเนินการแกไ้ขให้ทนัเหตุการณ์ โดยฝ่ายบริหาร
รับผิดชอบในการดูแลการปฏิบติัตามระบบการควบคุมภายใน และฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํการตรวจสอบ ติดตามและรายงานผล
อยา่งเป็นอิสระต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส เพื,อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั ตามลาํดบั 
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ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี�ยวกับระบบการควบคุมภายใน 
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั( งที, 2/2564 เมื,อวนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 โดยมีกรรมการอิสระ 4 คน ซึ, งเป็น

กรรมการตรวจสอบ 3 คนที,เขา้ร่วมประชุม ไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาํปี 2563 โดยอา้งอิง 
“แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน” ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็น
แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของบริษทั ซึ,งยดึตามกรอบหลกัการของ COSO 2013 ในด้านต่างๆ ทั(ง 5 องคป์ระกอบ คือ 
สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี,ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและการสื,อสาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
สรุปไดว้่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัมีความเหมาะสมเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ และสอดคลอ้งตามหลกัการของ COSO 
2013 ในดา้นต่างๆ ทั(ง 5 องคป์ระกอบ คือ สภาพแวดลอ้มการควบคุม การประเมินความเสี,ยง กิจกรรมการควบคุม สารสนเทศและ
การสื,อสาร กิจกรรมการติดตามผล ที,ไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ โดยคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นที,
สอดคลอ้งว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเพียงพอและเหมาะสม ไม่พบขอ้บกพร่องที,มีสาระสาํคญั
เกี,ยวกบัการควบคุมภายใน  

คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าบริษทัมีระบบการควบคุมภายใน มีการติดตามดูแลให้บุคลากรดาํเนินการตาม
กฎหมาย นโยบาย ตลอดจนแนวปฏิบติัต่างๆ การทาํธุรกรรมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียอยา่งเพียงพอ เหมาะสม สอดคลอ้งกบัความเสี,ยงที,
เปลี,ยนแปลงตลอดเวลา บริษทัไดจ้ดัใหมี้บุคคลากรอยา่งเพียงพอและส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื,อง และจดัหา
อุปกรณ์เครื,องมือต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัลกัษะงานเ เพื,อใหส้ามารถดาํเนินงานไดต้ามเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี(  ผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จาํกัด โดย นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล  ซึ, งเป็นผู ้
ตรวจสอบงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจาํปี 2563 ไม่มีความเห็นในรายงานการสอบบญัชีว่าบริษทัมีข้อบกพร่อง
เกี,ยวกบัระบบควบคุมภายใน 

การตรวจสอบภายใน   
เพื,อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที,มี

ความเป็นอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื,อมโยงไปยงัประธานเจา้หน้าที,บริหาร โดยผูอ้าํนวยการฝ่าย
ตรวจสอบภายใน ทาํหน้าที,เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํนาจหน้าที,และความรับผิดชอบตามกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน ซึ,งไดร้ับการสอบทานและอนุมติัโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั( ง  เพื,อให้มั,นใจว่า ความรับผิดชอบที,ระบุ
ในกฎบตัรและการปฏิบติัหนา้ที,ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความสอดคลอ้งกนั ทั(งนี(   กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงาน
ผลการดาํเนินงานพร้อมขอ้เสนอแนะ หรือขอ้บกพร่องที,เป็นสาระสาํคญัต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อรับทราบ  

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั(ง นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

(“ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน”)  เป็นผูที้,มีคุณสมบติัเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบ
ภายในมากกว่า 10 ปี ปฏิบติัหน้าที,เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื,อสนับสนุนให้คณะกรรมการ ตรวจสอบปฏิบติังาน
บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูพ้ิจารณาและอนุมติั แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั(ง 
ถอดถอน โยกยา้ย และพิจารณาประเมินผลปฏิบติังานและผลตอบแทน ของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษทั โดยไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้ที,เกี,ยวขอ้งทั(งภายในและภายนอกบริษทั ไดแ้ก่ การตรวจสอบความพร้อมของ
กิจการเพื,อรับมือกบั พระราชบญัญติัข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที,จะมีผลบงัคบัใช้ในวนัที, 1 มิถุนายน 2564 นี(  เพื,อนาํมาวาง
แผนการตรวจสอบในปี 2564 
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ประวติัการศึกษาและคุณสมบติัของผูด้าํรงตาํแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหวัขอ้  “รายละเอียด
เกี,ยวกบักรรมการและผูบ้ริหาร” 

ในปี 2563 บริษทัยงัคงใชบ้ริการผูต้รวจสอบภายในที,เป็นอิสระต่อเนื,องเป็นปีที, 4 คือ บริษทั ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ 
จาํกดั เขา้มาปฏิบติังานตรวจสอบภายในภายใตข้อบเขตแผนการตรวจสอบงานประจาํปี 2563 โดยมีนางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์
สกุล ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั เป็นผูก้าํหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพื,อให้แผนงานการตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนที,ผ่านการอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบประจาํปี 2563   

การบริหารความเสี�ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้ห้ความสาํคญักบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งเป็นระบบตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี โดย

จดัให้การบริหารความเสี,ยงเป็นส่วนหนึ, งในการกาํหนดกลยุทธ์และแผนธุรกิจประจาํปี เพื,อสนับสนุนการบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายขององค์กร สร้างการเจริญเติบโตให้แก่องคก์รอยา่งย ั,งยนื โดยคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ทาํหนา้ที,กาํกบั ดูแล การ
บริหารความเสี,ยงให้ครอบคลุมความเสี,ยงสําคญัในการดาํเนินธุรกิจที,อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร มีการ
บริหารจดัการความเสี,ยงให้อยู่ในระดบัที,องคก์รยอมรับได ้ทั(งนี(  ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบติัที,ระบุไวใ้นคู่มือบริหารความเสี,ยง 
ตลอดจน ส่งเสริม สนบัสนุนให้เกิดความร่วมมือในการบริหารจดัการความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์ร โดยจดัให้มีคณะทาํงานบริหารความ
เสี,ยง ประกอบด้วย ประธานเจา้หน้าที,บริหาร เป็นประธานคณะทาํงานฯ และผูบ้ริหารทุกฝ่ายที,เกี,ยวขอ้ง เพื,อผลกัดนัการดาํเนิน
กิจกรรมสนบัสนุนตามแผนบริหารความเสี,ยงของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และรายงานผลการบริหารความเสี,ยงต่อ
คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงเป็นรายไตรมาส 

การดาํเนินการตามแผนบริหารความเสี,ยงประจาํปี 2563 สรุปสาระสาํคญั ไดด้งันี(  
1. การทบทวนนโยบายบริหารความเสี,ยง และกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงให้สอดคลอ้งเหมาะสมกับ

วตัถุประสงค ์ขอบเขตหนา้ที,รับผดิชอบ โดยมุ่งเนน้การบริหารจดัการความเสี,ยงที,ครอบคลุมความเสี,ยงที,อาจเกิดขึ(นในทุกดา้น และ
เสริมสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงใหเ้กิดขึ(นในทุกระดบั 

2. การปลูกฝังใหก้ารบริหารความเสี,ยงเป็นวฒันธรรมองคก์ร โดยการส่งเสริม ให้ความรู้แก่พนกังานทุกระดบั มีความรู้ 
ความเขา้ใจเรื,องการบริหารความเสี,ยง ตระหนักว่าการบริหารความเสี,ยงนั(นถือเป็นส่วนหนึ, งของงานที,ทุกคนตอ้งมีส่วนร่วมใน
ฐานะเจา้ของความเสี,ยง จดัให้มีการฝึกอบรมแก่พนักงาน และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมถึง การสื,อสารภายในองค์กรผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-Mail) วารสารรายไตรมาส (Risk News) เป็นตน้ 

3. จดัใหมี้การบริหารความเสี,ยงอยู่ในความรับผิดชอบของแผนงานประจาํปี และกระจายไปยงัแผนงานระดบัฝ่ายและ
แผนก เพื,อใหเ้กิดการบริหารความเสี,ยงที,เชื,อมโยงกนัทั,วทั(งองคก์ร 

4. สรุปรายงานสถานะการบริหารความเสี,ยง โดยแสดงรายการขอ้มูลระดบัความเสี,ยงคงที, ความเสี,ยงลดลง หรือความ
เสี,ยงเพิ,มขึ(น พร้อมทั(งสาเหตุเพื,อให้ฝ่ายบริหารนาํไปดาํเนินการวางแผนให้เหมาะสม และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเป็นราย
ไตรมาส 

5. จดัทาํนโนบายบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ และแผนบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) เพื,อ
เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤต 

ดว้ยความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วยงาน ทุกให้ระบบการบริหารความเสี,ยงอยู่ในระดับที,องค์กรยอมรับได้ และ
สามารถนาํไปพฒันาให้สอดคลอ้งกบัการกาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายองคก์ร 

(บริษทัไดเ้ปิดเผย “กฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง” ที,เวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com หนา้นกัลงทุนสมัพนัธ์) 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

1.บริษทั ผล พาลาเดยีม จาํกดั  

(บริษัทย่อย) 
บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
สดัส่วนร้อยละ 44.44 

- เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 
 

999,970 999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัย่อยวตัถุประสงค์หลกั
เพื,อจาํหน่ายสินค้าให้กบักลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กร
รัฐวิสาหกิจ เพื,อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( เพิ,มขึ(น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี( ค่าสินคา้ 
 

 
16,582,529 
9,923,185 

 
16,335,294 
4,459,884 

 
32,428,792 
8,649,912 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,ม
ร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้จากบริษทัย่อย 
ซื(อสินคา้ 
เจา้หนี( ค่าสินคา้ 

 
936,402 

150 

 
123,031 

225 

 
624,754 

27,392 

บริษทัซื(อสินค้าจากบริษทัย่อยซึ, งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายซื(อสินคา้จากบริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อย
ละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

-รายไดอ้ื,นระหว่างกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี( ค่าบริหารงาน 

 
850,000 

53,500 

 
1,560,000 

139,100 

 
1,560,000 

139,100 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรในส่วน
ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย เช่น งาน
ดา้นบญัชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์สารสนเทศพื(นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่โดยปี 2562 บริษทัพจิารณาปรับ
เพิ,มค่าบริหารงานจากบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 130,000 บาทต่อ
เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื,องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที,บริษทัถือหุ้น 99.99% 
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บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 44.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

49,999,970 
41,566,624 
8,433,346 

49,999,970 
45,594,639 
4,405,332 

49,999,970 
45,594,639 
4,405,332 

เนื, องจากบริษัทย่อยมีผลการดํา เนินงานขาดทุนสะสม เพื,อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี จึงพิจารณาตั(งค่าเผื,อด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

- บริษทัขายสินคา้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี( ค่าสินคา้ 
 

 
1,185,106 

343,328 

 
1,611,796 

80,403 

 
2,225,191 

19,002 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,ม
ร้อยละ H-IH 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้และบริการ 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดันํ( า 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี(อื,น 

 
178,640 
971,003 
121,969 

 
245 

- 
- 

 
- 
- 
- 

บริษทัว่าจา้งบริษทัย่อยเพื,อดาํเนินงานด้านบริการระบบบดันํ( า ซึ,ง
เป็นการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทํารายการซื(อขาย
ระหว่างกนั ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละH-JK 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินให้กูย้ืมระยะสั(น  
ตัLวสญัญาใชเ้งนิ 
ลูกหนี( เงินให้กูย้มืระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 
 

 
 

3,000,000 
186,970 

 
 

 
 

3,000,000 
142,159 

 
 

 
 

2,000,000 
212,079 

 
 

บริษทัให้เงินกู้ยืมระยะสั(นแก่บริษทัย่อย ในรูปตัLวสญัญาใชเ้งินและ
เงินให้กูย้มื เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิด
อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
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ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
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รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 44.44 
 
 
 
 

- เงินให้กูย้ืม 
ลูกหนี( เงินให้กูย้มืระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 

- 
- 
- 

2,000,000 
- 

8,499 

- 
- 
- 

บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั(นแก่บริษทัย่อยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาํเนินธุรกิจ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื,นระหว่างกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี( ค่าบริหารงาน 

 
600,000 

53,500 

 
1,800,000 

160,500 

 
180,000 
160,000 

 
บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรในส่วน
ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย เช่น งาน
ดา้นบญัชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์สารสนเทศพื(นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทัพจิารณาปรับ
เพิ,มค่าบริหารงานจากบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อ
เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื,องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที,บริษทัถือหุ้น 44.44% 

รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ( า 
ลูกหนี( ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทัคิดค่าเช่าเครื,องจกัรเดือนละ 60,000 บาท จากการที,บริษทัย่อย
นาํเครื,องจกัรของบริษทัใหญ่ไปดาํเนินการธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุนการดาํเนินงาน
ที,แทจ้ริงของบริษทั 
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บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

3.บริษทั พีดี เจเนซิส 

 เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั  

(บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั 
พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั 
สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
- บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เงนิให้กูย้มืระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบี(ยรับ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ-ดอกเบี(ยคา้งรับ 
ดอกบี(ยรับ-สุทธิ 

11,500,000 
11,500,000 

- 
5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

เนื,องจากบริษทัเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจด้านสิ,งแวดลอ้มจึง
ขยายธุรกิจไปในดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการเกี,ยวกบัระบบบาํบดั 
แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และ
ไม่ประสงค์จะดาํเนินกิจการต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหว่างชาํระบญัชี เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่าการตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

4.บริษทั ผลธัญญะ  

(แคมโบเดยี) จํากดั  

(บริษัทย่อย) 

 บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

คณะกรรมการบริษทัอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ยเพื,อขยายการลงทุนไปยงั
ประเทศกมัพูชา แต่เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
เกินทุน เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมกีารตั(งค่าเผื,อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

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

3,564,680 
3,564,680 

- 
 

3,312,601 
3,312,601 

- 
 

3,236,540 
3,236,540 

- 

เป็นลูกหนี(การคา้ที,เกิดจากการขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ, งเป็นการ
ดาํเนินธุรกิจปกติ แต่เนื,องจากบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
เกินทุน และหยุดการดําเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

4.บริษทั ผลธัญญะ  

(แคมโบเดยี) จํากดั  

(บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

- บริษทัซื(อสินคา้บริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 

 
- 

 
- 

 
67,040 

บริษัทซื(อสินค้าบริษัทย่อยในราคาทุนเพื,อนํามาใช้สําหรับงาน
โครงการในธุรกิจนํ(า 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการดาํเนินธุรกิจปกต ิ

- รายการหนี(ระหว่างกนัอื,น 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี( -สุทธิ 

3,632,632 
3,632,632 

- 

3,485,760 
3,485,760 

- 

J,478,805 
J,478,805 

- 

บริษทัย่อยได้ยืมเงินจากบริษทัเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาํเนินงานแต่เนื,องจากบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน 
และหยดุการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี
จึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

5.บริษทั บีแอนด์พี อกรี  

โปรดักส์ จํากดั 
(บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั) 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการ
ของบริษทั ถือหุ้นในบริษทัที,
เกี,ยวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ยขายสินคา้และบริการให้แก่บริษทัที,
เกี,ยวขอ้งกนั 

- 105,850 OO,250 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ขายสินคา้และบริการให้แก่
บริษทั บีแอนดพ์ี อกรี โปรดกัส์ จาํกดั ซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติและขายตามราคาตลาด 
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มาตรการขั6นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกัน 
 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความ
เกี,ยวข้อง มีหลกัการดงันี(  
 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมติัในมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการเกี,ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื,อให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํก ับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกาํหนดมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการ ดังนี(  
 1. กรณีรายการธุรกจิปกติ  กรณีที,มีรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง บุคคลที,อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอกในลกัษณะเดียวกบัที,วิญRูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั,วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย
อาํนาจต่อรองทางการคา้ที,ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง และมีเงื,อนไข
การคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้งื,อนไขที,สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้ฝ่ายจดัการสามารถดาํเนินการไดต้ามปกติภายใต้
หลกัการที,คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั และจดัทาํรายงานสรุปเพื,อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร
มาส ไดแ้ก่ การซื(อขายสินค้าและบริการ บริษทัจะพิจารณาโดยการใช้เงื,อนไขการค้าทั,วไป และเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับการ
ทาํรายการกับบุคคลอื,นหรือลูกค้าทั,วไป เช่น ราคาต้นทุนบวกกาํไรร้อยละ 5-15 เป็นเกณฑ์ดาํเนินการ 
 2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจากข้อ 1) ในการอนุมติัทาํรายการที,เกี,ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที,ไม่
เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี,ยวก ับความจาํเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั(น ในกรณีที,คณะกรรมการตรวจสอบผูใ้ห้ความเห็นชอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที,อาจเกิดขึ(น บริษทัจะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี,ยวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกี,ยวกับระหว่างกันดงักล่าว เพื,อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี เพื,ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนเข้าทาํรายการ โดยผูที้,อาจมีความขดัแยง้หรือ
มีส่วนได้เสียในการทาํรายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในการทาํรายการนั(น เป็นกรณีดงันี(  

1. รายการสนับสนุนปกติ รวมถึงรายการเช่าหรือให้เช่าทรัพยสิ์น บริษทัจะใช้พิจารณาหลกัเกณฑ์ที,เป็นเงื,อนไข
การค้าโดยทั,วไป และมีค่าตอบแทนที,สามารถคาํนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง 
2. รายการเกี,ยวกับทรัพยสิ์นหรือบริการ ได้แก่ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษทัจะมีการประเมิน
ตามมูลค่ารวมของสิ,งตอบแทนที,จะได้หรือที,จะให้ หรือมูลค่าตามบญัชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพยสิ์น
หรือบริการ แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า  
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินหรือการคํ(าประกัน รวมทั(งการรับหรือการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั เช่น การ
คิดต้นทุนทางการเงิน/อตัราดอกเบี(ยตามอตัราตลาด หรือต้นทุนทางการเงินของบริษทับวกร้อยละ O ตามข้อตกลง
การค้าทั,วไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัที,ไม่ใช่บริษทัย่อย ยกเวน้
กรณีการให้กู้ยืมหรือคํ(าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสัญญาร่วมทุน 
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายรวมถึงการใช้ทรัพยสิ์น บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น พิจารณา
จดัสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สะทอ้นต้นทุนแทจ้ริงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษทัมีความจาํเป็นต้องทาํรายการระหว่างกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการเกี,ยวโยงและรายการระหว่างกันของ
บริษทัตามรายละเอียดที,ระบุข้างต้น คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสั,ง หรือข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อกาํหนดเกี,ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายซึ, งสินทรัพยข์องบริษทั และ
การปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ทั(งนี(  บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที,ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และเปิดเผยข ้อมูลรายการเกี,ยวโยงหรือรายการ
ระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาํปี (แบบ HT-I) และรายงานประจาํปี 
กรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษทัย่อย หรือบริษัทร่วม 
 สาํหรับกรณีที,บริษทัมีการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ, งสินทรัพยข์องบริษัทและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เช่น การ
ซื(อ การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือการยกเลิกลงทุน ซึ, งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ฐานะและผลการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญั บริษทัจะดาํเนินการตามหลกัการดงันี(  

1. การทาํรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษทัจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทาํรายการกับบุคคลอื,น 
3. บริษทัจะต้องดาํเนินการตามขั(นตอนของกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎระเบียบที,เกี,ยวข้องตลอดจนการ

ปฏิบติัตามข้อกาํหนดเกี,ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายซึ, ง
สินทรัพย ์อย่างเคร่งครัด 
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ส่วนที� 3 

ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน 

13. ข้อมูลทางการเงินที�สําคัญ 

บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม  

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

หนว่ย: บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 92,385,265.20      85,755,065.44      57,212,946.19      69,701,787.88      76,679,483.67      48,328,800.86      
ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( หมุนเวียนอื,น - สุทธิ 178,816,587.79    146,180,537.06    180,968,645.75    163,439,250.77    135,997,395.11    170,008,614.23    
เงินให้กูยื้มระยะสั( นแกก่จิการที,เก ี,ยวขอ้งกนั-สุทธิ -                        -                        -                        2,000,000.00        3,000,000.00        3,000,000.00        
เงินให้กูยื้มแกพ่นักงานที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ, งปี 1,508,322.53        1,326,980.81        1,287,359.12        1,351,240.21        1,288,320.77        1,250,319.08        
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 155,502,117.41    153,778,412.07    218,117,489.31    148,595,920.95    146,368,066.21    208,067,155.49    
สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 692,429.25           545,790.77           287,160.73           -                        -                        -                        

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 428,904,722.18    387,586,786.15    457,873,601.10    385,088,199.81    363,333,265.76    430,654,889.66    

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน
เงินฝากธนาคารที,ติดภาระคํ( าประกนั 30,495,326.49      30,416,180.68      30,251,126.66      30,495,326.49      30,416,180.68      30,251,126.66      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิ -                        -                        -                        5,405,301.42        5,405,301.42        9,433,315.90        
เงินให้กูยื้มระยะยาวแกพ่นักงาน - สุทธิ 667,106.93           564,314.55           623,017.77           599,003.66           547,654.64           569,317.82           
อสังหาริมทรัพยเ์พื,อการลงทุน - สุทธิ 5,311,894.74        5,789,570.69        6,267,246.64        5,311,894.74        5,789,570.69        6,267,246.64        
ที,ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 94,667,957.28      98,753,299.86      113,276,481.59    94,208,245.13      98,218,199.91      104,389,928.63    
สิทธิการเชา่ - สุทธิ -                        1,248,146.02        1,473,546.02        -                        1,248,146.02        1,473,546.02        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้- สุทธิ 3,424,434.99        -                        -                        3,424,434.99        -                        -                        
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 1,086,907.10        928,130.64           1,496,316.15        1,086,897.10        898,695.83           1,417,373.64        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 41,420,115.11      41,839,034.13      40,281,154.53      39,717,741.03      40,132,515.84      37,203,243.18      
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื,น 22,000.00             22,000.00             574,115.00           22,000.00             22,000.00             574,115.00           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 177,095,742.64    179,560,676.57    194,243,004.36    180,270,844.56    182,678,265.03    191,579,213.49    
รวมสินทรัพย์ 606,000,464.82    567,147,462.72    652,116,605.46    565,359,044.37    546,011,530.79    622,234,103.15    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
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หนว่ย: บาท
งบแสดงฐานะการเงนิ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

หนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี( สินหมุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะสั( นจากสถาบนัการเงิน 54,598,879.92      62,023,469.32      134,094,915.63    54,598,879.92      62,023,469.32      134,094,915.63    
เจา้หนี( การค้าและเจา้หนี( หมุนเวียนอื,น 161,185,077.93    135,857,977.74    172,563,834.31    142,252,552.39    124,227,960.33    161,816,417.12    
สว่นของเงินกูยื้มระยะยาวจากสถาบนัการเงินที,ถึงกาํหนดชาํระภายใน

หนึ, งปี
7,140,000.00        7,140,000.00        7,140,000.00        7,140,000.00        7,140,000.00        7,140,000.00        

สว่นของหนี( สินตามสัญญาเชา่ที,ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ, งปี 516,046.74           234,898.94           4,987,902.68        516,046.74           234,898.94           806,703.77           
ภาษีเงินไดค้้างจา่ย 5,456,299.86        6,074,715.43        4,515,770.69        3,929,328.98        6,074,715.43        4,515,770.69        
ประมาณการหนี( สินที,อาจเกดิขึ(นจากสัญญากอ่สร้างและสัญญาบริการ 2,546,791.01        2,054,448.48        2,000,149.55        1,842,440.14        2,054,448.48        2,000,149.55        

รวมหนี3สินหมุนเวยีน 231,443,095.46    213,385,509.91    325,302,572.86    210,279,248.17    201,755,492.50    310,373,956.76    

หนี( สินไมห่มุนเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - สุทธิ 7,755,000.00        14,895,000.00      22,035,000.00      7,755,000.00        14,895,000.00      22,035,000.00      
หนี( สินตามสัญญาเชา่ - สุทธิ 1,313,280.70        40,090.68             7,994,140.19        1,313,280.70        40,090.68             283,798.01           
ประมาณการหนี( สินไมห่มุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 37,769,874.00      37,517,534.00      22,359,699.00      34,848,746.00      35,269,072.00      20,819,163.00      
หนี( สินสัญญาอนุพนัธ์ 418,768.29           -                        -                        418,768.29           -                        -                        
หนี( สินไมห่มุนเวียนอื,น 148,530.00           321,226.51           1,445,185.50        148,530.00           252,840.00           1,437,185.50        

รวมหนี3สินไม่หมุนเวยีน 47,405,452.99      52,773,851.19      53,834,024.69      44,484,324.99      50,457,002.68      44,575,146.51      
รวมหนี3สิน 278,848,548.45    266,159,361.10    379,136,597.55    254,763,573.16    252,212,495.18    354,949,103.27    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม  
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งบแสดงฐานะการเงนิ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

สว่นของผูถื้อหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
  ทุนจดทะเบียน
     หุ้นสามัญ 210,500,232 หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 210,500,232.00    210,500,232.00    250,999,978.00    210,500,232.00    210,500,232.00    250,999,978.00    
  ทุนที,ออกและชาํระแลว้
    หุ้นสามัญ 202,500,232  หุ้น มูลคา่หุ้นละ 1 บาท 202,500,232.00    202,500,232.00    202,500,232.00    202,500,232.00    202,500,232.00    202,500,232.00    
สว่นเกนิทุน
  สว่นเกนิมูลคา่หุ้นสามัญ 64,784,767.88      64,784,767.88      137,843,939.03    64,784,767.88      64,784,767.88      137,843,939.03    
สว่นขาดทุนจากการเปลี,ยนแปลงสัดสว่นการถือหุ้น (2,187,236.26)       (2,187,236.26)       (2,187,236.26)       -                            -                            -                            
กาํไรสะสม
  จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมาย 5,203,000.00        2,001,000.00        16,200,000.00      5,203,000.00        2,001,000.00        16,200,000.00      
  ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 57,623,956.76      34,475,571.43      (80,706,494.94)     38,107,471.33      24,513,035.73      (89,259,171.15)     
องค์ประกอบอื,นของสว่นของผูถื้อหุ้น 529,838.76           716,409.34           632,210.85           -                        -                        -                        

รวมสว่นของบริษทัใหญ่ 328,454,559.14    302,290,744.39    274,282,650.68    310,595,471.21    293,799,035.61    267,284,999.88    
สว่นไดเ้สียที,ไมมี่อํานาจควบคุม (1,302,642.77)       (1,302,642.77)       (1,302,642.77)       -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 327,151,916.37    300,988,101.62    272,980,007.91    310,595,471.21    293,799,035.61    267,284,999.88    
รวมหนี3สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 606,000,464.82    567,147,462.72    652,116,605.46    565,359,044.37    546,011,530.79    622,234,103.15    

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

2563 2562 2561 2563 2562 2561

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,019,230,457.84 890,793,559.66    882,210,799.06    942,058,894.69    838,916,158.13    834,978,538.39    
รายไดจ้ากการให้บริการ 36,133,817.87      20,950,837.25      25,354,792.82      2,474,974.00        3,406,776.12        14,513,150.80      
รายไดจ้ากสัญญากอ่สร้างและสัญญาบริการ 150,019.25           105,241.14           16,888,668.40      150,019.25           105,241.14           16,841,044.15      

รวมรายได้ 1,055,514,294.96 911,849,638.05    924,454,260.28    944,683,887.94    842,428,175.39    866,332,733.34    
ตน้ทุน

ตน้ทุนขาย (752,561,255.17)   (657,303,393.53)   (651,683,357.05)   (699,555,995.98)   (619,890,546.62)   (620,146,105.09)   
ตน้ทุนบริการ (28,601,876.03)     (17,165,886.32)     (21,740,536.20)     (1,476,178.30)       (2,993,151.09)       (8,575,968.53)       
ตน้ทุนการกอ่สร้างและให้บริการ (212,894.00)          (1,378,900.67)       (23,415,243.32)     (212,894.00)          (1,378,900.67)       (25,007,181.30)     

รวมต้นทุน (781,376,025.20)   (675,848,180.52)   (696,839,136.57)   (701,245,068.28)   (624,262,598.38)   (653,729,254.92)   
กาํไรขั3นต้น 274,138,269.76    236,001,457.53    227,615,123.71    243,438,819.66    218,165,577.01    212,603,478.42    

กาํไรจากอตัราแลกเปลี,ยน - สุทธิ 2,402,811.57        6,496,081.83        2,218,726.22        2,259,797.01        6,432,487.54        2,387,179.60        
รายไดอื้,น 7,044,651.31        4,850,060.00        7,127,791.75        11,438,994.94      8,878,040.66        9,076,022.37        
ตน้ทุนในการจดัจาํหนา่ย (88,024,425.64)     (89,895,664.81)     (85,375,428.49)     (80,625,806.67)     (81,661,203.16)     (78,530,416.55)     
คา่ใชจ้า่ยในการบริหาร (102,022,390.51)   (102,096,464.49)   (104,848,848.46)   (95,218,518.14)     (92,325,647.92)     (95,030,023.61)     
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            -                            (4,028,014.48)       (5,766,624.10)       
กาํไร(ขาดทุน)จากการขายทรัพยสิ์น - สุทธิ -                            (3,279,956.92)       -                            -                            154,254.52           -                            
โอนกลบั(ขาดทุน)จากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์- สุทธิ -                            7,241,136.84        (2,513,266.70)       -                            -                            -                            
กลบัรายการ(คา่ปรับงานลา่ชา้) -                            (580,527.00)          2,672,740.07        -                            (580,527.00)          2,672,740.07        

กาํไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 93,538,916.49      58,736,122.98      46,896,838.10      81,293,286.80      55,034,967.17      47,412,356.20      
ตน้ทุนทางการเงิน (2,406,401.03)       (5,166,252.73)       (8,168,922.21)       (2,384,817.81)       (4,538,570.94)       (8,092,640.46)       

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 91,132,515.46      53,569,870.25      38,727,915.89      78,908,468.99      50,496,396.23      39,319,715.74      
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ (17,272,965.75)     (12,150,886.10)     (2,216,086.49)       (14,878,349.01)     (10,487,271.57)     (2,677,667.72)       
กาํไรสําหรับปี 73,859,549.71      41,418,984.15      36,511,829.40      64,030,119.98      40,009,124.66      36,642,048.02      
กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื,นสําหรับปี 3,409,467.02        (3,285,878.84)       2,340,840.41        3,871,517.60        (3,370,077.33)       2,060,513.60        
กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 77,269,016.73      38,133,105.31      38,852,669.81      67,901,637.58      36,639,047.33      38,702,561.62      
การแบง่ปันกาํไร

สว่นที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 73,859,549.71      41,418,984.15      36,511,829.40      64,030,119.98      40,009,124.66      36,642,048.02      
สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อํานาจควบคุม -                            -                            -                            -                            -                            -                            

73,859,549.71      41,418,984.15      36,511,829.40      64,030,119.98      40,009,124.66      36,642,048.02      
การแบง่ปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

สว่นที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 77,269,016.73      38,133,105.31      38,852,669.81      67,901,637.58      36,639,047.33      38,702,561.62      
สว่นที,เป็นของสว่นไดเ้สียที,ไมมี่อํานาจควบคุม -                            -                            -                            -                            -                            -                            

77,269,016.73      38,133,105.31      38,852,669.81      67,901,637.58      36,639,047.33      38,702,561.62      
กาํไรตอ่หุ้น

กาํไรตอ่หุ้นขั(นพื(นฐาน (บาท) 0.36                      0.20                      0.18                      0.32                      0.20                      0.18                      
จาํนวนหุ้นสามัญถวัเฉลี,ยถว่งนํ(าหนัก (หุ้น) 202,500,232         202,500,232         202,500,024         202,500,232         202,500,232         202,500,024         
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กระแสเงนิสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน:
กาํไรสุทธิ 73,859,549.71      41,418,984.15      36,511,829.40      64,030,119.98      40,009,124.66      36,642,048.02      

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได้ 17,272,965.75      12,150,886.10      2,216,086.49        14,878,349.01      10,487,271.57      2,677,667.72        
หนี( สูญ 123,208.68           54,212.44             -                        123,208.68           54,212.44             -                        
หนี( สงสัยจะสูญ 353,813.40           175,216.33           4,445,003.65        287,337.80           81,414.49             4,003,848.48        
หนี( สงสัยจะสูญโอนกลบั (143,596.00)          (115,215.09)          (1,401,674.13)       (70,813.82)            (92,573.09)            (832,173.52)          
ภาษีเงินไดถู้กหัก ณ ที,จา่ยตดัจาํหนา่ย -                        48,234.89             (153,760.48)          -                        48,234.89             -                        
ขาดทุนจากการลดมูลคา่สินค้า 10,082,104.41      13,476,188.97      12,345,824.60      9,247,480.13        12,527,426.28      12,115,419.49      
ขาดทุนจากการทาํลายสินค้าคงเหลือ 2,523,403.46        -                        -                        2,523,403.46        -                        -                        
โอนกลบัคา่เผื,อการลดมูลคา่สินค้า (9,302,062.67)       (9,856,648.66)       (1,807,034.63)       (9,045,537.30)       (9,387,734.53)       (1,320,871.73)       
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน -                        -                        -                        -                        4,028,014.48        5,766,624.10        
คา่เสื,อมราคาและคา่ตดัจาํหนา่ย 9,534,776.49        13,066,146.54      18,712,731.53      9,282,421.76        9,650,285.00        13,530,655.37      
(โอนกลบั)ขาดทุนจากการดอ้ยคา่สินทรัพย ์- สุทธิ -                        (7,241,136.84)       2,513,266.70        -                        -                        -                        
(กาํไร)ขาดทุนจากการจาํหนา่ยและตดัจาํหนา่ยทรัพยสิ์น (124,187.99)          3,279,956.92        95,633.33             (140,003.20)          (154,254.52)          95,633.33             
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 4,747,387.00        11,531,705.00      3,129,137.00        4,419,071.00        10,823,779.00      2,929,368.00        
กาํไร(ขาดทุน)ที,ยงัไมเ่กดิขึ(นจริงจากอตัราแลกเปลี,ยน (451,684.16)          (45,766.71)            (746,574.05)          (408,756.85)          (45,766.71)            (752,074.58)          
การปรับปรุงมูลคา่ยุติธรรมสัญญาอนุพนัธ์ (49,267.39)            -                        -                        (49,267.39)            
ประมาณการหนี( สินจากคา่ปรับงานลา่ชา้ 138,727.74           580,527.00           360,055.56           138,727.74           580,527.00           360,055.56           
โอนกลบัประมาณการหนี( สินจากคา่ปรับงานลา่ชา้ -                        -                        (4,638,157.91)       -                        -                        (4,628,778.67)       
โอนกลบัเจา้หนี( เงินประกนัผลงาน -                        -                        (1,398,087.20)       -                        -                        (1,192,922.20)       
ผลขาดทุนที,อาจจะเกดิขึ(นจากโครงการกอ่สร้าง -                        900,000.00           26,885.38             -                        900,000.00           26,885.38             
(กลบัรายการ)ประมาณการหนี( สินจากการรับประกนังานโครงการ 492,342.53           (1,426,228.07)       1,960,000.00        (212,008.34)          (1,426,228.07)       1,960,000.00        
ดอกเบี(ยรับ (467,536.63)          (567,846.55)          (785,694.34)          (634,551.47)          (686,013.06)          (956,309.57)          
ดอกเบี(ยจา่ย 2,406,401.03        5,166,252.73        8,168,922.21        2,384,817.81        4,538,570.94        8,092,640.46        

110,996,345.36    82,595,469.15      79,554,393.11      96,753,999.00      81,936,290.77      78,517,715.64      

สินทรัพยด์ําเนินงาน(เพิ,มขึ(น)ลดลง
ลูกหนี( การค้าและลูกหนี( หมุนเวียนอื,น (33,104,889.95)     30,621,536.77      57,313,857.40      (27,787,739.98)     30,342,044.64      55,597,052.39      
สินค้าคงเหลือ (5,025,597.16)       60,774,594.19      6,726,953.60        (4,953,201.03)       58,559,397.53      4,072,686.22        
เงินจา่ยลว่งหน้าคา่กอ่สร้าง -                        -                        5,339,386.99        -                        -                        5,339,386.99        
สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอื,น -                        552,115.00           445,958.00           -                        552,115.00           (32,592.00)            
หนี( สินจากการดําเนินงานเพิ,มขึ(น(ลดลง) -                        -                        -                        -                        -                        -                        
เจา้หนี( การค้าและเจา้หนี( หมุนเวียนอื,น 25,506,293.02      (36,653,464.13)     (7,866,752.41)       18,160,857.58      (37,536,064.35)     (6,169,108.25)       
หนี( สินไมห่มุนเวียนอื,น (172,696.51)          (1,123,958.99)       (854,914.20)          (104,310.00)          (1,184,345.50)       (763,417.72)          
เงินสดรับจากการดําเนินงาน 98,199,454.76      136,766,291.99    140,658,882.49    82,069,605.57      132,669,438.09    136,561,723.27    
จา่ยผลประโยชน์พนักงาน -                        (586,466.66)          -                        -                        (586,466.66)          -                        
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 675,052.25           4,291,284.08        982,596.16           -                        3,577,885.75        -                        
จา่ยภาษีเงินได้ (18,943,864.95)     (11,853,092.40)     (2,494,344.31)       (17,456,804.05)     (11,015,080.16)     (1,243,842.84)       
เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 79,930,642.06      128,618,017.01    139,147,134.34    64,612,801.52      124,645,777.02    135,317,880.43    

 รายการปรับกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ(จา่ย) จากกจิกรรมการดําเนินงาน

กาํไรจากการดําเนินงานกอ่นการเปลี,ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี( สิน

ดําเนินงาน
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน:

เงินฝากที,ติดภาระคํ( าประกนัเพิ,มขึ(น (79,145.81)            (165,054.02)          (164,158.33)          (79,145.81)            (165,054.02)          (164,158.33)          

เงินให้กูยื้มระยะสั( นแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนัเพิ,มขึ(น -                        -                        -                        (6,000,000.00)       -                        -                        

รับชาํระเงินให้กูยื้มระยะสั( นแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                        -                        -                        4,000,000.00        -                        1,000,000.00        

รับชาํระเงินให้กูยื้มระยะยาวแกก่จิการที,เกี,ยวขอ้งกนั -                        -                        -                        3,000,000.00        -                        -                        

เงินให้กูยื้มระยะยาวแกพ่นักงานเพิ,มขึ(น (284,134.10)          19,081.53             (437,506.29)          (114,268.46)          (16,338.51)            (439,666.30)          

เงินสดรับจากการจาํหนา่ยสินทรัพยถ์าวร 727,102.80           9,258,608.14        40,000.00             727,102.80           160,290.38           40,000.00             

เงินสดจา่ยเพื,อซื(อสินทรัพยถ์าวร (4,982,344.54)       (2,569,216.60)       (1,271,485.47)       (4,818,987.11)       (2,262,838.38)       (1,197,674.17)       

เงินสดจา่ยคา่สิทธิการเชา่ (244,773.76)          -                        -                        (244,773.76)          -                        -                        

เงินสดจา่ยเพื,อซื(อสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (707,372.40)          -                        (232,144.00)          (707,372.40)          -                        (232,144.00)          

รับดอกเบี(ย 467,536.63           567,846.55           785,694.34           634,551.47           686,013.06           956,309.57           

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (5,103,131.18)       7,111,265.60        (1,279,599.75)       (3,602,893.27)       (1,597,927.47)       (37,333.23)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน:

เงินกูยื้มระยะสั( นจากสถาบนัการเงินเพิ,มขึ(น(ลดลง) (7,424,589.40)       (72,071,446.31)     (152,389,581.82)   (7,424,589.40)       (72,071,446.31)     (151,964,783.42)   

จา่ยคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (7,140,000.00)       (7,140,000.00)       (7,140,000.00)       (7,140,000.00)       (7,140,000.00)       (7,140,000.00)       

จา่ยชาํระหนี( สินตามสัญญาเชา่ (474,443.18)          (13,359,983.08)     (5,269,257.38)       (474,443.18)          (841,229.18)          (1,237,609.17)       

จา่ยดอกเบี(ย (2,345,096.68)       (4,519,948.63)       (8,172,136.67)       (2,323,513.46)       (4,519,479.65)       (8,095,854.92)       

จา่ยเงินปันผล (50,625,058.00)     (10,125,011.60)     -                        (50,625,058.00)     (10,125,011.60)     -                        

เงินสดรับจากการเพิ,มทุน -                        -                        750.00                  -                        -                        750.00                  

เงนิสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงนิ (68,009,187.26)     (107,216,389.62)   (172,970,225.87)   (67,987,604.04)     (94,697,166.74)     (168,437,497.51)   

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง)สุทธิ 6,818,323.62        28,512,892.99      (35,102,691.28)     (6,977,695.79)       28,350,682.81      (33,156,950.31)     

ผลตา่งอตัราแลกเปลี,ยนจากการแปลงคา่งบการเงิน (188,123.86)          29,226.26             45,808.44             -                        -                        -                        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 85,755,065.44      57,212,946.19      92,269,829.03      76,679,483.67      48,328,800.86      81,485,751.17      

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 92,385,265.20      85,755,065.44      57,212,946.19      69,701,787.88      76,679,483.67      48,328,800.86      

ขอ้มูลเพิ,มเติมประกอบงบกระแสเงินสด

รายการที,ไมใ่ชเ่งินสด

หนี( สินตามสัญญาเชา่ 1,975,247.60        -                        -                        1,975,247.60        -                        -                        
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บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 

 

อัตราส่วนทางการเงนิ

2563 2562 2561 2563 2562 2561

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง (เทา่) 1.85 1.82 1.41 1.83 1.80 1.39

อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมุนเวียนเร็ว (เทา่) 1.10 1.04 0.63 0.94 1.01 0.60

อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด (เทา่) 0.36                   0.48                    0.34                    0.31 0.49 0.35

อตัราสว่นหมุนเวียนลูกหนี( การค้า (เทา่) 7.06 6.45 6.30 7.40 6.33 6.24

ระยะเวลาเกบ็หนี( เฉลี,ย (วนั) 51.67 56.60 57.95 49.32 57.65 58.52

อตัราสว่นหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เทา่) 5.05                   3.63                    3.07                    4.75 3.52 3.03

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี,ย (วนั) 72.24                 100.42                118.77                76.76 103.62 120.32

อตัราสว่นหมุนเวียนเจา้หนี( (เทา่) 7.24 5.60 4.92 7.45 5.51 4.85

ระยะเวลาชาํระหนี( (วนั) 50.38 65.19 74.24 48.99 66.20 75.19

วงจรเงินสด (วนั) 73.52                 91.84                  102.48                77.10 95.06 103.65

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทํากําไร

อตัราสว่นกาํไรขั(นตน้ % 25.97% 25.88% 24.62% 25.77% 25.90% 24.54%

อตัรากาํไรจากการดําเนินงาน % 8.78% 6.31% 5.01% 8.48% 6.42% 5.38%

อตัรากาํไรอื,น % 0.89% 2.00% 1.28% 1.43% 1.80% 1.61%

อตัราสว่นกาํไรสุทธิกอ่นรายไดอื้,น % 6.10% 2.50% 2.65% 5.33% 2.91% 2.60%

อตัราสว่นกาํไรสุทธิ % 6.94% 4.45% 3.90% 6.68% 4.66% 4.16%

อตัราผลตอบแทนผูถ้ือหุ้น % 23.42% 14.37% 14.33% 21.19% 14.26% 14.78%

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ % 15.95% 9.63% 6.52% 14.63% 9.42% 6.91%

อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรัพยถ์าวร % 52.45% 31.43% 23.15% 44.80% 29.41% 23.81%

อตัราหมุนเวียนของสินทรัพย ์ (เทา่) 1.82 1.53 1.30 1.72 1.47 1.28

อัตราส่วนวเิคราะห์นโยบายการเงนิ

อตัราสว่นหนี( สินตอ่สว่นผูถื้อหุ้น (เทา่) 0.85                   0.88                    1.38                    0.82                    0.86                    1.33                   

อตัราสว่นความสามารถชาํระดอกเบี(ย (เทา่) 38.87                 11.37                  5.74                    34.09                  12.13                  5.86                   

อตัราสว่นความสามารถชาํระภาระผูกพนั (เทา่) 1.21                   6.30                    6.30                    0.98                    5.01                    7.56                   

อตัราการจา่ยเงินปันผล % 79.51% 73.34% - 91.71% 75.92% -

ข้อมูลต่อหุ้น

มูลคา่ตามบญัชตีอ่หุ้น-สว่นที,เป็นของผูถ้ือหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น 1.62                   1.49                    1.35                    1.53                    1.45                    1.32                   

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิตอ่หุ้น-สว่นที,เป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ บาทตอ่หุ้น 0.36                   0.20                    0.18                    0.32                    0.20                    0.18                   

เงินปันผลตอ่หุ้น บาทตอ่หุ้น 0.29                   0.15                    -                      0.29                    0.15                    -                     

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
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14. คาํอธิบายและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานของฝ่ายจัดการ 

สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 
ผลการดาํเนินงานตามงบการเงินรวม สําหรับปี สิ(นสุดวนัที, 30 ธันวาคม 2563 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายและการ

ให้บริการรวม 0,455.50 ลา้นบาท ประกอบดว้ยรายไดจ้ากการขาย 0,407.89 ลา้นบาท รายได้จากการให้บริการ 9:.8; ลา้นบาท 
รายไดจ้ากการขายและการให้บริการรวมเพิ,มขึ(น 0>9.:: ลา้นบาท หรือ 05.@:% เมื,อเทียบกบัปีก่อน ที,มีรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการรวม 700.;5 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายเพิ,มขึ(นหลกัจากการจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั อุปกรณ์
ป้องกันภยัส่วนบุคคล อนัเนื,องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 ไดแ้ก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุด
ป้องกนัเชื(อโรค หน้ากากอนามยั ซึ,งยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชสิ้นคา้ดงักล่าวต่อเนื,อง ดา้นรายไดจ้ากการใหบ้ริการเพิ,มขึ(นหลกัจากงาน
บริการติดตั(งระบบบาํบดันํ(าในกลุ่มลูกคา้อุตสาหกรรม ทาํใหบ้ริษทัมีกาํไรขั(นตน้เพิ,มขึ(นตามรายไดจ้ากการขายและการให้บริการที,
เพิ,มขึ(น โดยปี 85:9 มีกาํไรขั(นตน้ที, 8@>.0> ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.7@% เพิ,มขึ(น 9;.0> ลา้นบาท หรือ 0:.0:% เมื,อ
เทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรขั(นตน้ 89: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.;;% สาํหรับค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารมีจาํนวน
ใกลเ้คียงกนักบัปีก่อน สรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน @9.;: ลา้นบาท คิดเป็น
อตัรากาํไรสุทธิ :.7>% เพิ,มขึ(น 98.>> ลา้นบาท หรือ @;.98% เมื,อเทียบกับปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่จาํนวน 
>0.>8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ >.>5% 

หน่วย:ล้านบาท 

 ปี 2563  ปี 2562 เพิ-มขึ/น % 
   (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย      1,019.23             890.79  128.44  14.42% 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ          36.28           21.06  15.23  72.32% 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ    1,055.51         911.85  143.66  15.76% 

ตน้ทุนขาย        752.56         657.30  95.26  14.49% 

ตน้ทุนบริการ          28.81           18.54  10.27  55.38% 

รวมตน้ทุน        781.38         675.85  105.53  15.61% 

กาํไรขั/นต้น        274.14         236.00  38.14  16.16% 

อตัรากาํไรขั/นต้น (%) 25.97% 25.88%     

รายไดอื้,น            9.45           18.59  (9.14) -49.17% 

รวมค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร        190.05         195.85  (5.81) -2.96% 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้          93.54           58.74  34.80  59.25% 

อตัรากาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 8.78% 6.31%     

ตน้ทุนทางการเงิน            2.41             5.17  (2.76) -53.42% 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้          17.27           12.15  5.12  42.15% 

กาํไรสุทธิส่วนที-เป็นของบริษทัใหญ่          73.86           41.42  32.44  78.32% 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 6.94% 4.45%     

กาํไรต่อหุ้นขั/นพื/นฐาน (บาท)            0.36             0.20  0.16  78.32% 
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รายได้ 

 หน่วย:ลา้นบาท 

โครงสร้างรายได้ ปี 2563 สัดส่วน ปี 2562 สัดส่วน เพิ-มขึ/น  % 

          (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (SAFETY) 

800.40 75.83% 719.42 78.90% 80.99 11.26% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 214.93 20.36% 167.96 18.42% 46.97 27.97% 

กลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ(าเพื,ออปุโภค 
บริโภค (WATER) 

40.18 3.81% 24.48 2.68% 15.70 64.13% 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,055.51 100% 911.85 100% 143.66 15.75% 

รายไดแ้บ่งตามกลุ่มสินค้า สาํหรับปี 2563 ประกอบดว้ย กลุ่มสินคา้และบริการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทาํงาน หรือ SAFETY จาํนวน 800.40 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.83% กลุ่มสินคา้และบริการด้านการ
ควบคุมสภาพแวดลอ้มหรือ CE จาํนวน 80>.79 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 84.9:% และกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( าเพื,อ
อุปโภค บริโภค หรือ WATER จาํนวน >0.18 ลา้นบาท คิดเป็นสดัส่วน 3.81% 

รายไดจ้ากการขายในกลุ่มสินคา้ SAFETY เพิ,มขึ(น 80.99 ลา้นบาท หรือ 01.26% เมื,อเทียบกับปีก่อน มาจากการขาย
สินคา้เพื,อสร้างความปลอดภยัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ไดแ้ก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกนั
สารเคมีและเชื(อโรค หนา้กากอนามยั เป็นตน้ ซึ,งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ส่งผลให้ยงัมีความตอ้งการ
ใช้สินคา้ดงักล่าวต่อเนื,องตลอดปี 2563 โดยรายไดที้,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากกลุ่มลูกคา้ตวัแทนจาํหน่าย ลูกคา้หน่วยงานราชการและ
รัฐวสิาหกิจ ลูกคา้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที,มีการขยายตวัเพิ,มขึ(น นอกจากนี(  รายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้ใหม่รายบุคคลมีสัดส่วนเพิ,มขึ(น
เมื,อเทียบกบัปีก่อน อยา่งไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 กลุ่มลูกคา้ที,ไดรั้บผลกระทบ อยา่งเช่น อุตสาหกรรม
ยานยนต ์อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีคาํสั,งซื(อที,ลดลงตามการผลิต ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้ CE เพิ,มขึ(น 46.97 ลา้นบาท หรือ 27.97% 
มาจากลูกคา้หลกัในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตวัขยายการผลิตเพิ,มขึ(น นอกจากนี(  ราคาสินคา้มีการปรับตวัเพิ,ม
สูงขึ(นตามราคาตลาด ทาํให้รายไดใ้นกลุ่ม CE เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อน ดา้นรายไดจ้ากกลุ่มสินคา้และบริการดา้นระบบบาํบดันํ( า
เพิ,มขึ(น 15.70 ลา้นบาท หรือ 64.13% โดยเพิ,มขึ(นหลกัจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั(งระบบบาํบดันํ( าในกลุ่มลูกค้า
อุตสาหกรรม  

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 

ปี 2563 บริษทัมีตน้ทุนรวม @;0.9; ลา้นบาท ประกอบดว้ยตน้ทุนขาย @58.5: ลา้นบาท และตน้ทุนบริการจาํนวน 8;.;0 
ลา้นบาท ตน้ทุนขายและตน้ทุนบริการเพิ,มขึ(นตามรายไดจ้ากการขายและการให้บริการที,เพิ,มขึ(น  สัดส่วนตน้ทุนขายและบริการคิด
เป็น @>.49% ของรายไดจ้ากการขายและการให้บริการ บริษทัมีกาํไรขั(นตน้ 274.14 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ที, 85.7@% 
เพิ,มขึ(นเมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรขั(นตน้ 89: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรขั(นตน้ 85.;;%  
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ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 85:9 บริษทัมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารจาํนวน 074.45 ลา้นบาท ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขาย 88.02 ลา้นบาท 
และค่าใชจ่้ายในการบริหาร 102.02 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลง เมื,อเทียบกบัปีก่อน ค่าใชจ่้ายที,ลดลงหลกัมาจาก
ค่าใชจ่้ายกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที,งดการจดักิจกรรมเนื,องจากสถานการณ์โควิด และค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที,ลดลง
จากการเปลี,ยนแปลงหลกัเกณฑใ์นปีก่อน อยา่งไรก็ตาม มีค่าใชจ่้ายที,เพิ,มขึ(นเป็นค่าใชจ่้ายที,ผนัแปรตามรายไดจ้ากการขายและการ
ให้บริการ เช่น คอมมิชชั,นพนกังานขาย เป็นตน้ ดา้นตน้ทุนทางการเงินมีจาํนวน 8.>0 ลา้นบาท ลดลง 8.@: ลา้นบาท หรือ 59.>8% 
เมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีตน้ทุนทางการเงิน 5.0@ ลา้นบาท เนื,องจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินลดลง 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2563 บริษทัมีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ @9.;: ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ :.7>% กาํไรสุทธิเพิ,มขึ(น 
32.44 ลา้นบาท หรือ 78.32% เมื,อเทียบกบัปีก่อนที,มีกาํไรสุทธิส่วนที,เป็นของบริษทัใหญ่ 41.42 ลา้นบาท คิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิ 
4.45% 

ฐานะการเงิน 
หน่วย : ลา้นบาท 

  ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ-มขึ/น %  

  จํานวน สัดส่วน จํานวน สัดส่วน (ลดลง) เปลี-ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน          >8;.74        70.@;%         387.59  68.34% >0.98  04.::% 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน         17@.04  29.88%         179.56  31.66% (8.>:) -0.9@% 

รวมสินทรัพย์         60C.DD  100.00%         567.15  100.00% 3E.EF  6.EF% 

หนี( สินหมุนเวียน         230.>> 3;.00%         213.39  37.54% 0;.4:  ;.>:% 

หนี( สินไม่หมุนเวียน           4@.>0  @.;0%           52.77  9.28% (5.9@) -04.0@% 

รวมหนี/สิน         2GE.EF  4F.HI%         266.16  46.82% JI.CH  K.GG% 

ส่วนของผู้ถือหุ้น(ส่วนของบริษัทใหญ่)         3IE.KF  5K.DE%         302.29  53.18% IC.JC  E.CC% 

สินทรัพย์ 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีสินทรัพยร์วม :4: ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 9;.;5 ลา้นบาท 
หรือ 6.;5% สินทรัพยท์ี,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากสินทรัพยห์มุนเวียนที,เพิ,มขึ(นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น 6.63 ลา้นบาท 
ลูกหนี( การค้า-สุทธิเพิ,มขึ(น 85.@0 ลา้นบาทตามรายไดจ้ากการขายที,เพิ,มขึ(น ดา้นลูกหนี( อื,นเพิ,มขึ(นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
เพิ,มขึ(น 7.02 ลา้นบาท และภาษีอากรขาเขา้รอเรียกคืนเพิ,มขึ(น 1.16 ลา้นบาท และสินคา้คงเหลือ-สุทธิเพิ,มขึ(น 0.@8 ลา้นบาท โดยมี
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนลดลงหลกัจากที,ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตดัจาํหน่ายและค่าเสื,อมราคา  

หนี/สิน 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีหนี( สินรวม 8@;.;5 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจาก ณ 31 ธนัวาคม 2562 จาํนวน 08.:7 ลา้นบาท 
หรือ >.@@% โดยมีหนี( สินหมุนเวียนที,เพิ,มขึ(นหลกัมาจากเจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( หมุนเวียนอื,นเพิ,มขึ(น 25.33 ลา้นบาท ในขณะที,เงิน
กูย้ืมระยะสั(นจากสถาบนัการเงินลดลง 7.43 ลา้นบาท และภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง 0.62 ลา้นบาท ดา้นหนี( สินไม่หมุนเวียนลดลง
หลกัจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 7.14 ลา้นบาท โดยมีหนี(สินตามสญัญาเช่า-สุทธิเพิ,มขึ(น 1.31 ลา้นบาท 
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ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนของบริษทัใหญ่จาํนวน 98;.>5 ลา้นบาท เพิ,มขึ(นจากกาํไรสุทธิ
สาํหรับงวดจาํนวน @9.;: ลา้นบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผูถื้อหุน้จาํนวน 50.63 ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 

หน่วย:ลา้นบาท 

กระแสเงินสด 3J ธันวาคม 2563 3J ธันวาคม 2562 

เงินสดไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมดาํเนินงาน @7.79 08;.:8 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมลงทุน (5.04) @.00 
เงินสดสุทธิไดม้า(ใชไ้ป)จากกิจกรรมจดัหาเงิน (:;.40) (04@.88) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ,มขึ(น(ลดลง) :.;8 8;.50 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด  78.97 ;5.@: 

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน @7.79 ลา้นบาท โดยมีกําไรจากการดาํเนินงานก่อนการ
เปลี,ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี(สินดาํเนินงานจาํนวน 000 ลา้นบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจา้หนี( การคา้และเจา้หนี( อื,นเพิ,มขึ(น 
85.50 ลา้นบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินคา้คงเหลือเพิ,มขึ(น 5.49 ลา้นบาทลูกหนี(การคา้และลูกหนี(อื,นเพิ,มขึ(น 33.10 ลา้น
บาท และจ่ายภาษีเงินได ้18.94 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 5.04 ลา้นบาท เพื,อซื(อยานพาหนะสาํหรับการจดัส่งสินคา้และเครื,องใช้
สาํนกังานรวม >.7; ลา้นบาท และซื(อสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 0.71 ลา้นบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี(ย 0.>@ ลา้นบาท  

กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน :;.40 ลา้นบาท เพื,อจ่ายคืนเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงินจาํนวน 0>.5: 
ลา้นบาท จ่ายชาํระหนี( สินตามสญัญาเช่า 4.>@ ลา้นบาท จ่ายดอกเบี(ยจาํนวน 8.9> ลา้นบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ลา้นบาท  
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การดําเนินการของบริษัทเพื-อตอบสนองต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื/อไวรัส Covid-19 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 ที,ลุกลามขยายเป็นวงกวา้งไปทั,วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
โดยรวม เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตลอดจนถึงการหยุดชะงกัของธุรกิจในบางอุตสาหกรรม บริษทั
ตระหนกัถึงผลกระทบที,เกิดขึ(นอยา่งรุนแรงภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07 มีการดาํเนินการติดตามขอ้มูล
ข่าวสารอยา่งใกลชิ้ดตั(งแต่ช่วงตน้สถานการณ์ การประชุมหารือประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ผลกระทบที,อาจมีต่อธุรกิจอยา่ง
เป็นระยะ ในการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเนื,อง บริษทัคาดการณ์และประเมินถึงผลกระทบที,
อาจมีต่อธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อความปลอดภยัของพนกังานในองคก์รและบุคคลภายนอกที,เกี,ยวขอ้ง รวมถึงผลกระทบต่อ
ห่วงโซ่อุปทานที,อาจส่งผลใหธุ้รกิจหยดุชะงกั โดยสรุปการดาํเนินการของบริษทั ดงันี(  

การเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ การดูแลสุขอาชีวอนามัยและสุขภาพของพนักงาน  
• บริษทัมีการกาํหนดแนวทางปฏิบติัการป้องกนัควบคุมโรค Covid-19 ตามขอ้แนะนาํของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยจดัทาํเป็นประกาศแจง้แก่พนกังานรับทราบทั,วทั(งองคก์ร เพื,อเป็นแนวทางปฏิบติัใน
ทิศทางเดียวกนั เช่น การคดักรองพนกังานและบุคคลภายนอกที,เขา้มาติดต่อบริษทั กาํหนดให้สวมหน้ากากอนามยั
ตลอดเวลาและลา้งมือดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลที์,บริษทัจดัให้ การประชุมแบบออนไลน์ การเวน้ระยะห่างในทุก
กิจกรรม กาํหนดบทลงโทษสาํหรับผูที้,ฝ่าฝืนการปฏิบติั เป็นตน้ 

• จดัให้มีการดูแลสถานประกอบการอย่างเขม้งวดเรื,องการทาํความสะอาด การฉีดพ่นเพื,อฆ่าเชื(อโรคภายในบริเวณ
พื(นที,บริษทัและพื(นที,ส่วนกลางจุดที,ตอ้งสัมผสับ่อย มีการดูแลสุขอาชีวอนามยัและสุขภาพของพนกังานอย่างทั,วถึง 
อาทิ การแจกหนา้กากอนามยั เจลหรือสเปรยแ์อลกอฮอล ์ปรอทวดัไขส้าํหรับพนกังาน รวมถึงการจดัสถานที,ทาํงาน 
โรงอาหาร แบบเวน้ระยะห่าง 

• กาํหนดแนวทางตามแผนบริหารความต่อเนื,องของธุรกิจ จดัแบ่งกลุ่มพนักงานสลบักนัมาทาํงานเพื,อลดความเสี,ยง
การติดเชื(อโดยให้มีการปฏิบติังานจากบา้น (Work from Home) มีการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆสําหรับการ
ปฏิบติังานจากบ้าน เริ,มตั( งแต่การสํารวจความพร้อมของแต่ละหน่วยงาน กําหนดให้ทุกหน่วยงานจัดทาํแผน
ดาํเนินงานเพื,อไม่ให้การดาํเนินงานหยุดชะงัก กาํหนดวิธีการดาํเนินงานที,เหมาะสมและวิธีการสื,อสารก่อนเริ,ม
ปฏิบติังานจากที,บา้น (Work from Home) รวมถึงการจดัให้มีเทคโนโลยี เครื,องมือ อุปกรณ์ ซอฟแวร์ ที,จาํเป็นอย่าง
เพียงพอ การปรับระบบการทาํงานเพื,อลดขั(นตอนและจาํนวนเอกสาร สามารถปฏิบติังานจากที,บ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

• การเตรียมความพร้อมดา้นระบบเทคโนโลยสีารสนเทศซึ,งถือเป็นส่วนที,สาํคญัในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื,อง โดย
การจดัทาํแผนรองรับและกู้ภยัจากเหตุสุดวิสัย Disaster Recovery Plan (DRP) เพื,อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที,อาจ
เกิดขึ(น  

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 
บริษทัให้ความสาํคญัต่อระบบการบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ พร้อมรับภาวะวิกฤตที,อาจเกิดขึ(นเพื,อให้มั,นใจไดว้่า

บริษทัสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินที,อาจเกิดขึ(นได้อย่างทนัท่วงที มีการกาํหนดนโยบายบริหารความต่อเนื,องธุรกิจ 
โครงสร้าง บทบาทหนา้ที,ความรับผิดชอบที,ชดัเจนเพื,อให้มีการบริหารจดัการและสั,งการไดอ้ย่างรวดเร็วทนัเหตุการณ์ การจดัทาํ
แผนบริหารความต่อเนื,องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื,อจดัเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่างๆที,อาจเกิดขึ(น 
กาํหนดกระบวนการเมื,อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน พร้อมทั(งรายงานต่อฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงและคณะกรรมการ
บริษทั เป็นลาํดบั 
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การประเมินผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิและการปรับกลยุทธ์ 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19  
• กลุ่มลูกคา้หลกัไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 มีการลดกาํลงัการผลิต หรือ

หยดุดาํเนินการชั,วคราวตามมาตรการรัฐ ทาํให้บริษทัมีรายไดจ้ากกลุ่มลูกคา้เหล่านั(นลดลง ไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์กลุ่มอุตสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นตน้ 

• บริษทัประกอบธุรกิจจดัจาํหน่ายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั สามารถสร้างโอกาสในการขายไดเ้พิ,มขึ(น
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-07  

 มาตรการลอ็กดาวน์ การปิดระบบขนส่งในบางประเทศ ทาํใหผู้ข้ายหลกัในต่างประเทศมีการเลื,อนการส่งมอบสินคา้ •

อาจทาํใหสิ้นคา้ขาดสต็อก  
• สินคา้ของบริษทัในกลุ่มที,เกี,ยวข้องกบัการป้องกันเชื(อไวรัส Covid-19  มีราคาเพิ,มสูงขึ(น และเกิดคู่แข่งรายใหม่

เพิ,มขึ(นตามความตอ้งการของตลาดที,เพิ,มสูงขึ(น ทาํให้อาจเกิดการแข่งขนัดา้นราคาที,รุนแรงขึ(นในอนาคต 
จากการประเมินสถานการณ์และผลกระทบขา้งตน้ บริษทัมีการปรับกลยทุธ์และแผนงานให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,

เปลี,ยนแปลง ดงันี(  
• ความรวดเร็ว การมุ่งเนน้การจดัหาสินคา้ที,สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ที,เพิ,มสูงขึ(นอย่างรวดเร็วได้

อยา่งทนัท่วงที  
• การนาํเสนอสินคา้ทดแทน กรณีสินคา้ขาดแคลน บริษทัมุ่งเน้นการนาํเสนอสินคา้ทดแทน ทาํให้สามารถรักษาฐาน

ลูกคา้เดิมไดแ้ละเป็นโอกาสใหส้ามารถขยายฐานลูกคา้ใหม่ไดเ้พิ,มเติม 
• การเพิ,มช่องทางการขายและขยายไปยงัลูกคา้กลุ่มใหม่ เพิ,มเติมจากแผนงานเดิมเพื,อสร้างโอกาสในการขายสินคา้ที,

เกี,ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 เช่น กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มสาธารณสุขและ
โรงพยาบาล เป็นตน้ 

• การนาํขอ้มูลลูกคา้มาวิเคราะห์ ประเมินและวางแผนการขาย รวมถึงควบคุมการสั,งซื(อ เพื,อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
สินคา้คงคลงั อีกทั(งการปรับกระบวนการดาํเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การเพิ,มความถี,ในการวาง
แผนการสั,งซื(อ เพื,อใหเ้กิดความสมดุลของความตอ้งการสินคา้และปริมาณสินคา้คงคลงั การเพิ,มความระมดัระวงัใน
การอนุมติัวงเงินการใหเ้ครดิตกบัลูกคา้ (กรณีมีการเปลี,ยนแปลงของลูกคา้เดิม และลูกคา้ใหม่) ลูกคา้กลุ่มตวัแทน มี
การใหช้าํระค่าสินคา้เกี,ยวกบัสถานการณ์ Covid-19 เป็นเงินสด และมีการวางเงินมดัจาํ เพื,อลดความเสี,ยงของลูกหนี(
การคา้ เป็นตน้  

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
บริษทัมีการประเมินความเสี,ยงและจดัเตรียมความพร้อมในดา้นการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานที,อาจเกิดผลกระทบต่อ

ธุรกิจ ประเด็นสาํคญัคือ ปัญหาดา้นการจดัส่งสินคา้จากคู่คา้หลกัที,บริษทันาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ บริษทัจึงเร่งจดัหาผูผ้ลิตราย
ใหม่จากแหล่งอื,นเพิ,มเติมครอบคลุมในหลายภูมิภาค สามารถสั,งสินคา้ที,มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน รองรับความตอ้งการของลูกคา้
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว หรือเกิดผลกระทบน้อยที,สุด รวมถึงการคดัเลือกสินคา้ที,มีคุณภาพจากผูผ้ลิตในประเทศมาทดแทนกบัความตอ้งการ
ของตลาดในภาวะวกิฤตดงักล่าว โดยบริษทัมุ่งเนน้การดาํเนินการอยา่งรวดเร็ว ตั(งแต่การหาสินคา้ทดแทน รวมถึงการติดตามสื,อสาร
กบัลูกคา้อยา่งใกลชิ้ดสมํ,าเสมอ จึงส่งผลใหบ้ริษทัสามารถส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ไดต้ามความตอ้งการ หรือมีผลกระทบนอ้ยที,สุด 
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ด้านสถานะทางการเงิน 
บริษทัประเมินสถานะทางการเงินของบริษทัอยู่เสมอ มีการสาํรองวงเงินที,ครอบคลุมให้บริษทัสามารถดาํเนินธุรกิจได้

อยา่งต่อเนื,อง รักษาสภาพคล่องใหเ้พียงพอต่อการดาํเนินงาน กาํหนดให้ฝ่ายการเงินดูแลติดตามสถานการณ์ของลูกคา้ในกลุ่มที,อาจ
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 นอกจากนี( บริษทัยงัมีการควบคุมค่าใช้จ่ายและชะลอ
โครงการที,ไม่จาํเป็นหรือไม่เร่งด่วน รวมทั(งมีการจดัทาํประกนัธุรกิจหยดุชะงกัเพื,อรองรับผลกระทบ 

การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
นอกเหนือจากการดูแลพนกังานดา้นสุขอาชีวอนามยัและสุขภาพของพนกังาน บริษทัไดค้าํนึงถึงการมีสังคม ชุมชนที,

ปลอดภยัจากการแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 โดยไดมี้การดาํเนินการดงันี(  
• ลูกค้า ลูกค้าที,ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื( อไวรัส Covid-19 เช่น ลูกค้าในกลุ่ม

ห้างสรรพสินคา้ในธุรกิจนํ(า บริษทัมีการช่วยเหลือโดยการลดค่าบริการงานระบบรีไซเคิลนํ(า ทั(งนี(  ไดมี้การบริหาร
จดัการโดยการควบคุมค่าใชจ้่ายในส่วนที,เกี,ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัรายไดที้,ลดลง หรือใหมี้ผลกระทบนอ้ยที,สุด  

• ผูถื้อหุ้น บริษทัสามารถจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดต้ามที,กฎหมายกาํหนด โดยปฏิบติัตามมาตรการและแนวทาง
ดาํเนินการในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นตามขอ้แนะนาํของกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขอยา่งเคร่งครัด 
ทั(งนี(  บริษทัขอความร่วมมือผูถื้อหุ้นมอบอาํนาจแก่กรรมการอิสระของบริษทัเป็นผูรั้บมอบอาํนาจเขา้ร่วมประชุม
แทน โดยแจง้แก่ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้ผ่านช่องทางข่าวของตลาดหลกัทรัพยฯ์และเวบ็ไซตข์องบริษทั 

• ชุมชน สงัคม บริษทัจดัทาํโครงการบริจาค สนบัสนุนอุปกรณ์เพื,อความปลอดภยัต่อองคก์ร หน่วยงานราชการที,ขาด
แคลน หรือมีความตอ้งการสินคา้ ไดแ้ก่ กลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และการแจกหน้ากากอนามยัใน
แหล่งชุมชนเพื,อเป็นการช่วยเหลือประชาชนทั,วไปและรณรงคใ์ห้ส่วมใส่หน้ากากอนามยั รวมถึงการเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสารที,เป็นประโยชน์ ในเรื,องการปฏิบติัตวัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 สื,อสารผ่าน
ช่องทาง เวบ็ไซตข์องบริษทั และสื,อออนไลน ์

การวางแผนฟื/ นฟูธุรกิจภายหลงัสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส Covid-19 ไดส่้งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ รูปแบบการดาํเนินธุรกิจ มี

หลายธุรกิจที,เปลี,ยนแปลงไป อาจกระทบกบักลุ่มลูกคา้เดิมของบริษทั ทั(งนี(  บริษทัมีการปรับตวัตามสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลง 
โดยมีการทบทวนเป้าหมายและแผนการดาํเนินงานในระยะสั(น มีการปรับกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคลอ้งกบัปัจจยัต่างๆที,เปลี,ยนแปลง
ไป อาทิ 

• มุ่งเน้นขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมที,มีการเติบโต เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร การขยายตลาดไปยงักลุ่ม
ลูกคา้ใหม่ เช่น กลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข กลุ่มผูบ้ริโภค กลุ่มร้านขายยา เป็นตน้ 

• การปรับปรุงระบบการดาํเนินงานให้สอดคล้องกับการเปลี,ยนแปลง โดยลดขั(นตอนการปฏิบติังาน ลดเอกสาร 
รวมถึงการดาํเนินงานโดยระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมากยิ,งขึ(น 

• การบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานใหพ้ร้อมรับสถานการณ์ การจดัหาผูผ้ลิตในภูมิภาคใหม่ เพิ,มรายชื,อผูผ้ลิตสาํรอง  
• การดาํเนินการเพื,อให้สอดรับกบัการเปลี,ยนแปลงอย่างรวดเร็วในระยะยาว ไดแ้ก่ การจดัเตรียมบุคลากรให้มีความ

พร้อมสําหรับการเติบโตขององค์กร การจดัให้มีการอบรม ให้ความรู้กบัผูบ้ริหาร หวัหน้างานและพนักงานกลุ่ม 
Talent เพื,อใหส้ามารถพฒันาองคก์รพร้อมรับกบัการเปลี,ยนแปลง 

• การจดัทาํ พฒันาแผนกลยุทธ์องคก์ร ผ่านการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงลึก ภายใตปั้จจยัสภาพแวดลอ้มที,เปลี,ยนแปลงไป 
เพื,อใหส้ามารถรับมือกบัการเปลี,ยนแปลงของโลก พร้อมสร้างโอกาสในการเติบโตอยา่งย ั,งยนื  
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จากการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ ทาํให้ปี 2563 บริษทัไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื(อไวรัส 
Covid-19 อยา่งมีนยัสาํคญั สามารถดาํเนินธุรกิจไดอ้ยา่งต่อเนื,อง การปรับแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง ทาํให้
ภาพรวมผลการดาํเนินงานในปี 85:9 เป็นไปตามเป้าหมาย มีรายไดร้วมที, 1,055.51 ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 15.76% โดยมีกาํไรสุทธิ 73.86 
ลา้นบาท เพิ,มขึ(น 78.32% เมื,อเทียบกบัปีก่อน บริษทัมีสภาพคล่องเพียงพอในการชาํระหนี( ไดต้ามกาํหนดและจ่ายเงินปันผลแก่ผูถื้อ
หุ้น ทั(งนี(  คณะกรรมการมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563 ในอตัราหุน้ละ 4.87 บาท โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลแลว้ในอตัรา
หุน้ละ 4.05 บาท คงเหลือเงินปันผลจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ,งจะขออนุมติัในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 85:> ในวนัที, 
8: เมษายน 85:> 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 121 
 

ส่วนที� 4 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ฉบบันี(แลว้ ดว้ยความ
ระมดัระวงั บริษทัขอรับรองวา่ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเทจ็ ไม่ทาํใหผู้อื้,นสาํคญัผดิ หรือไม่ขาดขอ้มูลที,ควรตอ้ง
แจง้ในสาระสาํคญั นอกจากนี(  บริษทัขอรับรองว่า 

(1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินที,สรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ไดแ้สดง
ขอ้มูลอย่างถูกตอ้งครบถว้น ในสาระสาํคญัเกี,ยวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทั
ยอ่ยแลว้  

(2) บริษทัได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที,ดี เพื,อให้แน่ใจว่าบริษทัได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที,เป็น
สาระสาํคญั ทั(งของบริษทัและบริษทัย่อยอยา่งถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั(งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว 

(3) บริษทัได้จดัให้มีระบบการควบคุมภายในที,ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และ
บริษทัไดแ้จง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัที, 18 กุมภาพนัธ์ 2564 ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทัแลว้ ซึ,งครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปลี,ยนแปลงที,สาํคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั(งการกระทาํที,มิ
ชอบที,อาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

ในการนี(  เพื,อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั(งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที,บริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ 
บริษทัไดม้อบหมายให ้นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื,อกาํกบัเอกสารนี(ไวท้กุหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื,อ
ของ นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้บริษทัจะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที,บริษทัไดร้ับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมือชื�อ 

1. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ  

2. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ  

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา 
รองประธานเจา้หน้าที,บริหารสายงาน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 

 
 

 
 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 256% (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 256%  หนา้ที, 122 
 

 

การรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 
 ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) ฉบบันี(แลว้ ดว้ยความ

ระมดัระวงัในฐานะกรรมการบริษทั ขา้พเจา้ไม่มีเหตุอนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อ้ื,น
สาํคญัผิด หรือขาดขอ้มูลที,ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 

ในการนี(  เพื,อเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั(งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัที,ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ และไม่มีเหตุ
อนัควรสงสยัวา่ ขอ้มูลดงักล่าวไม่ถูกตอ้งครบถว้น เป็นเทจ็ ทาํใหผู้อื้,นสาํคญัผดิ หรือขาดขอ้มูลที,ควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั 
ขา้พเจา้ไดม้อบหมายให ้ นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา เป็นผูล้งลายมือชื,อกาํกบัเอกสารนี( ไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ
ชื,อของ นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา กาํกบัไว ้ขา้พเจา้จะถือว่าไม่ใช่ขอ้มูลที,ขา้พเจา้ไดส้อบทานแลว้ดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ชื�อ-สกุล ตําแหน่ง ลายมอืชื�อ 

1. รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ  

2. นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล กรรมการอิสระ  

3. นายสนัติ เนียมนิล กรรมการอิสระ  

4. ดร.พลัลภา เรืองรอง กรรมการอิสระ  

5. พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี กรรมการอิสระ  

6. นายธีรเดช จารุตั(งตรง กรรมการ  

7. นายชวลิต หวงัธาํรง กรรมการ  

8. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ กรรมการ  

9. นายธนัยา หวงัธาํรง กรรมการ  

ผู้รับมอบอาํนาจ   

นายพรศกัดิB  ชุนหจินดา 
รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงาน
สนบัสนุนองคก์ร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน 

 

 
 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 123 
 

เอกสารแนบ 1 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มอีํานาจควบคุม เลขานุการบริษัท 

ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษทั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 124 
 

1. ข้อมูลของกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท 
         รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ                                                   

• ประธานกรรมการ 
• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ 58 ปี 
วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: 12 กนัยายน 2550   
วนัที,ดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการ: 19 กนัยายน 2560 
วุฒิการศึกษา 
- ดุษฎีบณัฑิต (วิทยาการจดัการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิทยาการจดัการมหาบณัฑิต คณะวศิวกรรมศาสตร์ University of Waterloo 
- วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า Youngstown State University, USA 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิชาเอก คอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ประวติัการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Role of the Chairman Program  (RCP) รุ่นที, 42/2561 
- หลกัสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่นที, ^8/`a^4 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, `d/`aae 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 2 แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. เจ เอส พี พร๊อพเพอตี( 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
2562 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บีแอนดพี์ อกริ โปรดกัส์ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ บจก. ซนัไชน์อินเตอร์เนชั,นแนล 
2548 - ปัจจุบนั รองศาสตราจารย ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2557 - 2560 กรรมการโครงการปริญญาเอกบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการโครงการบริหารธุรกิจ มหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
2550  - 2560 กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 
2544 - 2550 กรรมการ โครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลกัสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 125 
 

        นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล                                                

• กรรมการอิสระ 
• ประธานกรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ 5> ปี 

วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?@ กนัยายน @AAB   
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต (การเงิน) University of  Colorado at Denver 
- บญัชีบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที, 4570 
ประวติัการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร  Role of the Nominating and  Governance Committee (RNG) รุ่นที, 3/2012 
- หลกัสูตร  Audit Committee Program (ACP) รุ่นที, 23/2008 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 68/2008 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2560 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ? แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ  บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 
2554 - ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บมจ. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : @ แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  

บจก. ซนัไชนอิ์นเตอร์เนชั,นแนล 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการบริหาร บจก. ไอเอฟเอซี 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2556 - 2557 กรรมการตรวจสอบ บจก. ซีแมช คอร์ปอเรชั,น 
2554 - 2556 กรรมการอิสระ /กรรมการตรวจสอบ บจก. บีเจซี เฮฟวี, อินดสัทรี 
2548 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายควบคุมธุรกิจ บมจ. ปูนซีเมนตน์ครหลวง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.01% (30,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 126 
 

       นายธีรเดช จารุตั/งตรง                                                         

• กรรมการ 
• ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 

• กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั 

อายุ CD ปี 

วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?@ กนัยายน @AAB 
วุฒิการศึกษา 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่น 10/2016 
- หลกัสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที, 14/2015  
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, ve/`aae 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2557 - ปัจจุบนั ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธัญญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : @ แห่ง 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ Aegle Alliance Pte. Ltd. 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2556 - `yvd ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2556 รองประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2555 - 2556 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ.ผลธัญญะ 
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีซี ซัพพลาย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พีดีเอ ซพัพลาย / บจก. พีดีอาร์ ซัพพลาย 
2544 - 2551 กรรมการ บจก. พาลลาเดียม อินเตอร์เทรด 
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พีดี โปรเกรส 
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี( 
2544 - 2550 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. พีดีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย) 
2547 - 2549 ประธานกรรมการ Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.,Ltd 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.62% (1,250,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 4.22% (8,551,250 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 127 
 

       นายสันติ เนียมนิล                                                               

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

อายุ A@ ปี 

วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?B พฤษภาคม @AAG 
วุฒิการศึกษา 
- นิติศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- ทนายความผูไ้ดรั้บใบอนุญาต เลขที, 995/2537 
ประวติัการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, ea/`yy` 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ? แห่ง 
2552 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ  บมจ.ซังโกะ ไดคาซติ(ง (ประเทศไทย) 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ? แห่ง 
2561 – ปัจจุบนั ทนายความประจาํ บริษทั สาํนกักฎหมายธรรมคุปต ์จาํกดั 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2558 - 2561 ทนายความประจาํ บริษทั บี แอนด ์พี ลอว ์จาํกดั 
2546 - 2558  กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เอนก แอดโวเคท จาํกดั 
2547 - 2558 หุน้ส่วนและทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
2546 - 2556 กรรมการ บริษทั ยเูซ็นแอร์ แอนด ์ซี เซอร์วิส แมเนจเมน้ท ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
2538 - 2546 ทนายความ บริษทั สาํนกักฎหมาย เอนก แอนด ์อะโซซิเอทส์ จาํกดั 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 128 
 

       ดร. พลัลภา เรืองรอง                                                           

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการตรวจสอบ 

อายุ CH ปี 
วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?G กนัยายน @ACB 
วุฒิการศึกษา 
- ปริญญาเอก สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชา Energy Management & Policy, University of Pennsylvania U.S.A. 
- ปริญญาโท สาขาวิชาพฒันาการเศรษฐกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  
- ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
ประวติัการฝึกอบรม  
- Leadership Development Program  Hay Group (Malaysia) (ปี `yya) 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั(นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที, v สถาบนัพระปกเกลา้ (ปี `yya) 
- โครงการพฒันาผูบ้ริหาร  (Mini MBA)มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ปี `y��)   
- Improving Governance of  Public Sector Enterprise  Asian Development Bank Institute : ADBI (Tokyo, Japan) (ปี `y��)   
- หลกัสูตรโครงการพฒันาบุคลากรให้เป็นนกับริหารมืออาชีพสาํหรับขา้ราชการระดบัสูงของกระทรวงการคลงั (MOF Executive Program `aay) (ปี `y�e) 
- หลกัสูตรการบริหารจดัการสมยัใหม่ดา้นการจดัการโลจิสติกส์ธุรกิจและซพัพลายเชนรุ่นที,  d  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (ปี `y�e) 
- หลกัสูตรพฒันานกับริหารระดบัสูงของรัฐวิสาหกิจ (State  Enterprise’s  CEO  Development  Program)  สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์ (ปี `y�e) 

หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, ^�/`y�y 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : 1 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการม บมจ. เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท ์
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : 3 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาเกษตรและรัพยากรธรรมชาติ 
2561 – ปัจจุบนั ประธานคณะทาํงานจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานกองทุนหมุนเวยีน(ชุดที,7) 
2559 – ปัจจุบนั กรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ 

ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2560 – 2562 คณะทาํงานกาํกบัติดตามการแกไ้ขปัญหารัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2559 – 2562 ประธานอนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2556 - 2559 อนุกรรมการจดัทาํบนัทึกขอ้ตกลงและประเมินผลการดาํเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง 
2551 - 2557 กรรมการกาํกบักิจการพลงังาน 
2549 - 2551 ผูอ้าํนวยการสาํนกัพฒันารัฐวิสาหกิจ นกัวชิาการคลงั ระดบั � สาํนกังานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั 
2549 - 2550 กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย 
2546 - 2551 กรรมการ บจก. ผลิตไฟฟ้าและนํ(าเยน็ 
2544 - 2546 กรรมการ บมจ.จดัการและพฒันาทรัพยากรนํ(าภาคตะวนัออก  
2543 - 2547 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 129 
 

       พลเอก ชัยวัฒน์  สท้อนดี                                                    

• กรรมการอิสระ 
• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ CH ปี 
วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?@ ตลุาคม @AAD 
วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 
- โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  หลกัสูตรหลกัประจาํ ชุดที, 65 
- วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นที, 2550 
ประวติัการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- Nomination Director Event 1/2017 "Nomination Committee Best Practice Guideline" 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 216/2016 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2560 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดคา่ตอบแทน  บมจ. ผลธญัญะ 
2558 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : I แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2560 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก.ผล วอเตอร์ 
บริษทั/กิจการอื,น : 2 แห่ง 
2562 – ปัจจุบนั ที,ปรึกษา สมาคมวฒันธรรมและเศรษฐกิจไทย-เมียนมาร์ 
2562 – ปัจจุบนั ที,ปรึกษา กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์ 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2558 - 2562 ที,ปรึกษาคณะอนุกรรมการดา้นความมั,นคงและกิจการทหาร  

สภานิติบญัญติัแห่งชาติ 
2555 - 2557 ผูอ้าํนวยการองคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก 
2551 รองผูอ้าํนวยการศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงังานทหาร 
2550 หวัหนา้นายทหารประสานภารกิจทางทหารกบัสาํนกังานสภาความมั,นคงแห่งชาติ 
2546 ปฏิบติัหนา้ที,หวัหนา้นายทหารฝ่ายเสนาธิการร่วมคณะผูสั้งเกตการณ์ตรวจสอบกระบวนการสนัติภาพ กองบญัชาการ

รักษาความปลอดภยั อาเจะห์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
2541-2544 ผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงยา่งกุง้ 
2534- 2537 รองผูช่้วยทูตฝ่ายทหารบกไทยประจาํสถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ,ง 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.12% (248,250 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 
 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 130 
 

       นายชวลติ หวังธํารง                                                           

• กรรมการ 
• กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

อายุ CD ปี 
วันที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: ?@ กนัยายน @AAB   
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวัติการฝึกอบรม  
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที, 67/2007 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2563 – ปัจจุบนั กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ.ผลธญัญะ 
2562 – ปัจจุบนั กรรมการ บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่มี 
การดาํรงตําแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : H แห่ง 
บริษทัยอ่ย : 1 แห่ง 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
บริษทั/กิจการอื,น : v แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจก. สุปรียา 999  
2561 - ปัจจุบนั  กรรมการ บจก.ไทยไบโอเลก็ซ ์
2552 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ไทย โยนก โลจิสติกส์ 
2549 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. พดีีเอฟ ซพัพลาย  
2548 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอน็ เอช แอล (ประเทศไทย)  
2539 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. วีเอสว ีเอเซีย  
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2549 – 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2557 - 2560 กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์  
2556 - 2559 ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2560 กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
2520 - 2555 ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2555 ประธานกรรมการ บจก. พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง 
2535 - 2552 กรรมการ บจก. พ ีดี มาร์เกต็ติ(ง แอนด ์แมนูแฟคเจอเรอร์  
2547 - 2551 กรรมการ บจก. พดีีซี ซพัพลาย  
2546 - 2551 กรรมการ บจก. พดีีเอ ซพัพลาย / บจก. พดีีอาร์ ซพัพลาย  
2544 - 2551 ประธานกรรมการบริษทั บจก. พาลลาเดยีม อินเตอร์เทรด  
2536 - 2551 กรรมการ บจก. พดีี โปรเกรส  
2531 - 2551 กรรมการ บจก. เพอซนัแนล เซฟตี(  
2544 - 2550 กรรมการ บจก. พดีีเอส อินเตอร์แนชชั,นแนล (ประเทศไทย)  
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วันที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 9.26% (18,744,555 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 9.69% (19,626,661 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:บิดา นายธันยา หวังธํารง 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 131 
 

 

       นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวฒัน์                                              

• กรรมการ 
• กรรมการบริหารความเสี,ยง 
• ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 

อายุ AD ปี 
วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: IB เมษายน @AAC 
วุฒิการศึกษา 
- ศิลปศาสตร์บณัฑิต (รัฐศาสตร์เอกบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
- หลกัสูตร "ผูบ้ริหารระดบัสูงดา้นการบริหารเมือง" (ผูน้าํเมือง รุ่น 3) มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช 
- หลกัสูตรพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูง วิทยาลยัการตลาดทุน (วตท) รุ่นที, `a/`a^y 
- การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นที, 11 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร “Senior Executive Program (SEP) สถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Driving Company Success with IT Governance (ITG) รุ่นที, 3/2016   
- หลกัสูตร Successful Formulation and Execution of Strategy (SFE) รุ่นที, 26/2016  
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide Program (ACPG) รุ่นที, 21/2015 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 155/2012 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธัญญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : I แห่ง 
บริษทัยอ่ย : d แห่ง 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2557 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2555 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายขายกลุ่มอุตสาหกรรมภาคกลาง บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายกลุ่ม 2 บมจ. ผลธัญญะ 
2542 - 2549 ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2541  ผูจ้ดัการฝ่ายขาย บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 132 
 

       นายธันยา หวังธํารง                                                             

• กรรมการ 
• รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานการตลาดและขาย 
• กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั 

อายุ 41 ปี 

วนัที�ได้รับแต่งตั/งเป็นกรรมการครั/งแรก: IB เมษายน @AAC 
วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- สถาปัตยกรรมศาสตร์บณัฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประวติัการฝึกอบรม  
- SD Professional Sharing 3/2020: Storytelling for Sustainability เรื,องเลา่ความยั,งยนืของบริษทัและแบรนด์ โดย SET (ธ.ค.`yvd) 
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที, 180/2013  
ประสบการณ์ทาํงาน 
2561 - ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ที,บริหาร สายงานการตลาดและขาย  บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั กรรมการ บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2549 - 2562 กรรมการ บจก. กสัมีเดีย 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร/ผูอ้าํนวยการฝ่ายการตลาด  บมจ. ผลธญัญะ 
2554 - 2560 กรรมการ บจก. วิลสิริ อินเตอร์เทรด 
2549 - 2560 กรรมการ บจก. พีดีเอฟ ซัพพลาย 
2558  ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรกิจ EN บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2553 ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด บมจ. ผลธญัญะ 
2550 - 2552 ผูจ้ดัการแผนกสื,อสารการตลาด  บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 7.48% (15,147,433 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 2.61% (5,280,000 หุน้) 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: บุตร นายชวลติ หวงัธํารง 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 133 
 

       นายพรศักดิK ชุนหจินดา                                                       

• รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร 
• ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  

อายุ A> ปี 

วุฒิการศึกษา 
- วิทยาศาสตร์บณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต (CPA) 
ประวตัิการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “CFO Refresher Course” รุ่นที, ^ จดัโดย SET (พ.ย. `yvd) 
- หลกัสูตร “THE NEW CFO Crisis Financial Officer” จดัโดย maiA (พ.ย. `yvd) 
- หลกัสูตร “Credit Analysis” จดัโดย สมาคมตราสารหนี(ไทย (พ.ย. `yvd) 
- หลกัสูตร “สรุปความเขา้ใจและประเด็นหลกั TFRS for NPAEs” จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ (พ.ย. `yvd) 
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
- โครงการฝึกอบรมหลกัสูตรพฒันาสัมพนัธ์ระดบัผูบ้ริหารกองทพัอากาศ (พสบ.ทอ.) รุ่นที, ^y 
- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั(นสูงการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยสาํหรับนกับริหารชั(นสูง รุ่นที, 22 สถาบนัพระปกเกลา้ 
- หลกัสูตร Chief Financial Officer Certification Program รุ่น 11/2009 จดัโดย สภาวิชาชีพบญัชีฯ 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 227/2016 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2561 – ปัจจุบนั รองประธานเจา้หนา้ที,บริหารสายงานสนบัสนุนองคก์ร 
2553 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน บมจ. ผลธญัญะ 
การดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตําแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : I แห่ง 
2558 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก.บีเอม็เอส ออดิท 
2550 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. นนทรีการบญัชี 
2547 - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. รักเจริญ 
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2559 - 2561 กรรมการ/กรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2557 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์ 
2553 - 2560 กรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 
2552 - 2556 กรรมการบจก. พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ บมจ. ผลธญัญะ 
2539 - 2549 กรรมการผูจ้ดัการ บจก. นนทรีการบญัชี 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.08% (168,582 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : 0.43% (875,646 หุน้ ) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 134 
 

       นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล                                  

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ AG ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
- หลกัสูตร “การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื,อรับมือกบั พ.ร.บ.ขอ้มูลส่วนบุคคล”  
จดัโดย บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ (เม.ย. `yvd)  
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที, 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 135 
 

       นางสาวประไพพศิ วิริยะบุบผา                                           

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) 

อายุ A@ ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
- รัฐประศาสนศาสตร์บณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2558 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นการควบคุมสภาพแวดลอ้ม (CE) บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : @ แห่ง 
บริษทัยอ่ย : ` แห่ง 
256d - ปัจจุบนั ประธานกรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม 
2561 - ปัจจุบนั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ บจก. ผล วอเตอร์  
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2556 - 2561 กรรมการ บจก. ผล พาลาเดียม จาํกดั 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2553 - 2560 ผูอ้าํนวยการอาวโุสฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2559 - 2560 ผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2553 ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏิบติัการ บมจ. ผลธญัญะ 
2538 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 
2535 - 2537 รองหวัหนา้ฝ่ายจดัซื(อ บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : 0.37% (750,000 หุน้) 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 136 
 

       นายภราดร แพร่ภัทร                                                          

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( SAFETY) กลุ่ม ^ 

อายุ >I ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
- วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต เอกวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับุรี 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( SAFETY) กลุ่ม 1  

บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2557 - 2560 ผูจ้ดัการสาขาระยอง บมจ.ผลธญัญะ 
2551 - 2557 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2547 - 2551 หัวหนา้ส่วนขาย บจก.ผลธญัญะ 
2544 - 2547 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 137 
 

       นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ                                                   

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายขายสินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( SAFETY) กลุ่ม ` 

อายุ >B ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต เอกการตลาด มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต เอกการตลาด มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2561 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายขาย สินคา้ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน ( SAFETY) กลุ่ม `  

บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2555 - 2560 ผูจ้ดัการขาย บมจ.ผลธญัญะ 
2550 - 2555 หัวหนา้ส่วนขาย บมจ.ผลธัญญะ 
2547 - 2549 พนกังานขาย บจก.ผลธญัญะ 
2546  พนกังานการตลาด บจก.ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 138 
 

       นายภัสร์พงษ์ หวังธํารง                                                      

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
 

อายุ AI ปี 

วุฒิการศึกษา 
- Master of Business Administration (MBA), Major in Finance, Wright State University, Ohio, USA 
- Bachelor of Business Administration (BBA), Major in Finance, Assumption University, Bangkok, Thailand 
ประวติัการฝึกอบรม  
- 
ประสบการณ์ทาํงาน 
`yv� – ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์บมจ.ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : @ แห่ง 
255v - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. แอททิจูด ลิฟวิ,ง 
25�� - ปัจจุบนั กรรมการ บจก. บี-ไรท ์
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
`y�v - `yv` กรรมการผูจ้ดัการ บจก. บี-ไรท ์
`y�a - `y�� ผูจ้ดัการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจ ธนาคาร ซากุระ จาํกดั (สาขาประเทศไทย) 
`yde - `y�a นกัวิเคราะห์หลกัทรัพย ์บมจ. หลกัทรัพยไ์ทยพาณิชย ์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: หลาน นายชวลิต หวงัธาํรง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 139 
 

เลขานุการบริษัท 

       นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร 
• เลขานุการบริษทั 
• เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 
• เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง                             

 

อายุ A9 ปี 

วุฒิการศึกษา 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการบญัชี มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม  

- Company Secretary Forum “Virtual Board Meeting & the Evolving Role of Corporate Secretary” โดย IOD (ธ.ค.`yvd)  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 
- CG Workshop: Assist your BOD in leading through disruptions with CG perspective code workshop (Deloitte Audit) 
หลกัสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) 
- หลกัสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide (ACPG)  รุ่น 17/2015 

- หลกัสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่น 2/2011 

- หลกัสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่น 5/2011 

- หลกัสูตร Effective Minute Taking (EMT) รุ่น 19/2011 

ประสบการณ์ทาํงาน 
2551 - ปัจจุบนั เลขานุการบริษทั/เลขานุการคณะกรรมการบริษทั บมจ. ผลธญัญะ 
2556 - ปัจจุบนั เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 
2554 - 2555 เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน บมจ. ผลธญัญะ 

2552 - 2556 เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี,ยง บมจ. ผลธญัญะ 

2551 - 2556 เลขานุการคณะกรรมการบริหาร บมจ. ผลธญัญะ 

2546 - 2551 ผูจ้ดัการธุรการ/ผูจ้ดัการบริหารสัญญา บมจ. ปิคนิค คอร์ปอเรชั,น 

2544 - 2546 ผูช่้วยฝ่ายจดัซื(อ/เลขานุการบริหาร ผูจ้ดัการทั,วไป บมจ. บีจีอีเอส เอน็จิเนียริ,ง ซิสเท็ม 
2541 - 2543 หวัหน้าส่วนจดัซื(อ บจก. ไฟโอเนียร์ แอร์ คาร์โก ้

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  
ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่ม ี

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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1.2 หน้าที�ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั(งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ดาํรงตาํแหน่ง เลขานุการบริษทั เมื,อวนัที, 19 กนัยายน 2551 โดย
มีอาํนาจหน้าที,ปฏิบติัตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัที, 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบติัหนา้ที,ดว้ยความ
รับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื,อสัตย์สุจริต ทาํหน้าที,ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแล
ประสานงานดา้นกฎหมาย กฎเกณฑต่์างๆ ที,เกี,ยวขอ้ง สนบัสนุนใหด้าํเนินการตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี รวมทั(งการติดตาม
ผลการปฏิบติั ตามมติของคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ ตลอดจนรับผิดชอบจดัทาํและจดัเก็บเอกสารตามที,กฎหมาย
กาํหนด และดาํเนินการอื,นๆ ตามที,คณะกรรมการมอบหมาย  
 ทั(งนี(  หนา้ที,ตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัต่อไปนี(  

1. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสาร ดงัต่อไปนี(  
ก. ทะเบียนกรรมการ 
ข. หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจาํปีของบริษทั 
ค. หนงัสือนดัประชุมผูถ้ือหุ้น และรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น 

2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนไดเ้สียที,รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ริหาร และจดัส่งสําเนารายงานการมีส่วนไดเ้สียตาม
มาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วนันับแต่วนัที,บริษทัได้รับ
รายงานนั(น 

3. ดาํเนินการอื,นๆ ตามที,คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนประกาศกาํหนด 
 นอกจากนี(  เลขานุการบริษทัยงัมีหนา้ที,อื,นตามที,คณะกรรมการบริษทัมอบหมาย ดงันี(  

• ดาํเนินการจดัการเรื,องการประชุมคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 
• ดาํเนินการจดัการประชุมผูถื้อหุน้และจดัทาํรายงานการประชุม 
• ดูแลใหค้ณะกรรมการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 
• ดูแลใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูลการกาํกบัดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษทั 
• ดูแลเรื,องอื,นๆ ที,เกี,ยวขอ้งกบัคณะกรรมการบริษทัและฝ่ายบริหารและผูถ้ือหุน้ 
• ติดตามใหมี้การดาํเนินการตามมติที,ประชุมของคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานภายในบริษทัใหป้ฏิบติัตามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที,ประชุมผูถ้ือหุ้น 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที,กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังาน ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูลและรายงาน

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

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

 โดยเลขานุการบริษทัที,คณะกรรมการแต่งตั(งขึ(นเป็นผูที้,คณะกรรมการเห็นวา่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารงานเลขานุการบริษทั สังกดัสํานักงานเลขานุการ ซึ, งเป็นหน่วยงานที,สนบัสนุนงานเลขานุการบริษทัให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ ตลอดจนรับผดิชอบดูแลงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี  
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1.3 ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอาํนาจควบคุม 

รายชื�อ 
บริษัท บริษัทย่อย 

PHOL PL PHOLW PHOLC 

1 รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ X,ID - - - 

2 นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล ID - - - 

3 นายสนัติ เนียมนิล ID - - - 

4 ดร.พลัลภา เรืองรอง ID - - - 

5 พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี ID - X,S - 

6 นายธีรเดช จารุตั(งตรง D,S - - - 

7 นายชวลิต หวงัธาํรง D - - D,S 

8 นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน ์ D,M D,S D,S D,S 

9 นายธันยา  หวงัธาํรง D,S,M - - - 

10 นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา M - - - 

11 นางสาวกมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล M - - - 

12 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา M X,S D,S,M - 

13 นายภราดร แพร่ภทัร M - - - 

14 นายนิธิภทัร เพศประเสริฐ M - - - 

15 นายปโยธร มุง้ทอง - D,S,M - - 

 

สัญลักษณ์         

X = ประธานกรรมการ ID = กรรมการอิสระ D = กรรมการ S = กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม M = ผูบ้ริหาร 

PHOL=บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) PL=บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั 
 

PHOLW=บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั PHOLC=บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั   

PDG=บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั       
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1.4 ผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชีของบริษทั 

 บริษทัไดแ้ต่งตั(ง นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา เป็นผูรั้บผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบญัชี ตั(งแต่ วนัที, 1 มิถุนายน 2550 ซึ, งเป็น

ผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที,สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด ปัจจุบนั นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา ดาํรงตาํแหน่งรองประธานเจา้หน้าที,บริหาร

สายงานสนบัสนุนองคก์รและผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ดงัมีรายละเอียดประวติัตามที,ระบุในขอ้ 1. ขอ้มูลของกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั 

  และบริษทัไดแ้ต่งตั(ง นางสาวจินตนาสุวรรณพะโยม ตาํแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัชี ให้เป็นผูค้วบคุมดูแลการทาํบญัชีของ

บริษทั (สมุห์บญัชี) ตั(งแต่วนัที, 1 เมษายน 2551 ซึ,งเป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามที,สาํนกังาน ก.ล.ต. กาํหนด  

รายละเอยีดเกี�ยวกับผู้ควบคุมดูแลการทําบัญชี  

ชื�อ – สกุล : นางสาวจินตนา สุวรรณพะโยม 
ตําแหน่ง : ผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

วุฒิการศึกษา : • บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

• บญัชีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ประวตัิการฝึกอบรม 
 

: • หลกัสูตร “Credit Analysis” จดัโดย สมาคมตราสารหนี(ไทย (พ.ย. `yvd) 

• หลกัสูตร “TFRS `yvd ที,น่าสนใจ :สรุปประเด็นสาํคญัที,ควรทราบมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน” จดัโดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (พ.ย. `yvd) 

• หลกัสูตร “ความแตกต่างระหว่างการคาํนวณกาํไรสุทธิเพื,อเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลและกาํไรทาง
บญัชีตามมาตรฐานการบญัชีที,เกี,ยวขอ้ง” จดัโดย สมาคมบญัชีแห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
(พ.ย. `yvd 

• หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. `yvd) 

• โครงการทุนอบรมหลกัสูตร “Insight Financial Management : เสริมศกัยภาพใหกิ้จการ ผ่านการ
บริหารการเงินอยา่งมืออาชีพ” โดย SET (ส.ค. 2562) 

• หลกัสูตร “Strategic CFO in capital market” รุ่นที, 7/2561 โดย SET 
ประสบการณ์ 
การทํางาน 

 • 2551 – ปัจจุบนั   ผูจ้ดัการแผนกบญัชี บมจ. ผลธญัญะ 

• 2548 – 2550  หวัหนา้แผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
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เอกสารแนบ 2 

รายละเอยีดเกี�ยวกบักรรมการของบริษัทย่อย 

 

รายชื�อบริษัทย่อย 

รายชื�อกรรมการ 

บริษัท ผล พาลาเดียม จํากดั 

 

บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั 

 

บริษัท ผลธัญญะ 

(แคมโบเดีย) จํากดั 

0. นายปโยธร มุง้ทอง M   

3. นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา X M  

3. พลเอกชยัวฒัน ์สทอ้นดี  X  

4. นายชวลิต หวงัธาํรง   X 

5. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน ์ / / / 

 

X = ประธานกรรมการ M = กรรมการผูจ้ดัการ / = กรรมการ 
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เอกสารแนบ 3 

รายละเอยีดเกี�ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน   

       นางสาวกมลภพพรรณ  พวัพนัธ์สกุล                                  

• ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 
• เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ 

อายุ !" ปี 

วุฒิการศึกษา 

- บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาการจดัการ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
- บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
ประวติัการฝึกอบรม  
- หลกัสูตร “Micro MBA” การพฒันากลยทุธ์องคก์ร (In-house Training ส.ค. MNOP) 
- หลกัสูตร “การตรวจสอบความพร้อมของกิจการเพื,อรับมือกบั พ.ร.บ.ขอ้มูลส่วนบุคคล”  
จดัโดย บจก. ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ (เม.ย. MNOP)  
- หลกัสูตร “Strategic CFO in Capital Markets” รุ่นที, 1/2558 โดย ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ประสบการณ์ทาํงาน 
2550 - ปัจจุบนั ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน/เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  บมจ. ผลธญัญะ 
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื�น ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย : ไม่ม ี
การดาํรงตาํแหน่งในบริษัท/กจิการอื�น : ไม่ม ี
ประสบการณ์ทาํงานในอดีต 

2547 - 2550 ผูจ้ดัการฝ่ายตรวจสอบภายใน บจก. ผลธญัญะ 
2543 - 2546 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2540 - 2543 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจก. ผลธญัญะ 
2538 - 2539 ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
2534 - 2537 รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี บจก. ผลธญัญะ 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ ณ วนัที�  31 ธันวาคม 2563 :  

ตนเอง : ไม่มี 
คู่สมรสและบุตรที,ยงัไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี 
ความสัมพนัธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี 
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เอกสารแนบ 4 

รายละเอยีดเกี�ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน   

- ไม่มี - 
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เอกสารแนบ 5 

อืนๆ 

• รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง 

• รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

• รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

• รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเสียง  

เรียน ผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการ บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตระหนักถึงความสําคญัของการบริหารความเสี,ยง ซึ, งจะทาํให้ธุรกิจ
ดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื,อง ตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี ภายใตก้รอบการบริหารความเสี,ยงตามมาตรฐานสากล COSO ERM 
Framework โดยไดแ้ต่งตั(งคณะกรรมการบริหารความเสี,ยง ประกอบดว้ยสมาชิกที,เป็นกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และผูท้รงคุณวุฒิ
จากภายนอก จาํนวน L ท่าน ซึ,งเป็นผูที้,มีความรู้และประสบการณ์ที,หลากหลาย โดยมีสมาชิก จาํนวน L ท่าน ดงันี(  
 N. นายธีรเดช จารุตั(งตรง   ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง  
 P. ผศ.ดร.สุลกัษมณ์ ภทัรธรรมมาศ  กรรมการบริหารความเสี,ยง 
 L. นายบุญชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์  กรรมการบริหารความเสี,ยง 

 ในปี PRSL คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีการประชุม จาํนวน R ครั( ง โดยคณะกรรมบริหารความเสี,ยงเขา้ร่วมครบ
องคป์ระชุมทุกครั( ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที,ไดด้งันี(  
 N. กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์และทบทวนกรอบการบริหารความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์รให้มีความเหมาะสม สอดคลอ้งกบัแผน
กลยทุธ์และการดาํเนินงานของบริษทั ปรับไปตามสถานการณ์ที,เปลี,ยนแปลง  
 P. ติดตาม ประเมินผล และให้ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานตามแผนการบริหารจดัการความเสี,ยงภายใตน้โยบายและ
กรอบการบริหารความเสี,ยงที,กาํหนดไว ้เพื,อให้มั,นใจไดว้่าบริษทัมีการบริหารจดัการความเสี,ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
หรือแนวโนม้สถานการณ์ที,อาจส่งผลกระทบต่อองคก์รอยา่งมีนยัสาํคญั เพื,อบริหารการจดัการความเสี,ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที,ยอมรับได ้
 L. ส่งเสริมการสร้างวฒันธรรมการบริหารความเสี,ยงให้เกิดขึ(นในองคก์ร พนกังานทุกคนตระหนกัถึงความสาํคญัของ
การบริหารความเสี,ยง สามารถนาํไปสู่การปฏิบติัในกระบวนการทาํงานจนเป็นส่วนหนึ,งของวฒันธรรมองคก์ร 
 V. ส่งเสริมให้ตระหนกัถึงความสําคญัในการดาํเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี 
การปฏิบติัตามกฎหมาย ตลอดจนความมุ่งมั,นในการดาํเนินการตามนโยบายและแนวทางปฏิบติัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั,น และ
การสื,อสารแก่พนกังานและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มรับทราบถึงความมุ่งมั,นของบริษทั 
 R. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจดัทาํรายการความเสี,ยงองค์กร ประจาํปี PRSL โดยกาํหนดให้สอดคลอ้งกบัทิศทาง
กลยทุธ์ธุรกิจ และเป้าหมายองคก์ร 
 S. รายงานผลการบริหารความเสี,ยงทั,วทั(งองคก์รให้คณะกรรมการบริษทัรับทราบเป็นประจาํทุกไตรมาส 

 จากการดาํเนินงานดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริหารความเสี,ยงมีความมั,นใจว่าการบริหารความเสี,ยงของบริษทัมี
ความต่อเนื,องและดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัหลกัและแนวทางปฏิบติัในการการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี สร้างโอกาส
ทางธุรกิจ เพื,อประโยชน์สูงสุดขององคก์รและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม รวมถึงมีระบบการควบคุมภายในที,เพียงพอและเหมาะสมกบั
ธุรกิจ การปฏิบติัตามกฎหมาย และระเบียบขอ้บงัคบัที,เกี,ยวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 
 
        นายธีรเดช   จารุตั(งตรง  
             ประธานกรรมการบริหารความเสี,ยง 
 
 
 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

เรียน ผู้ถือหุ้น  
 ตามที,คณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ได้แต่งตั(งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพื,อทาํหน้าที,   
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงให้เป็นไปดว้ยความโปร่งใสและเป็นธรรม โดยมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนประกอบดว้ยกรรมการอย่างน้อย L ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ, งหนึ, ง และ
ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ มีวาระดาํรงตาํแหน่งคราวละ L ปี ประกอบดว้ยสมาชิก V ท่าน ดงันี(   

 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ  ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 2. นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กลุ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
 3. พลเอกชยัวฒัน์ สทอ้นดี   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ  
 V. นายชวลิต หวงัธาํรง   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน/กรรมการ  

 ในปี 256L มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน R ครั( ง สรุปสาระสาํคญัในการปฏิบติัหนา้ที, ดงันี(  
 1. พิจารณาคดัเลือกบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมที,จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัตามหลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหาของ
บริษทัฯ โดย 
 1.1 ปรับหลกัเกณฑแ์ละแก้ไขคุณสมบัติของผูถื้อหุ้นที,มีสิทธิเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื,อบุคคลเพื,อเข้าดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการบริษทั เพื,อเพิ,มโอกาสในการใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้รายยอ่ย 
 1.2 เสนอแต่งตั(งบุคคลเพื,อเป็นกรรมการแทนกรรมการที,พน้ตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น โดยเปิดโอกาสแก่
ผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอบุคคลที,มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื,อคดัเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหนา้ เมื,อครบกาํหนดปรากฎว่าไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดนาํเสนอชื,อบุคคลเพื,อรับการพิจารณาเลือกตั(งเป็นกรรมการ  
 1.3 พิจารณาคุณสมบติัและบทบาทการปฏิบติัหนา้ที,ในปีที,ผ่านมาของกรรมการที,ออกตามวาระจาํนวน 3 คน ไดแ้ก่ นายนพดล 
ธีระบุตรวงศก์ุล ตาํแหน่ง กรรมการอิสะ นายสันติ เนียมนิล ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ และนายธีรเดช จารุตั(งตรง ตาํแหน่ง กรรมการ และเสนอ
ที,ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 256L เพื,อแต่งตั(งกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ,ง  
 2. พิจารณากาํหนดหลกัเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูง ที,เหมาะสมเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที, 
บริษทัฯกาํหนด  
 3. พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการคณะกรรมการบริษทั ประจาํปี 2563 โดยพิจารณาหลกัเกณฑ์ค่าตอบแทนที,มีความ
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชอบเขตภาระหนา้ที,ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละคน อยูใ่นระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมที,มีลกัษณะใกลเ้คียง
กนั ที,สามารถจูงใจและรักษากรรมการที,มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพในการปฏิบติัหนา้ที,ให้กบับริษทัฯ องค์ประกอบค่าตอบแทนที,มี
ความชดัเจนและโปร่งใส โดยนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ ก่อนเสนอให้ที,ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั และไดเ้ปิดเผยขอ้มูล
ค่าตอบแทนไวใ้นรายงานประจาํปี 

4. นาํเสนอแต่งตั(งที,ปรึกษาโครงการพฒันากลยทุธ์และแนวทางการบริหารการเติบโตขององค์กร การพฒันาองค์กรและบุคลากร
ระดบับริหารในเรื,องการบริหารการเปลี,ยนแปลงและสร้างโอกาสในการเติบโตของบริษทัตามเป้าหมายองคก์ร  

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบติัหน้าที,ครบถว้นตามที,ได้ระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
กาํหนดค่าตอบแทนที,ไดรั้บการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั โดยใชค้วามรู้ความสามารถ ความระมัดระวงั และความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอในการใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเพื,อประโยชน์โดยรวมของบริษทัฯ  
 
 
        รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
                                                                     ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ  

เรียน ผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบซึ,งไดร้ับการแต่งตั(งจากคณะกรรมการบริษทัประกอบดว้ยกรรมการอิสระ จาํนวน L ท่านดงันี(  
 1. นายนพดล    ธีระบุตรวงศกุ์ล ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายสนัติ       เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ 
 3. ดร.พลัลภา    เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ที,และรับผดิชอบในการกาํกบัดูแลการดาํเนินกิจการใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์และนโยบาย
ธุรกิจ ใหมี้การปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและกฏหมายที,เกี,ยวขอ้ง มีการจดัการและการควบคุมความเสี,ยงทางธุรกิจ มีการจดัทาํรายงาน
ทางการเงินและการเลือกใช้นโยบายบญัชีที,เหมาะสม สอบทานให้บริษทัฯมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
รวมถึงการทาํรายการระหวา่งกนักบัผูที้,มีส่วนเกี,ยวขอ้ง และการพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั(งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ พิจารณา
การเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ ใหมี้ความถูกตอ้งครบถว้นและมีการปฏิบติังานอยา่งเป็นอิสระ 
 ในระหว่างปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัให้มีการประชุม รวม 6 ครั( ง โดยมีผูส้อบบญัชี ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน และผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน เขา้ร่วมประชุมในวาระที,เกี,ยวขอ้ง โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี(  
 1.สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตร
มาส โดยไดส้อบถามและรับฟังคาํชี(แจงจากผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ในเรื,องความถูกตอ้ง ครบถว้น การปฏิบติัตามหลกัการบญัชีที,
รับรองทั,วไป การเลือกใช้นโยบายบญัชี และการเปิดเผยขอ้มูลที,เพียงพอ พร้อมทั(งรับทราบขอ้สังเกตและแนวทางแกไ้ขปัญหาให้
เกิดประโยชน์แก่บริษทัฯ ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลอ้งกบัผูส้อบบญัชีว่างบการเงินดงักล่าวมีความถูกต้อง
ตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 2.สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที,เกี,ยวโยงกันหรือรายการที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลรายการดงักล่าวตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการที,สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯรวมทั(งมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งถูกตอ้งและครบถว้น 
 3.สอบทานผลการดาํเนินงานตรวจสอบภายในที,ไดด้าํเนินการโดยฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯที,มีความเป็นอิสระ 
ตามแผนงานฝ่ายตรวจสอบภายในประจาํปี 2563 เพื,อใหก้ารควบคุมภายในของบริษทัฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและมีความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
 4.กาํกบัดูแลงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาทบทวนกฎบตัรฝ่ายตรวจสอบภายใน และดชันีตวัชี( วดัผลงานของฝ่าย
ตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบปี 2563 รวมทั(งติดตามความคืบหน้าการปฏิบติังานตามแผนการตรวจสอบประจาํปีเป็นราย
ไตรมาส 
 5.สอบทานกระบวนการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาด
หลกัทรัพยแ์ละกฎหมายที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของบริษทัฯ และขอ้ผูกพนัที,บริษทัฯมีไว้
กบับุคคลภายนอก ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที,เป็นสาระสาํคญัในเรื,องการไม่ปฏิบติัตามกฎหมายและขอ้กาํหนด
ของตลาดหลกัทรัพยแ์ละหน่วยงานกาํกบัที,เกี,ยวขอ้ง  

6.สอบทานกรอบการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศและมาตรการรักษาความมั,นคงปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของบริษทัฯ 
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7.สอบทานและให้ความเห็นเกี,ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั,น ในเรื,องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับ
นโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัฯ รวมทั(งมีกระบวนการนาํมาตรการไปสู่การปฏิบติัจริงที,มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
 8.พิจารณาคดัเลือกเสนอแต่งตั(งและเสนอค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจาํปี 256L เพื,อนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้
ขออนุมติัจากที,ประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2563  ซึ, งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระและความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนแลว้ เห็นควรเสนอแต่งตั(ง โดยมีนายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชี ทะเบียนเลขที,  3495 หรือนายอธิพงศ ์
อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 3500 หรือนางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที, 5946 หรือนางสาวปณิตา โชติ
แสงมณีกุล ผูส้อบบญัชีทะเบยีนเลขที, 9575 แห่งบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2563 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าในรอบปี 2563 บริษทัฯมีระบบการกาํกบัดูแลกิจการและการควบคุมภายในที,
เหมาะสม การจดัทาํรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที,เป็นสาระสาํคญัครบถว้น ถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปตามกฎหมายและขอ้กาํหนดที,เกี,ยวขอ้ง มีการบริหารความเสี,ยงที,เพยีงพอ มีการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ขอ้กาํหนด และข้อผูกพนัต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที,เกี,ยวโยงกนัอย่างถูกตอ้งและมีการปฏิบติังานที,สอดคลอ้งกบัระบบการ
กาํกบัดูแลกิจการที,ดีอยา่งเพียงพอ ไม่พบรายการผิดพลาดที,มีสาระสาํคญัที,จะกระทบฐานะการเงินของบริษทัฯ รวมทั(งมีการพฒันา
ปรับปรุงระบบงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเนื,อง 
 
 
           นายนพดล  ธีระบุตรวงศก์ุล 
           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 

 

       

       

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 151 
 

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 

เรียน  ผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงินของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  ซึ,งไดจ้ดัทาํขึ(น
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน โดยไดมี้การพิจารณาเลือกใชน้โยบายบญัชีที,เหมาะสมและถือปฏิบติัอย่างสมํ,าเสมอ และใช้ดุลย
พินิจอยา่งระมดัระวงัรอบคอบ การรายงานที,สมเหตุผลในการจดัทาํงบการเงิน ตลอดจนให้มีการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามรายงานของผูส้อบบญัชีเพื,อประโยชน์ต่อผูถื้อหุ้นและนกัลงทุนทั,วไป 

 คณะกรรมการบริษทั ได้จดัให้มีการกํากับดูแลกิจการที,ดีและดาํรงรักษาไวซึ้, งระบบการบริหารความเสี,ยงและการ
ควบคุมภายในที,มีประสิทธิภาพ เพื,อให้มั,นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบนัทึกข้อมูลทางบญัชีมีความถูกต้อง ครบถว้น และเพียง
พอที,จะดาํรงรักษาไวซึ้, งทรัพยสิ์นของบริษทั ตลอดจนป้องกนัมิให้เกิดการทุจริต หรือการดาํเนินการในรายการที,ผิดปกติอย่างมี
นัยสาํคญั และแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบซึ, งประกอบดว้ยกรรมการอิสระ เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ เกี,ยวกบัคุณภาพของรายงาน
ทางการเงินและระบบควบคุมภายใน และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ เกี,ยวกับเรื, องนี( ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 คณะกรรมการบริษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษทัสามารถให้ความ
เชื,อมั,นอยา่งมีเหตุผลต่อความเชื,อถือไดข้องงบการเงินรวมของบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย  สาํหรับงบการเงิน
สิ(นสุดวนัที, LN ธนัวาคม PRSL  ซึ, งผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีตามที,ได้
แสดงไวใ้นรายงานประจาํปีนี( แลว้ 
 

 
รศ.ดร. เอกจิตต ์จึงเจริญ         นายบญุชยั สุวรรณวุฒิวฒัน์ 

                              ประธานกรรมการ             ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอ ผูถื้อหุน้และคณะกรรมการบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และ ของ
เฉพาะบริษทั ผลธัญญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ซึ, งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ ณ วนัที, 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการ
เปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี,ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบ
กระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับปีสิ(นสุดวนัเดียวกนัและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีที,สาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้นี(  แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) ตามลาํดบั ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 ผลการดาํเนินงานรวมและผลการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สําหรับ
ปีสิ(นสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามที,ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทฯ ตามข้อกําหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้
ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื,น ๆ ซึ, งเป็นไปตามข้อกาํหนดเหล่านี(  ข้าพเจา้เชื,อว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที,
ขา้พเจา้ไดรั้บเพยีงพอและเหมาะสมเพื,อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เรืองสําคัญในการตรวจสอบ 

เรื,องสาํคญัในการตรวจสอบคือเรื,องต่าง ๆ ที,มีนยัสาํคญัที,สุด ตามดุลยพินิจเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับปีปัจจุบนั ข้าพเจ้าไดน้ําเรื, องเหล่านี( มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั(งนี(  ข้าพเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากสาํหรับเรื,องเหล่านี(  
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ค่าเผื�อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ  

ความเสี�ยง 

ตามที,ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 8 ณ วนัที, 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษทัมีสินค้าสาํเร็จรูปเป็นจาํนวนเงิน 
171.25 ลา้นบาท ขา้พเจา้ให้ความสาํคญักบัการพิจารณาค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือเนื,องจากผูบ้ริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่าง
มากในการพจิารณาจาํนวนค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือที,เหมาะสมสาํหรับสินคา้ลา้สมยั และสินคา้ที,คา้งนาน  

วิธีการตอบสนองความเสี�ยงโดยผู้สอบบญัชี 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินเกี,ยวกบัความเหมาะสมของสมมติฐานที,ผูบ้ริหารใชใ้นการคาํนวณค่าเผื,อการลดมูลค่าสินคา้โดย 
- เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ตรวจนบัสินคา้คงเหลือประจาํปีเพื,อระบุสินคา้ที,เคลื,อนไหวชา้และลา้สมยั 
- ทดสอบรายงานสินคา้คงเหลือคา้งนาน 
- วิเคราะห์ปริมาณสินคา้ที,คงเหลือและการเคลื,อนไหวของสินคา้ เพื,อระบุสินคา้ที,คา้งนานหรือสินคา้ที,ไม่มีการเคลื,อนไหว 
- พิจารณาความเหมาะสมของการตั(งค่าเผื,อการลดมูลค่าของสินคา้ 

ข้อมูลอืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอื,น ขอ้มูลอื,นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ,งรวมอยู่ในรายงานประจาํปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีที,อยูใ่นรายงานประจาํปีนั(น ซึ, งคาดว่ารายงานประจาํปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้
ภายหลงัวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีนี(  

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื,นและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื,อมั,นต่อขอ้มูลอื,น 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที,เกี,ยวเนื,องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื,นมีความขัดแยง้ที,มี
สาระสําคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ที,ไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่า 
ขอ้มูลอื,นมีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ 

เมื,อขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะสื,อสาร
เรื,องดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลเพื,อใหผู้มี้หนา้ที,กาํกบัดูแลดาํเนินการแกไ้ขขอ้มูลที,แสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริง 
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีในการกํากบัดูแลต่องบการเงนิ 
ผูบ้ริหารมีหน้าที,รับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่านี( โดยถูกตอ้งตามที,ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
และรับผดิชอบเกี,ยวกบัการควบคุมภายในที,ผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื,อให้สามารถจดัทาํงบการเงินที,ปราศจากการแสดงขอ้มูลที,
ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือขอ้ผดิพลาด  

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั ในการดาํเนินงานต่อเนื,อง เปิดเผยเรื,องที,
เกี,ยวกบัการดาํเนินงานต่อเนื,อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสําหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องเวน้แต่ผูบ้ริหารมี
ความตั(งใจที,จะเลิกกลุ่มบริษทั หรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถดาํเนินงานต่อเนื,องต่อไปได ้ 

ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลมีหน้าที,ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั  

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื,อให้ไดค้วามเชื,อมั,นอยา่งสมเหตุสมผลว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสําคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซึ, งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื,อมั,นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื,อมั,นในระดบัสูงแต่
ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนั
เป็นสาระสําคญัที,มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที,ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคญัเมื,อ
คาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที,ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่านี(   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี,ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

- ระบุและประเมินความเสี,ยงจากการแสดงขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื,อตอบสนองต่อ
ความเสี,ยงเหล่านั(น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที,เพียงพอและเหมาะสมเพื,อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเสี,ยงที,ไม่พบขอ้มูลที,ขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซึ,งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี,ยงที,
เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื,องจากการทุจริตอาจเกี,ยวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั(งใจละเวน้การ
แสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที,ไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที,เกี,ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื,อออกแบบวิธีการตรวจสอบที,เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื,อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที,ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและการ
เปิดเผยขอ้มูลที,เกี,ยวขอ้งซึ,งจดัทาํขึ(นโดยผูบ้ริหาร 

- สรุปเกี,ยวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับการดาํเนินงานต่อเนื,องของผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีที,ไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที,มีสาระสําคญัที,เกี,ยวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที,อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้
สงสัยอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนื,องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่
แน่นอนที,มีสาระสาํคญั  ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูล
ในงบการเงินที,เกี,ยวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี,ยนแปลงไป ขอ้สรุปของ
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ขา้พเจา้ขึ(นอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีที,ไดรั้บจนถึงวนัที,ในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตามเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเนื,อง 

- ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเนื(อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินรวมและ งบ
การเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที,ทาํให้มีการนาํเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที,ควรหรือไม่ 

- ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีที,เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี,ยวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มบริษทั เพื,อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการกาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล 
และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทัขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดสื้,อสารกบัผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแลในเรื,องต่าง ๆ ที,สําคญั ซึ, งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที,ได้
วางแผนไว ้ประเดน็ที,มีนยัสาํคญัที,พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที,มีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ที,ในการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณที,เกี,ยวขอ้งกบัความเป็นอิสระ
และได้สื, อสารกับผู ้มีหน้าที,ในการกํากับดูแลเกี, ยวกับความสัมพันธ์ทั( งหมดตลอดจนเรื, องอื,นซึ, งข้าพเจ้าเชื,อว่ามีเหตุผลที,
บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที,ขา้พเจา้ใช้เพื,อป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ขาดความ
เป็นอิสระ 

จากเรื,องที,สื,อสารกบัผูมี้หน้าที,ในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื,องต่าง ๆ ที,มีนยัสําคญัมากที,สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในปีปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเรื,องสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเรื,องเหล่านี( ในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี,ยวกบัเรื,องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที,ยากที,จะเกิดขึ(น 
ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื,อสารเรื, องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทาํดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื,อสารดงักล่าว 

 

 
(นางสาวปณิตา โชติแสงมณีกุล) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9575 
บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
กรุงเทพฯ วนัที, 18 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
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