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9. การกาํกบัดูแลกจิการ 

การกาํกบัดูแลการปฏิบัติตามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการ 

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

การดาํเนินงานนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการที ด ี

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

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

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

 

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

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

การตดิตามการปฏิบัตติามนโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

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

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

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

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

� บริษทั ไดรั้บการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต เมื,อวนัที, 14 

ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต 

� นอกจากนี(  บริษทัยงัไดร่้วมแบ่งปันประสบการณ์พฒันาและการปฏิบติัดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที,ดี แก่คณะ

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

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

หมวดที  1.  สิทธิของผู้ถือหุ้น (The Rights of Shareholders) 

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

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

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

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

  ก่อนวนัประชุม 

  บริษทั จัดเตรียมเอกสารการประชุมที,มีขอ้มูลครบถว้นในสาระสําคญัสําหรับประกอบการพิจารณาออกเสียง
ลงคะแนนของผูถื้อหุน้ โดยเผยแพร่ขอ้มูลใหผู้ถื้อหุน้ทราบล่วงหนา้ผา่นระบบการรายงานสารสนเทศ ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย และหนา้เวบ็ไซตข์องบริษทั   

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

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

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

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

5. การเตรียมมอบฉันทะในกรณีที,ผูถื้อหุ้นไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษทั เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้น
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษทัหรือบุคคลใดๆ ที,ผูถื้อหุ้นมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้
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หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ที,ไดจ้ดัส่งไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  ทั(งนี(  ผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนงัสือมอบ
ฉันทะทั(ง 3 แบบ (แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.) ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต์ของบริษทัได ้ และบริษทัไดจ้ัดให้มีอากรแสตมป์ไว้
บริการผูถื้อหุน้สาํหรับปิดหนงัสือมอบฉนัทะในวนัประชุมอีกดว้ย  

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

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

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

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

 
 วนัประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

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

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

ภายหลงัที,เปิดประชุมแลว้ไดเ้ขา้ร่วมประชุมและให้มีสิทธิในการลงมติวาระใดๆ ณ ขณะที,ไดเ้ขา้ร่วมประชุม (ยงัไม่ไดล้ง
มติ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 หลงัการประชุมผู้ถือหุ้น 

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

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

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

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

การเยี ยมชมกจิการและให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน 

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

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

 

หมวดที  2  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทยีมกนั (The Equitable Treatment of Shareholders) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

� พนักงาน:  บริษทัใหค้วามสาํคญักบัพนกังานโดยถือวา่เป็นทรัพยากรที,มีค่า สนบัสนุนการพฒันาบุคลการให้มี
ความรู้ความสามารถและมีศยัภาพในการแข่งขนั  มีคุณภาพชีวติการทาํงานทดัเทียมบริษทัชั(นนาํ มีความสุขในการ



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

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

� คู่แข่งทางการค้า:  บริษทั ปฏิบติัตามกรอบการแข่งขนัทางการคา้ที,สุจริต โดยยึดมั,นในการดาํเนินธุรกิจดว้ย
ความเป็นธรรมภายใตก้รอบของกฎหมายเกี,ยวกบัหลกัปฏิบติัการแข่งขนัทางการคา้ ไม่ละเมิดความลบัหรือล่วงรู้
ความลบัทางการคา้ของคู่คา้ดว้ยวิธีฉ้อฉล โดยปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัที,กาํหนดไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ
อยา่งเคร่งครัด โดยในปีที,ผา่นมาบริษทัไม่มีขอ้พิพาทใดๆ ในเรื,องที,เกี,ยวกบัคู่แข่งทางการคา้ โดยบริษทัไดก้าํหนด
นโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที,มีต่อคู่แข่งทางการคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผยบน
เวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
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� เจ้าหนีW:  บริษทั รักษาคาํมั,นสัญญาและปฏิบติัตามเงื,อนไขขอ้กาํหนดของสัญญาและหน้าที,ที,พึงมีต่อเจา้หนี(
อยา่งเคร่งครัด ทั(งเจา้หนี(ทางธุรกิจ เจา้หนี(สถาบนัการเงิน และไม่ใชว้ธีิการที,ทุจริต ปกปิดขอ้มูลหรือขอ้เท็จจริงอนั
จะทําให้เจ้าหนี( เกิดความเสียหาย นอกจากนี(  บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆของเจ้าหนี(  เพื,อสร้าง
ความสัมพนัธ์ที,ดีกบัเจา้หนี(  หลีกเลี,ยงสถานการณ์ที,อาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  โดยบริษทัได้
กาํหนดนโยบายการปฏิบติัและความรับผิดชอบที,มีต่อเจา้หนี(การคา้  แสดงไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจและไดเ้ปิดเผย
บนเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.pdgth.com) 
 

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

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

 

หมวดที  4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

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

 

 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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 1. ช่องทางการสื อสารและเผยแพร่ข้อมูลของบริษัท 
 คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้ช่องการการสื,อสารและเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั เพื,อใหผู้ถื้อหุน้ นกัลงทุน และผูมี้
ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย สามารถเขา้ถึงขอ้มูลของบริษทัไดอ้ยา่งสะดวกทั,วถึงและเท่าเทียมกนั โดยผา่นช่องทางต่างๆ เช่น 

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

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

 1.2 เปิดเผยข้อมูลผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผ่านทางเว็บไซต์

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

 1.3 หน่วยงานนักลงทุนสัมพนัธ์ 
 บริษทัจดัให้มีหน่วยงานนกัลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relation) เพื,อเป็นตวัแทนของบริษทัในการติดต่อสื,อสาร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที,เป็นประโยชน์แก่ผูถื้อหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลกัทรัพย ์  และผู ้      
ที,สนใจทั,วไปใหไ้ดรั้บขอ้มูลข่าวสารของบริษทัอยา่งทนัเหตุการณ์ รวมถึงการอาํนวยความสะดวกในการติดต่อขอรับขอ้มูล
ของบริษทั การติดต่อขอเยี,ยมชมกิจการและพบผูบ้ริหาร หรือ ตอบขอ้สงสัยต่าง ๆ เกี,ยวกบัการดาํเนินงานของบริษทั ทั(งนี(   



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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ผูล้งทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์ของบริษทัไดท้าง Email : ir@pdgth.com หรือ โทรศพัท ์0-2791 0111 ต่อ 
206 หรือผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั 

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

 2. การเปิดเผยข้อมูลเกี ยวกบัคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

 3. การรายงานการปฏิบัตหิน้าที คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

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

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

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

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

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

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

• กาํหนดนโยบายการกาํกบัดูแลและการใชข้อ้มูลภายในไวใ้นอาํนาจดาํเนินการ และขอ้บงัคบัพนกังานอยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยมีบทกาํหนดโทษชดัเจน กรณีที,ผูบ้ริหารหรือพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปเปิดเผย
ต่อสาธารณะ หรือนาํไปใชป้ระโยชน์ส่วนตน 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 83 

 

• กาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัเรื,องความขดัแยง้ทางผลประโยชน์   และการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนั/
รายการระหว่างกัน เพื,อการพิจารณาความเหมาะสม ในการทํารายการที,ต้องผ่านการกลั,นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ   และดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ประจาํทุกปี ภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี หรือหากมีในระหวา่งปีใหร้ายงานเป็นกรณี (เพิ,มเติม) 
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   5. การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

เชื�อถือ หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท อันเป็นเหตุให้บริษัท ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ” พนกังานผูท้าํผิด
จะไดรั้บโทษรุนแรงถึงขั(นไล่ออก 
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ทั(งนี(  ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทั (website: http://www.pdgth.com/ir_index.php/การกาํกบัดูแลกิจการที,ดี/
นโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ/นโยบายการดูแลการใชข้อ้มูลภายใน) 

     6. การแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมดิ 

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

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

* คณะกรรมการตรวจสอบ ผา่น ผูอ้าํนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน  

ช่องทาง ไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ 

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

 

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

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

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

โดยมีเลขานุการบริษัท เป็นผู ้รับผิดชอบในการรับเอกสารที, ส่งถึงคณะกรรมการและดําเนินการส่งให้
คณะกรรมการชุดยอ่ยหรือกรรมการที,เกี,ยวขอ้ง ดาํเนินการสอบสวนขอ้เท็จจริงและสรุปขอ้เสนอแนะและประเด็นต่างๆ (ถา้
มี) เพื,อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ ยกเวน้เป็นเอกสารที, ส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบซึ, งจะถูกจัดส่งไปยงั
คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง ซึ,งเป็นไปตามแนวทางปฏิบติัเพื,อป้องกนัและต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั,นของบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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ทั(งนี(  บริษทัไดมี้การติดตามรายงานการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียนผ่านช่องทางที,กาํหนด โดยในปี 2559 ไม่มี
เหตุการณ์  บ่งชี( เรื,องการทุจริตคอร์รัปชั,น จากรายงานการสอบทานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 
      7.   การเปิดเผยข้อมูลโครงการลงทุนที สําคญั  
   บริษัท เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที,สําคัญผ่านระบบการรายงานสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ตาม
หลกัเกณฑ์การเปิดเผยขอ้มูลอย่างโปร่งใส และทนัเหตุการณ์  มีสาระสําคญัในการประชุมคณะกรรมการบริษทั ครั( งที,  
12/2559  เมื,อวนัที, 19  ธนัวาคม 2559  มีมติอนุมติัแต่งตั(งกรรมการ พลเอก ชยัวฒัน์ สทอ้นดี ไปดาํรงตาํแหน่ง กรรมการของ
บริษทัยอ่ย “ผล วอเตอร์” และเป็นประธานกรรมการบริษทัยอ่ย แทนนายชวลิต หวงัธาํรง ซึ, งยงัคงดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
บริษทัยอ่ย เช่นเดิม เพื,อใชป้ระสบการณ์ ความรู้ความสามารถของกรรมการใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่องคก์ร 

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

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

กิจกรรม จาํนวนครั( ง 

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

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

1 ครั( ง  

(เดือนกรกฎาคม) 

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

4 ครั( ง 

• ผูบ้ริหารระดบัสูงใหส้มัภาษณ์ภาพรวมการดาํเนินธุรกิจของบริษทั และแนวโนม้ในอนาคตผา่นสื,อออนไลน ์ 1 ครั( ง 

• พบนกัวิเคราะห์  1 ครั( ง 

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

อยา่งสมํ,าเสมอ 

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

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

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

หมวดที  5. ความรับผดิชอบของคณะกรรมการ โครงสร้าง และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

 5.1 โครงสร้างคณะกรรมการ 

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

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

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

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

5.2  คณะกรรมการชุดย่อย 

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

5.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

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

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

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุม 6 ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบทุกครั( ง 

5.2.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

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

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

ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั( ง กรรมการทุกคนเขา้ประชุมครบ
ทุกครั( ง 

 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี ยง 

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

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

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

5.3 การแบ่งแยกบทบาทหน้าที ระหว่างคณะกรรมการบริษัทกบัฝ่ายจดัการ 

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

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

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

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

5.5 การประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

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

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

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

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

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

   การประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มกีรรมการที เป็นผู้บริหารเข้าร่วมประชุม 

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

 บทบาทหน้าที ประธานกรรมการ 

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

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

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

สาระสาํคญั 
8. การออกเสียงลงมติใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก  ถา้มีการลงคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานที,ประชุมออกเสียง

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

บริษทัเป็นผูรั้บมอบหมายเป็นการเฉพาะเรื,อง 
10. อื,นๆ (ถา้มี) 

 
 5.6 เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท 

   เลขานุการบริษัท 

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

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

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

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

ผูถื้อหุน้ 
• ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานที,กาํกบัดูแล เช่น สาํนกังานฯ ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ดูแลการเปิดเผยขอ้มูล

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

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

 

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

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

 5.7 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานและการพฒันาความรู้ 

  5.7.1 การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของกรรมการ 

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

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

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

5.7.2  การประเมนิผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการชุดย่อย 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัทาํประเมินผลการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี โดยใชแ้บบประเมินตนเองทั(งคณะ 
ตามแบบประเมินคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ซึ, งแบ่งเป็น 2 
ส่วน  

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

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

 โดยได้จัดทาํรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแสดงควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีเพื,อเสนอต่อผูถื้อหุ้น
ประจาํปีไวใ้นหวัขอ้ “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

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

คณะกรรมการบริหารความเสี,ยง 

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

5.7.3 การประเมนิผลประธานเจ้าหน้าที บริหารและผู้บริหารระดบัสูง 

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

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

 
5.8 การปฐมนิเทศกรรมการใหม่ 

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

 
5.9 การพฒันาความรู้กรรมการและเลขานุการบริษัท 

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

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

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

ลาํดบั ชื อ หลกัสูตรการอบรม IOD 

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

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

3. 
 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
  

กรรมการ  
ประธานเจา้หนา้ที,บริหาร 

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

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

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

ลาํดบั ชื อ ชื อหลกัสูตรการสัมมนา 

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

2. 
 
 

นายนพดล ธีระบุตรวงศก์ุล 
  
  

กรรมการอิสระ 
  
  

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

3. 
 

นายธีรเดช จารุตั(งตรง 
  

กรรมการ 
  

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

4. 
 
 

นายบุญชยั สุวรรณวฒิุวฒัน์ 
  
  

กรรมการ  
ป ร ะ ธ า น
เจา้หนา้ที,บริหาร 
  

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

5. 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวเสาวภา ชูรุจิพร  
  
  
  
  
  
  
  

เ ล ข า นุ ก า ร
บริษทั  
  
  
  
  
  
  
  

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

ลาํดบั ชื อ ชื อหลกัสูตรการสัมมนา 

1. 
  
  
  

นายพรศกัดิ�  ชุนหจินดา 
  
  
  

กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูอ้าํนวยการอาวุโส 
ฝ่ายบญัชีและการเงิน  
  

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

2. 
  

นส.ประไพพิศ วิริยะบุบผา 
  

ผูอ้าํนวยการอาวโุส 
ฝ่ายปฏิบติัการ 
  

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

3. 
  
  

นายปโยธร มุง้ทอง 
  
  

ผู ้อาํนวยการอาวุโส
ฝ่ายขาย      
  
  

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

4. 
  
  

นส.กมลภพพรรณ พวัพนัธ์สกุล 
  
  

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
  
  

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

5. นายธนัยา หวงัธาํรง 
 

ผูอ้าํนวยการ 
ฝ่ายการตลาด 

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

6. 
  
  

 หลกัสูตรภายในองคก์ร 
  

ผูบ้ริหารและ 
ระดบัผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน 
ผูบ้ริหารและ
พนกังานทุกคน 

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

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

1) บริษทั มีระบบการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรหรือพนกังานที,จะเขา้มารับหนา้ที,และความรับผิดชอบใน
ตาํแหน่งงานบริหารที,สาํคญัในทุกระดบัอยา่งเหมาะสม 

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

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

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

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

  5.12 การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อย 

 บริษทั ในฐานะเป็นบริษทัใหญ่และเป็นผูมี้อาํนาจควบคุมกิจการตามสดัส่วนการถือหุน้ คณะกรรมการบริษทัได้
มีการกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษทัยอ่ยหรือบริษทัร่วม เพื,อดูแลรักษาผลประโยชน์เงินลงทุนของบริษทั ดงันี(  

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

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

ตน้ 
5. จดัใหมี้การตรวจสอบโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในตามแนวทางปฏิบติัของบริษทัใหญ่ เพื,อให้มั,นใจวา่มี

การควบคุมภายในที,เพียงพอ การปฏิบติัตามกฎหมายและกฎระเบียบที,เกี,ยวขอ้งอยา่งเคร่งครัด 

 

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

นโยบายการกาํกบัดูแลกจิการ 

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

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

1. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการ
อิสระมากกว่ากึ, งหนึ, งถ้าประธานกรรมการ
บริษทัไม่เป็นกรรมการอิสระ 

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

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

3. คณะกรรมการควรกาํหนดจาํนวนวาระที,ดาํรง
ตาํแหน่งติดต่อกันไดน้านที,สุดของกรรมการ
และกรรมการชุดยอ่ย 

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

4. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด 
     ค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระทั(งคณะ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีจาํนวน 3 ท่าน มีกรรมการ
อิสระอย่างน้อย 2 ท่าน โดยประธานกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

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

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

6. การประเมินตนเองกรรมการเป็นรายบุคคล คณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นการปฏิบติังานขององคค์ณะ จึงยงัไม่มีการ
ประเมินรายบุคคล 

   

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

   จรรยาบรรณธุรกจิ 

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

 โดยสรุปสาระสาํคญัแนวทางปฏิบติั ดงันี(  

1. จริยธรรมธุรกจิ 
คณะกรรมการบริษทัยดึถือจริยธรรม ความซื,อสัตย ์และความมีคุณธรรม เป็นหลกัในการดาํเนินธุรกิจที,ถูกตอ้ง

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

 
2. จรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกจิ 

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

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

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

5. จรรยาบรรณว่าด้วยความรับผดิชอบต่อด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และอาชีวอนามยั 
บริษทั ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารจดัการดา้นคุณภาพ ความปลอดภยั และอาชีวอนามยัในการปฏิบติังาน ดว้ย

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

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

7. จรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน 

7.1 จรรยาบรรณกรรมการบริษัท 
กรรมการบริษทั พึงมีแนวทางในการปฏิบติัตน เพื,อใหเ้ป็นไปตามหลกัจริยธรรมทางธุรกิจของบริษทั กรรมการ

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

7.2 จรรยาบรรณของผู้บริหารและพนักงาน 
จรรยาบรรณในการปฏิบติัตนของพนกังาน เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบติัควบคู่ไปกบัขอ้บงัคบัการทาํงาน 

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

8. นโยบายและข้อพงึปฏบิัต ิ

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

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

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

 -  การใช้ข้อมูลภายใน และการรักษาข้อมูลอนัเป็นความลบั 
คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดมาตรการการป้องกนัการใชข้อ้มูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  ของ

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

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

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

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

 -  การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบตัต่ิอแรงงานอย่างเป็นธรรม 

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

 -  การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง 

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

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

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

9. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั น 

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

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

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

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

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

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

แก่ผูข้ายหรือผูใ้หบ้ริการ  
7 การตรวจสอบทางบญัชีและการจดัเก็บรักษาขอ้มูล: มีกระบวนการตรวจสอบรายการทางบญัชี และอนุมติั

อยา่งเหมาะสม และตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี นโยบายการบญัชี และกฎระเบียบต่างๆ ของทางการ
ที,เกี,ยวขอ้ง 

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

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

 การดาํเนินการเพื,อป้องกนัการมีส่วนเกี,ยวขอ้งกบัการทุจริตคอร์รัปชั,น มีดงันี(  

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

3. บริษทั จดัใหก้ารรายงานและตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชั,นเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื,อพิจารณา และ         
ใหค้วามเห็นผา่นทางคณะกรรมการตรวจสอบ 

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

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

 
ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ และการบริหารความเสี ยง   

 ระบบการควบคุมภายใน  

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

การตรวจสอบภายใน   

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

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

 

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

 

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

 

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

 การบริหารความเสี ยง 
คณะกรรมการบริษทั ไดใ้หค้วามสาํคญักบัการบริหารความเสี,ยงอยา่งเป็นระบบถือเป็นส่วนหนึ,งของการกาํกบั

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

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

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

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

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

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

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

7. ทาํการทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเสี,ยงที,สอดคลอ้งเหมาะสม และไม่มีการเปลี,ยนแปลงใดๆ 

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

ความรับผดิชอบรายงานทางการเงนิของคณะกรรมการ 

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

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

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



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 112 

 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

การแต่งตัWงผู้สอบบัญชี 

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

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee) 

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

   
ค่าบริการอื นๆ (Non Audit Fee) 

ในปี 2559 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื,นๆ ที,มิใช่การสอบบญัชี 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท                                                          
หน่วย : บาท 

                              ค่าสอบบญัชี ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 
1.บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
2.บริษทัยอ่ย “บจก.พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง” 
3.บริษทัยอ่ย “บจก.ผล พาลาเดียม”  
4. บริษทัยอ่ย “บจก. ผลธญัญะ (แคมโบเดีย)” 
5. บริษทัยอ่ย “บจก. ผล วอเตอร์” 
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ค่าบริการอื,นๆ  - - - 
รวมค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีของบริษทั 1,270,000 1,135,000 985,000 
 

 


