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ส่วนที ่1 

การประกอบธุรกจิ 

1.  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

 เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จาํกดั ไดรั้บการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทั ดว้ยทุน

จดทะเบียน 180 ลา้นบาท  โดยบุคคลในตระกูลวงษเ์จริญสิน Pan oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตัถุประสงค์

เพ่ือประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนงัครบวงจร คือเร่ิมตั้งแต่นาํหนงัววัดิบหมกัเกลือ   นาํมาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตท่ีตอ้ง

อาศยัทกัษะความชาํนาญและประสบการณ์ เพ่ือให้ไดห้นงัฟอกสาํเร็จรูปท่ีมีคุณภาพสูง  ซ่ึงเป็นวตัถุดิบท่ีสาํคญัในการผลิต

รองเทา้หนงั กระเป๋าหนงั และผลิตภณัฑเ์คร่ืองหนงัทุกประเภท ท่ีใชห้นงัแทเ้ป็นส่วนประกอบ  เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม พ.ศ. 

2537 บริษทัฯ ไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้เป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเม่ือวนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 

2537 ไดแ้ปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจาํกดั โดยเปล่ียนช่ือเป็น “บริษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จาํกดั (มหาชน)” และเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนเป็น 264 ลา้นบาท ในปัจจุบนัไดมี้การแกไ้ขช่ือบริษทัเป็น “บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)” 

 ในปี พ.ศ. 2544 บริษทัฯ ไดข้ยายการทาํธุรกิจโดยไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่าย คือ ธุรกิจโรงงาน

ฟอกหนงั และ โรงงานผลิตรองเทา้ ในประเทศจีน เปิดโรงงานฟอกหนงัท่ีเมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริษทั ซีพีแอล 

อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั เพ่ือรองรับคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้ในประเทศจีน แต่เน่ืองจากประสบปัญหาดา้นการบริหารจดัการและ

กฏหมายทอ้งถ่ิน ทาํใหไ้ม่สามารถดาํเนินกิจการได ้ปัจจุบนัไดมี้การขายธุรกิจใหก้บัทางผูซ้ื้อกิจการรายใหม่ในประเทศจีน 

 ในปี พ.ศ. 2558  บริษทัฯ ร่วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทัอินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 

จาํกดั ซ่ึงจะดาํเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพ่ือนาํเขา้และจาํหน่ายหนงัสตัวทุ์กประเภท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อย

ละ 40  ของทุนจดทะเบียน เน่ืองจากบริษทัฯไดเ้ลง็เห็นช่องทางการทาํธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนงัและเป็นการลดขอ้จาํกดั

ในเร่ืองของเกรดหนงัท่ีจะนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต ปัจจุบนับริษทัฯไดมี้การเปล่ียนแปลงรูปแบบทางธุรกิจโดยเนน้หนกั

ไปท่ีการใหบ้ริการท่ีเก่ียวกบัการจดัการหนงัฟอกสาํเร็จรูป 

 ในปี 2560 บริษทัฯ ไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั รวมทั้งการเขา้ลงนามใน

สญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้กบัธุรกิจของบริษทัฯ เพ่ือปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษทัภายใตก้ระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ

บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั  

 ในปี 2561 ทางบริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1. กลุ่มธุรกิจผลิต

และจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูป 2. กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงั 3. กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

 1.1 วสัิยทศัน์และพนัธกจิ   

       วสัิยทศัน์ 

บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการฟอกหนงัชั้นนาํ รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัของโลก ดว้ย

ศกัยภาพการบริหารและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ, การจดัส่งสินคา้ตรงต่อเวลา,สร้างมิตรภาพและความไวใ้จให้กบัลูกคา้

และใหค้วามสาํคญักบัส่ิงแวดลอ้ม โดยมีวสิยัทศัน์ ดงัน้ี  

“ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม  เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  

ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ  

”Innovative Solutions to your Sustainable Growth 

 Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 
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 พนัธกจิ 

• พฒันาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เพ่ือกา้วไปสู่ความเป็นผูน้าํในภูมิภาค

เอเชีย 

• สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจท่ีช่วยสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั 

• จดัสรรผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพนัธสัญญา การมีความ

น่าเช่ือถือและความยดืหยุน่ต่อลูกคา้ 

• ดาํเนินธุรกิจอยา่งมีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

• สร้างคุณค่าอยา่งย ัง่ยนืใหก้บัผูถื้อหุน้ ลูกคา้ พนัธมิตรทางธุรกิจ พนกังาน ชุมชน และดาํรงตนเป็นพลเมืองท่ีดี

ของทุกประเทศท่ีเราดาํเนินธุรกิจ 

      วตัถุประสงค์และเป้าหมาย 

 สาํหรับการดาํเนินธุรกิจในปี 2561-2564 บริษทัฯไดติ้ดตามสถานการณ์และแนวโนม้เศรษฐกิจในประเทศไทยและ

เศรษฐกิจโลกอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือนาํมาวิเคราะห์สถานการณ์การใชห้นงั รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เพ่ือใชใ้นการวาง

แผนการดาํเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัในการสร้างความสมดุลใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการ

จดัซ้ือและปริมาณสาํรอง ดา้นการผลิตและคุณภาพ และดา้นการขาย และมีการกาํหนดเป้าหมาย ดงัน้ี 

• ดา้นการจดัซ้ือและปริมาณสาํรอง: บริษทัฯมีเป้าหมายในการรักษาระดบัปริมาณหนงัก่ึงสาํเร็จรูปในปริมาณ

ตํ่า เน่ืองจากปัจจุบันบริษทัฯสามารถซ้ือหนังผ่านทางบริษทัร่วม ทาํให้ระยะเวลาลดลง รวมถึงบริษทัฯ

สามารถจดัหาลกัษณะหนงัไดต้รงกบัความของลูกคา้ไดด้ว้ย แต่อยา่งไรก็ตามบริษทัฯยงัคงวางแผนในการซ้ือ

หนงัก่ึงสาํเร็จรูปจากทางต่างประเทศบางส่วน เพ่ือไม่ใหเ้ป็นการผกูขาดกบัคูค่า้เพียงรายเดียว ส่วนของรองเทา้

นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั บริษทัฯไดมี้การกาํหนดสินคา้คงเหลือขั้นตํ่าเพ่ือจะใชเ้ป็นตวักาํหนดการสัง่ซ้ือของ 

• ดา้นการผลิตและคุณภาพ: จากแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯในปัจจุบนั โดยเนน้ในเร่ืองระดบัการผลิตและ

กลยุทธ์เพ่ือการเติบโตในอนาคต ทาํให้บริษทัฯ พิจารณาท่ีจะปรับเพิ่มกาํลงัการผลิตจาก 24 ลา้นตารางฟุต 

เป็น 27 ลา้นตารางฟตุ อยา่งไรก็ตามในปี 2564 บริษทัฯคาดวา่จะมีกาํลงัการผลิตท่ีประมาณ 30 ลา้นตารางฟุต 

ทั้งน้ี เพ่ือใหป้รับปรุงระบบการดาํเนินงานเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงรวมถึงการปรับปรุงเคร่ืองจกัรใน

จุดต่างๆ อนัจะนาํมาซ่ึงการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืและมัน่คงขององคก์ร ส่วนของรองเทา้นิรภยัไดมี้การคาดการณ์

ว่าจะสามารถผลิตไดใ้นระดบั 600,000 –  800,000 คู่ต่อปี ดว้ยโอกาสทางการตลาดท่ีเติบโตอย่างมากใน

ภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงจะเป็นอีกหน่ึงจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหลักของโลก จากการขยายฐานลูกค้าไปยงั

ต่างประเทศ ทางบริษทัฯคาดหวงัวา่จะทาํใหก้ารขายอุปกรณ์นิรภยัต่างๆนั้นจะไดอ้านิสงส์จากการขยายตลาด

ในคร้ังน้ีดว้ย 

• ดา้นการขาย: บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีจะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้จาก

ประเทศจีนท่ีมีปริมาณการใชห้นงัมาก อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ยงัคงเนน้กลุ่มลูกคา้ Brand โดยคาดหมายวา่จะ

สามารถเพ่ิมยอดขายตามแนวโน้มเศรษฐกิจท่ีดีข้ึน ในส่วนของราคาขายนั้นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเพราะทาง

บริษทัฯ สามารถต่อรองราคากบัทางคู่คา้เพ่ือปรับราคาขายให้สอดคลอ้งกบัสภาวะราคาหนงัดิบในตลาดโลก

ได ้ในดา้นรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัต่างๆ ทางบริษทัฯไดมี้แผนการณ์ท่ีจะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ 

CLMV ซ่ึงบริษทัฯมุ่งหวงัท่ีจะเป็นผูน้าํอนัดบัหน่ึงในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ภายใน 5 ปี  และอยู่ใน

อนัดบั Top 5 ของอาเซียน 
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   กลยุทธ์ เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายดงักล่าว บริษทัฯ มีแผนการดาํเนินการเชิงกลยทุธ์ ดงัน้ี 

• เพ่ิมปริมาณแหล่งจดัหาหนังก่ึงสําเร็จรูปและขั้นตอนในการคดักรองหนัง เพ่ือท่ีจะไดห้นงัท่ีมีคุณภาพตาม

ความตอ้งการตรงตามคาํสัง่ซ้ือของลูกคา้  

• กลยทุธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพ่ิมอยา่งย ัง่ยืน ไดแ้ก่ การสร้างความเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และการบริหารผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสียทุกดา้นอยา่งสมดุล การดาํเนินงานอยา่งเป็นมิตรต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม บรรษทัภิบาล และ

การขยายการลงทุน โดยเนน้การลงทุนในธุรกิจท่ีมีความสาํคญัในเชิงกลยทุธ์  

• การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ ลดตน้ทุน เพ่ิมผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพฒันาขีดความสามารถของ

องคก์ร เน่ืองจากความสามารถขององคก์รเป็นปัจจยัสาํคญัอยา่งยิ่งต่อการนาํแผนกลยทุธ์ของบริษทัไปสู่การ

ดาํเนินการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพฒันาความสามารถขององคก์รในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 

o ดา้นการจดัหาเงินทุนและการบริหารความเส่ียงทางการเงิน บริษทัฯ ไดว้างแผนการจดัหาเงินทุนให้

สอดคลอ้งกบัแผนการลงทุน โดยคาํนึงถึงการบริหารการจดัหาเงินและการลงทุนใหส้ดัส่วนทางการ

เงินต่างๆ เช่น หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ท่ีเหมาะสม เพ่ือท่ีจะรักษาอนัดบัความน่าเช่ือถือให้อยูใ่น

ระดบัเดียวกบัสูง และบริหารความเส่ียงทางการเงินทั้งทางดา้นอตัราแลกเปล่ียน อตัราดอกเบ้ีย และ

สภาพคล่องของบริษทั ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพการบริหารเงินและบญัชีเพ่ือกา้วไปสู่ระดบัโลก 

o การเร่งพฒันาองคค์วามรู้ เทคโนโลยแีละความสามารถดา้นงานวจิยัพฒันาขององคก์รให้สอดคลอ้ง

กบัแผนการเติบโตของบริษทัฯ โดยจัดทาํแผนการพฒันาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพ่ือ

รองรับงานสาํคญัท่ีมีผลกระทบต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยทุธ์ และ ส่วนงานวิจยัและ

พฒันาเพ่ือเป็นแหล่งในการคน้ควา้วจิยัขององคก์ร   รวมถึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และ Enterprise Resource Planning (ERP) เพ่ือใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

o ดา้นการพฒันาระบบ กระบวนการทาํงาน และโครงสร้างองคก์รให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์และแผน

ธุรกิจท่ีจะมีการลงทุนและดาํเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจดัโครงสร้างและโมเดลสาํหรับการ

ดาํเนินธุรกิจในต่างประเทศ 

o ดา้นบริหารจดัการทรัพยากรบุคคลและการพฒันาองคก์รใหมี้ขีดความสามารถท่ีแข่งขนัไดใ้นระดบั

สากล โดยการเตรียมจดัหาบุคลากรใหเ้พียงพอ การพฒันาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้าํ 

รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบติังานกบัองคก์รอย่างต่อเน่ืองดว้ยการสร้างความผูกพนัของ

พนกังานท่ีมีต่อองคก์ร การกาํหนดโครงสร้างและรูปแบบการทาํงานขององคก์รให้เป็นมาตรฐาน

เดียวกนั เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจและเสริมสร้างศกัยภาพขององคก์รอยา่งย ัง่ยืน ตลอดจน

ปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมขององคก์รใหมี้ความสอดคลอ้งกบัค่านิยม ซ่ึงถือเป็นรากฐานท่ีสาํคญั

ต่อการพฒันาและเจริญเติบโตอยา่งมีประสิทธิภาพ  

o ดา้นการบริหารการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยตระหนกัถึง บทบาทขององคก์รต่อการตอบแทนต่อสงัคม 

ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใชท้รัพยากรธรรมชาติ

อย่างย ัง่ยืน และความปลอดภยั มัน่คง อาชีวอนามยั และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นองค์กรท่ีคาํนึงถึง

ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มดา้นการใชน้ํ้ า การปล่อยของเสีย และมลภาวะสู่อากาศ ดิน  ซ่ึงไดรั้บการ

ยอมรับและปกป้องจากทางสงัคมในทุกๆ พ้ืนท่ีปฏิบติัการ โดยใชม้าตรวดัผลการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน

ขององคก์รในระดบัสากล 



                                                                                                    

                                                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2561  

4 
 

 

1.2 การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีสํ่าคญั   

• เ ม่ือว ันท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2561 ได้มีมติอนุมัติการ

เปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท โดยการเพ่ิมจาํนวนหุน้สามญั จากเดิมจาํนวน  41,889,937 หุน้ เป็นจาํนวน 418,899,370 หุน้ บริษทั

ฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวแ้ละจาํนวนหุ้นสามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวง

พาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

• เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ี  

อนุมติัการจดัสรรกาํไรสะสมจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

เป็นจาํนวนไม่เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็นอตัราหุน้ปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่

เกิน 20,944,970 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสัดส่วนการจดัสรรหุ้นปันผล

ดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะตดัเศษหุน้ดงักล่าวท้ิง 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,3929,081 บาท อนุมติั

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิมจาํนวนเงิน 418,899,3700 บาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 

418,899,370 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.- บาท เป็นทุนจดทะเบียน จํานวนเงิน 439,844,340 บาท ซ่ึง

ประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

• ในปี 2561 ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯไดมี้การรับโอนกิจการของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั รวมทั้ง

การลงนามในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเขา้ข่ายเป็นรายการไดม้าซ่ึงทรัพยสิ์นและรายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั

ในปีท่ีผา่นมานั้น ทางบริษทัฯไดมี้การปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ส่วนดงัน้ี 1. กลุ่ม

ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนังสําเร็จรูป 2. กลุ่มธุรกิจการให้บริการฟอกหนัง 3. กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและ

อุปกรณ์นิรภยั 

• ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีสามารถทาํผลงานไดโ้ดดเด่นท่ีสุด แต่

อยา่งไรทางบริษทัฯยงัคงคาดหวงัวา่ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูปจะสามารถผ่านพน้วิกฤตจากการท่ี

ตลาดโลกซบเซาและราคาหนงัท่ีปรับตวัลดลงตลอดทั้งปีไปไดใ้นระยะเวลาอนัใกล ้

• ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจการใหบ้ริการฟอกหนงัเป็นช่วงท่ีกาํลงัก่อสร้าง เพ่ือรองรับการฟอกหนงั โดยการขยาย

กาํลงัการผลิตดงักล่าวแลว้เสร็จในช่วงไตรมาสท่ี 2 โดยในช่วงคร่ึงปีหลงันั้น กลุ่มธุรกิจน้ีสามารถสร้างรายได้

ให้กบับริษทัฯเพ่ิมข้ึนอยา่งเป็นสาระสําคญัเม่ือเทียบกบัเม่ือปีก่อน ทางบริษทัฯคาดหมายว่ากลุ่มธุรกิจน้ีจะ

สามารถโตอยา่งกา้วกระโดดไดใ้นปี 2562  

• เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้

เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรรกาํไรสําหรับปี 

2561 เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย จาํนวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท 

รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 

มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท 

กลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯ แบ่งเป็น กลุ่มเจริญสิน และกลุ่มตระกลูเฉิน ในสดัส่วนร้อยละ 73.11  และ ร้อยละ 

15.14   ตามลาํดบั (ขอ้มูลจาก บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ปทท) จาํกดั ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 28 ธนัวาคม 2561) โดย

โครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัฯเป็นดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลาํดบั ช่ือบริษัท 
สัดส่วน 

การร่วมทุน 

ความสัมพนัธ์ 

1. บริษทัอินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 40% บริษทัร่วม 

 

1.4 ความสัมพนัธ์กบักลุ่มธุรกจิของผู้ถือหุ้นใหญ่ 

 ในปี 2561 บริษทัฯ มีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไข

ทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงร่วมกนัระหวา่งบริษทัฯ กบักิจการเหล่านั้นซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริษทัฯไดป้ฏิบติั

ตามกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกับการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันอย่างเคร่งครัดเพ่ือความชัดเจนและโปร่งใสด้วยโดยบริษทัท่ี

เก่ียวขอ้งกนั ธุรกิจฟอกหนังของบริษทัฯเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริญสิน ซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีการ

ลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ตน้นํ้ าจนปลายนํ้ า ซ่ึงประกอบดว้ยธุรกิจท่ีดาํเนินเองและธุรกิจท่ีลงทุนผ่านบริษทัในกลุ่มเจริญ

สิน 

รายการสาํคญัในปี 2561 ไดแ้ก่ บริษทัฯมีการจดัหาวตัถุดิบให้แก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั คือบริษทั แมนวดู อินเตอร์

เทรด จาํกดั ซ่ึงมีเง่ือนไขและราคาท่ียติุธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกบัธุรกรรมท่ีทาํกบับุคคลภายนอก (Arm’s length 

basis) ส่วนในเร่ืองของการจดัซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิตกบัทางบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัเ เช่น บริษทั อินทิเกรเต็ด เล

เธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั และบริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตร้ี จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

บริษัทอินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากดั 
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ลาํดบั บุคคล/นิตบุิคคลทีเ่กีย่วข้องกนั ความสัมพนัธ์ ลกัษณะธุรกจิ 

1. บริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 

จาํกดั 

บริษทัร่วมของกิจการ โดยการถือ

หุ้นทางตรง ร้อยละ 40.00 และมี

กรรมการของบริษทัเป็นกรรมการ 

และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูน้าํเขา้และจดัดูแลจดัการหนงั

วัว ดิ บ แ ล ะ ห นั ง ว ัว ฟ อ ก ก่ึ ง

สาํเร็จรูป 

2. บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตร้ี จาํกดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูจ้ ัดจําหน่ายเคมีภัณฑ์เพ่ือใช้

ในการอุสาหกรรม   

3. บริษัท แอ็พพลาย ดีบี  อินดัสเตรียล 

จาํกดั 

มีกรรมการ และ/หรือผูบ้ริหารของ

บริษทัเป็นผูถื้อหุน้ 

ผู ้ผ ลิ ต แ ล ะ จัด จําห น่ าย ก า ว

ซิลิโคน อเนกประสงค์ ใช้ใน

งานยดึพ้ืนผิว 

4. บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตและจัดจําหน่ายรองเท้า

แฟชัน่ 

5. บริษทัไทย ไวร่ิง ซิสเตม็ จาํกดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตลวด เคเบิล และของท่ีทาํ

จากลวด 

6. บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูวน่ จาํกดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผู ้ผลิตและจัดจําหน่ายเส้นใย

สงัเคราะห์และผา้นนัวเูวน่ 

7. บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิต นาํเขา้-ส่งออก 

ผลิตภณัฑย์าง 

8. บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูซ้ื้อและขายอสงัหาริมทรัพย ์

9. บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูใ้หเ้ช่าและดาํเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย ์

10. บริษทั เจริญสินธานี จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูซ้ื้อและขายอสงัหาริมทรัพย ์

11. บริษทั เจริญสิน คอนโดทาวน์ จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูใ้หเ้ช่าและดาํเนินการเก่ียวกบั

อสงัหาริมทรัพย ์

12. บริษทั ว ีที บราเดอร์ จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์คอนกรีตเพ่ือ

ใชใ้นการก่อสร้าง 

13. บริษทั ฟรูาโน่ แอร์ จาํกดั มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูจ้ดัจาํหน่าย บริการ ติดตั้ง 

ดูแล ซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ  

14. บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน 

จาํกดั 

มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูข้ายส่งและผลิตใยเทียมและ

ใยสงัเคราะห์ 

15. บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล 

ดีไซน์ จาํกดั 

มีกรรมการของบริษทัเป็น

กรรมการ และ/หรือผูบ้ริหาร 

ผูใ้ห้บริการออกแบบทางอีเล็ค

ทรอนิกส์ 
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2. ลกัษณะการประกอบธุรกจิ  

บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) ดําเนินธุรกิจ เป็นผูผ้ลิตและจัดจําหน่ายหนังววัฟอกสําเร็จรูป โดย

กระบวนการผลิตเร่ิมต้นจากการคัดสรรและนําเข้าหนังววัหมักเกลือท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงส่วนใหญ่นําเข้าจากประเทศ

สหรัฐอเมริกาเป็นหลกั และมีการนาํเขา้สารเคมีท่ีใชส้ําหรับฟอกหนังท่ีไดม้าตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และ

ประเทศสหรัฐอเมริกา หนังดิบ(หนังววัหมกัเกลือ) และสารเคมี จึงถือเป็นวตัถุดิบหลกัในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

บริษทัฯ มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ในดา้นการฟอกหนัง โดยกระบวนการเร่ิมตน้จากการฟอก

หนงั ยอ้มหนงั และตบแต่งหนงั รวมถึงการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพสูงมาเป็นส่วน

ช่วยในการทาํงานทาํใหก้ระบวนการผลิตของบริษทัมีศกัยภาพ ทาํใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับของลูกคา้ สินคา้

ของบริษทัฯร้อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิตรองเท้าท่ีมีช่ือเสียง อาทิ เช่น  Adidas, Timberland, Marks & Spencer, 

Lacoste, และอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นแบรนดร์องเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง โดยท่ีกาํลงัการผลิตสูงสุดของบริษทัฯในปัจจุบนัอยู่

ท่ี 2,500,000 ตารางฟตุ ต่อเดือน 

 ปัจจุบนับริษทัฯไดข้ยายธุรกิจไปยงัการรับจา้งฟอกหนงัววั โดยไดเ้ล็งเห็นวา่ตลาดฟอกหนงัในประเทศไทยกาํลงั

เป็นกระแสท่ีมาแรง ทาํให้บริษทัฯไดล้งทุนเพ่ิมเคร่ืองจกัรเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต และมีการปรับวางเคร่ืองจกัรใหม่ โดย

เคร่ืองจกัรใหม่น้ีสามารถเดินหนา้ทาํการผลิตไดม้ากกว่ากาํลงัผลิตปัจจุบนัถึง 2 เท่า ในส่วนของการฟอกหนงัหมูก็เช่นกนั 

ไดมี้การสร้างโรงงานใหม่ซ่ึงอยู่ใกลก้บัโรงงานปัจจุบนัเพ่ือทาํการฟอกหนงัหมูเต็มกาํลงั โดยปัจจุบนัสามารถดาํเนินการ

ผลิตไดเ้ตม็กาํลงั 

 นอกจากนั้นบริษทัฯไดรั้บโอนกิจการทั้งหมดของบริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั รวมทั้งการเขา้ลงนาม

ในสญัญาท่ีเก่ียวขอ้ง บริษทั แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั เป็นบริษทัในเครือกลุ่มเจริญสิน (ผูน้าํธุรกิจอุตสาหกรรมฟอก

หนัง) ไดข้ยายเครือข่ายเขา้สู่ธุรกิจผลิตภณัฑ์รองเทา้นิรภยัในนามของ “บริษทั รองเทา้เซฟต้ี จาํกดั” เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 

พ.ศ. 2526 ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอยา่งรวดเร็วจึงไดเ้พ่ิมกาํลงัการผลิต ดว้ยทุน

จดทะเบียนเพ่ิมเป็น 80 ลา้นบาทเม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2549 ไดข้ยายสายการผลิตเขา้สู่หมวกนิรภยั ภายใต้

แบรนด์ แพงโกลิน  โดยได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.368-2538 ด้วยความมุ่งมั่นในการทํางานท่ีมี

ประสบการณ์อนัยาวนานของทีมบริหารและเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายประกอบกบัแรงสนบัสนุนจากลูกคา้ในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ

จึงทาํใหบ้ริษทัเติบโต อยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื จนเม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2554 ไดข้ยายกิจการโดยจดัตั้ง “ บริษทั แพงโก

ลิน เซฟต้ี โปรดกัส์ จาํกดั ” ดว้ยทุนจดทะเบียน 20 ลา้นบาท เพ่ือกา้วสู่การเป็น“ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายอุปกรณ์เซฟต้ี อุปกรณ์

นิรภยัส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัเสริมหวัเหลก็ แบรนดเ์ป็นบริษทัแรกในประเทศไทย

ท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จาก

องค์กรชั้นนํา Bureau Veritasและเป็นสมาชิกของศูนยเ์ทคโนโลยี SATRA ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพ

ผลิตภณัฑ์แบรนด์อีกทั้งยงัเป็นผูน้าํตลาดในการผลิตและจดัจาํหน่าย นอกจากน้ีแพงโกลินจะเป็นผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัแลว้ 

แพงโกลินยงัไดรั้บความเช่ือมัน่ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น Sundstrom , 

Singing Rock , 3M ปัจจุบนัแพงโกลินไดจ้าํหน่ายให้กบักลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่ประเทศอีกทั้ง

บริษทัยงัมีตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสินคา้ไปหลายประเทศทัว่โลก 

 การดาํเนินธุรกิจของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นการดาํเนินธุรกิจใหค้วามใส่ใจในเร่ืองคุณภาพสินคา้

และการพฒันาบุคลากรเพ่ือเป็นหน่วยสนบัสนุนใหอ้งคก์รเติบโตอยา่งย ัง่ยืน และไดรั้บการรับรองมาตรฐานจากสถาบนัท่ีมี

ช่ือเสียงทางดา้นระบบการจดัการคุณภาพ การจดัการส่ิงแวดลอ้มอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008,  
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ISO: TS16949: 2009, ISO14001:2004 และยงัไดรั้บการรับรองจากสถาบนัระดบัโลกเก่ียวกบัการจดัการส่ิงแวดลอ้มระดบั

เหรียญเงิน จาก BLC รวมถึงการรับรองด้านการวิจัยและพฒันา การคดัเกรดหนัง จาก สถาบัน SATRA โดยมาตรฐาน

ดงักล่าวขา้งตน้เป็นระบบท่ีทางบริษทัฯและผูบ้ริหารมุ่งมัน่และพฒันาและดาํเนินการมาอยา่งต่อเน่ืองทุกปี และจะรักษาและ

พฒันาระบบใหดี้ยิง่ข้ึนไป เพ่ือเป็นมาตรฐานการดาํเนินงานต่อไปในอนาคต  

 โครงสร้างรายไดย้อ้นหลงั 3 ปีของบริษทัฯสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  โครงสร้างรายได้ 

ประเภทรายได้ ปี 2561 

ล้านบาท 

    % ปี 2560 

ล้านบาท 

    % ปี 2559 

ล้านบาท 

(ปรับปรุง) 

    % 

รายไดจ้ากการขายและบริการ 2,897.55 99.27 2,275.80 96.59 2,342.07 97.69 

รายไดอ่ื้น ๆ 

   กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 

   ดอกเบ้ียรับ 

   รายไดช้ดเชยภาษีอาการ 

   อ่ืน ๆ  

 

- 

0.92 

1.71 

18.73 

 

 

0.02 

0.06 

0.65 

 

34.26 

2.20 

12.68 

31.26 

 

1.45 

0.10 

0.56 

1.30 

 

- 

2.61 

- 

52.75 

 

- 

0.11 

- 

2.20 

 รวม 2,918.91 100 2,356.20 100 2,397.43 100 

 

 รายไดห้ลกัของบริษทัฯคือรายไดจ้ากการจาํหน่ายหนงัฟอกสาํเร็จรูป โดยตลาดส่งออกท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ประเทศจีน, 

ประเทศเวยีดนาม, ประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย กมัพูชา และบงัคลาเทศ  เป็นตน้ นอกจากน้ีบริษทัฯยงัมีรายได้

ในประเทศจากการขายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศ อยา่งไรก็ตามการท่ี

บริษทัฯมีช่องทางการขายไดต้่างประเทศเป็นทุนเดิมอยูแ่ลว้นั้น ในอนาคตอนัใกลท้างผูบ้ริหารคาดหมายวา่จะสามารถส่ง

ผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไปแข่งขนักบัประเทศใกลเ้คียงได ้

2.1 ลกัษณะผลติภณัฑ์และบริการ 

 ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ คือหนงัววัฟอกสาํเร็จรูป ไดแ้ก่ หนงัผิวฟอกสาํเร็จรูป (Full Grain Leather) และหนงัทอ้ง

ฟอกสําเร็จรูป (Suede Split Leather) ผลิตภณัฑ์ของบริษทัฯ ผลิตเพ่ือส่งให้กบัโรงงานรองเทา้ทั้งในและต่างประเทศส่วน

ใหญ่เป็นหนงัประเภท หนงันูบคั, หนงันํ้ ามนั, หนงัทาํสี,หนงัทอ้ง และหนงักนันํ้ า  โดยท่ีบริษทัฯทาํการผลิตตามการสั่งซ้ือ

ของลูกคา้ 

 ลกัษณะการจาํหน่าย หนงัววัฟอกสาํเร็จรูปทุกชนิด มีลกัษณะเป็นแผ่น ตอ้งผ่านการวดัฟุตก่อนทาํการจดัจาํหน่าย

ทุกคร้ัง หน่วยของการขายสินคา้ เป็นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสินคา้เร่ิมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็นหนงัววั

ฟอกสาํเร็จรูป รวมเวลาทั้งส้ินประมาณ 23 วนั  และจะทาํการจดัส่งใหก้บัลูกคา้ทั้งในและต่างประเทศเป็นลาํดบัต่อไป 

นอกจากน้ีบริษทัฯเป็นผูผ้ลิตและจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์พ่ือความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ

ทาํงาน ทั้งน้ีบริษทัแบ่งกลุ่มสินคา้หลกัออกเป็น 2 กลุ่มสินคา้โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1.กลุ่มสินคา้รองเทา้นิรภยั (Safety Shoe) ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯผลิตข้ึนเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟต้ี โปร

ดกัส์ จาํกดั แบ่งเป็น 3 กลุ่ม  
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1.1 Premium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีนอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่และการใชง้านแลว้ยงั

มีความสวยงามในรูปทรงและสีสนัรวมทั้งเน้ือวสัดุท่ีเพ่ิมคุณภาพ ราคาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ Medium และ Standard ไดแ้ก่รุ่น 

Harrier, Soft Plus 

1.2 Medium เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทานและเพ่ิมความสบายในการสวมใส่ เหมาะกบักลุ่มลูกคา้ท่ี

ตอ้งการจูงใจพนกังานใหส้วมใส่ ราคาอยูใ่นระดบัปานกลาง ไดแ้ก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport 

1.3 Starndard  เป็นรองเทา้นิรภยัท่ีให้ความทนทาน เหมาะกบัลูกคา้ท่ีตอ้งการประหยดังบ มีปริมาณการใช้

จาํนวนมาก ราคาระดบัตํ่าสุดใน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight 

2. กลุ่มสินคา้อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็นผลิตภณัฑท่ี์บริษทัฯ 

ผลิตและซ้ือมา-ขายไป ทั้งจากนาํเขา้จากต่างประเทศและหาซ้ือภายในประเทศ รวมทั้งเป็นสินคา้ท่ีจา้งผลิต (OEM: Original 

Equipment Manufacturer) ตีแบรนด ์แพงโกลิน (Pangolin) 

  ผลิตภณัฑก์ลุ่มน้ีเป็นอุปกรณ์ท่ีบุคคลหรือผูป้ฏิบติังานใชส้วมใส่บนอวยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายหรือหลาย

ส่วนร่วมกนัในขณะทาํงาน เพ่ือป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจาํกสภาวะแวดลอ้มในการทางาน  เช่น  อนัตรายจากความร้อน, 

แสง,  เสียง,  สารพิษ,  สารเคมี  เป็นตน้  โดยสินคา้ในหมวดอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคลน้ี  สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้

ปกป้องร่างกายตั้งแตศ่รีษะจรดเทา้  11 ประเภท ไดแ้ก่   

2.1 อุปกรณ์ป้องกนัศีรษะและใบหนา้ (Head & Face Protection) 

2.2 อุปกรณ์ป้องกนัระบบการไดย้นิ (Hearing Protection) 

2.3 อุปกรณ์ป้องกนัดวงตา (Eye Protection) 

2.4 อุปกรณ์ป้องกนัมือ (Hand Protection) 

2.5 อุปกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection) 

2.6 ชุดป้องกนัร่างกาย (Safety Clothing) 

2.7 อุปกรณ์ป้องกนัเทา้ (Foot Protection) 

2.8 อุปกรณ์ป้องกนัการตกจากท่ีสูง (Fall Protection) 

2.9 เคร่ืองมือตรวจวดัแก๊ส (Gas Detector) 

2.10 อุปกรณ์เพ่ือความปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน (Workplace Safety) 

2.11 ป้ายความปลอดภยัและงานจราจร (Safety Sign & Traffic) 

2.2  การตลาดและการแข่งขัน 

ภาพรวมในปีน้ีปริมาณการใชห้นังทัว่โลกมีระดบัลดลงเล็กน้อยและยงัไม่ปกติ  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคา

ขายยงัคงไดรั้บผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียน ทาํให้ยอดขายและราคาขายถูกปรับลดลง ถึงแมว้่าลูกคา้บางส่วนจะเร่ิม

กลบัมาใหค้วามสนใจการใชห้นงัผิวและหนงัทอ้งเพ่ิมมากข้ึน แต่อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯสามารถขายหนงัสาํเร็จรูปไดสู้ง

กวา่ปีก่อน  

สาํหรับคู่แข่งขนัในตา่งประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศจีนและเวยีดนาม ภาพรวมยงัไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่ง

เด่นชดัจากเม่ือปีก่อน โดยสาเหตุหลกัมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแมว้า่ตน้ทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเน่ืองจากราคาหนงัดิบก็

ตาม อย่างไรก็ดีการซ้ือขายท่ีมีปริมาณมากๆ ส่วนใหญ่จะดาํเนินการผ่านแบรนด์สินคา้ท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก หากบริษทัฯ

ยงัคงรักษาคุณภาพของสินคา้และพฒันาให้ดียิ่งข้ึนก็จะทําให้ได้เปรียบคู่แข่ง เพราะโรงงานตั้งอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีค่อนข้าง

ไดเ้ปรียบกวา่คู่แข่งขนัท่ีส่วนใหญ่อยูใ่นประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองวา่ดีกวา่หลายประเทศ 
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ในแถบเอเซีย สาํหรับคู่แข่งขนัในประเทศก็ยงัไม่ค่อยเป็นปัญหามากนกัเหมือนเช่นเคย ทั้งน้ีเพราะกาํลงัการผลิตของโรงงาน

ฟอกหนงัในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเลก็ และทาํธุรกิจส่วนใหญ่ขายใหก้บัลูกคา้ในประทศ จึงใชว้ตัถุดิบส่วนใหญ่มาจาก 

ในประเทศ หรือซ้ือจากประเทศในแถบเอเซีย ซ่ึงคุณภาพของสินคา้เม่ือทาํเสร็จแลว้ไม่ค่อยไดม้าตรฐานสากล และราคา

ค่อนขา้งตํ่า ซ่ึงจะเหมาะสมกบัลูกคา้ท่ีสัง่ในจาํนวนหรือปริมาณท่ีไม่มากนกัทางบริษทัฯจึงไม่ไดมุ่้งเนน้ หรือขายใหก้บัลูกคา้

ในประเทศ 

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ กลุ่มลูกคา้ท่ีทางบริษทัฯยงัคงให้ความสาํคญั คือลูกคา้กลุ่มโรงงานผลิตรองเทา้ท่ีมีช่ือเสียง 

อาทิ เช่น  Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Lacoste, และอ่ืนๆ โดยในปีน้ี บริษทัไดลู้กคา้ แบรนด์ Vans  เพ่ิมข้ึนมา ซ่ึง

เป็นแบรนด์รองเทา้ท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพสูง แต่เน่ืองจากความตอ้งการของลูกคา้แบรนด์ในปีท่ีผ่านมาลดลง ทาํให้

บริษทัฯจึงตอ้งพยายามท่ีจะหาลูกคา้ทัว่ไปรายใหญ่ท่ีมีความน่าเช่ือถือ โดยท่ีสัดส่วนของการจาํหน่ายยงัคงเป็นต่างประเทศ 

80% และในประเทศ 20% 

สาํหรับแนวโนม้ของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขนัในอนาคตยงัคงอยูใ่นอตัราท่ีสูง เน่ืองจากแบรนด์

รองเทา้ส่วนใหญ่เร่ิมให้ความสนใจในการใชผ้า้ เน่ืองจากมีราคาตน้ทุนท่ีถูกกว่า ทาํให้ยอดปริมาณการใชห้นังอาจจะมี

แนวโนม้ลดลง และลดระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อยา่งไรก็ตามทางบริษทัฯไดว้างแผนเพ่ือรับมือเหตุการณ์ดงักล่าว โดย

การจดัหาวตัถุดิบจากแหล่งท่ีมีคุณภาพน่าเช่ือถือและตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้, ลงทุนเคร่ืองจกัรและจดัวาง Lay Out 

เคร่ืองจกัรใหม่ เพ่ือใหไ้ดก้ารผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและสามารถลดตน้ทุนในการผลิต ทาํให้คุณภาพของสินคา้,การส่งมอบ 

และราคาสามารถแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

สาํหรับธุรกิจผลิตภณัฑร์องเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยัไดรั้บอานิสงส์จากการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจภายในประเทศ 

ทาํให้ภาพรวมของยอดขายนั้นสูงกว่าเม่ือปีก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็น 4 ช่องทาง ซ่ึงมีสัดส่วนตาม

ยอดขายดงัน้ี 1.ขายในประเทศ 2.ขายโชวรู์มสาขา 3.ขายต่างประเทศ และ 4.ขายธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ (Modern trade) โดย

ช่องทางการขายท่ีสามารถทาํอตัราการเติบโตของยอดขายไดสู้งสุด คือ ขายต่างประเทศในกลุ่มสินคา้ Safety Shoe จากตลาด

พม่า รองลงมาเป็นช่องทางขายในประเทศ ซ่ึงการเติบโตดงักล่าว จะมาจากเป้าหมายการเนน้หาลูกคา้ใหม่ และการรักษาและ

เพ่ิมยอดขายจากลูกค้ารายเดิม 5 กลุ่มลูกค้าท่ีมียอดขายเยอะในปีน้ีจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพ้ืนท่ีจังหวัด

สมุทรปราการ, จงัหวดัชลบุรี, ปราจีนบุรี และจงัหวดัระยอง ซ่ึงยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเพ่ิมพนกังานขายให้เนน้เขา้ถึง

ลูกคา้มากข้ึนในพ้ืนท่ีดงักล่าว กลุ่มลูกคา้แบ่งตามประเภทธุรกิจอนัดบัหน่ึง มาจากกลุ่มซ้ือมาขายไปและตวัแทนจาํหน่าย 

ลาํดบัรองลงมาอีก 4 ลาํดบั จะเป็น ยานยนต ์ผลิตวสัดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร และโลหะ สินคา้กลุ่ม Safety Shoe จาก 

กลุ่ม Premium เช่น รุ่น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็นตน้ และ Medium ซ่ึงยงัคงเป็นรุ่นยอดนิยม คือ 9501U 

สินคา้กลุ่ม PPE  เติบโต จากการเน้นการขายนอกเหนือจากขายเพียงอุปกรณ์เป็นการนาํเสนอพร้อมการขายแบบ

บริการแกปั้ญหา( Solution & Service) ไดแ้ก่ การขายพร้อมสาํรวจติดตั้ง Safety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เคร่ืองตรวจวดั

แก๊สระยะยาว 4 ปี (INET) , การขาย สํารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กันตกทั้ งบนบันไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบ

ตรวจจบัแก๊สแบบติดกบัท่ี(Fixed System) การสาธิต การอบรมการใชง้านทั้งก่อนและหลงัการขาย และการจดัอบรมสัมมนา 

ทาํใหเ้กิดการรับรู้ในกลุ่มลุกคา้มากข้ึน ลูกคา้เช่ือมัน่ในผลิตภณัฑแ์ละบริการของแพงโกลินมากข้ึน กลุ่มสินคา้อีกกลุ่มท่ีเนน้

ทาํตลาดคือ กลุ่มสินคา้ OEM  ภายใตแ้บรนด ์PANGOLIN ซ่ึงไดเ้นน้หนกัใหที้มขายตอ้งเนน้นาํเสนอโดยมีสินคา้เด่นในปีน้ี 

คือสินคา้ในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทท่ีสามารถทาํตลาดไดดี้ในกลุ่มลูกคา้ประกอบยานยนต ์คือถุงมืองานทัว่ไป PLPU และอีก

ประเภทคือถุงมือกนับาด กลุ่มถุงมือ Pango Family 
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2.3  การจดัหาผลติภัณฑ์ 

 (ก) ลกัษณะการจดัให้ได้มาซ่ึงผลติภณัฑ์ 

1.  สถานท่ีตั้งของโรงงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม 

34 จงัหวดัสมุทรปราการ และ จงัหวดั ชลบุรี ดงัน้ี 

โรงงาน สถานทีต่ั้ง พื้นทีใ่ช้สอย 

(ตารางเมตร) 

ลกัษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

1. สาํนกังานใหญ่ 

 

700 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280 

480 เจา้ของ 

2. โรงงานแห่งท่ี 1 

(ตกแต่งหนงัสาํเร็จรูป) 

700/1 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280 

9,760 

 

เจา้ของ 

 

3. โรงงานแห่งท่ี 2  

(ฟอก,ยอ้มหนงัววั) 

628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10280 

6,400 

 

เจา้ของ 

4. โรงงานแห่งท่ี 3 

(จดัเก็บสินคา้) 

750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

350 

 

เจา้ของ 

5. โรงงานแห่งท่ี 4 

(จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 

707 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  ต.บางปูใหม่  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

7,780 

 

เจา้ของ 

6. โรงงานแห่งท่ี 5 

(ฟอก,ยอ้มหนงัหมู) 

180 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ ต. บางปูใหม่  

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

970 เช่าท่ีดิน 

ระยะยาว 

7. โรงานแห่งท่ี 6 

ผลิตรองเทา้นิรภยัและ

อุปกรณ์ความปลอดภยั 

199/8  หมู่  3 ถนนสายพานทอง – หนอง

กานํ้ า ตาํบลบา้นบึง อาํเภอบา้นบึง จงัหวดั

ชลบุรี  

8,692 เจา้ของ 

หมายเหต ุ รายละเอียด มูลค่าทางบญัชี และภาระผกูพนั สามารถดูไดใ้นหวัขอ้ท่ี 4 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ 

       2.   กาํลงัการผลิตและปริมาณการผลิต แบ่งออกเป็น 2 ประเภทธุรกิจ ดงัน้ี 

  สาํหรับหนงัฟอกสาํเร็จ                                                  (หน่วย : ลา้นตารางฟตุ) 

กาํลงัการผลติ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี    30.00 30.00 30.00 

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี  28.19 19.11 20.33 

อตัราการใชก้าํลงัผลิต       93.98% 63.70% 67.78% 

         สาํหรับรองเทา้นิรภยั                                                                 (หน่วย  :  คู่) 

กาํลงัการผลติ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

กาํลงัการผลิตเตม็ท่ี    850,000 850,000 850,000 

ปริมาณการผลิตจริงต่อปี 726,621 563,319 587,867 

อตัราการใชก้าํลงัผลิต    85.13 66.27 69.16 
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นโยบายการผลิตท่ีสาํคญัคือ บริษทัฯ มุ่งมัน่พฒันาเพ่ือความเป็นหน่ึงในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนงัของโลกดว้ย

ศักยภาพของการบริหารงานและกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ควบคุมและพฒันากระบวนการผลิตสินค้าให้ได้ตาม

มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม สร้างมิตรภาพและความไวว้างใจท่ีดีกบัลูกคา้ ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ 

พฒันาศกัยภาพของบุคลากร เพ่ือใหมี้การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพสูงสุด  

บริษทัฯ ไดใ้ห้ความสําคญัในทุกขั้นตอนการผลิต เพ่ือให้ไดม้าซ่ึงสินคา้ท่ีมีคุณภาพตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ และมาตรฐานสากล เร่ิมตั้งแต่การคดัสรรวตัถุดิบหนงัท่ีมีคุณภาพ การวิจยัและพฒันาสินคา้ไดคุ้ณภาพตรงตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ รวมทั้งการนาํเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัจากต่างประเทศเขา้มามีส่วนช่วยในการผลิตสินคา้ให้มี

ประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอ้กาํหนดระดบัสากลท่ีสาํคญั เป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้แบรนด์ชั้นนาํต่าง ๆ ของโลก ซ่ึงตอ้งพึงพอใจกบัสินคา้

ของบริษทัฯ จึงจะรับประกันได้ว่า สินคา้ของบริษทัฯ มีความเหมาะสมสําหรับการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก เช่น 

ขอ้กาํหนดเร่ืองสุขภาพ, ความปลอดภยั และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีทางบริษทัฯไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัอยูต่ลอด จึง

จดัตั้งนโยบายและขอ้กาํหนดต่าง ๆ ข้ึนมาปรับใชเ้พ่ือให้สอดคลอ้งกบัการทาํงานและมาตรฐานสากล และตอ้งตามความ

ตอ้งการของลูกคา้ เป็นตน้  

       3. วธีิการจดัหาวตัถุดิบ 

วตัถุดิบ คือ  หนงัววัดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทาํการผลิตสินคา้  โดยทาํการสัง่ซ้ือจากผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลก ซ่ึง

เป็นผูเ้ล้ียงววัและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซ่ึงเป็นผูผ้ลิตและจาํหน่ายเน้ือววัรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น RICH 

INTERNATIOAL LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, GLOBAL LEATHER INTELLIGENCE 

เป็นตน้ ในปีท่ีผา่นมา บริษทัฯจึงมองหาแหล่งวตัถุดิบท่ีช่วยตอบโจทยท์างธุรกิจ เพราะเน่ืองจากผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ผลิต

เพ่ือเป็นวตัถุดิบสาํหรับผลิตรองเทา้ ซ่ึงมีคุณสมบติัมากมาย ตามขอ้กาํหนดของรองเทา้แต่ละรุ่น (Model Specifications) ทาํ

ใหต้อ้งใชห้นงัววัดิบท่ีมีคุณภาพดี ซ่ึงไม่สามารถหาไดใ้นประเทศ เน่ืองจากการเล้ียงววัในประเทศมีขอ้จาํกดัเร่ืองผิวไม่สวย 

หนงัมีความยดืหยุน่นอ้ยและรวมไปถึงการซ้ือหนงัก่ึงสาํเร็จรูปมาใชใ้นการผลิตเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือลดวตัถุดิบหนงัทอ้งลง    

มูลค่าและสดัส่วนการสัง่ซ้ือวตัถุดิบระหวา่ง ปี 2561  ถึง ปี 2559 

                                                                                                                    (หน่วย : ลา้นบาท) 

     ประเภทวตัถุดบิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

หนงัววัดิบหมกัเกลือ    226.23     12.31     380.87      27.51     766.21    50.66 

หนงัก่ึงสาํเร็จรูป 1,032.13 56.19 626.19 45.23 377.86 24.98 

เคมีภณัฑ ์ 578.58 31.50 377.35 27.26 368.34 24.36 

รวม 1,836.94 100.00 1,384.41 100.00 1,512.41 100.00 
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มูลค่าสดัส่วนการซ้ือวตัถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหวา่ง ปี 2561 ถึง ปี 2559 

                                                                                                                      (หน่วย : ลา้นบาท) 

      การซ้ือวตัถุดบิ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ มูลค่า ร้อยละ 

จากต่างประเทศ 768.02 41.81 736.90 52.23 1,173.22 77.71 

จากในประเทศ 1,068.92 58.19 647.51 46.77 339.19 22.29 

รวม 1,836.94 100.00 1,384.41 100.00 1,512.41 100.00 

 

การสั่งซ้ือเคมีภณัฑ์ บริษทัฯ มีการซ้ือเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยซ้ือจากประเทศอิตาลี,สิงคโปร์, 

สหรัฐอเมริกา, จีน, เกาหลี เป็นตน้ 

(ข) ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากกระบวนการผลติ 

ขั้นตอนการผลิตหนงัววัฟอกสาํเร็จรูป จะมีของเสียจากการผลิตซ่ึงมีผลกระทบกบัส่ิงแวดลอ้มใน  ขั้นตอนแรก คือ 

เศษหนงัเคม็ท่ีผา่นการฟอก หรือ เรียกวา่ หนงักาว โดยบริษทัฯ ไดมี้การจาํหน่ายใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงเป็นโรงงานผลิตอาหารและ

ของเล่นสุนขั  ส่วนเศษหนังสาํเร็จรูปท่ีเกิดจากการตดัตกแต่งหนงั ซ่ึงเป็นช้ินงานเล็กๆ ก็จาํหน่ายให้กบัลูกคา้รายยอ่ย เพ่ือ

ผลิตสินคา้เคร่ืองหนงัแฮนด์เมดประเภทอ่ืนๆ ส่วนสาํหรับขั้นตอนการฟอกหนงั และการยอ้มสีหนงัจะก่อให้เกิดนํ้ าเสีย ซ่ึง

บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบําบัดนํ้ าเสียรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในเขตประกอบการฟอกหนัง

สมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใชจ่้ายในการบาํบดันํ้ าเสียตามปริมาณของหนงัดิบท่ีนาํเขา้โรงงานผลิต ส่วนของเสีย

ประเภทอ่ืนๆ บริษทัฯไดจ้า้งบริษทัภายนอกเป็นผูเ้ก็บและนาํไปทาํลายตามกรรมวธีิท่ีไม่กระทบกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 การไดรั้บการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ในปี 2556 ซ่ีงเนน้หนกัในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม ก็เป็น

ขอ้กาํหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งดาํเนินการอยา่งจริงจงัในการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯไดป้ฏิบติัตาม

กฎเกณฑข์อ้กาํหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณีพิพาทอ่ืน ๆ 

3. ปัจจัยความเส่ียง 

การบริหารความเส่ียงเป็นกระบวนการสาํคญัท่ีบริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัในการบริหารจดัการเพ่ือส่งเสริมให้องคก์ร

เติบโตอยา่งย ัง่ยืน โดยการบริหารความเส่ียงทางธุรกิจขององค์กรอยู่ภายใตก้ารบริหารของผูบ้ริหารในทุกระดบั และการ

กาํกบัดูแลของคณะกรรมการการบริหาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) มีการ

จดัประชุมทุกไตรมาส เพ่ือติดตามความเส่ียงและผลการบริหารจดัการตามแผนบรรเทาความเส่ียงรวมทั้งจดัให้มีการรายงาน

สอบทานการบริหารความเส่ียงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริษทัฯและคณะกรรมบริษทัเป็นประจาํทุกไตรมาส  

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดติ้ดตามการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนงานปฏิบติั วเิคราะห์และบริหารความเส่ียงในระดบั

ปฏิบติังาน เพ่ือความมัน่ใจวา่การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกมีการบริหารจดัการอยา่งมี

ประสิทธิภาพรวมถึงควบคุมให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้เพ่ือให้สอดคลอ้งกบันโยบายของบริษทัฯ ท่ีให้ความสาํคญัต่อการ

บริหารจดัการความเส่ียงใหท้นัต่อสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปอยา่งรวดเร็วและซบัซอ้นมากข้ึน 
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3.1 ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 

(ก) ความเส่ียงจากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ 

 บริษทัฯ ไดส้ร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยทุธ์ของบริษทัฯ เป็นระยะๆ เพ่ือบริหารความเส่ียง

จากการกาํหนดแผนกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีอาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจท่ี

เก่ียวขอ้ง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโนม้การเปล่ียนแปลงต่างๆ เป็นประจาํทุกเดือน เปรียบเทียบขอ้มูล

จากสถาบันและแหล่งท่ีเช่ือถือได้ มีการพฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ประกอบการตดัสินใจ 

(ข) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียงขององคก์ร 

 บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการบริหารความเส่ียงดา้นช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ขององคก์ร ซ่ึงสามารถส่งผลกระทบ

ท่ีรวดเร็ว รุนแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็นตวัเงินได ้บริษทัฯ ไดมุ่้งเนน้การนาํนโยบายการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืนของบริษทัฯ โดยมีกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีเหมาะสม ความโปร่งใสและเป็นธรรมในการดาํเนินธุรกิจ ความปลอดภยัในท่ี

ทาํงาน ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และท่ีสําคญัคือการพฒันาศกัยภาพของพนกังาน

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการพฒันาร่วมกัน และสร้างคุณค่าให้กับผูมี้ส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างย ัง่ยืน รวมถึงการสร้าง

สมัพนัธภาพท่ีดีต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในทุกกลุ่ม 

(ค) ความเส่ียงดา้นคุณภาพของวตัถุดิบ 

ความเส่ียงในด้านคุณภาพวตัถุดิบท่ียงัคงเป็นปัญหาสําคญัของการสั่งซ้ือหนังววัดิบในแต่ละคร้ัง เน่ืองจากไม่

สามารถตรวจเช็คสภาพหนงัดิบท่ีซ้ือมาไดค้รบถว้นและทนัที ในการสัง่ซ้ือแต่ละคร้ังก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได ้บริษทั

ฯจึงตอ้งแบกรับความเส่ียงในเร่ืองคุณภาพของวตัถุดิบท่ีสัง่ซ้ือในแต่ละคร้ังอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้

(ง) ความเส่ียงจากการคืนสินคา้และส่งล่าชา้ 

เน่ืองจากการผลิตหนังสําเร็จรูปนั้นเป็นการผลิตตามคาํสั่งซ้ือ ( Made to order ) คือ ลูกคา้เป็นผูก้าํหนดลกัษณะ

พิเศษของสินคา้ เช่น สี และลาย ในบางคร้ังอาจตอ้งใชเ้วลาในการผลิตมากข้ึน จึงมีความเส่ียงในเร่ืองการส่งล่าช้ากว่า

กาํหนด และเร่ืองคุณภาพท่ีเส่ียงกบัการท่ีลูกคา้ไม่ยอมรับสินคา้หรือส่งคืนสินคา้เน่ืองจากไม่เป็นไปตามท่ีลูกคา้กาํหนด ทาํ

ใหส่้งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

(จ) ความเส่ียงในเร่ืองทกัษะของพนกังาน 

บริษทัฯไดว้างแนวทางในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือ โดยการจดัให้มีการฝึกอบรม

พนักงานในตาํแหน่งท่ีตอ้งใชท้กัษะความสามารถ และความชาํนาญเป็นพิเศษอย่างต่อเน่ือง เพราะในการดาํเนินงานใน

โรงงานฟอกหนงัส่ิงสาํคญัไม่ใช่เพียงการมีเคร่ืองจกัรและวตัถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ตอ้งอาศยัทกัษะและประสบการณ์

ของพนกังานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการทาํงาน ดงันั้นหากพนกังานท่ีมีความชาํนาญไม่เพียงพอต่อความตอ้งการในการ

ผลิต ก็นบัวา่เป็นความเส่ียงอีกรูปแบบหน่ึง 

3.2 ความเส่ียงทางการเงนิ 

(ก) ความเส่ียงจากการไม่สามารถจดัหาเงินทุนไดต้ามแผนการลงทุน 

 บริษทัฯ  บริหารความเส่ียงน้ีเพ่ือให้แน่ใจว่า บริษัทจะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่วนต้นทุนท่ี

เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริษทัฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนดว้ยการจดัทาํแผนกลยทุธ์ทางการเงิน 

(Financial Strategy) ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใตส้ถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กนัในเร่ือง

ของแหล่ง 
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เงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริษทัฯ และเนน้การสร้างความสมัพนัธ์อนัดีกบัสถาบนัการเงิน เพ่ือให้มีแหล่งเงินทุนสาํรอง

อยา่งต่อเน่ือง  จะทาํใหบ้ริษทัฯสามารถบริหารกระแสเงินสดเขา้ใหเ้ป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

(ข) ความเส่ียงในดา้นอตัราแลกเปล่ียน 

เน่ืองจากการซ้ือและจัดหาวตัถุดิบและเคมี ส่วนใหญ่เป็นการนําเข้าจากต่างประเทศการซ้ือจึงเป็นเงินสกุล

ต่างประเทศและในขณะน้ีการซ้ือขายสินคา้ส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริษทัฯจึงมีความเส่ียง

ในเร่ืองผลกาํไรขาดทุนในอตัราแลกเปล่ียน เพ่ือเป็นการป้องกนัในเร่ืองดงักล่าวบางคร้ังบริษทัฯไดใ้ชเ้คร่ืองมือทางการเงิน

แทรกแซงเพ่ือใหเ้หมาะสมหากอตัราแลกเปล่ียนมีความผนัผวนมาก 

(ค)ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯ บริหารความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย โดยติดตามแนวโนม้ของอตัราดอกเบ้ียในตลาด จดัสรรเงินกูท้ั้งระยะ

สั้นและระยะยาวทั้งในส่วนท่ีเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในสัดส่วนท่ีสอดคลอ้งกบัประเภทการลงทุน

ของกิจการ รวมถึงมีการพฒันาการใชเ้คร่ืองมือทางการเงินเพ่ือสร้างทางเลือกในการจดัหาแหล่งเงินทุน และการบริหาร

โครงสร้างหน้ีในทุกประเทศท่ีไปลงทุนใหเ้หมาะสม เช่น Interest rate swap ซ่ึงใชใ้นการลดผลกระทบจากความผนัผวนของ

อตัราดอกเบ้ียและสอดคลอ้งต่อแนวโนม้ของสถานการณ์ 

(ง) ความเส่ียงดา้นราคาวตัถุดิบ 

หลงัจากในปี 2555 ราคาหนงัววัดิบเร่ิมสูงข้ึนและสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ืองไม่หยดุจนกระทัง่ปี 2557 และเร่ิมชะลอตวั

เน่ืองจากเป็นราคาติดเพดานแลวัโดยเฉล่ียราคาประมาณตวัละ 110 เหรียญสหรัฐจนถึง 120 เหรียญสหรัฐต่อตวัซ่ึงนบัวา่เป็น

ราคาท่ีสูงท่ีสุดนบัตั้งแต่ประกอบธุรกิจฟอกหนงัจากอดีต อยา่งไรก็ตามหลงัจากนั้นราคาหนงัววัดิบซ่ึงเป็นวตัถุดิบหลกัของ

บริษทัฯมีการปรับตวัลดลงต่อเน่ือง บริษทัฯมีการติดตามและเฝ้าระวงัอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมได้

ตลอดเวลา และมีวิธีท่ีลดความเส่ียงโดยการกาํหนดปริมาณสินคา้คงคลงัอย่างเหมาะสมกบัสถานะการณ์เพ่ือเฉล่ียตน้ทุน

วตัถุดิบไม่ใหสู้งจนเกินไปและในขณะเดียวกนัก็มีการปรับราคาสินคา้ข้ึนอยา่งยติุธรรม และสมเหตุสมผล 

 

4. ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 4.1 ทรัพย์สินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกจิ 

 ทรัพยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ  ของบริษทัฯ ประกอบดว้ย ท่ีดิน, อาคาร, เคร่ืองจกัร มูลค่าตามบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 554.13 ลา้นบาท ประกอบดว้ย 
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

1. ท่ีดิน จาํนวน 3 แปลง เน้ือท่ี รวม 8.1ไร่  เจา้ของ จาํนอง กบั ธนาคารกรุงไทย จาํกดั 

(มหาชน) มูลค่า  100.80 ลา้นบาท 2 อาคาร สาํนกังานใหญ่ 4 ชั้น เลขท่ี 700 หมู่ 6  เจา้ของ 

3. โรงงานท่ี 1 ประกอบดว้ยอาคารโรงงาน (ตกแตง่

หนงั) สูง 4 ชั้น เลขท่ี 700/1  

เจา้ของ 

4.ท่ีดิน จาํนวน 14 แปลง รวมเน้ือท่ี 10.20 ไร่  

โรงงานท่ี 2 (ฟอก, ยอ้มหนงั) ประกอบดว้ย อาคาร

โรงงานเลขท่ี 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุวิท  ต.บางปูใหม่ อ.

เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคาร  ยโูอบี จาํกดั 

(มหาชน) มูลค่า   50.86 ลา้นบาท 

(บางส่วนเท่านั้น) 

5.โรงงานแห่งท่ี 3  (จดัเก็บสินคา้) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุวทิ  

ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

6. โรงงานแห่งท่ี 4 (จดัเก็บเคมีภณัฑ)์ 707 หมู่ 6 ถ.

สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280  

เจา้ของ - 

7. โรงงานแห่งท่ี 5 (ผลิตรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์ 

ความปลอดภยั) เลขท่ี 199/8 หมู่ 3 ถนนบา้งบึง –หนอง

กานํ้ า อาํเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี   

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน)   

วงเงิน 640  ลา้นบาท  

8. เลขท่ี  99/9 หมู่ 3 ถ.สายเล่ียงเมืองชลบุรี (ทล.361) 

ต.หนองไมแ้ดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชนวงเงิน 7 ลา้นบาท 

9. เลขท่ี 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบา้น

เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.

ชลบุรี 

เจา้ของ - 

10. เลขท่ี 90/62 หมุ่ท่ี 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง

รากนอ้ย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 5.6 ลา้นบาท 

11. เลขท่ี 35/239 - 240   ถ.สายปลวกแดง-หว้ยปราบ 

(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง  

จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 5 ลา้นบาท 

12. เลขท่ี 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพดุ ถ.

สุขมุวทิ (ทล.3) ต.มาบตาพดุ อ.เมืองระยอง  

จ.ระยอง 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 4 ลา้นบาท 

13. เลขท่ี 333/136-139 โครงการเจริญสินธานี-บ่อวนิ 

ถ.สายฉะเชิงเทรา-สตัหีบ ทล.331) ต.บ่อวนิ อ.ศรีราชา   

จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน) วงเงิน 20.80 ลา้นบาท  

14. เลขท่ี  61/1- 2  หมู่ 6 ถ.สายดอนหวัฬ่อ-บา้นเก่า  ต.

ดอนหวัฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 

เจา้ของ จาํนองกบั ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั 

(มหาชน วงเงิน 7 ลา้นบาท  
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ประเภท/ลกัษณะทรัพยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

15. เลขท่ี 99-419-423  โครงการหมู่บา้นราชพฤกษ ์

บางนา    ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโฉลง อ.

บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เจา้ของ - 

16. เลขท่ี 133/29-30หมู่ 7 ถ.สุขมุวทิ ต.บางปูใหม่ อ.

เมืองสมุทรปราการ 10280 

เจา้ของ - 

17. เลขท่ี 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหน่ึง 

(คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เจา้ของ - 

18. เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการผลิต  เจา้ของ - 

 

 4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษทัฯ ไดก้าํหนดเป้าหมายในการดาํเนินงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจฟอกหนังเป็นหลกั รวมถึงธุรกิจท่ี

เอ้ืออาํนวยและเป็นประโยชน์ต่อการทาํธุรกิจในปัจจุบนัในระดบัภูมิภาคเอเชีย  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  บริษทัฯ มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในธุรกิจหลกั โดยมีเงินลงทุนในบริษทัร่วมมูลค่ารวม 

40 ลา้นบาท  (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 9 เงินลงทุนในบริษทัร่วม) ในส่วนของการบริหารบริษทัร่วม 

บริษทัฯ ควบคุมดูแลบริษทัร่วม โดยการส่งกรรมการหรือผูบ้ริหารเขา้ไปเป็นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุ้น ซ่ึงผูเ้ป็น

กรรมการจะตอ้งผลกัดนัให้บริษทัร่วมนั้นๆ ดาํเนินการให้เป็นผลสาํเร็จในเร่ืองสาํคญัๆ เช่น ให้ไดผ้ลตามเป้าหมาย ให้มีการ

บริหารงานท่ีโปร่งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปันผลไดต้ามเป้าหมาย และไม่ลงทุนเกิน

จาํนวนท่ีไดรั้บอนุมติั 

 

5. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

ไม่มี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                    

                                                                                                                     แบบ 56 – 1 ประจาํปี 2561  

18 
 

 

6.  ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลสําคัญอ่ืน 

      (1)  ช่ือ สถานท่ีตั้งของบริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

ช่ือภาษาองักฤษ : CPL Group Public Company Limited 

ประกอบธุรกิจหลกั : ธุรกิจฟอกหนงัสาํหรับผลิตรองเทา้และสินคา้เคร่ืองหนงั  

  และ ผูผ้ลิตและจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

เลขทะเบียนบริษทั : 0107537000289 

ทุนจดทะเบียน : 439,844,340 บาท 

ทุนท่ีเรียกชาํระแลว้ : 439,844,284 บาท 

จาํนวนหุน้ : 439,844,284 หุน้ 

ราคาพาร์ : 1.00 บาท 

ท่ีตั้งสาํนกังานใหญ่ : 700 หมู่ 6 ถนนสุขมุวทิ ตาํบล บางปูใหม่ อาํเภอเมือง  

  จงัหวดั สมุทรปราการ 10280 

โทรศพัท ์ : 0-2709-5633-8 

โทรสาร : 0-2709-6033, 6044 

Web Site : www.cpl.co.th 

เลขานุการบริษทั : โทรศพัท ์ 02-709-5633-8 ต่อ 401 

  e-mail : secretary@cpl.co.th 

ฝ่ายนกัลงทุนสมัพนัธ์ : โทรศพัท ์ 02-709-5633-8 ต่อ 103 

  e-mail : ir@cpl.co.th 

 

mailto:ir@cpl.co.th
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  (2) ช่ือ สถานท่ีตั้งของนิติบุคคลท่ีบริษทัฯ ถือหุน้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป 

 ลาํดบั ช่ือบริษัท ประเภทธุรกจิ ทุนจดทะเบียน 

ล้านบาท 

ทุนชําระแล้ว 

ล้านบาท 

จาํนวนหุ้นที่

จาํหน่ายแล้ว

ทั้งหมด (หุ้น) 

มูลค่าหุ้น 

ต่อหน่วย 

(บาท) 

สัดส่วน

การถือ

หุ้น (%) 

ทีต่ั้งสํานักงาน

ใหญ่ 

โทรศัพท์ 

1 บริษทั อินทริเกรเตด็ เลเธอร์ 

เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

ศูยน์กระจาย

สินคา้ประเภท

หนงั 

100 100 10,000,000 10.- 40 700 หมู่ 6 ถนน

สุขมุวทิ ตาํบลบางปู

ใหม่ อาํเภอเมือง 

จงัหวดั

สมุทรปราการ 

10280 

02-709-56339 ต่อ 

402 
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 (3)  ช่ือ สถานท่ีตั้ง โทรศพัท ์โทรสารของบุคคลอา้งอิงอ่ืน ๆ  

 

 นายทะเบียนหลกัทรัพย ์  บริษทั ศูนยรั์บฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จาํกดั  

      93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง   กรุงเทพ 10400 

      โทรศพัท ์ 02 - 009 9000  โทรสาร 02 – 009 9991    

 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั 

      นายเชิดสกลุ อน้มงคล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7195 

      นางสาวรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 4387  

      นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 7881  

      128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุงเทพ 10400  

      โทรศพัท ์02 – 216 -2268 – 9  โทรสาร 02 – 216 - 2286    

 

 ท่ีปรึกษากฎหมาย   สาํนกังานพายพั ขาํอาจ ทนายความ 

      49/154  หมู่ 1 ตาํบลบางระทึก อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

      โทรศพัท ์081 – 814 -0793  
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ส่วนที ่2 

การจดัการและการกาํกบัดูแลกจิการ 

7. ข้อมูลหลกัทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

7.1 จาํนวนทุนจดทะเบียนและทนุชําระแล้ว 

 (1) บริษทัมีทุนจดทะเบียน 439,844,340 บาท เรียกชาํระแลว้ 439,844,284 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามญั 439,844,284 

หุน้  มูลค่าหุน้ละ 1.-  บาท  

7.2 ผู้ถือหุ้น 

 รายช่ือผูถื้อหุน้ใหญ่ 10 รายแรก  

รายช่ือผู้ถือหุ้นใหญ่ จาํนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น 

1.บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั * 145,997,103 33.193 

2.นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน 35,739,060 8.125 

3.MR. CHEN,YU YU 29,764,350 6.767 

4.นายอิสระ วงษเ์จริญสิน 26,118,907 5.938 

5.นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 21,556,458 4.901 

6.นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน 19,822,288 4.507 

7.บริษทัไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั 15,908,965 3.617 

8.นายณฏัฐกิตต์ิ วงษเ์จริญสิน  9,401,364 2.137 

9. MR. CHEN RUI TENG** 8,835,750 2.009 

10. นายวรีะชยั วงษเ์จริญสิน 8,425,357 1.916 

หมายเหตุ  * 1.  บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั ดาํเนินธุรกิจใหเ้ช่าและขายอสงัหาริมทรัพย ์ผูถื้อหุน้ ทั้งหมดคือ กลุ่ม

ครอบครัววงษเ์จริญสิน 

               **  2.   จาํนวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่น บริษทั ไทยเอน็วดีีอาร์ จาํกดั จาํนวน 14,422,100 หุน้  

 (ข) กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบาย การจดัการหรือการดาํเนินงานของ

บริษทัอยา่งมีนยัสาํคญั  

  1.  กลุ่มวงษเ์จริญสิน        

  2.  กลุ่มตระกลูเฉิน 

7.3 การออกหลกัทรัพย์อ่ืน  

 ปัจจุบนั บริษทัฯ ไม่มีการออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน  

7.4 นโยบายการจ่ายเงนิปันผล  

 บริษทัฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานประจาํปี ในอตัราร้อยละ 60  ของกาํไรสุทธิประจาํปี  

ตามขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลยอ้นหลงั 5 ปีท่ีผา่นมา 
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ปี 

 

อตัรากาํไรสุทธิต่อหุน้ เงินปันผลต่อหุน้ อตัราการจ่ายปัน 

ผลต่อกาํไรสุทธิ 

เงินปันผลจ่าย 

ลา้นบาท 

2555 1.49 1.75 117 46.20 

2556 2.50 2.00 80 52.80 

2557 3.37 2.50 74 66.00 

2558 1.33 1.50 113 39.60 

2559 (2.14) - - - 

2560* (0.25) 0.05* - 20.94 

2561 0.03 0.02** 67 8.80 

*เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติท่ีสําคญัดงัน้ีอนุมติัการ

จดัสรรกาํไรสะสมจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ดงัน้ี       

 1) จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัในในอตัรา 20 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท เป็น

จาํนวนไม่เกิน 20,944,970 หุ้น คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 

บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้จากการคาํนวณตามสดัส่วนการจดัสรรหุน้ปันผลดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะตดัเศษ

หุน้ดงักล่าวท้ิง  

 2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท ทั้งน้ี สิทธิใน

การรับปันผลดงักล่าวยงัไม่มีความแน่นอนข้ึนอยูก่บัการพิจารณาอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ประจาํปี 

2561 ในวนัท่ี 26 เมษายน 2561 อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิมจาํนวนเงิน 418,899,370 บาท ซ่ึง

ประกอบดว้ยหุน้สามญั จาํนวน 418,899,370 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จาํนวนเงิน 439,844,340 

บาท ซ่ึงประกอบดว้ยหุน้สามญัจาํนวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 อย่างไรก็ตามบริษทัฯ อาจมีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่านโยบายท่ีกาํหนดขา้งตน้ได ้ข้ึนอยู่กบัฐานะการการเงิน 

สภาพคล่อง และความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียน หรือ ขยายกิจการในอนาคต ตามท่ีคณะ กรรมการบริษทัฯ และ ผู ้

ถือหุน้ เห็นสมควรและอนุมติัโดยจะเสนอใหมี้การจ่ายเงินปันผลในการประชุมสามญัประจาํปี ถดัจากปีท่ีดาํเนินการ 
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คณะกรรมการบริษัท 

นายสวุชัชยั  วงษ์เจริญสนิ 

คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

นายจีเซียง  ไล ่ คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

นายภวูสษิฏ์  วงษ์เจริญสนิ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

สายงานการตลาด 

(ผลติภณัฑ์หนงั) 

นายซือลุน๋  กวั 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
สายงานผลติ  

(ผลติภณัฑ์หนงั) 

นายภวูสษิฏ์ วงษ์เจริญสนิ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สายงานผลติภณัฑ์ 

อปุกรณ์นิรภยั 

นางศรีภา สริุยปัทมาลยั 

ผู้ อํานวยการสายงาน 

บญัชีและการเงิน 

นายสงิห์  วงศ์รุจิไพโรจน์ 

รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

สายงานปฏิบตัิการ 

นายกิติชยั  วงษ์เจริญสนิ           

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทน 

นายวิวฒัน์  วงษ์เจริญสนิ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ 

คณะท่ีปรึกษา 

บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  

โครงสร้างองค์กรบริษัท 
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8.  โครงสร้างการจัดการ    

8.1  คณะกรรมการบริษัท 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน  ประธานกรรมการ 

2. นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

3. นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

4. นายจีเซียง ไล่  กรรมการ 

5. นายซือลุ๋น กวั   กรรมการ 

6. นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน  กรรมการ 

7. รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8. นายสุพพตั อ่อนแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

8.2  คณะกรรมการบริหาร 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง 

1. นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กรรมการบริหาร 

3. นายซือลุ๋น  กวั กรรมการบริหาร 

4. นายสิงห์ วงศรุ์จิไพโรจน์ กรรมการบริหาร 

5. นางศรีภา  สุริยปัทมาลยั กรรมการบริหาร 

8.3  ผู้บริหาร  

ณ.วนัท่ี 31 มกราคม 2562 บริษทัฯ มีผูบ้ริหาร จาํนวน 9 ท่านดงัน้ี 

รายช่ือผู้บริหาร ตาํแหน่ง 

1. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายซือลุ๋น กวั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานการตลาด ผลิตภณัฑห์นงั  

3. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานปฏิบติัการ  

4. นางศรีภา  สุริยปัทมาลยั รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานผลิตภณัฑร์องเทา้ 

และอุปกรณ์นิรภยั 

5. นายสิงห์ วงศรุ์จิไพโรจน์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

6. นางสาวชุติมา กิติธรากลุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายต่างประเทศ 

7.นายธีรวจัน์ วงษเ์จริญสิน ผูช่้วยผูอ้าํนายการฝ่ายการตลาดและพฒันาผลิตภณัฑ ์

8. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ ผูช่้วยผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และรักษาการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

9.นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั เลขานุการบริษทั 

*ผูบ้ริหาร หมายเลข 1-5 เป็นผูบ้ริหารท่ีอยูภ่ายใตค้าํนิยามท่ีประกาศกาํหนด (4 อนัดบัแรกต่อจาก MD) 
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8.4  เลขานุการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 7 /2560 เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติแต่งตั้ง

นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   ดาํรงตาํแหน่งเลขานุการบริษทั ตามมาตรา 89/15   ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 แกไ้ขโดยพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ฉบบัท่ี 4  พ.ศ. 2551  

เลขานุการของบริษทัจะตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกาํหนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบญัญติั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2551 ซ่ึงมีผลบงัคบัในวนัท่ี 31 สิงหาคม 2551 ดว้ย ความรับผิดชอบ ความ

ระมัดระวงั และ ความซ่ือสัตย์สุจริต รวมทั้ งต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค์ ข้อบังคับบริษัท มติ

คณะกรรมการ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี หนา้ท่ีตามกฎหมายของเลขานุการบริษทั มีดงัน้ี  

1. ให้คาํแนะนาํเบ้ืองตน้แก่กรรมการเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด กฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของ

บริษทั และติดตามดูแลใหมี้การปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งและสมํ่าเสมอ  

2. ดูแลให้การเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศในส่วนท่ีรับผิดชอบตามระเบียบและขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

3. ส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ นกัลงทุน หน่วยงานกาํกบัดูแล รวมถึงใหข้อ้มุลแก่ผูส้นใจทัว่ไป  

4. จดัทาํและเก็บรักษาเอกสารดงัต่อไปน้ี  

4.1 ทะเบียนกรรมการ  

4.2  หนงัสือนดัประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ  

4.3 หนงัสือนดัประชุมผูถื้อหุน้และรายงานการประชุมผูถื้อหุน้  

4.4  รายงานประจาํปีของบริษทั  

4.5 รายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้ริหาร  

          5.  ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนใดท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

 

8.5  ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 (1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน    

 (ก). ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบ้ียประชุม ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ ตาํแหน่ง    ค่าตอนแทนปี 2561 

1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ 710,000 

2.นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  710,000 

3.นายซือลุ๋น กวั กรรมการ 510,000 

4.นายจีเซียง ไล่  กรรมการ 490,000 

5.นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน กรรมการ 435,000 

6.นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน กรรมการ 420,000 

7.รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 505,000 

8.นายสุพพตั อ่อนแสงคุณ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 460,000 

9.ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 460,000 
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(ข)  ค่าตอบแทนรวมและจาํนวนรายของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 

ในปี 2561 บริษทัฯ ไดจ่้ายค่าตอบแทนประกอบดว้ย เงินดือนและโบนสั ใหก้บักรรมการบริหารและ 

ผูบ้ริหาร จาํนวน 7 ราย จาํนวนรวมทั้งส้ิน 31.69 ลา้นบาท  

 หมายเหตุ   (ในขอ้น้ี คาํวา่ “ผูบ้ริหาร” ให้หมายความถึง  ผูบ้ริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมาและผูบ้ริหารรายท่ีส่ี

ทุกราย โดยนบัรวมถึงผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน)   

 (2)  ค่าตอบแทนอ่ืน (ถา้มี) 

               ค่าตอบแทนอ่ืนของกรรมการบริหาร  

 กรรมการบริหารไดรั้บสิทธิในการเบิกค่ารักษาพยาบาลเท่าจาํนวนท่ีจ่ายไปและค่ารักษาฟัน ตลอดจน ค่าตรวจ

สุขภาพประจาํปี และ รถประจาํตาํแหน่ง 

 เงินกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ  บริษทัฯ ไดจ้ดัใหมี้กองทุนสาํรองเล้ียงชีพให้แก่กรรมการและผูบ้ริหารโดยบริษทัฯได้

สมทบในอตัราร้อยละ 3  ของเงินเดือน   

8.6  บุคลากร   

 บริษทัฯ มีพนักงานทั้งหมด 1,182  คน ไดจ่้ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจาํนวนทั้ งส้ิน 327.52  ลา้นบาท ซ่ึง

ผลตอบแทน ไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าล่วงเวลา เงินโบนัส เงินค่าวิชาชีพ เงินค่าเบ้ียขยนั เงินประกนัสังคม และเงินสมทบกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพ และเงินรายไดป้ระเภทอ่ืน ๆ  บริษทัฯ ไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 

    จาํนวนบุคลากร        สายงานผลิตโรงานฟอกหนงั  สมุทรปรการ         

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน ปี 2561 ปี 2560 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 12 12 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 42 31 

ฝ่ายขายและการตลาด 24 24 

ฝ่ายวจิยัและพฒันาและหอ้งปฏิบติัการทดสอบ 26 26 

ฝ่ายประกนัคุณภาพและควบคุมคุณภาพ 77 57 

ฝ่ายซ่อมบาํรุง 42 42 

ฝ่ายจดัซ้ือ 11 7 

ฝ่ายวางแผน 21 15 

ฝ่ายผลิต         446         378 

ฝ่ายคลงัสินคา้ 8 6 

รวม 702 595 
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  จาํนวนบุคลากร        สายงานผลิตรองเทา้และอุปกรณ์นิรภยั          

ข้อมูลพนักงานตามส่วนงาน ปี 2561 ปี 2560 

ฝ่ายตรวจสอบภายใน 4 5 

ฝ่ายบญัชีและการเงิน 28 29 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยสีารสนเทศ 27 23 

ฝ่ายขายและการตลาด 68 58 

ฝ่ายจดัซ้ือ 5 4 

ฝ่ายผลิต 248 167 

ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 100 98 

รวม 480 384 

 นโยบายในการพฒันาและส่งเสริมคุณภาพชีวติพนักงาน 

 บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นท่ีหน่ึงในอุตสาหกรรมฟอกหนงัสาํหรับผลิตรองเทา้ชั้นนาํของโลก ดงันั้น บริษทัฯ

ไดใ้ห้ความสําคญักบั การพฒันาพนักงานอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือทดแทนพนักงานท่ีเขา้สู่ยุคสังคมวยัชราในขณะน้ี เน่ืองจาก

อุตสาหกรรมฟอกหนงั ตอ้งใชท้กัษะความชาํนาญงานอยา่งมากในทุกกระบวนการผลิต บริษทัฯ ไดด้าํเนินนโยบายในการ

พฒันาพนกังาน ดงัน้ี 

• นโยบายดา้นพฒันาทกัษะการทาํงาน  โดยแบ่งกลุ่มพฒันาพนกังานออกเป็น 2 ส่วน คือ 

1. การพฒันาพนกังานกลุ่มท่ีมีศกัยภาพสูง (High Potential Development) บริษทัฯไดก้าํหนดแนวทางในการสร้าง

และเตรียมความพร้อมของพนกังานท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัในอนาคตของบริษทั ดว้ยการส่งเสริมใหเ้ขา้ร่วมทาํงานกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และศึกษางานและเทคนิคการทาํงานจากผูบ้ริหารนั้นๆ โดยตรง  ตลอดจนเขา้รับการอบรมจากสถาบนัต่าง ๆ เพ่ือ

เพ่ิมศกัยภาพและองคค์วามรู้การเป็นผูน้าํใหม้ากข้ึน 

  2. การพฒันาพนักงานกลุ่มท่ีจะเป็นกําลังสําคัญของหน่วยงาน ( Key Person Development) บริษัทฯ ให้

ความสาํคญัในการพฒันาและเตรียมความพร้อมทางดา้นบุคลากรท่ีจะเป็นกาํลงัสาํคญัของแต่ละหน่วยงาน โดยไดค้ดัเลือก

พนักงานท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมัน่ตั้ งใจ และรับผิดชอบต่องาน ตลอดจนมีความตอ้งการท่ีจะเติบโตใน

ตาํแหน่งหน้าท่ีการงาน โดยฝ่ายบุคคล จะเป็นผูก้าํหนดแผนงานในการพฒันาพนักงานในแต่ละปี เพ่ือนําเสนอด้าน

งบประมาณ และวางแผนงานพฒันาบุคคลให้ครอบคลุมและชดัเจน โดยใชเ้คร่ืองมือการพฒันาท่ีหลากหลาย อาทิเช่น การ

ฝึกอบรมภายในและภายนอก การเรียนรู้ งานจากผูบ้งัคบับญัชา การมอบหมายงานท่ีมีความทา้ทาย  เพ่ือพฒันาให้พนกังานมี

ศกัยภาพในการทาํงาน  ตลอดจนโอกาสในการกา้วสู่ตาํแหน่งงานท่ีสูงข้ึนได ้ 

•  นโยบายดา้นพฒันาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (Improvement Project)  ดว้ยพนัธกิจท่ีตอ้งส่งมอบ

สินคา้ให้ตรงต่อเวลา  เพ่ือสร้างความสัมพนัธ์และความไวว้างใจท่ีดีกบัลูกคา้  บริษทัฯ จึงตระหนกัและให้ความสาํคญัเป็น

อยา่งยิง่ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุงสายการผลิตเพ่ือพฒันาคุณภาพสินคา้ให้ไดต้ามมาตรฐาน โดยการจดั

บรรยายโดยวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปรับปรุง พฒันาการผลิต  ตลอดจนไดจ้ัดการประชุมพนักงานสายการผลิตเพ่ือ

วเิคราะห์ คน้หา เสนอแนวทาง  วธีิการปรับปรุงกระบวนการทาํงาน หรือหาวธีิการทาํงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงจะนาํไปสู่

การลดตน้ทุนในการดาํเนินการ   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต   
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• นโยบายพฒันาทกัษะฝีมือการทาํงาน บริษทัฯ ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาพนกังานทุกระดบั  จึงมีนโยบายดา้น

การพฒันาทกัษะฝีมือการทาํงานของพนักงานทั้งองคก์ร ครอบคลุมถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกาํหนดแผนพฒันา

พนกังานให้มีความรู้ และทกัษะฝีมือในกระบวนการทาํงานท่ีรับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบติังาน (Work Instruction) โดย

การถ่ายทอดความรู้ จากผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคนิค วิธีการทาํงาน และมีการติดตามผลการพฒันา

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้พนักงานสามารถนาํความรู้ มาใชใ้ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบติังาน ซ่ึงจะทาํให้พนักงานทุก

ระดบัมีทกัษะฝีมือท่ีดีข้ึน  

•   นโยบายความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน    

     บริษทัฯ ไดค้าํนึงถึงความปลอดภยัและชีวอนามยัในการทาํงานซ่ึงเป็นความรับผิดชอบพ้ืนฐานของบริษทั และ

เป็นส่ิงท่ีจะส่งผลต่อพนกังานทุกคนรวมทั้งบุคคลอ่ืนจึงมีการกาํหนดนโยบาย ดงัน้ี  

 1. ความปลอดภยัและการรักษาสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน เป็นหนา้ท่ีของพนกังานทุกคนทุกระดบั ท่ีจะร่วมมือ

กนั ปฏิบติัเพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัต่อชีวติและทรัพยสิ์น ทั้งของตนเอง ผูอ่ื้น และของบริษทั  

 2. บริษทัฯ จะเสริมสร้างใหพ้นกังานทุกระดบัมีความรู้และมีจิตสาํนึกในการปฏิบติังานดว้ยความปลอดภยัและมีอา

ชีวอนามยัท่ีดี  

 3. บริษทัฯ ตระหนักถึงความสาํคญัของมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุอนัเกิดข้ึนจากการทาํงานท่ีมีต่อพนักงานหรือ

บุคคลอ่ืน  

 4. บริษทัฯ จะสนบัสนุนและส่งเสริม ใหมี้การปรับปรุงสภาพแวดลอ้มและวธีิปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั รวมถึงการ

มีสุขอนามยัท่ีดีของพนกังาน  

 5. บริษทัฯ จะสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมดา้น ความปลอดภยัในการทาํงาน โดยจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้ 

ทบทวน และฝึกซ้อมตลอดจนจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพ่ือสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภยัให้กบัพนักงานอย่าง

ต่อเน่ืองและมีการเตรียมพร้อมอยูเ่สมอ  

 6. บริษทัฯ จะจดัเตรียม จดัหาอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลท่ีมีคุณภาพ ไดม้าตรฐาน ให้พนกังานไดใ้ช ้และสวม

ใส่ ป้องกนัตามความเหมาะสมต่อลกัษณะและการปฏิบติังานของพนกังาน  

 7. บริษทัฯ จะตรวจตราในเร่ืองความปลอดภยั และเขม้งวดกวดขนัให้พนกังานปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบั ความ

ปลอดภยัของบริษทัฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนกังานสวมใส่และใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัตามท่ีบริษทัฯ ได้

กาํหนดอยา่งเคร่งครัด  

 8. บริษัทฯ ถือว่าพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ และรักษาส่ิงแวดล้อม บริษัทยินดีรับ

ขอ้เสนอแนะ ขอ้คิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนาํไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขจุดบกพร่องต่างๆ ตามความ

เหมาะสม เพ่ือใหเ้กิดความปลอดภยัแก่พนกังานมากท่ีสุด  

• นโยบายค่าตอบแทนและสวสัดิการ  

การบริหารค่าตอบแทน 

  บริษทัฯ มีเป้าหมายท่ีสําคญัในการบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานตามตาํแหน่งหน้าท่ีคือ 

ตอ้งการค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ในระดบัท่ีสามารถแข่งขนักบัองคก์รอ่ืนๆ ได ้และเพ่ือดึงดูดคนท่ีมีความสามารถให้

เขา้มาร่วมงานกบับริษทัและจูงใจใหพ้นกังานท่ีทาํงานอยูท่าํงานอยา่งดียิง่ข้ึน จึงมีนโยบายดงัน้ี  

  1. การจ่ายค่าตอบแทนและใหสิ้ทธิประโยชน์ตามตาํแหน่งหนา้ท่ี บริษทัฯจะพิจารณาองคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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 ความถูกตอ้งหรือเหมาะสมภายใน โดยจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน ซ่ึงมีความสูงตํ่าท่ีต่างกนัตาม

ลกัษณะของงาน ซ่ึงค่าของงานจะทาํการประเมินหน้าท่ีความรับผิดชอบของานตามรายละเอียดของ

ลกัษณะงานท่ีกาํหนดไวใ้นใบกาํหนดหนา้ท่ีงาน (Job Description)  

 ความถูกตอ้งหรือเหมาะสมภายนอก โดยจะกําหนคค่าตอบแทนจากอัตราขององค์การภายนอกท่ี

เทียบเคียงกนัได ้รวมถึงพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบดว้ย 

2. บริษทัฯ ตอ้งกาํหนดช่วงค่าตอบแทนตามระดบัขั้นโดยอา้งอิงจากการพิจารณาในขอ้ก่อน และควรพิจารณาถึง

ความเหมาะสมของช่วงค่าตอบแทนดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

 3. บริษทัฯ จะข้ึนค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลงานการปฏิบติังานท่ีประเมินได้ โดยจ่ายตามหลกัผลการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงยดึถือหลกัคุณธรรมและความสามารถ เพ่ือใหส้ามารถจ่ายผลตอบแทนไดอ้ยา่งยติุธรรม  

 การพิจารณาข้ึนค่าตอบแทนประจาํปีจะกระทาํปีละ 1 คร้ัง  

 การอนุมัติการปรับค่าตอบแทนรายปีต้องเป็นไปตามอาํนาจการอนุมติัทีกําหนดไวใ้นคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการ  

 สวสัดกิาร  

สวสัดิการและสิทธิประโยชน์ถือเป็นส่ิงหน่ึงท่ีบริษัท ฯ มีให้แก่พนักงานนอกเหนือจากค่าตอบแทนประจํา 

(เงินเดือน) เพ่ือเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจ ซ่ึงจะนาํไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการําทงานของพนกังานจึงมีนโยบาย

ดงัน้ี 

 ในการพิจารณาว่าจะจัดให้มีสวสัดิการและสิทธิประโยชน์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือไม่ บริษทัฯ จะ 

พิจารณาโดยยึดหลกัวา่ สวสัดิการและสิทธิประโยช์เร่ืองนั้น ๆสามารถเพ่ิมคุณภาพชีวิตให้แก่พนกังาน

หมู่มากไดห้รือไม่ และเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีองคก์ารอ่ืนๆ ปฏิบติักนัหรือไม่ 
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9. การกาํกบัดูแลกจิการ    

9.1 การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ี

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เป็นบริษทัท่ีไดใ้ห้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี โดยมุ่งสร้างความเช่ือมัน่ในทุกดา้นให้กบั นกัลงทุน ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ตลอดจนผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ดว้ยการบริหาร

จัดการธุรกิจซ่ึงเป็นการผลิตและจําหน่ายหนังฟอกสําเร็จรูปตลอดจนอุปกรณ์นิรภยัส่วนบุคคล ด้วยการคาํนึงถึงผล

ประกอบการท่ีดีในระยะยาวและความยัง่ยนืทางธุรกิจ จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้นาํ

หลกัการกาํกบักิจการท่ีดี สาํหรับบริษทัจดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรือ  GC Code)   ซ่ึงออกโดยสาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์มากาํหนดเป็นนโยบายในการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยไดผ้่านการ

อนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ีอ 27 กมุพาพนัธ์ 2562 เพ่ือสาํหรับประกาศใช ้ในปี 2562 โดยมีหลกัปฏิบติัดงัน้ี  

หลกัการปฏิบติัท่ี 1   ตระหนกัถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ี   

                                               สร้างคุณค่าใหกิ้จการอยา่งย ัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 2  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 

หลกัการปฏิบติัท่ี 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 4  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัการปฏิบติัท่ี 5  ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบ 

หลกัการปฏิบติัท่ี 6  ดูแลใหมี้ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัการปฏิบติัท่ี 7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล 

หลกัการปฏิบติัท่ี 8  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้   

หลกัการปฏิบตั ิ1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผดิชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์กรทีส่ร้างคุณค่าให้กจิการ

อย่างยัง่ยืน 

หลกัการปฏิบัต ิ1.1   บทบาทหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีมีตอ้งการสร้างคุณค่าให้

กิจการอยา่งย ัง่ยนืคณะกรรมการบริษทั เป็นผูมี้บทบาทสาํคญัในการกาํกบัดูแลกิจการใหมี้การบริหารจดัการท่ีดีเพ่ือใหบ้ริษทั

มีความมัง่คงในระยะยาว คณะกรรมการควรเขา้ใจบทบาทและตระหนกัถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกบัดูแลให ้

องคก์รมีการบริหารจดัการท่ีดีซ่ึงครอบคลุมถึง   

(1) กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ดว้ยการดาํเนินธุรกิจ 

(2) กาํหนดกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงาน เพ่ือเป็นกรอบใหอ้งคก์รดาํเนินไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวาง 

ไวต้ลอดจนใหค้วามสาํคญัในการจดัสรรทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าและก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  

(3) มุ่งปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑ ์และดาํเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

(4) ยดึมัน่ในบรรษทัภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสงัคม 

(5) มีการติดตามประเมินผล ทบทวนกลยทุธ์ นโยบายการดาํเนินงานอยา่งสมํ่าเสมอและดูแลการรายงานผลการ

ดาํเนินงานเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบับริษทัและผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกคน 

หลกัการปฏิบัต ิ1.2   หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัในกาํกบัดูแลและสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งมัง่คง

และยัง่ยนืในระยะยาว  
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(1) คณะกรรมการบริษทั จะใหค้วามสาํคญัต่อผลประกอบการของบริษทั โดยการยดึถือปฏิบติัยดึมัน่ในกรอบการ

แข่งขนัท่ีเป็นไปตามกติกาทางการคา้และจริยธรรมทางธุรกิจท่ีสอดคลอ้งกบัของกฎหมายและหลกัของความโปร่งใส่และ

เป็นธรรม 

 (2) คณะกรรมการบริษทั ใหค้วามสาํคญัในการกาํกบัดูแลใหก้รรมการดาํรงตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ในฐานะผูน้าํและ

เป็นผูมี้บทบาทในการสร้างและขบัเคล่ือนวฒันธรรมในองค์กร โดยยึดหลกัการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้ความ

เคารพต่อสิทธิ ความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุ้น และผูมี้ส่วนไดเ้สีย รวมถึงยึดถือหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให้บรรลุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายในการสร้างคุณค่าใหแ้ก่กิจการอยา่งย ัง่ยนื 

 (3) เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมการบริษทัจึงจดัให้มีนโยบาย

จริยธรรมทางธุรกิจ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัในการปฏิบติัสาํหรับกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน 

 (4) เพ่ือให้การดาํเนินธุรกิจสามารถปรับตวัไดต้ามปัจจยัท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว คณะกรรมการบริษทัจึงไดมี้

การกาํกบัดูแลส่ือสารในใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจ และการเตรียมความพร้อม ของการเปล่ียนแปลงที

อาจจะเกิดข้ึน และมีการติดตามผลการปฏิบติัและทบทวนนโยบายอยา่งสมํ่าเสมอ 

หลกัการปฏิบตั ิ1.3  หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลของคณะกรรมการบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั มีหน้าท่ีดูแลให้กรรมการ ผูบ้ริหาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ

รับผิดชอบตามบทบาทหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย มีความระมดัระวงัและมีความซ่ือสัตยสุ์จริตจากการปฏิบติัหน้าท่ีท่ีมีต่อ

องคก์ร โดยปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัขอ้บงัคบั กฎหมาย และกฎเกณฑต์่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้   

หลกัการปฏิบตั ิ1.4  ขอบเขตความรับผดิชอบและการมอบหมายงาน 

คณะกรรมการบริษัท เขา้ใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนเอง และเป็นผูก้ ําหนดขอบเขตการ

มอบหมายหน้าท่ี และความรับผิดชอบให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และฝ่ายจดัการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

 

หลกัการปฏิบตัทิี ่2 กาํหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกจิของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 

หลกัการปฏิบตั ิ2.1    จดัการดูแลใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการเป็นไปเพ่ือ

ความยัง่ยนื 

คณะกรรมการบริษทักาํหนดใหบ้ริษทัมีเป้าหมายขององคก์รในการดาํเนินงานในกิจการมีความมัง่คงเป็นท่ี

น่าเช่ือถือและไดรั้บการยอมรับจากลูกคา้ทัว่โลก (Global Brand) พฒันาสินคา้ใหม่พร้อมทั้งคุณสมบติัท่ีดีเยีย่ม เพ่ือมุ่งมัน่

เป็นหน่ึงในธุรกิจหนงัฟอกสาํเร็จโดยมีวสิยัทศัน์ คือ 

 “ตอบโจทย์ด้วยนวตักรรม  เตบิโตร่วมกนัอย่างยัง่ยืน  

ไลฟ์สไตล์ด้านแฟช่ันและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ดัสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ  

”Innovative Solutions to your Sustainable Growth 

 Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products” 

   ซ่ึงบริษทัมีนโยบายดา้นต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงและพฒันากระบวนการทาํงานใหร้วดเร็วและถูกตอ้งโดยการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีทนัสมยัมาสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑใ์หต้รงตามกลุ่มลูกคา้ ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ 

อีกทั้งมุ่งมัน่ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมในผลิตภณัฑท่ี์ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ และ
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สร้างผลิตภณัฑ ์และสร้างผลตอบแทนท่ีน่าพอใจแก่ผูถื้อหุน้ โดยคาํนึงถึงหลกัธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสงัคม อนั

นาํมาสู่ความยัง่ยนืของกิจการ 

หลกัการปฏิบัต ิ2.2  กาํกบัดูแลให้มัน่ใจว่า วตัถุประสงค์และเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจการให้

สอดคลอ้งกับวตัถุประสงค์เป้าหมายหลกัของกิจการ  โดยมีการนํานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ

ปลอดภยั 

คณะกรรมการบริษทักาํกบัดูแลให้มีการกาํหนดเป้าหมายท่ีดาํเนินดว้ยความน่าเช่ือถือและไวว้างใจของลูกคา้มา

โดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เป็นสาํคญั สร้างผลตอบแทน

ใหก้บัผูถื้อหุน้ ดว้ยการพฒันาดา้นกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใชจ่้ายในการทาํงาน โดยวิธีพฒันาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหส้ามารถใชส้นบัสนุนงานฝ่ายผลิต  

หลกัการปฏิบตัทิี ่3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธิผล 

หลกัการปฏิบัต ิ3.1  ความรับผิดชอบในการกาํหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทัให้มี

ความเหมาะสมเพ่ือนาํองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

 (1) ดา้นคุณสมบัติ คณะกรรมการบริษทัเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีหลากหลาย และเหมาะสมทั้ งในดา้นความรู้ 

ทกัษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบติัเฉพาะท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจของบริษทั คือ ทกัษะความรู้และ

ความเช่ียวชาญดา้นการฟอกหนงั และธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง มีความเขา้ใจในธุรกิจขององคก์ร มีวสิยัทศัน์ท่ีกวา้งไกล สามารถให้

ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และแนวทางในการดาํเนินธุรกิจอยา่งมีประสิทธิภาพ  

 (2) ด้านโครงสร้าง คณะกรรมการของบริษทั ตอ้งเป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษทักาํหนดไวคื้อ บริษทัตอ้งมี

กรรมการอยา่งนอ้ย 5 คน และความไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินพาํนกัอยูใ่นประเทศไทย  

เพ่ือความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

 (3) ดา้นการถ่วงดุลอาํนาจ คณะกรรมการบริษทั กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและไม่เป็นผูบ้ริหาร ในสัดส่วน 1 ใน 3 

ซ่ึงถือวา่เป็นการสะทอ้นอาํนาจความถ่วงดุลท่ีเหมาะสม 

 (3.1) กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร สามารถใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัการทาํงานของฝ่ายบริหารไดอ้ยา่งอิสระ 

 (3.2) กรรมการอิสระของบริษทัมีจาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั คือ มีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 

1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดและมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน และมีคุณสมบติัครบถว้นตรงตามหลกัเกณฑข์อง

สาํนกังานคณะกรรมกากาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ซ่ึงกรรมการอิสระ

สามารถทาํงานร่วมกบัคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(4) ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล คณะกรรมการบริษทัไดเ้ปิดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้ง

รายละเอียดขอ้มูลกรรมการ อาย ุเพศ ประวติัการศึกษา ประสบการณ์ สดัส่วนการถือหุน้ จาํนวนปีท่ีดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

และการดาํรงตาํแหน่งในบริษทัจดทะเบียนอ่ืน ไวใ้นรายงานประจาํปี 

หลกัการปฏิบตั ิ3.2  การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีเป็นอิสระ

กบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการตดัสินใจ  

ประธานกรรมการบริษทั ไม่เป็นบุคคลเดียวกนักบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหนา้ท่ีในการ

กาํหนดนโยบายและการบริหารงานประจาํ และเพ่ือให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ประธานกรรมการเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ 

ทกัษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการท่ีจะนาํพาองคก์รไปสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดบทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารไวด้งัน้ี  

 (1)  บทบาทหนา้ท่ีของประธานกรรมการในฐานะผูน้าํของคณะกรรมการบริษทั 
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(1.1) กาํกบั ติดตาม และดูการการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและ 

บรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

(1.2) ดูแลและส่งเสริมใหก้รรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมในองคก์รท่ีมีจริยธรรม 

และมีการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 

(1.3) หารือร่วมกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารในการกาํหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษทั และมี 

มาตรการในการกาํกบัดูแลใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุม 

(1.4) มีการจดัสรรและควบคุมเวลาใหเ้พียงพอและเหมาะสม สาํหรับใหฝ่้ายจดัการเสนอเร่ืองและเหมาสม 

สําหรับกรรมการท่ีจะอภิปรายในประเด็นท่ีสําคญัอย่างทัว่ถึงและส่งเสริมให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจท่ีรอบคอบและให้

ความเห็นไดอ้ยา่งอิสระ 

(1.5) ใหค้วามสาํคญัในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการท่ีไม่เป็น 

ผูบ้ริหาร และระหวา่งคณะกรรมการและฝ่ายบริหาร 

(2)  บทบาทหนา้ท่ีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(2.1)  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารรายงานตรงกบัคณะกรรมการบริษทั 

(2.2)  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร 

(2.3)  มีอาํนาจในการบริหารงาน ควบคุม อนุมติั และรับผิดชอบการดาํเนินงานตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นแผนและกล

ยทุธ์ทางธุรกิจ การบริหารงบประมาณ การปฏิบติังาน การลงทุนและการดาํเนินการต่าง ๆ เพ่ือปลดเปลืองภาระของบริษทั 

(2.4) มีอาํนาจในการดาํเนินการตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั 

(2.5) มีอาํนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดบัปฏิบติัการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน 

(2.6) มีอาํนาจในการอนุมติัและจดัการค่าใชจ่้ายในจาํนวนเงินท่ีกาํหนดไวใ้นอาํนาจอนุมติั ไม่เกินอาํนาจหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย  

(3) คณะกรรมการไดพิ้จารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือให้เร่ืองสําคญัไดรั้บการพิจารณาอย่างรอบคอบ 

และกลัน่กรองขอ้มูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาเห็นชอบต่อไป 

หลกัการปฏิบตั ิ3.3   กาํกบัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการท่ีมีความโปร่งใสและชดัเจน เพ่ือให้

ไดค้ณะกรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมตามท่ีกาํหนดไว ้

(1) คณะกรรมการบริษทัมีหนา้ท่ีพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติับุคคลท่ีมีความเหมาะสมเพ่ือเป็นกรรมการบริษทั จึง

ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการสรรหาและคดัเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการท่ีโปร่งใส และชดัเจน เพ่ือใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติั

ครบถว้นสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบท่ีกาํหนด และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งหรืออนุมติั 

(2) คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดมี้การจดัประชุมเพ่ือพิจารณาหลกัเกณฑ ์และวิธีการสรรหา

บุคคลเพ่ือใหไ้ดก้รรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีจะทาํใหค้ณะกรรมการบริษทัมีองคป์ระกอบท่ีเหมาะสมและพิจารณาประวติับุคคล

ท่ีทาํการสรรหา และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริษทั ก่อนท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป 

และไดเ้ปิดเผยประวติักรรมการท่ีจะเสนอแต่งตั้งใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบอยา่งเพียงพอเพ่ือประกอบการตดัสินใจ 

(3) คณะกรรมการสรรหาไดมี้การทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ เพ่ือเสนอแนะต่อคณะกรรมการ

บริษทัก่อนท่ีจะมีการสรรหากรรมการท่ีครบวาระ และไดค้าํนึงถึงผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการรายเดิมท่ีไดเ้สนอให้ต่อ

วาระ 
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หลกัการปฏิบตั ิ3.4  การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั 

(1) คณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัให้มีโครงสร้างและอตัรา

ค่าตอบแทนท่ีมีความเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดียวกนัและเหมาะสมกับความรับผิดชอบเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้

คณะกรรมการบริษทันาํพาองคก์รใหด้าํเนินธุรกิจไดต้ามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

(2) คณะกรรมการบริษทัได้จดัตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีเป็นผูพิ้จารณา

ค่าตอบแทนในเบ้ืองตน้และนาํเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเพ่ือพิจารณาและขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดย

ค่าตอบแทนจะอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงสามารถเทียบเคียงไดก้บัอุตสาหกรรมเดียวกนั และจะคาํนึงถึงความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบและเพียงพอท่ีจะรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบติัท่ีตอ้งการไวไ้ด ้แต่ในขณะเดียวกนั

ก็ตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัดว้ย 

(3) ผูถื้อหุน้จะเป็นผูอ้นุมติัอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน โดยคณะกรรมการ

บริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอตัราคงท่ีและค่าตอบแทนตามผล

ดาํเนินงานของบริษทั 

(4) คณะกรรมการบริษทัไดมี้การเปิดเผยหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการท่ีสะทอ้นถึงภาระหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจาํนวนค่าตอบแทนดว้ย  

หลกัการปฏิบตั ิ3.5  การควบคุมและดูแลความรับผดิชอบในการปฏิบติัหนา้ท่ีและการจดัสรรเวลาของ

กรรมการท่ีเหมาะสมเพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่บริษทัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกคน 

(1) คณะกรรมการบริษทัสนบัสนุนและส่งเสริมใหค้ณะกรรมการเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของตนเอง 

(2) คณะกรรมการบริษทัจดัใหมี้การรายงานการดาํรงตาํแหน่งอ่ืนของกรรมการและเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี 

(3) คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัใหมี้มาตรการควบคุมดูแลการใชข้อ้มูลภายในเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพ่ือมิให้

ผูบ้ริหารและพนกังานนาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

(4) กรรมการแต่ละคนเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75 ของจาํนวนการประชุมคณะกรรมการบริษทัทั้งหมดท่ี

จดัใหมี้ข้ึนในรอบปี  

หลกัการปฏิบัต ิ3.6  จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งแบบรายคณะ

และแบบรายบุคคล เพ่ือนาํผลกาประเมินไปพฒันาการปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  

คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษทัทั้งคณะและรายบุคคลเป็น

ประจาํทุกปี โดยใชว้ธีิประเมินดว้ยตนเอง เพ่ือใหมี้การพิจารณาทบทวน ประมวลขอ้คิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั โดยเห็นชอบใหใ้ชแ้บบประเมินท่ีปรับปรุงของศูนยพ์ฒันาการกาํกบั

ดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและไดเ้ปิดเผยไวใ้นการประเมินไวใ้นรายงานประจาํปี 

ซ่ึงผลการประเมินของคณะกรรมการถูกนาํไปใชป้ระกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององคป์ระกอบคณะกรรมการ 

หลกัการปฏิบตั ิ3.7    ส่งเสริมใหก้รรมการบริษทัมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของธุรกิจและ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และสนบัสนุนใหก้รรมการบริษทัไดรั้บการเสริมสร้างทกัษะ และความรู้สาํหรับการปฏิบติัหนา้ท่ี

กรรมการบริษทั  

กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงกรรมการใหม่ บริษทัไดจ้ดัให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบขอ้บงัคบั และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และจดัใหมี้การใหค้วามรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัธุรกิจของบริษทั เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการ และใหเ้ขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี 
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บริษทัมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ริหาร และเลขานุการบริษทั ได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้จาก

สถาบนัภายนอก เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย (Thai Institute of Directors หรือ IOD) และกาจดัอบรม

ภายในบริษทั เพ่ือให้มีการปรับปรุงการปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และทนัต่อสถานการณ์ในปัจจุบนั โดยเปิดเผย

ขอ้มูลการฝึกอบรมและพฒันะความรู้อยา่งต่อเน่ืองของคณะกรรมการบริษทัในรายงานประจาํปี  

หลกัการปฏิบัตทิี ่3.8  ควบคุมดูแลการดาํเนินงานของกรรมการบริษทัให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย และ

แต่งตั้งเลขานุการบริษทั เพ่ือเป็นการสนบัสนุนการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสาํคญัของคณะกรรมการบริษทั 

 (1) คณะกรรมการบริษทั กาํหนดใหมี้ประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ังต่อปี และไดส่้งหนงัสือเชิญประชุม

พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั กรณีท่ีกรรมการบริษทัไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้

ใหแ้จง้สาเหตุใหเ้ลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในคร้ังนั้น ๆ และเลขานุการบริษทัจะตอ้งแจง้ผลการประชุมให้กรรมการ

บริษทัท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมไดรั้บทราบ 

 (2)  คณะกรรมการบริษทั สนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริการเชิญผูบ้ริหารระดบัสูงเขา้ร่วมประชุมเพ่ือให้

ขอ้มูลรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือเป็นโอกาสในการพิจารณาแผนการสืบทอด

ตาํแหน่ง 

 (3)  คณะกรรมการบริษทั สามารถเขา้ถึงสารสนเทศท่ีสาํคญัและขอ้มูลท่ีจาํเป็นได ้จากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

เลขานุการบริษทั และผูบ้ริหารท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการบริษทัไดแ้ต่งตั้งเลขานุการบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติั ประสบการณ์ท่ีจาํเป็น และเหมาะสมในการ

ปฏิบติัหน้าท่ี โดยให้คาํแนะนําเก่ียวกบักฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีคณะกรรมการตอ้งทราบเพ่ือเป็นสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทั และไดเ้ปิดเผยคุณสมบติัและประสบการณ์ของเลขานุการบริษทัไวใ้นรายงานประจาํปี  

เลขานุการบริษทัไดรั้บการสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความรู้อยา่งตอ่เน่ือง สมํ่าเสมอ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบติัหนา้ท่ี 

หลกัการปฏิบตัทิี ่4 สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

หลกัการปฏิบัตทิี ่4.1    การดาํเนินสรรหาพฒันาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจาํเป็น 

ต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

 (1)  คณะกรรมการบริษทัจะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ทาํหน้าท่ีดาํเนินการ

พิจารณาหลกัเกณฑต์ามกระบวนการสรรหาท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบ เพ่ือให้ไดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมเพ่ือ

ดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และติดตามใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารพิจารณาบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตาม

หลกัเกณฑม์าเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง  

 (2)  บริษทัได้จัดทาํแนวทางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง เพ่ือให้นโยบายการบริหารจัดการมีความต่อเน่ืองใน

ตาํแหน่งผูบ้ริหารระดบัสูง และพนกังานในตาํแหน่งสาํคญัรับทราบวา่ ตนมีหนา้ท่ีตอ้งส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาท่ี

บริษทักาํหนด ซ่ึงประกอบดว้ยกระบวนการและขั้นตอนการทาํงาน รายละเอียดของานท่ีคา้ง วิธีการติดต่อส่ือสารเพ่ือขอ

ขอ้มูลในงานรับโอน โดยแจง้ใหบ้ริษทัรับทราบ เม่ือตนเองจะพน้จากตาํแหน่ง ทั้งน้ี บริษทัมีระบบการคดัสรรบุคลากรท่ีจะ

เขา้มารับผิดชอบ ในตาํแหน่งงานท่ีสาํคญัทุกระดบัอยา่งเหมาะสมและสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือสร้างความ

เช่ือมัน่ใหก้บันกัลงทุน ผูถื้อหุน้ ตลอดจนพนกังาน วา่การดาํเนินงานของบริษทัจะไดรั้บการสานต่ออยา่งทนัท่วงที  

 (3) คณะกรรมการบริษทั มีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประธานเจา้หน้าท่ีบริหารและผูบ้ริหารระดบัสูง ไดรั้บ

การอบรมและพฒันา เพ่ิมพนูความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน 
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 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.2  กาํหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสมกบับุคคลกรในองคก์ร 

 (1) คณะกรรมกรบริษทัไดก้าํหนดโครงสร้างค่าตอบแทน ท่ีเป็นเคร่ืองจูงใจให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง และบุคลากรทุกระดบัในองคก์ร เพ่ือการปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมาย

หลกัขององคก์าร และสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซ่ึงรวมถึง 

 (1.1)  การพิจารณาความเหมาะสมของสดัส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั 

  

 (1.2)  การกาํหนดนโยบายเก่ียวกบัค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทัจะคาํนึงถึงปัจจยัค่าตอบแทนในระดบัท่ี

ใกลเ้คียงกนัอุตสาหกรรมเดียวกนั ควบคู่ไปกบัผลการดาํเนินของของบริษทั  

 (2)  คณะกรรมการบริษทัเป็นผูมี้บทบาทเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธาน

กรรมการในเร่ืองดงัน้ี 

 (2.1) เห็นชอบในหลกัเกณฑก์ารประเมินประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยเกณฑก์ารประเมินผลงานเป็นท่ีน่าพอใจต่อ

การบริหารงาน โดยสอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์เป้าหมาย กลยุทธ์และเป้าหมายหลักขององค์การ และสอดคลอ้งกับ

ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว  

 (2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นประจาํทุกปี 

 (2.3) อนุมติัค่าตอบแทนประจาํปีของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบติัหนา้ท่ี

และปัจจยัอ่ืนประกอบควบคู่กนัไป 

 (3) คณะกรรมการบริษัท เป็นผู ้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการประเมินผลงาน และอนุมัติ 

ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนนาํเสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย

ใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูพิ้จารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนกังานทั้งองคก์ร 

 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.3  สร้างความเขา้ใจในโครงสร้างและความสมัพนัธ์ของผูถื้อหุน้ ท่ีอาจจะมีผลกระทบ

ต่อการบริหารและการดาํเนินงานของกิจการ  

 คณะกรรมการบริษทัเขา้ใจในโครงสร้างและความสัมพนัธ์ของผูถื้อหุ้น ซ่ึงอาจจะอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภายในกิจการครอบครัวไม่ว่าจะเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่ ขอ้ตกลงผูถื้อหุ้น หรือนโยบายของกลุ่มบริษัทแม่ ซ่ึงมี

ผลกระทบต่ออาํนาจในการควบคุมการบริหารจดัการกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัจะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ตกลงดงักล่าวเป็น

อุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั และควบคุมดูแลเปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ตามท่ีมีผลกระทบต่อการ

ควบคุมกิจการ 

 หลกัการปฏิบตัทิี ่4.4  ติดตามและดูแลการบริหารและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์และ

แรงจูงใจท่ีเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์ร 

 คณะกรรมการบริษทัไดใ้หค้วามสาํคญักบัทรัพยากรบุคคล ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีสาํคญัของบริษทั โดยสนบัสนุน

ให้มีการพฒันาบุคลากร ให้มีความรู้ ทกัษะ และเป็นการเพ่ิมประสบการณ์ในการทาํงาน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัหน้าท่ีความ

รับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยทุธ์ขององคก์ร และสภาพแข่งขนัทางธุรกิจ เพ่ือท่ีจะไดน้าํความรู้ความสามารถมาพฒันา

ตนเอง และองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และมีการจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพ่ือให้พนักงานมีการออมเงินอย่าง

เพียงพอสาํหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้งสนบัสนุนใหพ้นกังานมีความรู้ความสามารถในการบริหารจดัการเงิน 

หลกัการปฏิบตัทิี ่5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรับผดิชอบ 

    หลกัการปฏบิัตทิี ่5.1 ควรใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสร้างนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมูลค่าแก่ธุรกิจ

ควบคู่ไปกนักบัการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกคา้หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และมีความรับผดิขอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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 คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ท่ีมีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ระดบั

โลก (Global Brand) พฒันาศกัยภาพในดา้นการผลิตสินคา้ให้มีคุณภาพและไม่เป็นอนัตรายต่อผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์  บริษทัเป็น

สมาชิกหน่วยงานตรวจสอบระดบัสากลของโลกคือ Leather Working Group ซ่ึงตอ้งผา่นการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล 

ดา้นส่ิงแวดลอ้มทุกระบบ ตลอดจน ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ดา้นโรงงานฟอกหนงัรายแรกของประเทศไทย 

 หลกัการปฏิบตัทิี ่5.2  ฝ่ายจดัการประกอบธุรกิจอยา่งมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มและ

สะทอ้นอยูใ่นแผนการดาํเนินการ (Operational Plan) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ทุกฝ่ายขององคก์รไดด้าํเนินการสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั และแผนกลยทุธ์ของกิจการ 

 คณะกรรมการบริษทั ตอ้งเปิดเผยการปฏิบติัตามนโยบายแบบน้ีใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียรับทราบ โดยการจดัทาํนโยบาย

ความรับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือการพฒันาองคก์รอยา่งย ัง่ยนื โดยอา้งอิงตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรือ GRI 

(Global Reporting Initiative)  โดยมีแนวทางการจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคมดงัน้ี 

 การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced 

labor) หรือ แรงงานนกัโทษและไม่ใชก้ารลงโทษทางกายหรือการคุกคามจากการถูกกระทาํรุนแรง หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ของ

การข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา เป็นมาตรการดา้นระเบียบ วินยัหรือการควบคุม ต่อตา้นและไม่ใชแ้รงงานเด็ก  

(child labor) โดยการไม่วา่จา้งบุคคลอายตุ ํ่ากวา่ 15 ปี ไม่วา่ในจุดประสงคใ์ด ๆ ทั้งแบบงานประจาํหรืองานนอกเวลา รวมทั้ง

การทาํงานแบบมีค่าจา้งและไม่มีค่าจา้ง   

 การว่าจา้งแรงงานต่างดา้วบริษทัฯ กระทาํอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฎหมายแรงงาน คดัเลือกบุคคลเพ่ือ

ว่าจ้างให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ด้วยความเป็นธรรมโดยคาํนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตาํแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษา

ประสบการณ์และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นกบังานและปฏิบติัต่อพนกังานทุกคนโดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีขอ้กีด

กนัเร่ืองเพศ อายุเช้ือชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้เก่ียวขอ้งโดยตรงกับการปฏิบัติงาน ตระหนักถึง

ความสําคญัของพนักงาน   ด้วยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่าและเป็นปัจจยัสู่ความสําเร็จขององค์กร จึงให้

ความสาํคญัและดูแลใหพ้นกังานมีทกัษะในการทาํงานและมีความมัน่คง  โดยให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรม และเหมาะสมกบั

หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ จดังานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนกังานใหพ้นกังานใหม่ทุกท่านไดรั้บทราบและเขา้ใจถึงสิทธิท่ี

พนักงาน พึงไดรั้บตามการว่าจา้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดา้นต่างๆ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยแรงงานอย่าง

เคร่งครัด มุ่งพฒันาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความกา้วหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพ่ือเล่ือนตาํแหน่งในแต่ละปี 

จดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่พนกังานเพ่ือสนบัสนุนใหพ้นกังานออมเงินระยะยาวไวส้าํหรับตนเอง และครอบครัวเม่ือ

ลาออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั เพ่ือดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานใหมี้ความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ รักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติั 

ประวติัสุขภาพ ประวติัการทาํงาน ฯลฯ การเปิดเผย หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนกังานสู่สาธารณะ จะทาํไดต้่อเม่ือ

ไดรั้บความเห็นชอบจากพนกังานผูน้ั้น ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวินยั เวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบบริษทั

หรือตามกฎหมาย  

 (2)  การประกอบกิจการดว้ยความเป็นธรรม ประพฤติภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดีไม่บิดเบือนขอ้มูล

หลอกลวง หรือใชว้ธีิอ่ืนใดท่ีไม่ถูกตอ้งตามครรลองของการแขง่ขนัท่ีดี ไม่แสวงหาขอ้มูลท่ีเป็นความลบัของคู่แขง่ทางการคา้

ดว้ยวธีิการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง ให้แก่พนกังานของคู่แข่ง เป็นตน้ ไม่ทาํลายช่ือเสียงของคู่แข่ง

ทางการคา้ ดว้ยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากขอ้มูลอยา่งสมเหตุสมผล 
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 (3) ความรับผิดชอบต่อลูกคา้ บริษทัให้ความสาํคญัและเอาใจใส่กบัลูกคา้ดว้ยความรับผิดชอบสูงสุด โดยมุ่งมัน่ท่ี

จะให้ลูกคา้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทั้ งด้านคุณภาพและความคุม้ค่าราคา โดยการควบคุมดูแลสินคา้และบริการให้มี

คุณภาพ นอกจากน้ี ยงัมุ่งพฒันาสินคา้รวมถึงรักษาสัมพนัธภาพท่ีย ัง่ยืนกบัลูกคา้ ดว้ยการส่งมอบผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพตรง

ตามมาตรฐานภายใตเ้ง่ือนไขท่ีเป็นธรรมและตั้งอยูบ่นพ้ืนฐานของการไดรั้บผลตอบแทนท่ีเป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ทุ่มเท 

มุ่งมัน่พฒันาสินคา้ และบริการใหมี้คุณภาพและมีราคาท่ีสมเหตุสมผลทนัต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จาํกดัสิทธิของ 

ผูบ้ริโภคและมีเง่ือนไขท่ีเป็นธรรมสาํหรับผูบ้ริโภค ปฏิบติัตามสญัญา หรือเง่ือนไขต่างๆท่ีตกลงกนัไวอ้ยา่งเคร่งครัด กรณีท่ี

ไม่สามารถปฏิบติัตาม เง่ือนไขขอ้ใดขอ้หน่ึง ตอ้งรีบแจง้ใหคู้่คา้ และ /หรือเจา้หน้ีทราบล่วงหนา้ เพ่ือร่วมกนัพิจารณาหาแนว

ทางแกไ้ข รักษาความลบัของลูกคา้อยา่งจริงจงัเวน้แต่ลูกคา้ยนิยอมใหเ้ปิดเผยเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือเป็นไปตามกฎหมาย

รวมทั้งไม่นาํขอ้มูลมาใช ้เพ่ือประโยชน์ของตนเองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 (4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้  โดยการจดัซ้ือ จดัหาตอ้งมีขั้นตอนท่ีตรวจสอบได ้เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส และก่อ

ประโยชน์สูงสุด ตอ้งปฏิบติัต่อคู่คา้อยา่งเสมอภาคบนพ้ืนฐานของการแข่งขนัท่ีเป็นธรรม พนักงานบริษทัตอ้งจดัซ้ือจดัหา

สินคา้และบริการโดยคาํนึงถึงความตอ้งการความคุม้ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้มูลแก่ผูค้า้อยา่งเท่าเทียมถูกตอ้งไม่มี

อคติไม่เลือกปฏิบติัต่อผูค้า้รวมทั้งมีการจดัซ้ือ จดัหาท่ีมีความรัดกมุสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในการติดต่อคู่คา้ใหผู้ติ้ดต่อเก็บ

เอกสารหลกัฐานการเจรจาการร่างสัญญา การทาํสัญญาและการปฏิบติัตาม สัญญาไวเ้ป็นหลกัฐานเผื่อใชต้ามระยะเวลาท่ี

กาํหนด  จะตอ้งไม่เรียกรับประโยชน์จากการจดัซ้ือจดัหาตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่ใกลชิ้ดกบัคู่คา้จนทาํให้คู่คา้ มีอิทธิพลต่อ

การตดัสินใจจนเกินไป ปฏิบติัตามขอ้สญัญาอยา่งเคร่งครัดเม่ือพบวา่ไม่สามารถปฏิบติัตามสญัญาหรือคู่คา้ไม่อาจปฏิบติัตาม

สัญญา หรือเหตุอ่ืนใดท่ีทาํให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ให้รายงานผูบ้ังคบับัญชาเพ่ือปรึกษาในทนัทีและหาแนว

ทางแกไ้ขต่อไป  

 (5) ความรับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนบัสนุนในดา้นการดูแลส่ิงแวดลอ้ม การศึกษา 

ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี ทอ้งถ่ินท่ีองค์กรตั้งอยู่ ดาํเนินกิจกรรมเพ่ือร่วมสร้างสรรค์

สงัคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้มอยา่งสมํ่าเสมอ เพ่ือใหชุ้มชนท่ีตั้งอยูมี่คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ทั้งท่ีดาํเนินการเองและร่วมมือกบัรัฐ 

และชุมชน ป้องกนัอุบติัเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่นระดบัค่ามาตรฐานท่ียอมรับได ้ปลูกฝังจิตสาํนึกในเร่ือง

ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมให้เกิดข้ึนในบุคลากร ป้องกันและควบคุมสารตอ้งห้ามในผลิตภัณฑ์ ตาม

มาตรฐานท่ีลูกคา้กาํหนดอยา่งเคร่งครัด จะดาํเนินตามวตัถุประสงคเ์ป้าหมายท่ีกาํหนดข้ึนอยา่งเคร่งครัดเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ 

 หลกัการปฏิบัตทิี ่5.3  จดัให้มีการกาํกบัดูแลและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร รวมทั้ ง

ดูแลให้มีการนาํเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทัทั้งหมดมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการดาํเนินงาน 

การบริหารความเส่ียง เพ่ือใหกิ้จการสามารถบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

 (1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีการบริหารความเส่ียงขององคก์รครอบคลุมถึงการบริหารและจดัการดา้นความ

เส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จดัทาํรายงานความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็น

ประจาํ 

 (2) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศและนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วน

บุคคล เพ่ือใชเ้ป็นมาตรการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ  ในการใชข้อ้มูลข่าวสารขององค์กรในการ

รักษาความลบั และความพร้อมใชข้องขอ้มูล  รวมทั้งป้องกนัไม่ใหมี้การนาํขอ้มูลไปใชใ้นทางมิชอบหรือเปล่ียนแปลงแกไ้ข

ขอ้มูลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต   
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หลกัการปฏิบัตทิี ่6 ดูแลให้มรีะบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

หลกัการปฏิบตัทิี ่6.1 บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีจะทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบติัใหเ้ป็นตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหบ้ริษทัมีการระบุความเส่ียง ท่ีอาจจะส่งผลกระทบอยา่งร้ายแรงต่อบริษทัทั้งการ

ประเมินความเส่ียง ผลกระทบและโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง และมีวธีิจดัการความเส่ียงท่ีเหมาะสม ตลอดจนการติดตามและ 

ทบทวนการบริหารความเส่ียงของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียง เป็นผูก้าํหนดนโยบายการ

บริหารความเส่ียงกลยทุธ์การบริหารความเส่ียงและระดบัความเส่ียงท่ียอมรับไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบริษทั และรายงาน

ผลการบริหารความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริษทั และให้ทุกหน่วยงานทาํการทบทวนประเมินความเส่ียง ปีละ 1 คร้ัง เพ่ือ

รวบรวมและสรปุรายงานต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทั  

 หลกัการปฏิบตัทิี ่6.2   จดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดอ้ยา่งอิสระ 

 คณะกรรมการบริษทัไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ

อย่างนอ้ย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหน่ึงท่ีไดรั้บการคดัเลือกจากคณะกรรมการบริษทัทาํหนา้ท่ีประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบตาม กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบติั

และหน้าท่ีครบถว้นตามหลกัเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ไดมี้การกาํหนด

หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ตามแนวปฏิบติัของหลกัการกาํกบัดูแล

กิจการท่ีดี ซ่ึงกาํหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ 4 คร้ัง และมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ  

และคุณสมบติัตอ้งมีความเป็นอิสระ  

 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.3  คณะกรรมกาบริษทั ควรติดตามดูแลและจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชน์ท่ีอาจ

เกิดข้ึนในบริษทั รวมถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชน์อนัมิควรในทรัพยสิ์น และการทาํธุรกรรมกบัผูมี้ความสัมพนัธ์เก่ียวโยง

กบับริษทัในลกัษณะท่ีไม่สมควร 

 (1) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใชภ้ายใน

เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพ่ือมิใหผู้บ้ริหาร และพนกังาน นาํขอ้มูลภายในไปใชเ้พ่ือประโยชน์ของตนเอง หรือผูอ่ื้นในทางมิชอบ

ก่อนท่ีขอ้มูลนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะชน ซ่ึงเป็นการเอาเปรียบผูถื้อหุ้นและกาํหนดให้กรรมการและผูบ้ริหาร รายงาน

การถือหลักทรัพย์ของบริษัทในส่วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรท่ียงัไม่บรรลุต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนั 

นบัจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรัพยแ์ละส่งสาํเนารายงานการถือหลกัทรัพยใ์ห้สาํนกัเลขานุการบริษทัจดัเก็บไว้

เป็นข้อมูลสําหรับจัดทํารายงานการเปล่ียนแปลงและสรุปจํานวนหุ้นของกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือนําเสนอให้

คณะกรรมการบริษัททราบในการประชุมคณะกรรมการ เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการถือหลักทรัพย์และการประชุม

คณะกรรมการในคร้ังแรกของปี และไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปี และ แบบ 56-1  

(2) คณะกรรมการบริษทั จดัให้มีนโยบายความมัน่คงปลอดภยัสําหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ครอง

ขอ้มูลส่วนตวั นาํมาใชเ้พ่ือการสนบัสนุนการดาํเนินงานหลกัของบริษทัใหป้ฏิบติักฎหมายกาํหนดและเป็นไปเพ่ือประโยชน์

ของบริษทัและผูถื้อหุน้ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทาํท่ีก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบติัตาม

หลกัเกณฑข์อง สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง 

รายการไดม้าและจาํหน่ายไปซ่ึงสินทรัพยแ์ละรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
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 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.4  คณะกรรมการ กาํกบัดูแลให้มีการจดัทาํนโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่และส่ือสาร

ในทุกระดบัของบริษทั และต่อบุคคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง 

 คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลใหมี้จดัทาํนโยบายดา้นการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ เพ่ือใชป้้องกนัและควบคุมความ

เส่ียงท่ีเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือในเร่ืองความซ่ือสตัยใ์หแ้ก่บริษทัในการ

ดาํเนินธุรกิจ มาปรับใชก้บัการบริหารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรือการคดัเลือกพนกังาน โดยพนกังานท่ี

ไดรั้บการคดัเลือก ตอ้งไม่กระทาํความผิดทางวนิยัหรือตอ้งโทษในความผิดท่ีเก่ียวกบัการทุจริตคอร์รัปชัน่ นอกจากน้ีการ 

เล่ือนตาํแหน่ง การประเมินผลการปฏิบติังาน และการใหผ้ลตอบแทน บริษทัตอ้งพิจารณาผลการปฏิบติังานใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบาย และไม่มีประวติัการกระทาํทุจริตคอร์รัปชั่น หรือความประพฤติท่ีขดัขวางต่อการปฏิบัติตามนโยบายฉบับน้ี 

ตลอดจนส่ือสารนโยบายและสร้างความตระหนกั เพ่ือใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ โดยการ

ปฐมนิเทศใหแ้ก่พนกังานใหม่และมีกระบวนการฝึกอบรมทดสอบความรู้เก่ียวกบันโยบาย 

 หลกัการปฏิบัตทิี ่6.5  คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้บริษทั มีกลไกในเร่ืองรับเร่ืองร้องเรียนและการ

ดาํเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่ 

 (1) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีกระบวนการรับขอ้ร้องเรียนของผูมี้ส่วนไดเ้สีย โดยมีช่องทางการแจง้

เบาะแสและขอ้ร้องเรียนเก่ียวกบัการคอร์รัปชัน่ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิดเผยช่องทางรับรองเร่ืองร้องเรียนในเวบ็ไซด ์

หรือรายงานประจาํปีของบริษทั พร้อมทั้งเปิดรับขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่จากพนัธมิตรและผูมี้

ส่วนไดเ้สียอยา่งโปร่งใส 

 (2) คณะกรรมการบริษทั กาํกบัดูแลให้มีการจดัการขอ้ร้องเรียนอยา่งเป็นระบบ เพ่ือคุม้ครองสิทธิของผูร้้องเรียน

และผูใ้หข้อ้มูลท่ีกระทาํโดยเจตนาสุจริต โดยหา้มการเปิดเผยขอ้มูลแก่บุคคลอ่ืนท่ีไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นการเปิดเผย

ตามคาํสัง่โดยชอบดว้ยกฎหมาย ตามคาํสัง่ศาลหรือหน่วยงานกาํกบัดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7  รักษาความน่าเช่ือถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

หลกัปฏิบัตทิี ่7.1   คณะกรรมการบริษทัดูแลและรับผิดชอบใหก้ารจดัทาํรายงานทางการเงินและการ

เปิดเผยขอ้มูลต่าง ๆ ถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา และเป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐานและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

(1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหมี้บุคลากรท่ีมีความรู้ มีประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกบัหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และมี

จาํนวนท่ีเพียงพอใหส่้วนท่ีเก่ียวของกบัการจดัทาํและเปิดเผยขอ้มูล ในการใหค้วามเห็นชอบการเปิดเผยขอ้มูล 

คณะกรรมการบริษทัคาํนึงถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 

(1.2) ความเห็นของผูส้อบบญัชีในรายงานทางการเงินและขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชีท่ีเก่ียวกบัระบบควบคุมภายใน  

(1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

(1.4) ความสอดคลอ้งของวตัถุประสงค ์เป้าหมายหลกั กลยทุธ์ และนโยบายของบริษทั 

(2) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้มีการเปิดเผยขอ้มูล ซ่ึงรวมถึงงบการเงิน รายงานประจาํปี และ แบบ 56-1 ท่ี

สะทอ้นฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนบัสนุนให้มีคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่าย

จดัการ(Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพ่ือประกอบการเปิดเผยงบการเงิน 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.2 การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ

ชาํระหน้ี 
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(1) คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ฝ่ายจดัการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการ และรายงานต่อ

คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่วมกนัหาแนวทางแกไ้ขอย่างรวดเร็ว หากมีสัญญาณบ่งช้ีปัญหาสภาพคล่องทาง

การเงิน  

(2) คณะกรรมการบริษัท ดูแลให้มีการเสนอรายการ หรือความเห็นสําหรับให้ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติ 

คณะกรรมการบริษทัมัน่ใจแลว้วา่จะมีผลกระทบต่อความต่อเน่ืองในการดาํเนินกิจการหรือสภาพคล่องทางการเงิน 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.3      การจดัทาํแผนและกลไกการแกปั้ญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปัญหาทาง

การเงิน 

คณะกรรมการบริษทั มีการติดตามดูแลใหกิ้จการประกอบธุรกิจดว้ยความระมดัระวงัอยา่งใกลชิ้ด ในกรณีท่ีกิจการ

มีแนวโนม้จะประสบปัญหา หรือมีแนวโนม้มีปัญหาทางการเงิน โดยจดัให้มีระบบการบริหารความเสียงในการดาํเนินงาน

ทุกดา้นของบริษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงทาํหน้าท่ีกาํหนดนโยบายบริหารความเส่ียงเสนอ

คณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งกาํกบัดูแล ทบทวน และให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบันโยบาย วิธีปฏิบติัมาตรฐานกลยุทธ์ และ

การช้ีวดัความเส่ียง โดยรวมท่ีครอบคลุมทั้งองค์กร  ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายบริหารความเส่ียงท่ีกาํหนดเพ่ือให้

มัน่ใจวา่ความเส่ียงต่าง ๆ อยูใ่นกรอบความเส่ียงท่ียอมรับไดข้องบริษทั และรายงานใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบเป็นประจาํ 

หลกัการปฏิบัตทิี ่7.4       การจดัทาํรายงานความยัน่ยนื ตามความเหมาะสมของบริษทั  

คณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้จัดทาํนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพ่ือการพฒันาองค์กรอย่างย ัง่ยืน 

สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ขององคก์ร คือ “ตอบโจทย์ด้วยนวัตกรรม  เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน วิถีชีวิตด้านแฟช่ันและความ

ปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพ่ือคุณ”  หรือ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance 

Lifestyles in Leather & Safety Products” ไดถู้กนาํไปเช่ือมโยงกบัการบวนการทาํงานของฝ่ายต่าง ๆ ในองคก์ร เพ่ือเป็นแรง

หนุนและขบัเคล่ือนกระบวนการสร้างความยัง่ยนืใหอ้งคก์ร โดยการดาํเนินกิจการดว้ยความรับผิดชอบต่อสงัคม และรายงาน

ความยัง่ยืนท่ีมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท ซ่ึงยึดหลักการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎหมาย 

จรรยาบรรณ นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ การปฏิบติัต่อพนกังาน และผูมี้ส่วนไดเ้สีย อยา่งเป็นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.5   จดัใหมี้หน่วยงานนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือทาํหนา้ท่ีตวัอยา่งในการติดต่อ ส่ือสาร

ระหวา่งบริษทั กบัผูถื้อหุน้ และผูมี้ส่วนไดเ้สีย  

คณะกรรมการบริษทั จดัใหมี้นโยบายส่ือสารและนโยบายการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นอยา่งเหมาะสม 

เท่าเทียม ทนัเวลา และใช่ช่องทางท่ีเหมาะสม ปกป้องขอ้มูลลบัท่ีอาจจะมีผลต่อราคาหลกัทรัพยแ์ละมอบหมายใหป้ระธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงินของบริษทั เป็นผูใ้หข้อ้มูลกบับุคคลภายนอก และยงัไดใ้หฝ่้ายจดัการ

กาํหนดทิศทางและสนบัสนุนงานดา้นนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหก้ารส่ือสารและการเปิดเผยขอ้มูลเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

หลกัการปฏิบตัทิี ่7.6  ส่งเสริมใหน้าํเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชก้ารเผยแพร่ขอ้มูลของบริษทั 

คณะกรรมการบริษัท พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อผู ้มีส่วนได้เสียทั้ งภายในและภายนอกองค์กร ซ่ึง

ประกอบดว้ยขอ้มูลท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซด์

ของบริษทั โดยสมํ่าเสมอเพ่ือใหข้อ้มูลเป็นปัจจุบนั  
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หลกัการปฏิบัตทิี ่8  สนับสนุนการมส่ีวนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.1 การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษทั  

 (1)คณะกรรมการบริษทัดูแลและให้ความสําคญัในทุกประเด็นท่ีสาํคญั ทั้งประเด็นท่ีถูกกาํหนดในกฎหมายและ

ประเด็นท่ีอาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาํเนินงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็นวาระการประชุมผูถื้อหุ้น เพ่ือให้ท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้พิจารณา และ/หรือ อนุมติัในเร่ืองสาํคญันั้น ๆ  

 (2) คณะกรรมการบริษทัมีการสนบัสนุนการมีส่วนร่วมต่าง ๆ ของผูถื้อหุน้ ดงัน้ี 

 (2.1) เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวนั

ประชุม โดยคณะกรรมการบริษทัจะเป็นผูพิ้จารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอ วา่ควรบรรจุเป็นวาระการประชุมหรือไม่ ถา้ไม่

สมควร จะช้ีแจงเป็นลายลกัษณ์อกัษรไปยงัผูถื้อหุน้ท่ีไดท้าํการเสนอวาระเขา้มาและเปิดเผยไวใ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (2.2) เปิดโอกาสและกาํหนดหลกัเกณฑใ์หผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอช่ือบุคคล เพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการเป็น

การล่วงหนา้ ซ่ึงหลกัเกณฑไ์ดเ้ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทัใหผู้ถื้อหุน้ทราบเป็นการล่วงหนา้  

 (3) คณะกรรมการบริษทั ดูแลใหจ้ดัทาํหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ท่ีมีขอ้มูลถูกตอ้ง ครบถว้นและเพียงพอต่อการ

ใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้ 

 (4) คณะกรรมการบริษทัดูแลใหส่้งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 14 

วนั พร้อมทั้งเผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบริษทัเป็นเวลา 15 วนัก่อนการประชุม และไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนการประชุม สาํหรับ

เอกสารการประชุมภาษาองักฤษ  

 (5) คณะกรรมการบริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนวนัประชุม โดยกาํหนดหลกัเกณฑก์ารส่ง

คาํถามล่วงหนา้ และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซดข์องบริษทั 

 (6) หนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้และเอกสารท่ีเก่ียวของ ไดมี้มีการจดัทาํเป็นทั้งภาษาองักฤษ และเผยแพร่บนเวบ็

ไซดบ์ริษทั 

 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.2    ดูแลใหก้ารดาํเนินเก่ียวกบัการจดัประชุมผูถื้อหุน้เป็นไดด้ว้ยความเรียบร้อย โปร่งใส 

และเอ้ือต่อการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้  

 (1)คณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวนัเวลาท่ีเหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกาํหนดสถานท่ีประชุมท่ี

สะดวกต่อการเดินทาง  

 (2) ไม่มีการจาํกดัโอกาสในการเขา้ร่วมประชุมหรือสร้างภาระให้กบัผูถื้อหุ้น คือไม่มีการกาํหนดให้ผูถื้อหุ้น หรือ

ผูรั้บมอบฉนัทะตอ้งนาํเอกสารหรือหลกัฐานแสดงตนเกินกวา่ท่ีกาํหนดไว ้

 (3) คณะกรรมการบริษทัส่งเสริมให้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และนาํเทคโนโลยีมาใชใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ดว้ยการใช ้Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสียง การนบัคะแนน และแสดงผล เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว ถูกตอ้ง

แม่นยาํ  

 (4) ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ทาํหนา้ท่ีดูแลให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑท่ี์

เก่ียวขอ้ง และขอ้บงัคบับริษทั พร้อมทั้งเป็นผูจ้ดัสรรเวลาสาํหรับแต่ละวาระอยา่งเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดง

ความเห็นและตั้งคาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัได ้ 

 (5) ไม่มีการเพ่ิมวาระการประชุมนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุม หรือแจกเอกสารเพิ่มเติมในท่ี

ประชุม ซ่ึงถือวา่เป็นการลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้
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 (6) กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้เป็นประจาํ

ทุกปี 

 (7) ก่อนเร่ิมการประชุม ท่ีประชุมจะแจง้จาํนวน สดัส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และของผูถื้อหุน้

ท่ีมอบฉนัทะ วธีิการประชุม การลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 

 (8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานท่ีประชุมจะใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 (9) มีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียง และมีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนน และเปิดเผยผลการ

ลงคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบนัทึกไวใ้น

รายงานการประชุม  

 หลกัการปฏิบตัทิี ่8.3  ดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุม และรายงานการประชุมเป็นไปอยา่งถูกตอ้งและ

ครบถว้น 

 (1) คณะกรรมการบริษทัดูแลใหมี้การเปิดเผยมติท่ีประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสียงภายในวนัถดัไปหลงัวนั

ประชุมผูถื้อหุน้ ผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ละบนเวบ็ไซตข์องบริษทั 

 (2) ส่งสาํเนารายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชุมผูถื้อ

หุน้ 

 (3)  ดูแลใหร้ายงานการประชุมมีการบนัทึกขอ้มูลท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 (3.1) รายช่ือกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้ร่วมประชุม และสดัส่วนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมและท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วม

ประชุม 

 (3.2) วธีิการลงคะแนนและนบัคะแนน มติท่ีประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ 

 (3.3) ประเด็นคาํถามคาํตอบในท่ีประชุม รวมทั้งช่ือ-นามสกลุของผูถ้ามและผูต้อบ  

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย  

 ก. คณะกรรมการบริษัท  มีขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

 1.   ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบริษทั ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเวน้ 

แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อนการดาํเนินการ เช่น เร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให ้ตอ้งไดรั้บมติท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้ การทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และการซ้ือหรือขายสินทรัพยท่ี์สาํคญัตาม  กฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย หรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ กาํหนด เป็นตน้ 

 2.   กาํหนด หรือเปล่ียนแปลงช่ือกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนับริษทั 

 3    กาํหนดนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางการดาํเนินงานของบริษทัและการกาํกบัดูแลให้ฝ่ายบริหารดาํเนินการ ให ้

เป็นไปตามนโยบาย กลยทุธ์ และทิศทางท่ีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด

แก่ผูถื้อหุน้และการเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

 4.   พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองท่ีมีสาระสาํคญั เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจ การ

บริหาร และรายการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกาํหนด 

 5.   ประเมินผลการปฏิบติังานและกาํหนดค่าตอบแทนของฝ่ายบริหาร 

 6.   รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบติังานของฝ่ายบริหาร โดยมีความตั้งใจและความระมดัระวงัใน การ

ปฏิบติังาน 
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7.   จดัใหมี้ระบบบญัชี การรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ

ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล การบริหาร

การจดัการความเส่ียง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล 

 8.   ดูแลไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหวา่งผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบับริษทั 

 9.   กาํกบัดูแลกิจการใหมี้การปฏิบติังานอยา่งมีจริยธรรม 

             10.   กาํหนดขอ้บงัคบัหรือระเบียบภายในของบริษทัในเร่ืองต่าง ๆ 

              11.   รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ในการจดัทาํรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบัรายงาน

ของผูส้อบบญัชีไวใ้นรายงานประจาํปี และครอบคลุมเร่ืองสาํคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบติัท่ีดี สาํหรับกรรมการบริษทัจด

ทะเบียนของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 ข. คณะกรรมการบริหาร มีขอบเขตอาํนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้  

คณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและหนา้ท่ีจดัการบริษทัฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายวตัถุประสงคข์อ้บงัคบั และมติท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่ในเร่ืองท่ีตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนดาํเนินการ เช่นเร่ืองท่ีกฎหมายกาํหนดให้ตอ้ง

ได้รับมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น การทํารายการเก่ียวโยงกันและการซ้ือหรือขายสินทรัพย์ท่ีสําคัญตามกฎเกณฑ์ของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยหรือตามท่ีหน่วยงานราชการอ่ืนๆ กาํหนดเป็นตน้ทั้งน้ีขอบเขตอานาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

บริษทัท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

1. พิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในการกาํหนด วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมาย

อาํนาจหน้าท่ีให้แก่ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นผูก้าํหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจโดยมีฝ่ายบริหาร

ดาํเนินการตามนโยบายใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมายท่ีคณะกรรมการกาํหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้อบทานการ

ปฏิบติังานของบริษทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความระมดัระวงั และมีความรับผิดชอบต่อผูถื้อหุน้ รวมทั้งตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตาม

กฎหมายวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบับริษทัฯ ตลอดจนมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซ่ือสตัยสุ์จริต  

3. ส่งเสริมใหมี้การจดัทาํนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเป็นลายลกัษณ์อกัษรจริยธรรม และจรรยาบรรณในการ

ดาํเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบ  

4. ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ และ

ประเมินผลการปฏิบติัตามนโยบายดงักล่าวอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  

5. ทบทวนและใหค้วามเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี  

6. กาํหนดระดบัอาํนาจทางการเงินของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและกรรมการผูจ้ดัการรวมทั้งการกาํหนดนโยบาย

การจดัซ้ือจดัจา้งของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร  

7. พิจารณาอนุมติัและ / หรือใหค้วามเห็นชอบต่อรายการท่ีเก่ียวโยงของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยใหเ้ป็นไปตาม

ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

8. พิจารณาอนุมติัรายการสาํคญัเช่นโครงการลงทุนและการดาํเนินการใดๆ ท่ีกฎหมายกาํหนด  

9. จดัใหมี้ระบบบญัชีการรายงานทางการเงินและการสอบบญัชีท่ีเช่ือถือได ้

ค. คณะกรรมการตรวจสอบ มขีอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผดิชอบ ดงันี ้ 

 1.สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่ มีความถูกตอ้งและเช่ือถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลอยา่ง เพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรับผดิชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทั้งราย 
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ไตรมาสและประจาํปี 

 2. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน  (Internal Audit)  ให้

มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล   และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน  ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เลิกจา้งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน  หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ ใหมี้การสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นวา่จาํเป็นและเป็นส่ิง

สาํคญั พร้อมทั้งนาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรับปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัและจาํเป็นเสนอคณะกรรมการ

บริษทั โดยสอบทานร่วมกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

 นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

4. พิจารณาคดัเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชี รวมถึงพิจารณา 

เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ของบริษทัต่อคณะกรรมการบริษทั รวมทั้งเขา้ร่วมประชุม กบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่าย

จดัการเขา้ร่วมประชุมดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษทั ตามวธีิการและมาตรฐานท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

 6. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพย ์ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัในเร่ืองดงักล่าวใหมี้ความ 

ถูกตอ้งและครบถว้น ทั้งน้ีเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั 

7. สอบทานใหบ้ริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

   8. รายงานผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

  9. จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษทั  ซ่ึงรายงาน 

ดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มูลอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 

(ก) ความเห็นเก่ียวกบัความถูกตอ้ง  ครบถว้น  เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษทั 

(ข) ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทั 

(ค) ความเห็นเก่ียวกบัการปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพย ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั 

(ง) ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 

(จ) ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

(ฉ)  จาํนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ        

ท่าน 

(ช) ความเห็นหรือขอ้สงัเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บจากการปฏิบติัหนา้ท่ีตามกฎบตัร 

(ซ) รายการอ่ืนท่ีเห็นวา่ผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  

  10.  ร่วมใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน 

 11. ในการปฏิบติังานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการผูบ้ริหาร หรือ

พนกังานของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารท่ีเห็นวา่เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 
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 12.  ใหมี้อาํนาจวา่จา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษทัมาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรึกษา ใน

กรณีจาํเป็น 

 13.  คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบติังานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน 

พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคในการปฏิบติังานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบติังานไม่บรรลุ วตัถุประสงคใ์นการจดัตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบทุกปี 

 14.  พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

 15.  ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

 ง. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร  มีขอบเขตอาํนาจหน้าท่ีดงัน้ี   โดย

แบ่งแยกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และ การกาํหนดค่าตอบแทน 

 

1. การสรรหา 

1. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการสรรหากรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอ่ย โดยพิจารณาความเหมาะสม

ของจาํนวน โครงสร้าง และองคป์ระกอบของคณะกรรมการ กาํหนดคุณสมบติัของกรรมการ เพ่ือเสนอต่อ

คณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พิจารณาสรรหา คดัเลือก และเสนอบุคคลท่ีเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และ/หรือ มี

ตาํแหน่งวา่งลง และ/หรือ แต่งตั้งเพ่ิม 

3. ปฏิบติัการอ่ืนใดเก่ียวกบัการสรรหาตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 

4. ประเมินผลการปฏิบติังานของผูบ้ริหารสูงสุดของบริษทัฯ เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัทราบเพ่ือ

พิจารณาอนุมติั 

2. การกาํหนดค่าตอบแทน 

1. จดัทาํหลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย เพ่ือเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริษทั และ/หรือเสนอขออนุมติัต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้แลว้แต่กรณี 

2. กาํหนดค่าตอบแทนท่ีจาํเป็นและเหมาะสมทั้งท่ีเป็นตวัเงินและมิใช่ตวัเงินของคณะกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล 

โดยการกาํหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทัใหพิ้จารณาความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ 

ผลงาน และเปรียบเทียบกบับริษทัในธุรกิจท่ีคลา้ยคลึงกนั และประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือเสนอ

ใหค้ณะกรรมการบริษทัพิจารณาและนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือขออนุมติั 

3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษทั และมีหนา้ท่ีใหค้าํช้ีแจง ตอบคาํถามกบัค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัในท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ 

4. รายงานนโยบาย หลกัการ/เหตผุลของการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร ตามขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรัพยฯ์ โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และรายงานประจาํปี ของบริษทัฯ 

5. ปฏิบติัการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนดค่าตอบแทนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายโดยฝ่ายบริหาร และ

หน่วยงานต่างๆ จะตอ้งรายงานหรือนาํเสนอขอ้มูลและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งต่อ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน เพ่ือสนบัสนุนการปฏิบติังานของ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหบ้รรลุตามหนา้ท่ีท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 
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9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดบัสูงสุด 

 (1) การสรรหากรรมการอิสระ บริษทัฯ กาํหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบริษทัใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระ

อยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของ จาํนวนกรรมการทั้งหมดของบริษทัฯ และ ไดก้าํหนดคุณสมบติัของกรรมการอิสระ ดงัน้ี 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทั  บริษทัใหญ่  บริษทัย่อย บริษทั

ร่วม  ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั  ทั้งน้ี  ให้นบัรวมการถือหุ้นของผูท่ี้ เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระ

รายนั้น ๆ ดว้ย 

  2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน พนกังาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูมี้ อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม บริษทัยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูมี้อาํนาจควบคุม

ของบริษทั เวน้แต่จะได้พน้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวนัได้รับแต่งตั้งให้เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

  3. ไม่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลกัษณะท่ีเป็นบิดา มารดา   คู่สมรส พ่ี

นอ้ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรั้บการเสนอให้

เป็นผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทัยอ่ย 

 4. ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ยบริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารญาณอยา่งอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุ้น

ท่ีมีนยั หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัเวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัย่อย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจ

ควบคุมของบริษทั  และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยัผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซ่ึงมีผูส้อบบญัชีของ

บริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูมี้อาํนาจควบคุมของบริษทัสังกดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษา

ทางการเงิน ซ่ึงไดรั้บค่าบริการเกินกวา่ 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษทั บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู ้

มีอาํนาจควบคุมของบริษทั และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูมี้อาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวชิาชีพนั้นดว้ย เวน้

แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2 ปีก่อนวนัไดรั้บแต่งตั้งใหเ้ขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระ 

 7.ไม่เป็นกรรมการท่ีไดรั้บการแต่งตั้งข้ึนเพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษทั ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูถื้อหุ้นซ่ึง

เป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

 8.ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนัยกันกบักิจการของบริษทั หรือบริษทัย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับ

เงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจาํนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการท่ีมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักนักบักิจการของบริษทัหรือบริษทัยอ่ย 

 9. ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบริษทั 

 (2)  การสรรหากรรมการและผูบ้ริหารระดับสูงสุด   บริษทัฯ มีนโยบายให้ผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเขา้เป็น

กรรมการบริษทัในระหวา่งการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีทุกคร้ัง แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือคณะกรรมการบริษทั
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ชุดปัจจุบนั เม่ือครบกาํหนดตามวาระก็จะไดรั้บการเสนอช่ือกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่  และนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น

เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งอีกคร้ังหน่ึง โดยมีหลกัเกณฑแ์ละวธีีการดงัต่อไปน้ี  

 1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อหน่ึงเสียง   

 2. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน

เสียงทั้งหมดท่ีตนมีอยูเ่ลือกบุคคท่ีไดรั้บการเสนอช่ือกรรมการท่ีละคน  

 3. บุคคลท่ีไดรั้บคะแนนเสียงสูงสุดตามลาํดบัลงมา เป็นผูไ้ดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัลงมามีคะแนนเท่าจาํนวนท่ีจะถึง

เลือกตั้งในคร้ังนั้น ในกรณีท่ีบุคคลซ่ึงไดรั้บเลือกตั้งในลาํดบัถดัมามีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมี ให้

ประธานท่ีประชุมออกเสียงไดเ้พ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นช้ีขาด     

 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการว่างลงเน่ืองจากเหตุอ่ืนนอกจากครบวาระออกจากตาํแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้ งบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม

คณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระของกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเขา้เป็น

กรรมการแทนจะอยูใ่นตาํแหน่งกรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงตนแทน ทั้งน้ีมติการแต่งตั้งบุคคลเขา้

เป็นกรรมการแทนดงักล่าวตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนกรรมการท่ียงัเหลือยู ่สาํหรับการสรรหาผู ้

มาดํารงตาํแหน่งผูบ้ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้

ความสามารถ ความชาํนาญและประสบการณ์ในตาํแหน่งงาน ท่ีเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดาํเนินงานของบริษทั เขา้ใจ

ธุรกิจของบริษทัเป็นอยา่งดี และสามารถบริหารงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมติัในเบ้ืองตน้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัพิจารณาต่อไป  

9.4  การกาํกบัดูแลการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

    บริษทัฯ มีบริษทัร่วม คือ บริษทัอินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั ซ่ึงจะดาํเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพ่ือ

นาํเขา้และจาํหน่าหนงัสตัวทุ์กประเภท   

9.5 การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน  

 ขอ้มูลภายในเป็นขอ้มูลในการดาํเนินการบริหารกิจการอนัเป็นขอ้มูลลบัของบริษทัฯ ท่ียงัไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ

หาก เปิดเผยแลว้ยอ่มส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ท่ีมีการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพย ์

พนกังานบริษทัตอ้งไม่นาํขอ้มูลภายในท่ีตนล่วงรู้มาจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนไปบอกผูอ่ื้น หรือ นาํขอ้มูล ภายในไปใช้

แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทาํใหป้ระโยชน์ของบริษทัลดลง  โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี 

     9.5.1 กรรมการผูบ้ริหาร และพนกังานบริษทัทุกระดบัตอ้งไม่ใชข้อ้มูลภายใน (Inside Information) ของบริษทั ท่ีมี 

สาระสาํคญัและยงัไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผูอ่ื้น  

  9.5.2 พนักงานบริษทัทุกระดบัตอ้งรักษาและปกปิดขอ้มูลลูกคา้และขอ้มูลทางการคา้ไวเ้ป็นความลบัพนักงาน

บริษทั ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของลูกคา้ทั้งต่อพนกังานดว้ยกนั และบุคคลภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งเวน้แต่เป็นขอ้บงัคบั โดย

กฎหมายใหเ้ปิดเผย การเปิดเผยเพ่ือวตัถุประสงคท์างการฟ้องร้องคดีหรือคณะกรรมการบริษทัอนุมติัใหมี้การเปิดเผย  

 9.5.3 ห้ามกรรมการผูบ้ริหาร พนักงานบริษทัและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มูลเปิดเผย หรือส่งผ่านขอ้มูล หรือ

ความลบัของบริษทัไปยงับุคคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพ่ีนอ้ง เพ่ือนฝงู เป็นตน้  

 9.5.4 การเปิดเผยขอ้มูลตอ้งเป็นไปโดยพนกังานบริษทัท่ีมีอาํนาจหนา้ท่ี พนกังานทัว่ไปไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยขอ้มูล 

เม่ือถูกถามให้เปิดเผยขอ้มูลท่ีตนไม่มีหนา้ท่ีเปิดเผยให้แนะนาํผูถ้ามสอบถามผูท่ี้ทาํหน้าท่ีเปิดเผยขอ้มูลนั้นเพ่ือให้การให้

ขอ้มูลถูกตอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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 9.5.5 ไม่ให้คาํแนะนาํในการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั เวน้แต่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้าท่ีการงานท่ีไดรั้บ 

มอบหมายจากบริษทั  

  9.5.6 บริษทัจะมีการออกประกาศแจง้ห้ามซ้ือ/ขายหลกัทรัพยใ์นช่วงเวลาการจดัทาํงบการเงินทั้งรายไตรมาสและ

รายปี ผา่นช่องทางการส่ือสารภายในองคก์รต่อกรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานบริษทัจนกวา่จะมีการประกาศให้ทราบ เป็น

ลายลกัษณ์อกัษรถึงวนัท่ีสามารถทาํการซ้ือ/ขายไดต้ามปกติ  

 9.5.7 กรรมการ ผูบ้ริหาร พนักงานตั้งแต่ระดบัผูจ้ดัการแผนกข้ึนไป เม่ือมีการซ้ือขายหลกัทรัพยข์องบริษทั ให้

จดัทาํรายงานการซ้ือขาย นั้นภายใน 3 วนัทาํการ และ รายงานการถือครองหลกัทรัพยข์องตนหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง

ตาม หลกัเกณฑพ์ระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์เป็นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริษทัฯ   

9. 6  ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

 1.   ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี (audit fee) 

ประเภทค่าสอบ ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าสอบบญัชี 1,740,000 1,810,000 695,000 

    2. ค่าบริการอ่ืน  (non-audit fee)   บริษทัฯ ไม่มีค่าตอบแทนอ่ืนใด ท่ีจ่ายใหก้บัผูส้อบบญัชีในรอบปีท่ีผา่นมา  

9.7 การปฏิบัตติามหลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ใีนเร่ืองอ่ืนๆ 

 การเปิดเผยขอ้มูลของการเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการชุดอ่ืนๆ      

จาํนวนคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม/

จาํนวนคร้ังท่ีประชุม 

คณะกรรมการ

บริษทั 

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา

และพิจารณา

ค่าตอบแทน 

การเขา้ร่วมประชุม

ผูถื้อหุน้ 

1.นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 6/6    2/2 

2.นายกิติชยั   วงษเ์จริญสิน 5/6   2/2 

3.นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน 6/6  1/1 2/2 

4.นายจีเซียง ไล่   4/6   2/2 

5.นายซือลุ๋น กวั   6/6   2/2 

6.นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน 6/6  1/1 2/2 

7.รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์ 5/6 4/4  2/2 

8.นายสุพพตั อ่อนแสงคุณ 6/6 4/4  2/2 

9. ดร.มงคล  เหล่าวรพงศ ์ 6/6 4/4 1/1 2/2 

 

10. ความรับผดิชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 

10.1  นโยบายและภาพรวม  

บริษทั ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั ( มหาชน ) มีนโนบายดาํเนินธุรกิจดว้ยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility CSR ) ดาํเนินธุระกิจภายใตห้ลกัจริยธรรม และการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดล้อม  บริษัทฯประกอบธุรกิจและจัดทํากิจกรรมต่างๆ ท่ีส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคมเพ่ือนาํไปสู่การเติบโตอยา่งย ัง่ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม คาํนึงถึงผลกระทบท่ีอาจจะมีผลต่อผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย ไดแ้ก่ ผูถื้อหุน้ พนกังาน ชุมชนท่ีบริษทัฯประกอบกิจการอยู ่ลูกคา้ คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึง

สงัคมและประเทศชาติ  
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 10.2 การจดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสงัคม 

 บริษทัฯ มิไดจ้ดัทาํรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ไดด้าํเนินการและปฏิบติัดา้นความรับผิดชอบต่อสังคมั 

โดยแสดงถึงกรอบการดาํเนินงานความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีแบบแผน โดยยึดมัน่ในวิสัยทัศน์  “ตอบโจทยด์้วย

นวตักรรม  เติบโตร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื ไลฟ์สไตลด์า้นแฟชัน่และความปลอดภยั คุณภาพท่ีคดัสรรมาเพ่ือคุณ”    จึงไดก้าํหนด

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจตามหลกัการความรับผิดต่อสงัคมโดดาํเนินการตามหลกัาร 8 ขอ้ดงัน้ี  

(1)  การประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม บริษทัฯมุ่งมัน่เป็นตน้แบบท่ีดีของโรงงานฟอกหนงัในประเทศไทย โดย

การสร้างความน่าเช่ือถือใหก้บัผูล้งทุนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อการดาํเนินธุรกิจ มุ่งมัน่พฒันาและบริหารจดัการธุริจตาม

หลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สร้างมาตรฐานท่ีเป็นสากล เป็นท่ียอมรับทัว่โลก เพ่ือเป็นส่ิงยนืยนัการทาํงาน และศกัยภาพ

ของบริษทัฯ ใหมี้ความน่าเช่ือถือ และยอมรับกนัในสงัคมวงกวา้ง ใหค้วามเป็นธรรม โปร่งใส ใหข้อ้มูลท่ีชดัเจนและถูกตอ้ง

พร้อมเปิดเผยขอ้มูล  

            (2)  การต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอนุมติันโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ใน

การประชุมคร้ังท่ี 4 เม่ีอวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 และไดป้ระกาศใช ้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561 พร้อมทั้งกาํกบัทุกหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้งใหย้ดึถือปฏิบติั  และไดร้ะบุไวใ้นคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดงัน้ี  

1) หา้มเรียกร้องส่ิงของหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีไม่วา่กบัโดย

ตนเองหรือผูอ่ื้น   

2) หา้มรับส่ิงของหรือผลประโยชนอ่ื์นใดจากบุคคลอ่ืนท่ีมีหนา้ท่ีหรือธุรกิจเก่ียวขอ้งกบัองคก์รเวน้แตใ่นโอกาส 

หรือเทศกาลอนัเป็นประเพณีนิยมท่ีคนทัว่ไปพึงปฏิบติัต่อกนัโดยส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใด  ทั้งน้ีการรับ

ดงักล่าวตอ้งไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจอยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยไม่เป็นธรรมต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี 

3) การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 2) โดยความจาํเป็นอยา่งยิง่เพ่ือรักษา

ความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล ใหผู้รั้บรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ 

4) การรับส่ิงของหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีใหแ้ก่กนัในกิจกรรมต่างๆ ระหวา่งองคก์ร หรือเป็นการเช่ือม 

สมัพนัธไมตรีระหวา่งองคก์รใหผู้รั้บรายงานผูบ้งัคบับญัชาของตนทราบ 

บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้มี้ส่วนไดเ้สียสามารถแจง้แบะแสผา่น E-mail และกาํหนดมาตาการคุม้ครองผูแ้จง้

แบะแสไว ้นโยบายต่อตา้นคอร์รัปชัน่ ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนของการับเร่ืองร้องเรียน และการพิจารณาขอ้ร้องเรียน 

โดยไดป้ระกาศใชเ้ม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2561  

 (3) – (4)  การเคารพสิทธิมนุษยชน และการปฏิบติัต่อแรงงานอยา่งเป็นธรรม  บริษทัฯ เคารพในเกียรติของ

พนกังาน ในสถานท่ีทาํงานของเรากาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานเขา้ร่วมในการเคารพสิทธิมนุษยชนและสิทธิ

ในการทาํงาน ทั้งระบบขององคก์รมีนโยบายท่ีจะปฏิบติัตามกฏหมาย และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน และหลกัการ

เก่ียวกบัมนุษยชนขั้นพ้ืนฐานตามเกณฑส์ากล โดยไม่แบ่งแยกถ่ินกาํเนิด เช้ือชาติ เพศ อาย ุสีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ 

ชาติตระกลู สถานศึกษา ส่งเสริมความเสมอภาค ไม่ใชแ้รงงานเด็ก  โดยมีขอ้กาํหนดดงัน้ี  

• ไม่สนับสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (forced labour) หรือ แรงงานนักโทษและไม่ใชก้ารลงโทษทางกายหรือการ

คุกคามจากการถูกกระทาํรุนแรง หรือรูปแบบอ่ืนๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรือทางวาจา      เป็น

มาตรการดา้นระบียบ วนิยัหรือการควบคุม  

• ต่อตา้นและไม่ใชแ้รงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจา้งบุคคลอายุต ํ่ากวา่ 15 ปี ไม่วา่ในจุดประสงคใ์ดทั้ง 

แบบงานประจาํหรืองานนอกเวลา รวมทั้งการทาํงานแบบมีค่าจา้งและไม่มีค่าจา้ง  

• การวา่จา้งแรงงานต่างดา้วบริษทัฯ กระทาํอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายภายใตก้ฏหมายแรงงาน  
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• บริษทัจะคดัเลือกบุคคลเพ่ือว่าจา้งให้ดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ดว้ยความเป็นธรรมโดยคาํนึงถึงคุณสมบติัของแต่ละ

ตาํแหน่งงานคุณวฒิุทางการศึกษาประสบการณ์และขอ้กาํหนดอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นกบังานและปฏิบติัต่อพนกังานทุกคน

โดยเสมอภาคกนั ไม่เลือกปฏิบติัไม่มีขอ้กีดกนัเร่ืองเพศ อายเุช้ือชาติศาสนา สถานศึกษา หรือสถานะอ่ืนใดท่ีมิได้

เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ ปฏิบติังาน  

• บริษทัตระหนักถึงความสําคญัของพนักงานดว้ยทราบดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรอนัมีค่า   และ    เป็นปัจจยัสู่

ความสาํเร็จของบริษทัฯ จึงใหค้วามสาํคญัและดูแลใหพ้นกังานมีทกัษะในการทาํงานและมีความมัน่คง โดย  

o ใหค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ  

o จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจําปีทุกปี เพ่ือให้พนักงานสามารถทราบได้ว่าปัจจุบัน 

สุขภาพของตวัเองเป็นอย่างไร และไดรั้บการรักษาหรือป้องกนัไดอ้ย่างทนัท่วงที และยงัสร้างความ  

ตระหนกัใหพ้นกังานดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

o  จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิท่ี        

พนักงาน พึงไดรั้บตามการวา่จา้งท่ีเป็นธรรม จริยธรรมในดา้นต่างๆ และยึดมัน่ปฏิบติัตามกฎหมายว่า

ดว้ยแรงงานอยา่งเคร่งครัด  

o มุ่งพฒันาและจดัใหมี้การอบรมใหค้วามรู้แก่พนกังานอยา่งต่อเน่ือง    เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการทาํงานให้มี

ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชีพ โดยมีการพิจารณาผลงานเพ่ือเล่ือน

ตาํแหน่งในแต่ละปี  

o จดัตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพให้แก่พนักงานเพ่ือสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว ้ สําหรับ

ตนเอง และครอบครัวเม่ือลาออกจากงาน เกษียณอาย ุทุพพลภาพหรือเสียชีวติ  

• จดัตั้งคณะกรรมการความปลอดภยั และกาํหนดนโยบายความปลอดภยัในสถานประกอบการ คณะกรรมการ

ปลอดภยั (คปอ) เพ่ือดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มการทาํงานให้มีความปลอดภยัต่อชีวติ และทรัพยสิ์นของพนกังาน 

ไดมี้การจดัประชุมและจดัทาํรายงานทุกเดือน จดัให้มีการวางแผนและฝึกอบรมระบบป้องกนัอคัคีภยั และ ซอ้ม

หนีไฟใหก้บัพนกังานเป็นประจาํทุกปี ปีละ 2 คร้ัง นอกจากน้ียงัไดว้า่จา้งทีมวศิวกรรมควบคุมตามกฏหมายซ่ึงผ่าน

การข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดาํเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร

เป็นประจาํทุกปี 

• จดัตั้งคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการ เพ่ือเป็นเสมือนส่ือกลางในการถ่ายทอดความตอ้งการดา้น

สวสัดิการของลูกจ้างให้นายจา้งทราบและร่วมปรึกษาให้ขอ้เสนอแนะตลอดจนดูแลจดัการดา้นสวสัดิการภาย

สถานประกอบการ ซ่ึงเห็นวา่พนกังานไดรั้บประโยชน์และมีขวญักาํลงัใจในการทาํงาน สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ เคร่ืองอาํนวยความสะดวกในการทํางานและสร้างส่ิงแวดล้อมท่ีดีตามท่ีคณะกรรมการ

สวสัดิการนาํเสนอ 

• บริษทัจะรักษาขอ้มูลส่วนบุคคลของพนกังาน เช่น ชีวประวติัประวติัสุขภาพประวติัการทาํงาน ฯลฯ การเปิดเผย 

หรือการถ่ายโอนขอ้มูลส่วนตวัของพนักงานสู่สาธารณะจะทาํไดต้่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ั้น 

ทั้งน้ีการล่วงละเมิดถือเป็นความผิดทางวนิยัเวน้แต่ไดก้ระทาํไปตามระเบียบบริษทัหรือตามกฎหมาย 

 (5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ริโภค หมายถึง ความรับผิดชอบต่ออคุณภาพและคุณสมบติั ของสินคา้ท่ีบริษทัฯ ผลิต วา่

ตอ้งไม่เป็นอนัตรายและมีความปลอดภยัต่อผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชสิ้นคา้นั้น ๆ ตลอดจนไม่ทาํลายสังคม ธรรมชาติและส่ิงแวด

ลม้  สินคา้ของบริษทัฯ ไดผ้า่นการผลิตท่ีเป็นมาตราฐานสากลไดรั้บการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศ
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หลายหน่วยงาน ซ่ึงเขม้งวดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอยา่งยิ่ง ซ่ึงเป็นขอ้กาํหนดโดยตรงจากบริษทัคู่คา้ และ ลูกคา้

ของบริษทั 

 ในปีท่ี 2561 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมกบัองคก์ารบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก เพ่ือลดปริมาณในการปล่องก๊าซเรือน

กระจกโดยการข้ึนทะเบียนผลิตภณัฑข์องบริษทั คือ หนงัววัฟอกสาํเร็จ ประเภท Nature Back เพ่ือลดตน้ทุนการผลิตจากการ

พฒันากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีข้ึน เพ่ิมการใชพ้ลงังานหมุนเวียนและแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อ

สังคม และสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีให้บริษัท โดยได้รับอนุญาตให้ใช้เคร่ืองหมายสลากคาร์บอนฟุตพร้ินต์ ตั้ งแต่วนัท่ี 31 

กรกฏาคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กรกฏาคม 2563   

 (6) การดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้ม บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มพร้อมกบักาํหนดนโยบายส่ิงแวดลอ้ม

และประกาศอยา่งชดัเจน มีทีมงานส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการเพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนและดาํเนินการ

เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองคก์ร พนกังานรับทราบและตระหนกัถึงความสาํคญัของส่ิงแวดลอ้ม โดยให้

ความร่วมมือและใส่ใจกบัการดาํเนินการดา้นส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

 บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบนั URS ซ่ึงเป็นระบบการจดัการดา้นการจดัการ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีมาตรฐาน  และยงัไดรั้บการรับรองมาตรฐาน เหรียญทองจากสถาบนั  BLC Leather Technology Centre Ltd 

ซ่ึงเป็นสถาบนัท่ีตรวจสอบระบบและจดัอนัดบัดา้นการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงงานฟอกหนงัระดบัโลก ไดรั้บการรับรอง

รอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดบั 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  จากคาํรับรองของสถาบนัต่างๆ  เป็นส่ิงท่ีสามารถยนืยนัได้

วา่ บริษทัฯ  ยดึมัน่กบัการรักษา ใส่ใจ และปกป้องส่ิงแวดลอ้มโดยแทจ้ริง และจะดาํเนินการอยา่งตอ่เน่ืองและตลอดไปและ

ส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสุดคือ “ส่ิงแวดลอ้มดี พนกังานมีความสุข” 

 (7) การร่วมพฒันาชุมชนหรือสงัคม  บริษทัฯ ตั้งอยูใ่นเขตชุมชนจึงเขา้ใจปัญหาและความตอ้งการของชุมชนเป็น

อยา่งดี ผูบ้ริหารมีนโยบายช่วยเหลือสงัคมหลายๆ ดา้น อาทิ เช่น ดา้นการศึกษา วฒันธรรม สงัคม ศาสนา ทางบริษทัไดมี้

ส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่วม รวมถือเป็นศูนยก์ลางในการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทั้งดา้นการบริจาคเงิน ส่ิงของ และกาํลงั

แรงงานในการพฒันาชุมชน โดยส่งตวัแทนของบริษทัฯเขา้ร่วมและช่วยเหลือทุกคร้ังไม่วา่จะเป็นหน่วยงานของภาครัฐ และ

เอกชน ตามสมควรและความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 (8) การมีนวตักรรมและเผยแพร่นวตักรรมซ่ึงไดด้าํเนินงานท่ีมีความรับผิดชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้มและผูมี้ส่วน

ไดเ้สีย  บริษทัฯ ไดล้งทุนติดตั้งเคร่ืองบีบอดัตะกอนเพ่ือสกดัตะกอนท่ีมีสารเคมีในนํ้ า การปล่อยนํ้ าเสียลงสู่บ่อบาํบดั ตะกอน

ท่ีสกดัไดแ้ลว้นาํกบัไปใหบ้ริษทัเคมีภณัฑ ์(ผูข้าย) เพ่ือสามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้  

 โครงการทีบ่ริษัทจดัทาํ  (CSR in Proceeds)  

 1.โครงการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า บริษทัฯ สนบัสนุนในการนาํวสัดุกลบัมาใชใ้หม่ เช่น การใชก้ระดาษสองหนา้ 

การปิดเคร่ืองทาํความเยน็และปิดไฟในช่วงพกักลางวนั การใชร้ถร่วมกนัในการเดินทางทางเดียวกนั การใชน้าํไปใชก้ารผลิต

ลา้งพ้ืนโรงงาน รณรงคก์ารปิดนํ้ าปิดไฟทุกคร้ังท่ีเลิกใช ้ การกาํหนดการเปิดสวติชเ์คร่ืองจกัรในตอนเชา้ก่อนเร่ิมงานดว้ย

ระบบดีเลย ์1 นาที เพ่ือลดปัญหาไฟกระชากและทาํใหมิ้เตอร์ไฟวิง่เร็ว   การทาํโครงการดงักล่าวอาจจะไม่เห็นผลทางดา้น

ตวัเลขค่าพลงังานหรือตวัเลขค่าใชจ่้ายลดลงชดัเจน แต่เป็นการปลูกจิตสาํนึกและฝึกพนกังานใหติ้ดเป็นนิสยัส่วนตวัและนาํ

กลบัไปใชใ้นชีวติประจาํวนัของครอบครัวเพ่ือเป็นพลเมืองท่ีดีของสงัคม 

 2.โครงการลดของเสียท่ีเป็นวตัถุอนัตราย  ดว้ยการร่วมกบัผูจ้ดัจาํหน่ายเคมีภณัฑ ์ดว้ยการใชภ้าชนะบรรจุ

หมุนเวยีน อาทิเช่น ถงัพลาสติก, ถุงพลาสติก ไมพ้าเลส เป็นตน้ นอกจากเป็นการใชภ้าชนะอยา่งคุม้ค่าแลว้ เป็นการลด

ปริมาณของเสียเพ่ิมข้ึนดว้ย  เน่ืองจากภาชนะท่ีบรรจุเคมีภณัฑบ์างชนิดร้ายแรง ผูน้าํกลบัไปใชใ้หมอ่าจจะมีอนัตรายจากการ

ใชไ้ม่ถูกวธีิ ดงัจะเห็นไดจ้ากท่ีเป็นข่าวอยูเ่น่ือง  ทั้งน้ี บริษทัฯ สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายไดด้ว้ยเช่นกนั  



 

                                                                                                                                    แบบ 56-1 ประจาํปี 2561   

53 

 

 3.โครงการครอบครัวเดียวกนั บริษทัฯ มุ่งมัน่ท่ีจะความสมัพนัธ์ ระหวา่งผูบ้ริหาร และ พนกังานในทุกระดบั เพ่ือ

การทาํงานเป็นทีม ดว้ยการจดังานเล้ียงบริษทัฯ สงัสรรคเ์น่ืองในโอกาสต่าง ๆ หรือ การท่องเท่ียวประจาํปี ตลอดจนการเล้ียง

อาหารกลางวนัพนกังานเป็นประจาํทุก 3 เดือน เพ่ือแสดงการขอบคุณต่อพนกังาน 

 4.โครงการบริจาคโลหิตในสถานประกอบการและบริเวณชุมชนโดยรอบ บริษทัฯ จดัใหมี้การจดักิจกรรมบริจาค

โลหิตเป็นประจาํทุกปี  โดยมีการประชาสมัพนัธ์ผา่นสมาคมฟอกหนงั ลูกคา้ คูค่า้ ตลอดจนชมุชนบริเวณคา้งเคียง เพ่ือ

ร่วมกบับริจาคโลหิตใหไ้ดใ้นปริมาณท่ีมาก เน่ืองจากเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ ความตอ้งการใชโ้ลหิตมีมากข้ึนทุกปี  

 5. โครงการกิจกรรมวนัเด็ก  บริษทัฯ จดักิจกรรมวนัเด็กเป็นประจาํทุกปี โดยมีอาหาร พร้อมขนมและนํ้ าด่ืมแจก

ใหก้บัเด็ก ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรียน และเกมส์การแข่งขนั เพ่ือใหเ้ด็กสนุกสนานและเพ่ือส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชนได้

รู้จกัการแสดงออกอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัของตนเอง รู้จกัการแบ่งปัน และการมีระเบียบวนิยั   

  10.3  การดาํเนินธุรกิจท่ีมีผลกระทบต่อความรับผดิชอบต่อสงัคม  

 บริษทัฯ มิไดถู้กตรวจสอบหรือยูร่ะหวา่งการตรวจสอบโดยหน่วยงานท่ีมีอาํนาจวา่มีการฝ่าฝืนกฏหมายในเร่ือง

เก่ียวกบัหลกัการ 8 ขอ้ 

 10.4  กิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (After process)  

 1.  บริษทัฯ บริจาคขา้วสารอาหารแหง้ใหก้บั สถานสงเคระห์และโรงเรียนบริเวณใกลเ้คียง  

2.  บริษทัฯ สนบัสนุนของรางวลั กิจกรรมวนัเด็กกบัชุมชมรอบขา้ง 

 3  บริษทัฯ สนบัสนุนผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เพ่ือเป็นของรางวลัในงานกาชาดประจาํปี 2561   

 4.  บริษทัฯ สนบัสนุนงบประมาณจดัซ้ือสลากกาชาด ประจาํปี 2561  

 5. บริษทัฯ สนบัสนุมรองเทา้นิรภยัเพ่ือใชใ้นกิจกรรมสาธาณะกบัหน่วยงานต่างๆ   

 6. บริษทั ฯ บริจาคหนา้กากกนัฝุ่ นละออง ใหก้บัชุมชนใกลเ้คียง ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เน่ืองจากปํญหา

หมอกควนัพิษ  

  7. บริษทัฯ บริจาคเงินการกศุลใหแ้ก่วดัและสาธารณสถานตามเทศกาลต่าง ๆ  

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเส่ียง 

  บริษทัฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระของบริษทัซ่ึงทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบติังานของทุก

หน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบท่ีวางไวร้วมทั้ งประเมินประสิทธิภาพและความเพียงพอของการควบคุมภายในของ

หน่วยงานนั้นๆ ซ่ึงช่วยให้ฝ่ายบริหารเกิดความมัน่ใจว่าระบบการควบคุมท่ีมีอยู่นั้นมีการปฏิบติัจริงอย่างสมํ่าเสมอและ

เป็นไปอยา่งเหมาะสม รวมทั้งช่วยคน้หาขอ้บกพร่องจุดอ่อนและพฒันาระบบการดาํเนินงานท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทาํหน้าท่ีตรวจสอบและถ่วงดุลไดอ้ย่างเต็มท่ี เน่ืองจากสามารถรายงานตรงต่อ

คณะกรรมการบริษทั  โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสาํนกังาน 

กลต. เป็นตน้แบบเพ่ือประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษทัดว้ย  

11.1  คณะกรรมการบริษทัฯ ไดใ้ชแ้บบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริหารจดัการ

ความเส่ียง ตามแบบท่ีสาํนักงาน กลต. กาํหนด สาํหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารจดัการความ

เส่ียง ประจาํปี 2561  และมีความเห็นว่า บริษทัฯ ไดป้ฏิบติัตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอยา่ง

เพียงพอ 

11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกบัคณะกรรมการบริษทัฯ ทั้งน้ี ตามรายงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4 
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11.3  หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแ้ต่งตั้ง นางสาววลยัรัตน์ ศิลป์ชีวะกิจจา   ดาํรงตาํแหน่ง   

ผูอ้าํนวย ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทัฯ    เน่ืองจากมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดา้นการตรวจสอบ และเขา้ใจใน

กิจกรรมและการดาํเนินงานของบริษทัฯเป็นอยา่งดี   สามารถทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลการปฏิบติัตามกฏเกณฑข์องหน่วยงาน

ทางการท่ีกาํกบัดูแลการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ   ทั้งน้ี การพิจารณาและการอนุมติั แต่งตั้ง ถอดถอน โยกยา้ยผูด้าํรง

ตาํแหน่งหวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทัจะตอ้งผา่นการอนุมติั (หรือไดค้วามเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

 สาํหรับ คุณสมบติั หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบริษทั และหวัหนา้งานกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของบริษทั

ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 3  

 

12. รายการระหว่างกัน  

 บริษทัฯ มีรายการระหวา่งกนักบับริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นรายการซ้ือขายสินคา้ตามธุรกิจปกติ และเป็นไปตาม

ราคาตลาด ทั้งน้ีไดเ้ปิดเผยไว ้งบการเงิน ขอ้ 30 
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ส่วนที ่3 

ฐานะการเงนิและผลการดาํเนนิงาน  

13. ข้อมูลทางการเงนิทีสํ่าคญั  

    

                             

ขอ้มูลจากงบการเงิน 

2561 

ลา้นบาท 

2560 

ลา้นบาท 

2559 

ลา้นบาท 

(ปรับปรุงใหม่) 

สินทรัพยร์วม 2,819 2,067 2,015 

หน้ีสินรวม 1,734 992 845 

  ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,085 1,075 1,170 

รายไดจ้ากการขาย 2,898 2,275 2,342 

รายไดร้วม 2,922 2,379 2,397 

กาํไรสุทธิ 12 (103) 23 

กาํไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.03 (0.25) 0.05 

มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 2.47* 25.66 44.35 

     

อตัราส่วนทางการเงิน  31 ธ.ค. 

2561 

31 ธ.ค. 

2560 

31 ธ.ค. 

2559 

(ปรับปรุงใหม่) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.60 1.55 0.72 

อตัรากาํไรสุทธิ (%) 0.41 (4.54) 0.97 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 1.10 (9.60) 1.93 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ (%) 0.42 (4.99) 1.12 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.11 0.92 0.72 

เงินปันผลต่อหุน้  (บาท) 0.02*** 0.05** - 

* 1) เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้

ท่ีตราไวข้องบริษทัฯ จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท โดยการเพ่ิมจาํนวนหุ้น

สามญั จากเดิมจาํนวน 41,889,937 หุน้ เป็นจาํนวน 418,899,370 หุ้น บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุน้ท่ีตราไว้

และจาํนวนหุน้สามญักบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยแ์ลว้ เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2561 

** 2) เม่ือวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติท่ีสาํคญัดงัน้ีจ่ายปันผล

เป็นหุ้นสามัญในในอัตรา 20 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล ในราคามูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาทเป็นจํานวนไม่เกิน 

20,944,970 หุน้ คิดเป็นอตัราหุ้นปันผลไม่เกินหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณีท่ีผู ้

ถือหุน้รายใดมีเศษของหุ้นจากการคาํนวณตามสัดส่วนการจดัสรรหุ้นปันผลดงักล่าวแลว้ บริษทัฯ จะตดัเศษหุ้นดงักล่าวท้ิง 
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และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.00556 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท และ จ่ายปันผลเป็น

เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.00556  บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท  

*** 3) เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัให้เสนอต่อท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจาํปี 2562 พิจารณาการอนุมติัการจดัสรรกาํไรสาํหรับปี 2561 เป็นทุนสาํรองตาม 

กฎหมาย จาํนวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจาํนวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดย

กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 

 

14.  การวเิคราะห์และคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

การวเิคราะห์งบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

บริษทัฯ ประกอบธุรกิจ  3 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ ส่วนแรกคือการผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูปซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนท่ี

ร้อยละ 67 ของรายไดร้วมของบริษทัฯ โดยผลิตภณัฑห์นงัของบริษทัฯสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ หนงัผิวและหนงั

ทอ้ง หน่วยขายเป็นขนาดพ้ืนท่ีคือตารางฟตุ ส่วนท่ีสองคือการรับจา้งฟอกหนงัซ่ึงแบ่งเป็นการฟอกหนงัววัและการฟอกหนงั

หมูคิดเป็นสัดส่วนท่ีร้อยละ 9 ของรายได้รวมของบริษทัฯ และส่วนสุดท้ายคือการผลิตและจาํหน่ายรองเท้านิรภยัและ

อุปกรณ์นิรภยั คิดเป็นร้อยละ 24  ของรายไดร้วมของบริษทัฯ  

1.1  การผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูป 

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯมียอดขายหนงัเพ่ิมข้ึน 415 ลา้นบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยคิด

เป็นรายได ้1,971 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.2560 : 1,556 ลา้นบาท) สาเหตุหลกัเกิดจากการท่ีบริษทัฯไดมี้การปรับปรุง

พฒันาในส่วนของทรัพยากรบุคคลและเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรในบางส่วน ทาํให้บริษทัฯสามารถขยายกาํลงัการผลิตได้

เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยระดบัการผลิตไดป้รับตวัสูงข้ึนจากเฉล่ีย 1.8 ลา้นตารางฟตุเป็นเฉล่ีย  2.1 ลา้นตารางฟตุ  

ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูปประกอบดว้ยตน้ทุนวตัถุดิบหนงัววัหมกัเกลือตน้ทุนวตัถุดิบ

เคมีภณัฑ ์และตน้ทุนอ่ืน เช่น ค่าตอบแทนพนกังานในโรงงาน ค่าเส่ือมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการผลิต 

เป็นตน้ โดยคิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70 : 20 : 10  ตามลาํดบั โดยในปีท่ีผ่านมาน้ีบริษทัฯไดมี้การ

ซ้ือหนงัเขา้มาถวัเฉล่ียในระบบ ทาํใหต้น้ทุนการผลิตไดป้รับตวัลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยปัจจุบนัโครงสร้างราคาตน้ทุนลดลง

มาอยูใ่นระดบัท่ีใกลเ้คียงกบัระดบัท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะทาํให้กาํไรขั้นตน้สะทอ้นภาพธุรกิจมากข้ึนกวา่ปีก่อน สาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯมีกาํไรขั้นตน้ 117 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ขาดทุน 130 ลา้นบาท) 

1.2 การฟอกหนงั 

สาํหรับธุรกิจการฟอกหนงั ในปีน้ีบริษทัฯไดเ้ล็งเห็นวา่ตลาดฟอกหนงัในประเทศไทยกาํลงัเป็นกระแสท่ีมาแรง ทาํ

ให้บริษทัฯได้ลงทุนเพ่ิมเคร่ืองจักรเพ่ือขยายกาํลงัการผลิต โดยตั้งแต่กลางไตรมาส 2  จนถึงปัจจุบัน บริษทัฯสามารถ

เดินหนา้ทาํการฟอกหนงัววัและหนงัหมูไดต้ามกาํลงัผลิตท่ีคาดการณ์  

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัฯมียอดบริการฟอกหนงัเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยการฟอก

หนงัทาํรายได ้271 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 108 ลา้นบาท) อีกทั้งบริษทัฯมีกาํไรขั้นตน้ในส่วนของการฟอกหนงั

ววัจาํนวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 17 ลา้นบาท)  
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1.3 การผลิตและจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั 

บริษทัฯ มีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั โดยยอดขายสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เพ่ิมข้ึนเป็น 698 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :  630 ลา้นบาท)  โดยสาเหตุหลกัมาจากการขาย

รองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์ป้องกนัความปลอดภยัเพ่ิมมากข้ึน รวมทั้งไดมี้การให้เช่าอุปกรณ์นิรภยัซ่ึงเป็นการเพิ่มรายไดอี้ก

ช่องทางหน่ึงของบริษทัฯ  

 ตน้ทุนขายของธุรกิจการผลิตและจาํหน่ายรองเทา้นิรภยัประกอบดว้ยตน้ทุนหนงัรองเทา้ ตน้ทุนพ้ืนรองเทา้ และ

ตน้ทุนอ่ืน เช่นเดียวกบัการผลิตและจาํหน่ายหนงัสาํเร็จรูป โดยคิดเป็นสดัส่วนของตน้ทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25 

ตามลาํดบั สาํหรับอุปกรณ์นิรภยัทางบริษทัฯเป็นตวัแทนจาํหน่ายอยา่งเป็นทางการจากผูผ้ลิตอุปกรณ์นิรภยัระดบัโลกเช่น 

3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็นตน้ ในส่วนของตน้ทุนการผลิตรองเทา้นิรภยัและตน้ทุน

สินคา้อุปกรณ์นิรภยันั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติท่ีระดบัประมาณ 60 % ส่งผลให้กาํไรขั้นตน้นั้นเพ่ิมข้ึนเป็น 285 ลา้นบาท (31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :  253  ลา้นบาท)   

1.4 รายไดอ่ื้น  

นอกจากรายได้จากการขายแลว้บริษทัฯยงัมีรายไดอ่ื้นไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากเงินลงทุนหุ้นกู้ เงินชดเชยค่าภาษีอากร

มาตรา 19 ทวิ และกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ  บริษทัฯนําเขา้วตัถุดิบและส่งออกสินคา้

สาํเร็จรูปโดยใชส้กลุเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใตเ้ง่ือนไขระบบเครดิต ดงันั้นไม่วา่จะเป็นการนาํเขา้วตัถุดิบหรือส่งออกสินคา้

สาํเร็จรูป จะทาํใหมี้ผลต่างของช่วงเวลาในการชาํระหน้ี เกิดผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเปล่ียนแปลงทุกวนั แต่อยา่งไรก็

ตามบริษทัฯได้มีการทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือป้องกนัความเส่ียงกับสถาบันการเงินในจุดน้ีไว้

เรียบร้อยแลว้ สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561  บริษทัฯ มีกาํไรจากรายการรายไดอ่ื้นขา้งตน้ทั้งหมด 21 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 69  ลา้นบาท) โดยสาเหตุท่ีลดลงเน่ืองจากในปีก่อนบริษทัฯไดมี้การรับรู้กาํไรจากการขายเงิน

ลงทุนและการโอนกลบัหน้ีสงสยัจะสูญจาํนวน 43 ลา้นบาท  

ค่าใชจ่้าย 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารของบริษทัฯ ไดแ้ก่  1) ค่าใชจ่้ายการส่งสินคา้ซ่ึงบริษทัฯไดมี้การเจรจาต่อรองกบัคู่คา้

เพ่ือขจดัปัญหาค่าใชจ่้ายซํ้ าซอ้น ตลอดจนบริหารจดัการจาํนวนเท่ียวการขนส่ง โดยบริษทัฯมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่ง

สินคา้ให้ลูกคา้และหลีกเล่ียงการส่งสินคา้แบบเร่งด่วนทางเคร่ืองบินเท่าท่ีจะทาํไดเ้พราะมีค่าใชจ่้ายสูง 2) ค่านายหน้า 3) 

ค่าใชจ่้ายเดินทางไปต่างประเทศเพ่ือพบลูกคา้และหาลูกคา้รายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนาํมาปรับใชเ้พ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการทาํงานแม่นยาํและรวดเร็วยิง่ข้ึน 4) ค่าตอบแทนพนกังานและผูบ้ริหารและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลากร 

และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ เช่น ค่าเส่ือมราคาและตดัจาํหน่าย ค่าบาํรุงรักษาซ่อมแซม เป็นตน้ ทั้งน้ี  

สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าใชจ่้ายในการขายคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.41 (31 ธันวาคม พ.ศ. 

2560 : ร้อยละ 6.28 ) ของรายได ้โดยในปีน้ียอดค่าใชจ่้ายในการขายเพ่ิมข้ึนในภาพรวมเน่ืองมาจากค่าใชจ่้ายในการขาย

เพ่ิมข้ึนจากค่าใชจ่้ายในการทาํการตลาด และค่าใชจ่้ายในการส่งของให้ลูกคา้แบบเร่งด่วน ส่วนค่าใชจ่้ายในการบริหารคิด

เป็นสดัส่วนร้อยละ 6.95  (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 7.96) ของรายได ้ยอดค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการจา้งท่ีปรึกษา

ชาวต่างชาติเพ่ือช่วยพฒันาปรับปรุงระบบการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนซ่ึงส่งผลใหก้บัปริมาณการขายท่ีเพ่ิมข้ึนใน 
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ปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัผลจากการลงทุนในรายการท่ีกล่าวไปในขา้งตน้ก็เร่ิมส่งผลให้เห็นผลการดาํเนินงานในทิศทางท่ีดีข้ึน

ตามลาํดบั 

ในปี 2558 บริษทัฯไดร่้วมลงทุนกบัพนัธมิตรท่ีเป็นบริษทัในฮ่องกง จดัตั้งบริษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค 

จาํกดั ซ่ึงจะประกอบธุรกิจนาํเขา้และจาํหน่ายหนงัสตัวทุ์กประเภท โดยบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 40 เน่ืองจากบริษทั

ฯไดเ้ล็งเห็นช่องทางการทาํธุรกิจเก่ียวกบัการซ้ือขายหนังและเป็นการลดขอ้จาํกดัในเร่ืองของเกรดหนังท่ีจะนาํมาใชใ้น

กระบวนการผลิต โดยบริษทัร่วมน้ีไดติ้ดตั้งระบบเคร่ืองจกัรซ่ึงสามารถเดินหน้าการผลิตไดเ้ต็มกาํลงัแลว้ในปี 2560 ทาง

บริษทัใหญ่ตอ้งการใหบ้ริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั เป็นบริษทัท่ีใหบ้ริการเพียงอยา่งเดียว จึงไดต้ดัสินใจขาย

หนงัท่ีมีอยูใ่นระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริษทัฯไดป้รับเปล่ียนวธีิการคิดคา่บริการซ่ึงจะเร่ิมใชใ้นช่วงไตรมาส 4 ของปี 

ท่ีผ่านมา สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทยงัมีส่วนแบ่งกําไรในบริษัทร่วมเท่ากับ 1 ลา้นบาท (31 

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 :  ส่วนแบ่งขาดทุน 20 ลา้นบาท)  

ตน้ทุนทางการเงินของบริษทัฯ ไดแ้ก่ ดอกเบ้ียจากการทาํทรัสตรี์ซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นมีเง่ือนไข

ระยะเวลาการชาํระหน้ีจากสถาบนัการเงินซ่ึงเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ เงินกูย้ืมระยะยาวและหน้ีสินจาก

สัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหวา่งธนาคาร บริษทัฯมีตน้ทุน

ทางการเงินท่ีเพ่ิมข้ึนจากมูลค่าการสัง่ซ้ือวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศท่ีเพ่ิมข้ึน และอนัเน่ืองมาจากการขยายปรับเปล่ียนใน

ส่วนของแผนกผลิต สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ตน้ทุนทางการเงินเท่ากบั 36 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2560 : 23 ลา้นบาท)  

กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ 

บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 12 ลา้นบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560:  

ขาดทุนสุทธิ 103 ลา้นบาท) หรือคิดเป็นอตัรากาํไรสุทธิต่อรายไดร้วมเท่ากบัร้อยละ 0.41 (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : ติดลบ

ร้อยละ 4.54 ) โดยเพ่ิมข้ึนเท่ากบั 91 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยสรุปแลว้ปัจจยัท่ีทาํให้ผลประกอบการปรับตวัเพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมานั้น มาจากปัจจยัหลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ ยอดขายหนงัสาํเร็จรูปเพ่ิมสูงข้ึน การฟอกหนงัเต็มกาํลงัการ

ผลิต ยอดขายท่ีเพ่ิมข้ึนของรองเทา้นิรภยัและอุปกรณ์นิรภยั และการรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรในบริษทัร่วมท่ีเพ่ิมข้ึน  

การวเิคราะห์งบแสดงฐานะทางการเงนิ ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 2,819 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 2,067 

ลา้นบาท) โดยเป็นการเพ่ิมข้ึนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37 ลา้นบาท ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 449 ลา้นบาท 

สินคา้คงเหลือ 107 ลา้นบาท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 173 ลา้นบาท โดยลูกหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการขยายธุรกรรมการคา้ท่ี

มากข้ึน อยา่งไรก็ตามหลงัวนัส้ินงวดบริษทัสามารถตามเก็บเงินจากลูกหน้ีได ้ส่วนสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากการเตรียม

สินคา้เพ่ือให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจกบัทางคู่คา้ รวมทั้งการปรับปรุงและเพ่ิมเติมเคร่ืองจักรเพ่ือให้พร้อมรองรับการ

ขยายตวัดงักล่าว 

หน้ีสินรวมของบริษทัฯ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากบั 1,734 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 992 

ลา้นบาท) โดยหน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัฯ คือ สญัญาทรัสตรี์ซีท (trust receipt) ซ่ึงเป็นเงินกูย้มืระยะสั้นมีเง่ือนไขระยะเวลา

การชาํระหน้ีจากสถาบนัการเงินเกิดจากการซ้ือวตัถุดิบนาํเขา้จากต่างประเทศ จาํนวน 1,200 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 

2560: 649 ลา้นบาท) และเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน จาํนวน 387 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560: 250 ลา้นบาท) โดย

ตามปกติเม่ือบริษทัฯไดรั้บชาํระหน้ีจากลูกหน้ีแลว้ ก็จะทาํการเลือกชาํระเจา้หน้ีทรัสตรี์ซีทก่อนถึงเวลาครบกาํหนดเพ่ือลด
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ภาระดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตามสาเหตุท่ีหน้ีสินเพ่ิมข้ึนอย่างเป็นสาระสําคญัในงวดน้ีเกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและการ

ลงทุนท่ีมีการขยายตวัทั้งในดา้นของสินทรัพย ์ทาํให้หน้ีสินปรับตวัสูงข้ึนตามไปดว้ย แต่ทั้ งน้ี อตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อ

สินทรัพยร์วมของบริษทัฯเพ่ิมข้ึนจาก 0.48 เท่า เป็น 0.62 เท่า  

เม่ือพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน บริษทัฯมีอตัราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.55 เท่า ณ ส้ินปี 2560 เป็น 1.22 เท่า 

ถึงแมว้า่สภาพคล่องกระแสเงินสดของบริษทัฯจะลดลง แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสินคา้ท่ีสามารถเรียกเก็บ

เงินจากลูกคา้ได ้ทาํให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดมี้แผน

สาํรองโดยไดท้าํสญัญาขอวงเงินสินเช่ือจากสถาบนัการเงินหลายแห่งในรูปวงเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นตลอด 

2-3  ปีท่ีผา่นมา เพ่ือรองรับสภาพคล่องหากมีความจาํตอ้งใชจ่้ายในขณะท่ีมีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหน่ึง 

 

 

อตัราส่วนทางการเงนิทีสํ่าคญั 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่

31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

อตัรากาํไรขั้นตน้ต่อรายไดจ้ากการขาย 14.29% 6.18% 

อตัรากาํไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายไดร้วม 
0.41% (4.54)% 

อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย ์ 0.42% (4.99)% 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ 1.10% (9.06)% 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 1.22 1.55 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 1.60 0.92 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทั0

∗
 ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคล

ใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาระสาํคญั   

นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2562  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายใหน้ายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั” 

                      ช่ือ                  ตาํแหน่ง                       ลายมือช่ือ** 

 

1.   นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                    ............................................. 

                                               

2.   นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน            กรรมการ             ..............................................                                                 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ     นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน                กรรมการ                   ............................................... 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 การรับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีนั้นใหก้รรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั

บริษทั0

∗
 ลงลายมือช่ือพร้อมทั้งประทบัตราบริษทั (ถา้มี) ในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี พร้อมทั้งมอบอาํนาจใหบุ้คคล

ใดลงนามกาํกบัเอกสารในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีแทนดว้ย โดยใหใ้ชข้อ้ความและรูปแบบ ดงัน้ี 

 “บริษทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปีฉบบัน้ีแลว้ ดว้ยความระมดัระวงั บริษทัขอรับรองว่า 

ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้งครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาํให้ผูอ่ื้นสาํคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาระสาํคญั   

นอกจากน้ี บริษทัขอรับรองวา่ 

 (1) งบการเงินและขอ้มูลทางการเงินท่ีสรุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี ไดแ้สดงขอ้มูลอยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้นในสาระสาํคญัเก่ียวกบัฐานะการเงิน ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทัและบริษทัยอ่ยแลว้  

 (2) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการเปิดเผยขอ้มูลท่ีดี เพ่ือใหแ้น่ใจวา่บริษทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนท่ีเป็นสาระสาํคญั

ทั้งของบริษทัและบริษทัย่อยอย่างถูกตอ้งครบถว้นแลว้ รวมทั้งควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว  

 (3) บริษทัไดจ้ดัใหมี้ระบบการควบคุมภายในท่ีดี  และควบคุมดูแลใหมี้การปฏิบติัตามระบบดงักล่าว และบริษทัได้

แจง้ขอ้มูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์  2562  ต่อผูส้อบบญัชีและกรรมการตรวจสอบของ

บริษทัแลว้ ซ่ึงครอบคลุมถึงขอ้บกพร่องและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาํท่ีมิ

ชอบท่ีอาจมีผลกระทบต่อการจดัทาํรายงานทางการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

 ในการน้ีเพ่ือเป็นหลกัฐานวา่เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกนักบัท่ีบริษทัไดรั้บรองความถูกตอ้งแลว้ บริษทั

ไดม้อบหมายใหน้ายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน เป็นผูล้งลายมือช่ือกาํกบัเอกสารน้ีไวทุ้กหนา้ดว้ย หากเอกสารใดไม่มีลายมือช่ือ

ของ นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน   กาํกบัไว ้บริษทัจะถือวา่ไม่ใช่ขอ้มูลท่ีบริษทั” 

                      ช่ือ                  ตาํแหน่ง                       ลายมือช่ือ** 

 

1.   นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน            กรรมการ                    ............................................. 

                                               

2.   นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน            กรรมการ             ..............................................                                                 

 

 

ผูรั้บมอบอาํนาจ     นายภูวสิษฏ ์ วงษเ์จริญสิน                กรรมการ                   ............................................... 
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 รายละเอยีดเกีย่วกบัผู้บริหารและผู้มอีาํนาจควบคุมของบริษัท (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  2561) 

ช่ือ-นามสกุล อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน* 

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 3 มีนาคม 2543) 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

พ่ีนายภูวสิษฏ ์,นายกิติชยั  

นอ้งนายวิวฒัน ์ 

 

 

46 4.901 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ย  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ  

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง  

การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหารระดบัสูง 

รุ่นท่ี 12 สถาบนัพระปกเกลา้  

- หลกัสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สาํหรับนกับริหารระดบัสูง รุ่นท่ี 20 สถาบนัพระปกเกลา้ 

- อบรมหลกัสูตร “ผูป้ระกอบการแห่งอนาคต” รุ่นท่ี 3 

Future Entepreneurs Forum ( FEF)  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- Director Certifivation Program – Class 46//2004 

- Finance for Non – Finance –FN 2003 

- Successful Formulation & Execution  of Strategy 15/ 2012 

-      Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 2/2013 

-     Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018 

ปัจจุบนั   กรรมการ  

บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั 

บริษทั โฮลีซนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูว่น จาํกดั 

บริษทั ไอบี รีไซเคิล(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั กะตะ ตลาดสวน จาํกดั 

บริษทั ซงเม่า นนัวเูวน่ จาํกดั 

บริษทั ซนัไซน ์พลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 

บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จาํกดั 

บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จาํกดั 

บริษทั มิตรนิยม (แมนวดู) จาํกดั 

บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จาํกดั 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 

นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนงัไทย 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนงัและผลิตภณัฑห์นงั 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย           
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ช่ือ-นามสกุล อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายภูวสิษฎ ์ วงษเ์จริญสิน* 

กรรมการ/ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 1 มีนาคม 2556) 

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกนั 

นอ้งนายสุวชัชยั,นายวิวฒัน ์

พ่ีนายกิติชยั  

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.51 - ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ  

MBA University of Nevada,  Las Vegas   

- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  

หลกัสูตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- Future Entrepreneurs Forum 2/2014  

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ  สมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการ  บริษทัไทย 

       Director Certifivation Program –   88/2007 

       Audit Committee Program 18/2007 

       FND 38/2007  

        Boardroom Success through Financing and     

        Investment (BFI) รุ่นท่ี 5/2018 

 

 

 

 

ปัจจุบนั      กรรมการ 

บริษท ย ูอาร์ แฟมิล่ี จาํกดั 

บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั เดอะเลิฟมาร์คส จาํกดั 

บริษทั เอส เค เรียวแอสเสท จาํกดั 

บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั 

บริษทั แสงบรูพา รับเบอร์ จาํกดั 

บริษทั โฮลีซนั เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั 

บริษทั ไอบี รีไซเคิล(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั กะตะ ตลาดสวน จาํกดั 

บริษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จาํกดั 

บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จาํกดั 

บริษทั มิตรนิยม (แมนวดู) จาํกดั 

บริษทั มิราเคล จิวเวลร่ี จาํกดั 

บริษทั ย ูอาร์ เซอร์วิสเซส จาํกดั 

บริษทั สมาร์ท เซ็น อินดสัเดรียล ดีไซน ์จาํกดั 

บริษทั อินทิเกรตเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั 
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ช่ือสกลุ อาย ุ

 

สดัส่วนการ 

ถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั) 

นายจีเซียง ไล่* 

กรรมการ 

ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  13 

ธนัวาคม  2537 

  

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

-ไม่มี- 

70 

 

1.57 - ปริญญาตรี , บริหารกาจดัการ 

        Tamsui Institute of       

         Management Administration  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ 

        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรม 

        การบริษทัไทย 

  Director Certification Program – Class 50/2004 

 

2522 – 2532   บริษทั เหรียญดา้ จาํกดั,  ประเทศไตห้วนั 

2512 - 2522    บริษทั ฟอร์โมซนั เคมิคลัล ์     

                ประเทศไตห้วนั                                                         

 

นายซือลุ๋น กวั* 

กรรมการ 

ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  13 

ธนัวาคม  2537 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

65 1.10 -       Diploma 

        Shu The Junior College of  

        Technology        

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ 

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

        Director Accreditation  

Program – Class 65/2007 

        

2532-2531      ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 

                       บริษทั แพนโอเวอร์ซีส   (ไทยแลนด)์  จาํกดั 

2531 – 2519    ผูจ้ดัการฝ่ายจดัซ้ือ 

                        ADI GROUP  

                        (TAIWAN) 
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ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ

(ปี)  

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน* 

กรรมการ 

 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 25 เมษายน 

2548) 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

นอ้งนายสุวชัชยั, นายภูวสิษฏ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 1.12 - การจดัการมหาบณัฑิต ,สาขาการจดัการอุตสาหกรรม,  

มหาวิทยาลยัหวัเฉียว 

- ปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลยัอสัสัมชญั 

- หลกัสูตรนกัอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young – FTI 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ 

        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

        Director Accreditation   Program  64/2007 

        Director Certification Program –  187/2014 

- หลกัสูตรประกาศนียบตัรชั้นสูง สถาบนัพระปกเกลา้  

รุ่นท่ี 14 การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสาํหรับนกับริหาร

ระหวา่งศึกษาหลกัสูตร Brain รุ่น 3 

Business Revelation and Innovation Network  

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 

ปัจจุบนั    กรรมการ 

บริษทั เจริญสิน โฮลด้ิง จาํกดั 

บริษทั แสงบรูพา รับเบอร์ จาํกดั 

บริษทั จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จาํกดั 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทร่ี จาํกดั 

บริษทั ซีเอส ยนิูเทล เทคโนโลย ีจาํกดั 

บริษทั อินทิเกรตเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จาํกดั 

 บริษทัเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนงั กม.34 จาํกดั   

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเทา้ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายวิวฒัน ์วงษเ์จริญสิน 

 

 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 27 เมษายน 

2560) 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

พ่ีนายสุวชัชยั,นายภูวสิษฏ ์และ 

นายกิติชยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 8.125 -    ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-    ปริญญาตรี คณะรํฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-    อนุปริญญา Martin College Business and Technology  

     Trainng, Australia  

-  ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   

 สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Board Nomination & Compensation Program  

(BNCP 4/2018) 

DAP 59/2006  

 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั ซี เอส ยนิูเทล เทคโนโลยี จาํกดั 

บริษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดสัทรี จาํกดั 

- ประธานกรรมการ  

บริษทั แมนวดู อินเตอร์เทรด จาํกดั 

- ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

บริษทั เจริญสินโฮลด้ิง จาํกดั 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร 

บริษทั จินดง ซีเอส รับเบอร์ จาํกดั  

- ประธานกรรมการ 

บริษทัเจริญสินธานี จาํกดั 

บริษทัเจริญสินตอนโดทาวน ์จาํกดั  

- กรรมการบริหาร 

บริษทั อุตสาหกรรมฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั 

บริษทั เจริญสิน แอสเสท จาํกดั 

บริษทั เจริญสิน พฒันา จาํกดั 

บริษทั แสงบรูพา รับเบอร์ จาํกดั 
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บริษทั โรงงานฟอกหนงัเจริญสิน จาํกดั 

บริษทั ไทย เทคนิคคอล นนัวเูว่น จาํกดั 

บริษทั ไอบี รีไซเคิล(ประเทศไทย) จาํกดั 

บริษทั กะตะ ตลาดสวน จาํกดั 

บริษทั ซนัไซน ์พลาสติก โปรดกัส์ จาํกดั 

บริษทั ซีเอส มิตซูฟูก ุลิลาสโตเมอร์ จาํกดั 

บริษทั ดิกนิต้ี อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

บริษทั ฟูราโน่ แอร์ จาํกดั 

บริษทั มิตรนิยม (แมนวดู) จาํกดั 

บริษทั มิมิ อินดสัเทรียล จาํกดั 

บริษทั วี ที บราเดอร์ จาํกดั 

บริษทั อีเก้ิล เคมีคอล อินดสัตรี จาํกดั 

บริษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดกัส์ จาํกดั 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค ์

 

 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 26 กนัยายน 

2559) 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 - - Doctor of Philosophy (Ph.D.) International Logistics, Cardiff  

  Business  school, Cardiff University, Wales, United Kingdom 

  2001 

- Post-Graduate Diploma in Social Science Research Methods, 

   Cardiff,  University, Wales, United Kingdom   1998 

-  Maitrise en Droit des Affaires Internationales (L.L.M.    

   International  Business Law), University de Paris I,  

   Pantheon-Sorbonne, France  2534 

-  Certificat de traducteur de Terminology Juridique Anglais- 

  Francais (Diploma in translating English-French legal terms),    

   Paris Institute of Comparative Law, France  1991 

-  Licence en Droit International (L.L.B. International Law),   

   Universite de Paris I, Pantheon-Sorbonne, France   1990 

-  Baccalaureat (Economics), Lycee Michelet, France   1985 

- 2553 –  ปัจจุบนั   กรรมการอิสระ  

บริษทั ซี ออยล ์จาํกดั (มหาชน)  

- 2557 –  ปัจุบนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ   

กรรมการอิสระ  

บริษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จาํกดั  (มหาชน)  

-  2539 – ปัจจุบนั  กรรมการ  

บริษทั ลีฟว่ิง เฮดควอเตอร์ จาํกดั  

-  2536 – ปัจจุบนั  

อาจารยค์ณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์           

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวา่งประเทศ โลจิสติกส์และ

การขนส่ง             

- 2559 – ปัจจุบนั  กรรมการ 

บริษทั โกลบอล ออลไซท ์จาํกดั    
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายสุพพตั อ่องแสงคุณ 

 

(เขา้ดาํรงตาํแหน่ง 12  ตุลาคม  

2559) 

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว 

-ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 - ปริญญาโท  Master of Business Administration (Finance) 

สถาบนั Westcoast University U.S.A. 

ปริญญาตรี  Bachelor of Science (Business Administration) 

สถาบนั Pepperdine University U.S.A 

Director Certification Program –  234/2017 

วทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร ปี 2555 

 

-  กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย)์  สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 

  ผูอ้าํนวยการระดบัสูง กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ 

-รองอธิบดี กรมส่งเสริมการคา้ระหวา่งประเทศ  

- ท่ีปรึกษาการพาณิชย ์กระทรวงพาณิชย ์

-ผูต้รวจราชการ กระทรวงพาณิชย ์ 
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ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์

กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการอิสระ 

   

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  

18 มกราคม 2554)  

 

 

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว

ระหวา่งกนั 

 

-ไม่มี- 

 

49 - -       ปริญญาเอก สาขาบญัชี หลกัสูตรนานาชาติ          

-      ปริญญาโท สาขาบญัชี   

-      ปริญาตรี สาขาบญัชี   

        คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี  

        มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

-       ผูส้อบบญัชีรับอนุญาติ 

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

 Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี BJC/2004   

 Director Certification Program (DCP) รุ่นท่ี 88/2007 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นท่ี 18/2007หลกัสูตร 

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่นท่ี 03/2008 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นท่ี 

15/2012 

How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 

รุ่นท่ี 03/201 

Chartered Director Class (CDC) รุ่นท่ี 08/2014หลกัสูตร 

Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 

รุ่นท่ี 5/2018 

ปี 2561  – ปัจจุบนั ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 
ปี 2560  – ปี 2561 ประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน บริษทั บางปะกง        

                              เทอร์มินอล จาํกดั (มหาชน) 
ปี 2558  – ปี 2560 ผูส้อบบญัชี บริษทั กรินทร์ ออดิท จาํกดั 

ปี 2556  – ปี 2558 อาจารยป์ระจาํ สาขาบญัชี  
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั  

ปี 2552  –  ปัจจุบนั   อาจารยพิ์เศษ สาขาวิชาบญัชี  

คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

*กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทัตามท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือรับรองบริษทั 
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  รายละเอยีดเลขานุการบริษทั  

   

ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั 

 

   

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  

11 สิงหาคม 2560)  

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กนั 

 

-ไม่มี- 

 

56 - -      อนุปริญญา  สาขาบญัชี   

       วทิยาลยัพณิชยการบางนา  

-      หลกัสูตรการประเมินผลและการจดัการขอ้มูลดา้นความรับ 

       ชอบต่อสงัคม  / ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   

-      Assist your BOD in leading through disruptions with CG    

       Perspective  2018 

       Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd  

- การอบรมกระดาษทาํการเพ่ือมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชัน่

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 2018   

- ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   สมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษทัไทย 

Anti-CorupationThe Practical Guide ACPG 45/2018 

           

 

2560 – ปัจุบนั   เลขานุการบริษทั  

2532    -  2559  ผูจ้ดัการแผนกการเงิน 

                         เลขานุการคณะกรรมการบริษทั 

                         ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
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 รายละเอยีดข้อมูลเกีย่วกบัผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายสิงห์  วงศรุ์จิไพโรจน์  

 

   

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 )  

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กนั 

 

-ไม่มี- 

 

62 - ปริญาตรี สาขาบญัชี มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต 

           

 

2551 – ปัจจุบนั   ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  
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  ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี 

 

ช่ือ – นามสกลุ 

 

อาย ุ

(ปี) 

สดัส่วน 

การถือหุน้ (%) 

คุณวฒิุทางการศึกษา ประสบการณ์การทาํงาน 

(รวมทั้งตาํแหน่ง หนา้ท่ีการงานอ่ืนในปัจจุบนั 

นายวเิชษฐ ์น่ิมสุข  

 

   

(เขา้ดาํรงตาํแหน่งเม่ือวนัท่ี  

 วนัท่ี 1 มีนาคม  2560  )  

 

 

 

ความสมัพนัธ์ทางครอบครัวระหวา่ง

กนั 

 

-ไม่มี- 

 

48 - ปริญญาตรี สาขาบญัชี  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต  

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

           

 

2547 – 2560   รองผูจ้ดัการแผนกบญัชี 

2561 – ปัจจุบนั  ผูจ้ดัการแผนกบญัชี  



 

82 
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัยอ่ย / บริษทัร่วม  

 

ขอ้มูลการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูมี้อาํนาจควบคุม  

ณ. วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ มีบริษทัร่วม จาํนวน 1 บริษทั ดงัน้ี  

 

รายช่ือ 

 

บริษทั บริษทัร่วม 

นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน 

 

/, // /, // 

นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน 

 

/, // /, // 

 

หมายเหต ุบริษทัร่วม หมายถึง บริษทั อินทิเกรเตด็ เลเธอร์ เน็ตเวอรค ์จาํกดั (ILN) 

1. / = กรรมการ   X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 

2. บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง ใหห้มายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ 

ของประกาศน้ี 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

ช่ือ      นางสาววลยัรัตน์   ศิลป์ชีวะกิจจา  

อาย ุ   46  ปี 

คุณวฒิุทางการศึกษา ปริญญาตรี  คณะบญัชี  มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

   หลกัสูตรการอบรม โครงการ"พฒันาผูบ้ริหาร Mini MBA" รุ่นท่ี 1 ศูนยน์วตักรรมทางธุรกิจ 

   คณะบริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

   Business Analysis Program   คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

   Strategic CFO   ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

   Assist your BOD in leading through disruptions with CG  Perspective   

         Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd  

ประกาศนียบตัรหลกัสูตรพฒันากรรมการ   สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย 

        Anti-CorupationThe Practical Guide ACPG 45/2018 

 

ประสบการณ์ทาํงาน 2553 – 2559         ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายงาน Back Office 

                 บริษทั  แพงโกลิน เซฟต้ี โปรดกัส์  จาํกดั 

   2545 – 2552         ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชี-การเงิน 

                 บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จาํกดั 

   2539 – 2544         หวัหนา้สาํนกักรรมการผูจ้ดัการ. 

                บริษทั  เจริญสิน โฮลด้ิง  จาํกดั 
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รายละเอยีดเกีย่วกบัรายการประเมนิราคาทรัพย์สิน  

 

-ไม่ม-ี 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษทั  ซีพีแอล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ  

จาํนวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

1. รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ      กรรมการตรวจสอบ 

3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบ 

ไดป้ฏิบติัภารกิจตามขอบเขตหนา้ท่ีความรับผดิชอบท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั  และตามขอ้บงัคบัของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบไดมี้การประชุมรวม 4 คร้ัง  เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

โดยมีขอ้สรุปดงัต่อไปน้ี 

1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาํปี  ก่อนเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทัฯ พิจารณาอนุมติั  โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความสาํคญักบัการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  

การเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ  โดยเฉพาะรายการท่ีเก่ียวโยงกนัและรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ 

2. ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นวา่ระบบการควบคุม

ภายในของบริษทัมีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดาํเนินธุรกิจ ทั้งน้ีบริษทัมีการจดัทาํแผนตรวจสอบ

ระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบติังานตรวจสอบรายไตรมาส 

3.         ทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เพือพิจารณาปรับปรุงและแกไ้ขเก่ียวกบัคุณสมบติั บทบาทหนา้ท่ี และ 

อาํนาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑแ์ละแนวทางปฏิบติักบัหลกัการกาํกบั

กิจการท่ีดี และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

4.         ทบทวนนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ขอ้มูล นโยบายการ    

ต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายการให้ความคุม้ครองผูใ้ห้ขอ้มูลและการสอบสวนเร่ือง   ร้องเรียน เพ่ือให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์

5.        จดัใหมี้การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการตรวจสอบ 

           ปฏิบติัหนา้ท่ีครบถว้นตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั และมีการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งกบั     

           แนวทางปฏิบติัท่ีดี 

6.        พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนข์องบริษทัฯ เพ่ือพิจารณาให ้

           เป็นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

           กาํหนดเพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายการดงักล่าวสมเหตุสมผล โปร่งใส และมีการเปิดเผยขอ้มูลอยา่งเพียงพอ และเป็น 

           ประโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ ดว้ยเง่ือนไขและราคาท่ีสมเหตสุมผล ดงัเช่นท่ีทาํกบับุคคลภายนอกทัว่ไป 
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7.      คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํกบัดูแลใหก้ารดาํเนินธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรัพย ์ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยห์รือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั สาํหรับปี 2562 น้ี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัใหแ้ต่งตั้ง นายเชิดสกลุ อน้มงคล 

ผูส้อบบญัชีหมายเลข 7195 และหรือ นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชี หมายเลข 4387 และหรือ  

นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ จากบริษทั  ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั  สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  โดยมีค่าตอบแทน 1,740,000 บาท  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

โดยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและคา่สอบบญัชีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 

2562 น้ี 

                                                                                            

 

         

 

                         รศ. ดร. รุธิร์ พนมยงค ์

       ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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