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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ส่ วนที่ 1
การประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จํากัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ด้วยทุน
จดทะเบียน 180 ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ น Pan oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจโรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่ มตั้งแต่นาํ หนังวัวดิบหมักเกลือ นํามาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ตอ้ ง
อาศัยทักษะความชํานาญและประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสําเร็ จรู ปที่มีคุณภาพสู ง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาํ คัญในการผลิต
รองเท้าหนัง กระเป๋ าหนัง และผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังแท้เป็ นส่ วนประกอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.
2537 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิให้เข้าเป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.
2537 ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยเปลี่ยนชื่ อเป็ น “บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จํากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนเป็ น 264 ล้านบาท ในปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขชื่อบริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)”
ในปี พ.ศ. 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการทําธุรกิจโดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่ าย คือ ธุรกิจโรงงาน
ฟอกหนัง และ โรงงานผลิตรองเท้า ในประเทศจีน เปิ ดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจี น คือ บริ ษทั ซี พีแอล
อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด เพื่อรองรับคําสัง่ ซื้อของลูกค้าในประเทศจีน แต่เนื่องจากประสบปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและ
กฏหมายท้องถิ่น ทําให้ไม่สามารถดําเนินกิจการได้ ปั จจุบนั ได้มีการขายธุรกิจให้กบั ทางผูซ้ ้ือกิจการรายใหม่ในประเทศจีน
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค
จํากัด ซึ่งจะดําเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื่อนําเข้าและจําหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่วนร้อย
ละ 40 ของทุนจดทะเบียน เนื่องจากบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นช่องทางการทําธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหนังและเป็ นการลดข้อจํากัด
ในเรื่ องของเกรดหนังที่จะนํามาใช้ในกระบวนการผลิต ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางธุรกิจโดยเน้นหนัก
ไปที่การให้บริ การที่เกี่ยวกับการจัดการหนังฟอกสําเร็ จรู ป
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด รวมทั้งการเข้าลงนามใน
สัญญาที่เกี่ยวข้อง เข้ากับธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของ
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด
ในปี 2561 ทางบริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ 1. กลุ่มธุรกิจผลิต
และจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ป 2. กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนัง 3. กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ งในวงการฟอกหนังชั้นนํา รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยของโลก ด้วย
ศักยภาพการบริ หารและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ, การจัดส่งสิ นค้าตรงต่อเวลา,สร้างมิตรภาพและความไว้ใจให้กบั ลูกค้า
และให้ความสําคัญกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีวสิ ยั ทัศน์ ดังนี้
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ดั สรรมาเพื่อคุณ” หรื อ
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
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พันธกิจ
• พัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เพื่อก้าวไปสู่ ความเป็ นผูน้ าํ ในภูมิภาค
เอเชีย
• สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
• จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่ มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความ
น่าเชื่อถือและความยืดหยุน่ ต่อลูกค้า
• ดําเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
• สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดํารงตนเป็ นพลเมืองที่ดี
ของทุกประเทศที่เราดําเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
สําหรับการดําเนินธุรกิจในปี 2561-2564 บริ ษทั ฯได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศไทยและ
เศรษฐกิจโลกอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อนํามาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนัง รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย เพื่อใช้ในการวาง
แผนการดําเนิ นงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการ
จัดซื้อและปริ มาณสํารอง ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกําหนดเป้ าหมาย ดังนี้
• ด้านการจัดซื้อและปริ มาณสํารอง: บริ ษทั ฯมีเป้ าหมายในการรักษาระดับปริ มาณหนังกึ่งสําเร็ จรู ปในปริ มาณ
ตํ่า เนื่ องจากปั จ จุ บัน บริ ษทั ฯสามารถซื้ อหนังผ่านทางบริ ษทั ร่ วม ทําให้ระยะเวลาลดลง รวมถึ งบริ ษทั ฯ
สามารถจัดหาลักษณะหนังได้ตรงกับความของลูกค้าได้ดว้ ย แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯยังคงวางแผนในการซื้ อ
หนังกึ่งสําเร็ จรู ปจากทางต่างประเทศบางส่วน เพื่อไม่ให้เป็ นการผูกขาดกับคูค่ า้ เพียงรายเดียว ส่วนของรองเท้า
นิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย บริ ษทั ฯได้มีการกําหนดสิ นค้าคงเหลือขั้นตํ่าเพื่อจะใช้เป็ นตัวกําหนดการสัง่ ซื้อของ
• ด้านการผลิตและคุณภาพ: จากแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั โดยเน้นในเรื่ องระดับการผลิตและ
กลยุทธ์เพื่อการเติบโตในอนาคต ทําให้บริ ษทั ฯ พิจารณาที่ จะปรับเพิ่มกําลังการผลิตจาก 24 ล้านตารางฟุต
เป็ น 27 ล้านตารางฟุต อย่างไรก็ตามในปี 2564 บริ ษทั ฯคาดว่าจะมีกาํ ลังการผลิตที่ประมาณ 30 ล้านตารางฟุต
ทั้งนี้ เพื่อให้ปรับปรุ งระบบการดําเนินงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพสูงสุด ซึ่งรวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรใน
จุดต่างๆ อันจะนํามาซึ่งการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงขององค์กร ส่วนของรองเท้านิ รภัยได้มีการคาดการณ์
ว่าจะสามารถผลิตได้ในระดับ 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดที่ เติบโตอย่างมากใน
ภูมิ ภ าคอาเซี ย น ซึ่ ง จะเป็ นอี ก หนึ่ ง จุ ด ยุทธศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ หลักของโลก จากการขยายฐานลู กค้า ไปยัง
ต่างประเทศ ทางบริ ษทั ฯคาดหวังว่าจะทําให้การขายอุปกรณ์นิรภัยต่างๆนั้นจะได้อานิ สงส์จากการขยายตลาด
ในครั้งนี้ดว้ ย
• ด้านการขาย: บริ ษทั ฯ มี เป้ าหมายที่ จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจาก
ประเทศจีนที่มีปริ มาณการใช้หนังมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังคงเน้นกลุ่มลูกค้า Brand โดยคาดหมายว่าจะ
สามารถเพิ่มยอดขายตามแนวโน้มเศรษฐกิ จที่ ดีข้ ึน ในส่ วนของราคาขายนั้นไม่ค่อยน่ าเป็ นห่ วงเพราะทาง
บริ ษทั ฯ สามารถต่อรองราคากับทางคู่คา้ เพื่อปรับราคาขายให้สอดคล้องกับสภาวะราคาหนังดิบในตลาดโลก
ได้ ในด้านรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ทางบริ ษทั ฯได้มีแผนการณ์ที่จะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ
CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯมุ่งหวังที่ จะเป็ นผูน้ าํ อันดับหนึ่ งในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ภายใน 5 ปี และอยู่ใน
อันดับ Top 5 ของอาเซียน
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กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
• เพิ่มปริ มาณแหล่งจัดหาหนังกึ่ งสําเร็ จรู ปและขั้นตอนในการคัดกรองหนัง เพื่อที่จะได้หนังที่ มีคุณภาพตาม
ความต้องการตรงตามคําสัง่ ซื้อของลูกค้า
• กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และการบริ หารผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ยทุกด้านอย่างสมดุล การดําเนินงานอย่างเป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และ
การขยายการลงทุน โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ์
• การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ
องค์กร เนื่องจากความสามารถขององค์กรเป็ นปั จจัยสําคัญอย่างยิ่งต่อการนําแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ไปสู่ การ
ดําเนินการได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเร่ งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
o ด้านการจัดหาเงินทุนและการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน บริ ษทั ฯ ได้วางแผนการจัดหาเงินทุนให้
สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคํานึงถึงการบริ หารการจัดหาเงินและการลงทุนให้สดั ส่วนทางการ
เงินต่างๆ เช่น หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เหมาะสม เพื่อที่จะรักษาอันดับความน่าเชื่อถือให้อยูใ่ น
ระดับเดียวกับสูง และบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และ
สภาพคล่องของบริ ษทั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการบริ หารเงินและบัญชีเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลก
o การเร่ งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจยั พัฒนาขององค์กรให้สอดคล้อง
กับแผนการเติ บโตของบริ ษทั ฯ โดยจัดทําแผนการพัฒนาขี ดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อ
รองรับงานสําคัญที่มีผลกระทบต่อเป้ าหมายการเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ ส่วนงานวิจยั และ
พัฒนาเพื่อเป็ นแหล่งในการค้นคว้าวิจยั ขององค์กร รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และ Enterprise Resource Planning (ERP) เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
o ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจที่จะมีการลงทุนและดําเนิ นงานในต่างประเทศ เช่น การจัดโครงสร้างและโมเดลสําหรับการ
ดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ
o ด้านบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับ
สากล โดยการเตรี ยมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ าํ
รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิ บตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่ องด้วยการสร้างความผูกพันของ
พนักงานที่มีต่อองค์กร การกําหนดโครงสร้างและรู ปแบบการทํางานขององค์กรให้เป็ นมาตรฐาน
เดี ยวกัน เพื่อรองรับการเติบโตของธุ รกิ จและเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจน
ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้มีความสอดคล้องกับค่านิยม ซึ่งถือเป็ นรากฐานที่สาํ คัญ
ต่อการพัฒนาและเจริ ญเติบโตอย่างมีประสิ ทธิภาพ
o ด้านการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม
ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวิต การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยัง่ ยืน และความปลอดภัย มัน่ คง อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นองค์กรที่ คาํ นึ งถึ ง
ผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อมด้านการใช้น้ าํ การปล่อยของเสี ย และมลภาวะสู่ อากาศ ดิน ซึ่ งได้รับการ
ยอมรับและปกป้ องจากทางสังคมในทุกๆ พื้นที่ปฏิบตั ิการ โดยใช้มาตรวัดผลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ขององค์กรในระดับสากล
3

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2561
1.2 การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ ําคัญ
• เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2561 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท ฯ ครั้ งที่ 1/2561 ได้มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก าร
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท โดยการเพิ่มจํานวนหุน้ สามัญ จากเดิมจํานวน 41,889,937 หุน้ เป็ นจํานวน 418,899,370 หุน้ บริ ษทั
ฯ ได้จดทะเบี ยนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
• เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สาํ คัญดังนี้

•

•

•

•

อนุมตั ิการจัดสรรกําไรสะสมจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญในในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุ ้นปั นผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
เป็ นจํานวนไม่เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็ นอัตราหุน้ ปั นผลไม่เกินหุ ้นละ 0.05 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่
เกิน 20,944,970 บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการคํานวณตามสัดส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผล
ดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะตัดเศษหุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,3929,081 บาท อนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากเดิมจํานวนเงิน 418,899,3700 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญ จํานวน
418,899,370 หุ ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1.- บาท เป็ นทุ น จดทะเบี ย น จํา นวนเงิ น 439,844,340 บาท ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
ในปี 2561 ภายหลังจากที่บริ ษทั ฯได้มีการรับโอนกิจการของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด รวมทั้ง
การลงนามในสัญญาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินและรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั
ในปี ที่ผา่ นมานั้น ทางบริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ 1. กลุ่ม
ธุรกิ จผลิตและจําหน่ ายหนังสําเร็ จรู ป 2. กลุ่มธุรกิ จการให้บริ การฟอกหนัง 3. กลุ่มธุ รกิ จรองเท้านิ รภัยและ
อุปกรณ์นิรภัย
ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เป็ นกลุ่มธุรกิจที่สามารถทําผลงานได้โดดเด่นที่สุด แต่
อย่างไรทางบริ ษทั ฯยังคงคาดหวังว่าธุรกิจผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ปจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตจากการที่
ตลาดโลกซบเซาและราคาหนังที่ปรับตัวลดลงตลอดทั้งปี ไปได้ในระยะเวลาอันใกล้
ในปี 2561 กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนังเป็ นช่วงที่กาํ ลังก่อสร้าง เพื่อรองรับการฟอกหนัง โดยการขยาย
กําลังการผลิตดังกล่าวแล้วเสร็ จในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยในช่วงครึ่ งปี หลังนั้น กลุ่มธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้
ให้กบั บริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญเมื่อเทียบกับเมื่อปี ก่อน ทางบริ ษทั ฯคาดหมายว่ากลุ่มธุรกิ จนี้ จะ
สามารถโตอย่างก้าวกระโดดได้ในปี 2562
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 พิจารณาการอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี
2561 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท
รวมจํานวนเงิ น 8,796,885.68 บาท โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อสิ ทธิ ในการรั บเงิ นปั นผลในวันที่ 13
มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

4

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2561
1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น กลุ่มเจริ ญสิ น และกลุ่มตระกูลเฉิ น ในสัดส่วนร้อยละ 73.11 และ ร้อยละ
15.14 ตามลําดับ (ข้อมูลจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จํากัด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 28 ธันวาคม 2561) โดย
โครงสร้างการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นดังนี้

บริ ษัท ซีพีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทอินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด
ลําดับ
1.

สัดส่ วน

ชื่ อบริษัท

ความสัมพันธ์

การร่ วมทุน

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด

40%

บริ ษทั ร่ วม

1.4 ความสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ มีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับกิ จ การที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิจการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ ทางบริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ที่ เกี่ ยวข้องกับ การทํารายการที่ เกี่ ยวโยงกันอย่างเคร่ งครั ดเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสด้วยโดยบริ ษทั ที่
เกี่ ยวข้องกัน ธุ รกิ จฟอกหนังของบริ ษทั ฯเป็ นส่ วนหนึ่ งของกลุ่มธุ รกิ จของกลุ่มเจริ ญสิ น ซึ่ งเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่มีการ
ลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ต้ งั แต่ตน้ นํ้าจนปลายนํ้า ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่ดาํ เนิ นเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริ ษทั ในกลุ่มเจริ ญ
สิ น
รายการสําคัญในปี 2561 ได้แก่ บริ ษทั ฯมีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน คือบริ ษทั แมนวูด อินเตอร์
เทรด จํากัด ซึ่งมีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทาํ กับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ส่วนในเรื่ องของการจัดซื้ อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตกับทางบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเ เช่น บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เล
เธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด และบริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี้ จํากัด
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ลําดับ
บุคคล/นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ความสัมพันธ์
1. บริ ษทั อิ นทิ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ ตเวอร์ ค บริ ษทั ร่ วมของกิ จ การ โดยการถื อ
จํากัด
หุ ้นทางตรง ร้อยละ 40.00 และมี
กรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการ
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
2. บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี้ จํากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
3. บริ ษัท แอ็ พ พลาย ดี บี อิ น ดัส เตรี ยล มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของ
จํากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จํากัด

มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ไทย ไวริ่ ง ซิสเต็ม จํากัด
มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จํากัด
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น
จํากัด
บริ ษัท สมาร์ ท เซนส์ อิ น ดั ส เตรี ยล
ดีไซน์ จํากัด

มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
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ลักษณะธุรกิจ
ผูน้ าํ เข้าและจัดดูแลจัดการหนัง
วั ว ดิ บ แ ละ ห นั ง วั ว ฟอ กกึ่ ง
สําเร็ จรู ป
ผูจ้ ัด จํา หน่ า ยเคมี ภัณฑ์เ พื่ อ ใช้
ในการอุสาหกรรม
ผู ้ ผ ลิ ตและจั ด จํ า หน่ ายกาว
ซิ ลิ โ คน อเนกประสงค์ ใช้ใ น
งานยึดพื้นผิว
ผูผ้ ลิ ตและจัดจําหน่ ายรองเท้า
แฟชัน่
ผูผ้ ลิตลวด เคเบิล และของที่ทาํ
จากลวด
ผู ้ผ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยเส้ น ใย
สังเคราะห์และผ้านันวูเว่น
ผูผ้ ลิต นําเข้า-ส่งออก
ผลิตภัณฑ์ยาง
ผูซ้ ้ือและขายอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่าและดําเนิ นการเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์
ผูซ้ ้ือและขายอสังหาริ มทรัพย์
ผูใ้ ห้เช่าและดําเนิ นการเกี่ยวกับ
อสังหาริ มทรัพย์
ผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์คอนกรี ตเพื่ อ
ใช้ในการก่อสร้าง
ผูจ้ ดั จําหน่าย บริ การ ติดตั้ง
ดูแล ซ่อมแซม
เครื่ องปรับอากาศ
ผูข้ ายส่ งและผลิ ต ใยเที ยมและ
ใยสังเคราะห์
ผูใ้ ห้บริ การออกแบบทางอีเล็ค
ทรอนิกส์
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษ ัท ซี พี แ อล กรุ๊ ป จํา กัด (มหาชน) ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นผูผ้ ลิ ต และจัด จํา หน่ า ยหนัง วัว ฟอกสํา เร็ จ รู ป โดย
กระบวนการผลิ ต เริ่ ม ต้น จากการคัด สรรและนํา เข้า หนัง วัว หมัก เกลื อ ที่ มี คุ ณ ภาพ ซึ่ งส่ ว นใหญ่ นํา เข้า จากประเทศ
สหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก และมีการนําเข้าสารเคมีที่ใช้สําหรับฟอกหนังที่ ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และ
ประเทศสหรั ฐอเมริ กา หนังดิ บ(หนังวัวหมักเกลื อ) และสารเคมี จึ งถื อเป็ นวัตถุดิบหลักในการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ
บริ ษทั ฯ มีบุคลากรที่ มีความรู ้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่ มต้นจากการฟอก
หนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสู งมาเป็ นส่ วน
ช่วยในการทํางานทําให้กระบวนการผลิตของบริ ษทั มีศกั ยภาพ ทําให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า สิ นค้า
ของบริ ษทั ฯร้ อยละ 90 ขายให้กับโรงงานผลิ ตรองเท้าที่ มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่ น Adidas, Timberland, Marks & Spencer,
Lacoste, และอื่นๆ ซึ่งเป็ นแบรนด์รองเท้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง โดยที่กาํ ลังการผลิตสูงสุดของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั อยู่
ที่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ขยายธุรกิจไปยังการรับจ้างฟอกหนังวัว โดยได้เล็งเห็นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกําลัง
เป็ นกระแสที่ มาแรง ทําให้บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิต และมีการปรับวางเครื่ องจักรใหม่ โดย
เครื่ องจักรใหม่น้ ี สามารถเดินหน้าทําการผลิตได้มากกว่ากําลังผลิตปั จจุบนั ถึง 2 เท่า ในส่ วนของการฟอกหนังหมูก็เช่นกัน
ได้มีการสร้างโรงงานใหม่ซ่ ึ งอยู่ใกล้กบั โรงงานปั จจุบนั เพื่อทําการฟอกหนังหมูเต็มกําลัง โดยปั จจุบนั สามารถดําเนิ นการ
ผลิตได้เต็มกําลัง
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด รวมทั้งการเข้าลงนาม
ในสัญญาที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อกลุ่มเจริ ญสิ น (ผูน้ าํ ธุรกิจอุตสาหกรรมฟอก
หนัง) ได้ขยายเครื อข่ายเข้าสู่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิ รภัยในนามของ “บริ ษทั รองเท้าเซฟตี้ จํากัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน
พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็ วจึงได้เพิ่มกําลังการผลิต ด้วยทุน
จดทะเบียนเพิม่ เป็ น 80 ล้านบาทเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่หมวกนิรภัย ภายใต้
แบรนด์ แพงโกลิ น โดยได้รั บ มาตรฐานผลิ ต ภัณ ฑ์ อุ ต สาหกรรมมอก.368-2538 ด้ว ยความมุ่ ง มั่น ในการทํา งานที่ มี
ประสบการณ์อนั ยาวนานของทีมบริ หารและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆ
จึงทําให้บริ ษทั เติบโต อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน จนเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง “ บริ ษทั แพงโก
ลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท เพื่อก้าวสู่ การเป็ น“ ผูผ้ ลิตและจําหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์
นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยเสริ มหัวเหล็ก แบรนด์เป็ นบริ ษทั แรกในประเทศไทย
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก. 523-2538, มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จาก
องค์กรชั้นนํา Bureau Veritasและเป็ นสมาชิ กของศู นย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่ งแสดงให้เห็ น ถึ งการยอมรั บในคุ ณภาพ
ผลิตภัณฑ์แบรนด์อีกทั้งยังเป็ นผูน้ าํ ตลาดในการผลิตและจัดจําหน่าย นอกจากนี้ แพงโกลินจะเป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยแล้ว
แพงโกลินยังได้รับความเชื่อมัน่ ให้เป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น Sundstrom ,
Singing Rock , 3M ปั จจุบนั แพงโกลินได้จาํ หน่ ายให้กบั กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่ ประเทศอีกทั้ง
บริ ษทั ยังมีตวั แทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่งออกสิ นค้าไปหลายประเทศทัว่ โลก
การดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นการดําเนินธุรกิจให้ความใส่ใจในเรื่ องคุณภาพสิ นค้า
และการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นหน่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มี
ชื่อเสี ยงทางด้านระบบการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008,
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ISO: TS16949: 2009, ISO14001:2004 และยังได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมระดับ
เหรี ยญเงิ น จาก BLC รวมถึ งการรั บรองด้านการวิจัยและพัฒนา การคัดเกรดหนัง จาก สถาบัน SATRA โดยมาตรฐาน
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นระบบที่ทางบริ ษทั ฯและผูบ้ ริ หารมุ่งมัน่ และพัฒนาและดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี และจะรักษาและ
พัฒนาระบบให้ดียงิ่ ขึ้นไป เพื่อเป็ นมาตรฐานการดําเนินงานต่อไปในอนาคต
โครงสร้างรายได้ยอ้ นหลัง 3 ปี ของบริ ษทั ฯสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
โครงสร้ างรายได้
ปี 2561
%
ปี 2560
%
ปี 2559
%
ประเภทรายได้
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
(ปรับปรุง)
รายได้จากการขายและบริ การ
2,897.55
99.27
2,275.80
96.59
2,342.07 97.69
รายได้อื่น ๆ
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
34.26
1.45
ดอกเบี้ยรับ
0.92
0.02
2.20
0.10
2.61
0.11
รายได้ชดเชยภาษีอาการ
1.71
0.06
12.68
0.56
อื่น ๆ
18.73
0.65
31.26
1.30
52.75
2.20
รวม
2,918.91
100
2,356.20
100
2,397.43
100
รายได้หลักของบริ ษทั ฯคือรายได้จากการจําหน่ายหนังฟอกสําเร็ จรู ป โดยตลาดส่ งออกที่สาํ คัญได้แก่ ประเทศจีน,
ประเทศเวียดนาม, ประเทศอินโดนี เซี ย และประเทศอินเดีย กัมพูชา และบังคลาเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีรายได้
ในประเทศจากการขายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับต้นๆของประเทศ อย่างไรก็ตามการที่
บริ ษทั ฯมีช่องทางการขายได้ต่างประเทศเป็ นทุนเดิ มอยูแ่ ล้วนั้น ในอนาคตอันใกล้ทางผูบ้ ริ หารคาดหมายว่าจะสามารถส่ ง
ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยไปแข่งขันกับประเทศใกล้เคียงได้
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการ
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คือหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป ได้แก่ หนังผิวฟอกสําเร็ จรู ป (Full Grain Leather) และหนังท้อง
ฟอกสําเร็ จรู ป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อส่ งให้กบั โรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่ วน
ใหญ่เป็ นหนังประเภท หนังนูบคั , หนังนํ้ามัน, หนังทําสี ,หนังท้อง และหนังกันนํ้า โดยที่บริ ษทั ฯทําการผลิตตามการสั่งซื้ อ
ของลูกค้า
ลักษณะการจําหน่าย หนังวัวฟอกสําเร็ จรู ปทุกชนิ ด มีลกั ษณะเป็ นแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทําการจัดจําหน่าย
ทุกครั้ง หน่ วยของการขายสิ นค้า เป็ นหน่ วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสิ นค้าเริ่ มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็ นหนังวัว
ฟอกสําเร็ จรู ป รวมเวลาทั้งสิ้นประมาณ 23 วัน และจะทําการจัดส่งให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็ นลําดับต่อไป
นอกจากนี้บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางาน ทั้งนี้บริ ษทั แบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ น 2 กลุ่มสิ นค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กลุ่มสิ นค้ารองเท้านิรภัย (Safety Shoe) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟตี้ โปร
ดักส์ จํากัด แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
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1.1
Premium เป็ นรองเท้านิรภัยที่นอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่ และการใช้งานแล้วยัง
มีความสวยงามในรู ปทรงและสี สนั รวมทั้งเนื้ อวัสดุที่เพิ่มคุณภาพ ราคาอยูใ่ นระดับสู งกว่า Medium และ Standard ได้แก่รุ่น
Harrier, Soft Plus
1.2
Medium เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ ให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการจูงใจพนักงานให้สวมใส่ ราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่รุ่ น Lady Sizzler, Heavy, Sport
1.3
Starndard เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ให้ความทนทาน เหมาะกับลูกค้าที่ตอ้ งการประหยัดงบ มีปริ มาณการใช้
จํานวนมาก ราคาระดับตํ่าสุดใน 3 กลุ่ม ได้แก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight
2. กลุ่มสิ นค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ
ผลิตและซื้อมา-ขายไป ทั้งจากนําเข้าจากต่างประเทศและหาซื้อภายในประเทศ รวมทั้งเป็ นสิ นค้าที่จา้ งผลิต (OEM: Original
Equipment Manufacturer) ตีแบรนด์ แพงโกลิน (Pangolin)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็ นอุปกรณ์ที่บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายหรื อหลาย
ส่วนร่ วมกันในขณะทํางาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจํากสภาวะแวดล้อมในการทางาน เช่น อันตรายจากความร้อน,
แสง, เสี ยง, สารพิษ, สารเคมี เป็ นต้น โดยสิ นค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้
ปกป้ องร่ างกายตั้งแต่ศรี ษะจรดเท้า 11 ประเภท ได้แก่
2.1
อุปกรณ์ป้องกันศีรษะและใบหน้า (Head & Face Protection)
2.2
อุปกรณ์ป้องกันระบบการได้ยนิ (Hearing Protection)
2.3
อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Eye Protection)
2.4
อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection)
2.5
อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Protection)
2.6
ชุดป้ องกันร่ างกาย (Safety Clothing)
2.7
อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot Protection)
2.8
อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูง (Fall Protection)
2.9
เครื่ องมือตรวจวัดแก๊ส (Gas Detector)
2.10 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทาํ งาน (Workplace Safety)
2.11 ป้ ายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)
2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
ภาพรวมในปี นี้ ปริ มาณการใช้หนังทัว่ โลกมีระดับลดลงเล็กน้อยและยังไม่ปกติ เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคา
ขายยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทําให้ยอดขายและราคาขายถูกปรับลดลง ถึงแม้ว่าลูกค้าบางส่ วนจะเริ่ ม
กลับมาให้ความสนใจการใช้หนังผิวและหนังท้องเพิม่ มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯสามารถขายหนังสําเร็ จรู ปได้สูง
กว่าปี ก่อน
สําหรับคู่แข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศจีนและเวียดนาม ภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เด่นชัดจากเมื่อปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแม้วา่ ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากราคาหนังดิบก็
ตาม อย่างไรก็ดีการซื้ อขายที่ มีปริ มาณมากๆ ส่ วนใหญ่จะดําเนิ นการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก หากบริ ษทั ฯ
ยัง คงรั ก ษาคุ ณ ภาพของสิ น ค้า และพัฒนาให้ดี ยิ่ง ขึ้ น ก็จ ะทําให้ไ ด้เ ปรี ยบคู่แ ข่ง เพราะโรงงานตั้ง อยู่ในพื้น ที่ ที่ ค่อ นข้า ง
ได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันที่ส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่าหลายประเทศ
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ในแถบเอเซีย สําหรับคู่แข่งขันในประเทศก็ยงั ไม่ค่อยเป็ นปั ญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้เพราะกําลังการผลิตของโรงงาน
ฟอกหนังในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทําธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กบั ลูกค้าในประทศ จึงใช้วตั ถุดิบส่วนใหญ่มาจาก
ในประเทศ หรื อซื้ อจากประเทศในแถบเอเซี ย ซึ่ งคุณภาพของสิ นค้าเมื่อทําเสร็ จแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานสากล และราคา
ค่อนข้างตํ่า ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สงั่ ในจํานวนหรื อปริ มาณที่ไม่มากนักทางบริ ษทั ฯจึงไม่ได้มุ่งเน้น หรื อขายให้กบั ลูกค้า
ในประเทศ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มลูกค้าที่ ทางบริ ษทั ฯยังคงให้ความสําคัญ คือลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง
อาทิ เช่น Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Lacoste, และอื่นๆ โดยในปี นี้ บริ ษทั ได้ลูกค้า แบรนด์ Vans เพิ่มขึ้นมา ซึ่ ง
เป็ นแบรนด์รองเท้าที่ ตอ้ งการสิ นค้าที่ มีคุณภาพสู ง แต่เนื่ องจากความต้องการของลูกค้าแบรนด์ในปี ที่ผ่านมาลดลง ทําให้
บริ ษทั ฯจึงต้องพยายามที่จะหาลูกค้าทัว่ ไปรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่สัดส่ วนของการจําหน่ายยังคงเป็ นต่างประเทศ
80% และในประเทศ 20%
สําหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยูใ่ นอัตราที่ สูง เนื่ องจากแบรนด์
รองเท้าส่ วนใหญ่เริ่ มให้ความสนใจในการใช้ผา้ เนื่ องจากมีราคาต้นทุนที่ ถูกกว่า ทําให้ยอดปริ มาณการใช้หนังอาจจะมี
แนวโน้มลดลง และลดระยะเวลาการส่ งมอบสั้นลง อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดงั กล่าว โดย
การจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของลูกค้า, ลงทุนเครื่ องจักรและจัดวาง Lay Out
เครื่ องจักรใหม่ เพื่อให้ได้การผลิตที่มีประสิ ทธิ ภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ทําให้คุณภาพของสิ นค้า,การส่ งมอบ
และราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
สําหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับอานิสงส์จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ
ทําให้ภาพรวมของยอดขายนั้นสู งกว่าเมื่ อปี ก่ อน โดยแพงโกลิ นแบ่ งช่ องทางการขายเป็ น 4 ช่ องทาง ซึ่ งมี สัดส่ วนตาม
ยอดขายดังนี้ 1.ขายในประเทศ 2.ขายโชว์รูมสาขา 3.ขายต่างประเทศ และ 4.ขายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) โดย
ช่องทางการขายที่สามารถทําอัตราการเติบโตของยอดขายได้สูงสุด คือ ขายต่างประเทศในกลุ่มสิ นค้า Safety Shoe จากตลาด
พม่า รองลงมาเป็ นช่องทางขายในประเทศ ซึ่งการเติบโตดังกล่าว จะมาจากเป้ าหมายการเน้นหาลูกค้าใหม่ และการรักษาและ
เพิ่ ม ยอดขายจากลู ก ค้า รายเดิ ม 5 กลุ่ ม ลู ก ค้า ที่ มี ย อดขายเยอะในปี นี้ จะเป็ นกลุ่ ม โรงงานอุ ต สาหกรรมพื้ น ที่ จัง หวัด
สมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, ปราจีนบุรี และจังหวัดระยอง ซึ่ งยอดขายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเพิ่มพนักงานขายให้เน้นเข้าถึง
ลูกค้ามากขึ้นในพื้นที่ ดงั กล่าว กลุ่มลูกค้าแบ่งตามประเภทธุ รกิ จอันดับหนึ่ ง มาจากกลุ่มซื้ อมาขายไปและตัวแทนจําหน่ าย
ลําดับรองลงมาอีก 4 ลําดับ จะเป็ น ยานยนต์ ผลิตวัสดุก่อสร้าง อาหารและเกษตร และโลหะ สิ นค้ากลุ่ม Safety Shoe จาก
กลุ่ม Premium เช่น รุ่ น 0283UZG, 2001C, 2012C, 0282UG เป็ นต้น และ Medium ซึ่งยังคงเป็ นรุ่ นยอดนิยม คือ 9501U
สิ นค้ากลุ่ม PPE เติบโต จากการเน้นการขายนอกเหนื อจากขายเพียงอุปกรณ์เป็ นการนําเสนอพร้อมการขายแบบ
บริ การแก้ปัญหา( Solution & Service) ได้แก่ การขายพร้อมสํารวจติดตั้ง Safety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เครื่ องตรวจวัด
แก๊สระยะยาว 4 ปี (INET) , การขาย สํารวจพร้ อมติ ดตั้งอุปกรณ์ กันตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การติ ดตั้งระบบ
ตรวจจับแก๊สแบบติดกับที่(Fixed System) การสาธิต การอบรมการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขาย และการจัดอบรมสัมมนา
ทําให้เกิดการรับรู ้ในกลุ่มลุกค้ามากขึ้น ลูกค้าเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การของแพงโกลินมากขึ้น กลุ่มสิ นค้าอีกกลุ่มที่เน้น
ทําตลาดคือ กลุ่มสิ นค้า OEM ภายใต้แบรนด์ PANGOLIN ซึ่งได้เน้นหนักให้ทีมขายต้องเน้นนําเสนอโดยมีสินค้าเด่นในปี นี้
คือสิ นค้าในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทที่สามารถทําตลาดได้ดีในกลุ่มลูกค้าประกอบยานยนต์ คือถุงมืองานทัว่ ไป PLPU และอีก
ประเภทคือถุงมือกันบาด กลุ่มถุงมือ Pango Family
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2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์
(ก)
ลักษณะการจัดให้ ได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์
1. สถานที่ต้ งั ของโรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิต 7 โรงงาน ตั้งอยูใ่ นเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม
34 จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัด ชลบุรี ดังนี้
โรงงาน
สถานทีต่ ้งั
พื้นทีใ่ ช้ สอย
ลักษณะ
(ตารางเมตร)
กรรมสิทธิ์
1. สํานักงานใหญ่
700 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
480
เจ้าของ
จ.สมุทรปราการ 10280
2. โรงงานแห่งที่ 1
700/1 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
9,760
เจ้าของ
(ตกแต่งหนังสําเร็ จรู ป)
จ.สมุทรปราการ 10280
3. โรงงานแห่งที่ 2
628 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง
6,400
เจ้าของ
(ฟอก,ย้อมหนังวัว)
จ.สมุทรปราการ 10280
4. โรงงานแห่งที่ 3
750 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
350
เจ้าของ
(จัดเก็บสิ นค้า)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5. โรงงานแห่งที่ 4
707 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่
7,780
เจ้าของ
(จัดเก็บเคมีภณ
ั ฑ์)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 5
180 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต. บางปูใหม่
970
เช่าที่ดิน
(ฟอก,ย้อมหนังหมู)
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
ระยะยาว
8,692
เจ้าของ
199/8 หมู่ 3 ถนนสายพานทอง – หนอง
7. โรงานแห่งที่ 6
กานํ้า ตําบลบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัด
ผลิตรองเท้านิรภัยและ
ชลบุรี
อุปกรณ์ความปลอดภัย
หมายเหตุ รายละเอียด มูลค่าทางบัญชี และภาระผูกพัน สามารถดูได้ในหัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2. กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้
สําหรับหนังฟอกสําเร็จ
(หน่วย : ล้านตารางฟุต)
กําลังการผลิต
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
กําลังการผลิตเต็มที่
30.00
30.00
30.00
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
28.19
19.11
20.33
อัตราการใช้กาํ ลังผลิต
93.98%
63.70%
67.78%
สําหรับรองเท้านิรภัย
(หน่วย : คู่)
กําลังการผลิต
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
กําลังการผลิตเต็มที่
850,000
850,000
850,000
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
726,621
563,319
587,867
อัตราการใช้กาํ ลังผลิต
85.13
66.27
69.16
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นโยบายการผลิตที่สาํ คัญคือ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่งในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้วย
ศัก ยภาพของการบริ ห ารงานและกระบวนการผลิ ต ที่ มี คุ ณภาพ ควบคุ ม และพัฒนากระบวนการผลิ ตสิ นค้า ให้ไ ด้ต าม
มาตรฐานสากลและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้างมิตรภาพและความไว้วางใจที่ ดีกบั ลูกค้า ศึ กษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้มีการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
บริ ษทั ฯ ได้ให้ความสําคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และมาตรฐานสากล เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหนังที่มีคุณภาพ การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าได้คุณภาพตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า รวมทั้งการนําเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสิ นค้าให้มี
ประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้อกําหนดระดับสากลที่ สาํ คัญ เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแบรนด์ช้ นั นําต่าง ๆ ของโลก ซึ่ งต้องพึงพอใจกับสิ นค้า
ของบริ ษทั ฯ จึ งจะรั บประกันได้ว่า สิ น ค้าของบริ ษทั ฯ มี ค วามเหมาะสมสําหรั บการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก เช่ น
ข้อกําหนดเรื่ องสุขภาพ, ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ทางบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความสําคัญอยูต่ ลอด จึง
จัดตั้งนโยบายและข้อกําหนดต่าง ๆ ขึ้นมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการทํางานและมาตรฐานสากล และต้องตามความ
ต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบ คือ หนังวัวดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทําการผลิตสิ นค้า โดยทําการสัง่ ซื้อจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่ง
เป็ นผูเ้ ลี้ยงวัวและมีโรงงานฆ่ าโดยตรง ซึ่ งเป็ นผูผ้ ลิตและจําหน่ ายเนื้ อวัวรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น RICH
INTERNATIOAL LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, GLOBAL LEATHER INTELLIGENCE
เป็ นต้น ในปี ที่ผา่ นมา บริ ษทั ฯจึงมองหาแหล่งวัตถุดิบที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพราะเนื่องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิต
เพื่อเป็ นวัตถุดิบสําหรับผลิตรองเท้า ซึ่งมีคุณสมบัติมากมาย ตามข้อกําหนดของรองเท้าแต่ละรุ่ น (Model Specifications) ทํา
ให้ตอ้ งใช้หนังวัวดิบที่มีคุณภาพดี ซึ่งไม่สามารถหาได้ในประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงวัวในประเทศมีขอ้ จํากัดเรื่ องผิวไม่สวย
หนังมีความยืดหยุน่ น้อยและรวมไปถึงการซื้อหนังกึ่งสําเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดวัตถุดิบหนังท้องลง
มูลค่าและสัดส่วนการสัง่ ซื้อวัตถุดิบระหว่าง ปี 2561 ถึง ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทวัตถุดบิ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
หนังวัวดิบหมักเกลือ
226.23
12.31
380.87
27.51
766.21
50.66
หนังกึ่งสําเร็จรู ป
เคมีภณั ฑ์
รวม

1,032.13

56.19

626.19

45.23

377.86

24.98

578.58

31.50

377.35

27.26

368.34

24.36

1,836.94

100.00

1,384.41

100.00

1,512.41

100.00
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มูลค่าสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหว่าง ปี 2561 ถึง ปี 2559
(หน่วย : ล้านบาท)
การซื้อวัตถุดบิ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
มูลค่ า ร้ อยละ
มูลค่ า ร้ อยละ
มูลค่ า
ร้ อยละ
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

การสั่งซื้ อเคมี ภณ
ั ฑ์ บริ ษทั ฯ มี การซื้ อเคมี ท้ งั ในประเทศและต่างประเทศโดยซื้ อจากประเทศอิตาลี ,สิ งคโปร์ ,
สหรัฐอเมริ กา, จีน, เกาหลี เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจากกระบวนการผลิต
ขั้นตอนการผลิตหนังวัวฟอกสําเร็ จรู ป จะมีของเสี ยจากการผลิตซึ่งมีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมใน ขั้นตอนแรก คือ
เศษหนังเค็มที่ผา่ นการฟอก หรื อ เรี ยกว่า หนังกาว โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจําหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตอาหารและ
ของเล่นสุ นขั ส่ วนเศษหนังสําเร็ จรู ปที่เกิดจากการตัดตกแต่งหนัง ซึ่ งเป็ นชิ้นงานเล็กๆ ก็จาํ หน่ายให้กบั ลูกค้ารายย่อย เพื่อ
ผลิตสิ นค้าเครื่ องหนังแฮนด์เมดประเภทอื่นๆ ส่ วนสําหรับขั้นตอนการฟอกหนัง และการย้อมสี หนังจะก่อให้เกิดนํ้าเสี ย ซึ่ ง
บริ ษ ัท ฯ ได้ใ ช้ร ะบบบํา บัด นํ้าเสี ย รวม ในเขตประกอบการอุ ต สาหกรรมฟอกหนัง ในเขตประกอบการฟอกหนั ง
สมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายในการบําบัดนํ้าเสี ยตามปริ มาณของหนังดิบที่นาํ เข้าโรงงานผลิต ส่ วนของเสี ย
ประเภทอื่นๆ บริ ษทั ฯได้จา้ งบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูเ้ ก็บและนําไปทําลายตามกรรมวิธีที่ไม่กระทบกับสิ่ งแวดล้อม
การได้รับการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ในปี 2556 ซี่งเน้นหนักในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ก็เป็ น
ข้อกําหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องดําเนินการอย่างจริ งจังในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ขอ้ กําหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณี พิพาทอื่น ๆ

3. ปัจจัยความเสี่ ยง

การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสําคัญที่บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญในการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มให้องค์กร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิ จขององค์กรอยู่ภายใต้การบริ หารของผูบ้ ริ หารในทุกระดับ และการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการการบริ หาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) มีการ
จัดประชุมทุกไตรมาส เพื่อติดตามความเสี่ ยงและผลการบริ หารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ ยงรวมทั้งจัดให้มีการรายงาน
สอบทานการบริ หารความเสี่ ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯและคณะกรรมบริ ษทั เป็ นประจําทุกไตรมาส
นอกจากนี้บริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดําเนินการให้เป็ นไปตามแผนงานปฏิบตั ิ วิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยงในระดับ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อความมัน่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกมีการบริ หารจัดการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพรวมถึงควบคุมให้อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่ให้ความสําคัญต่อการ
บริ หารจัดการความเสี่ ยงให้ทนั ต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและซับซ้อนมากขึ้น
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3.1 ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ ยงจากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริ ษทั ฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะๆ เพื่อบริ หารความเสี่ ยง
จากการกําหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นประจําทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้อมูล
จากสถาบัน และแหล่ ง ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ มี ก ารพัฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ช่ ว ยในการคาดการณ์ สภาพเศรษฐกิ จ อย่า งเป็ นระบบเพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจ
(ข) ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงขององค์กร
บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบ
ที่รวดเร็ ว รุ นแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการนํานโยบายการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการดําเนิ นธุรกิจ ความปลอดภัยในที่
ทํางาน ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่สําคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้เกิ ดการพัฒนาร่ ว มกัน และสร้ างคุ ณค่ าให้กับผูม้ ี ส่ว นได้เ สี ยทุ กฝ่ ายอย่า งยัง่ ยืน รวมถึ ง การสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกกลุ่ม
(ค) ความเสี่ ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ความเสี่ ยงในด้านคุณภาพวัตถุดิบที่ ยงั คงเป็ นปั ญหาสําคัญของการสั่งซื้ อหนังวัวดิ บในแต่ละครั้ ง เนื่ องจากไม่
สามารถตรวจเช็คสภาพหนังดิบที่ซ้ือมาได้ครบถ้วนและทันที ในการสัง่ ซื้อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ บริ ษทั
ฯจึงต้องแบกรับความเสี่ ยงในเรื่ องคุณภาพของวัตถุดิบที่สงั่ ซื้อในแต่ละครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(ง) ความเสี่ ยงจากการคืนสิ นค้าและส่งล่าช้า
เนื่ องจากการผลิตหนังสําเร็ จรู ปนั้นเป็ นการผลิตตามคําสั่งซื้ อ ( Made to order ) คือ ลูกค้าเป็ นผูก้ าํ หนดลักษณะ
พิเศษของสิ นค้า เช่น สี และลาย ในบางครั้งอาจต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึ้ น จึ งมี ความเสี่ ยงในเรื่ องการส่ งล่าช้ากว่า
กําหนด และเรื่ องคุณภาพที่เสี่ ยงกับการที่ลูกค้าไม่ยอมรับสิ นค้าหรื อส่ งคืนสิ นค้าเนื่ องจากไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้ากําหนด ทํา
ให้ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ
(จ) ความเสี่ ยงในเรื่ องทักษะของพนักงาน
บริ ษทั ฯได้วางแนวทางในการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องการขาดแคลนแรงงานที่ มีฝีมือ โดยการจัดให้มีการฝึ กอบรม
พนักงานในตําแหน่ งที่ ตอ้ งใช้ทกั ษะความสามารถ และความชํานาญเป็ นพิเศษอย่างต่อเนื่ อง เพราะในการดําเนิ นงานใน
โรงงานฟอกหนังสิ่ งสําคัญไม่ใช่เพียงการมีเครื่ องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยทักษะและประสบการณ์
ของพนักงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทํางาน ดังนั้นหากพนักงานที่มีความชํานาญไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
ผลิต ก็นบั ว่าเป็ นความเสี่ ยงอีกรู ปแบบหนึ่ง
3.2 ความเสี่ยงทางการเงิน
(ก) ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงนี้ เพื่อ ให้แน่ ใจว่า บริ ษ ัทจะมี เงิ น ทุ นหมุ นเวีย นอย่า งเพีย งพอ ในสัด ส่ วนต้นทุ น ที่
เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทําแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
(Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ กันในเรื่ อง
ของแหล่ง
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เงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน เพื่อให้มีแหล่งเงินทุนสํารอง
อย่างต่อเนื่อง จะทําให้บริ ษทั ฯสามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้าให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
(ข) ความเสี่ ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ อ งจากการซื้ อ และจัดหาวัต ถุ ดิบ และเคมี ส่ วนใหญ่ เ ป็ นการนํา เข้า จากต่ างประเทศการซื้ อ จึ ง เป็ นเงิ น สกุล
ต่างประเทศและในขณะนี้การซื้อขายสิ นค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นการขายแบบส่งออกต่างประเทศ บริ ษทั ฯจึงมีความเสี่ ยง
ในเรื่ องผลกําไรขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็ นการป้ องกันในเรื่ องดังกล่าวบางครั้งบริ ษทั ฯได้ใช้เครื่ องมือทางการเงิน
แทรกแซงเพื่อให้เหมาะสมหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก
(ค)ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จัดสรรเงินกูท้ ้ งั ระยะ
สั้นและระยะยาวทั้งในส่วนที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่ วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุน
ของกิ จการ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่ องมือทางการเงิ นเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงิ นทุน และการบริ หาร
โครงสร้างหนี้ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวนของ
อัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์
(ง) ความเสี่ ยงด้านราคาวัตถุดิบ
หลังจากในปี 2555 ราคาหนังวัวดิบเริ่ มสู งขึ้นและสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ องไม่หยุดจนกระทัง่ ปี 2557 และเริ่ มชะลอตัว
เนื่องจากเป็ นราคาติดเพดานแลัวโดยเฉลี่ยราคาประมาณตัวละ 110 เหรี ยญสหรัฐจนถึง 120 เหรี ยญสหรัฐต่อตัวซึ่ งนับว่าเป็ น
ราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ประกอบธุรกิจฟอกหนังจากอดีต อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นราคาหนังวัวดิบซึ่ งเป็ นวัตถุดิบหลักของ
บริ ษทั ฯมี การปรั บตัวลดลงต่อเนื่ อง บริ ษทั ฯมี การติ ดตามและเฝ้ าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ ใจว่าสามารถควบคุ มได้
ตลอดเวลา และมีวิธีที่ลดความเสี่ ยงโดยการกําหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับสถานะการณ์เพื่อเฉลี่ยต้นทุน
วัตถุดิบไม่ให้สูงจนเกินไปและในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสิ นค้าขึ้นอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล

4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ที่ดิน, อาคาร, เครื่ องจักร มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 554.13 ล้านบาท ประกอบด้วย
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ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
1. ที่ดิน จํานวน 3 แปลง เนื้อที่ รวม 8.1ไร่
2 อาคาร สํานักงานใหญ่ 4 ชั้น เลขที่ 700 หมู่ 6
3. โรงงานที่ 1 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน (ตกแต่ง
หนัง) สูง 4 ชั้น เลขที่ 700/1
4.ที่ดิน จํานวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 10.20 ไร่
โรงงานที่ 2 (ฟอก, ย้อมหนัง) ประกอบด้วย อาคาร
โรงงานเลขที่ 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5.โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสิ นค้า) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภณั ฑ์) 707 หมู่ 6 ถ.
สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
7. โรงงานแห่งที่ 5 (ผลิตรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์
ความปลอดภัย) เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ถนนบ้างบึง –หนอง
กานํ้า อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
8. เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.361)
ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
9. เลขที่ 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบ้าน
เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี
10. เลขที่ 90/62 หมุ่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง
รากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
11. เลขที่ 35/239 - 240 ถ.สายปลวกแดง-ห้วยปราบ
(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
จ.ชลบุรี
12. เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด ถ.
สุขมุ วิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
จ.ระยอง
13. เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริ ญสิ นธานี-บ่อวิน
ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหี บ ทล.331) ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา
จ.ชลบุรี
14. เลขที่ 61/1- 2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหัวฬ่อ-บ้านเก่า ต.
ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

ภาระผูกพัน
จํานอง กับ ธนาคารกรุ งไทย จํากัด
(มหาชน) มูลค่า 100.80 ล้านบาท

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคาร ยูโอบี จํากัด
(มหาชน) มูลค่า 50.86 ล้านบาท
(บางส่วนเท่านั้น)

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน)
วงเงิน 640 ล้านบาท
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชนวงเงิน 7 ล้านบาท
-

เจ้าของ
เจ้าของ

เจ้าของ
เจ้าของ
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จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ล้านบาท
จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 5 ล้านบาท

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 4 ล้านบาท

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ล้านบาท

เจ้าของ

จํานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จํากัด
(มหาชน วงเงิน 7 ล้านบาท

ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
15. เลขที่ 99-419-423 โครงการหมู่บา้ นราชพฤกษ์
บางนา ถ.บางนา-ตราด (กม.18/06) ต.บางโฉลง อ.
บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
16. เลขที่ 133/29-30หมู่ 7 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
เมืองสมุทรปราการ 10280
17. เลขที่ 54/109 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
(คลอง 1 ตก) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
18. เครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ
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ภาระผูกพัน
-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ได้กาํ หนดเป้ าหมายในการดําเนิ นงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุ รกิ จ ฟอกหนังเป็ นหลัก รวมถึ งธุ รกิ จที่
เอื้ออํานวยและเป็ นประโยชน์ต่อการทําธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในธุรกิจหลัก โดยมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมูลค่ารวม
40 ล้านบาท (ดูรายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม) ในส่วนของการบริ หารบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ฯ ควบคุ มดู แลบริ ษทั ร่ วม โดยการส่ งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่ วนการถื อหุ ้น ซึ่ งผูเ้ ป็ น
กรรมการจะต้องผลักดันให้บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ ดําเนิ นการให้เป็ นผลสําเร็ จในเรื่ องสําคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย ให้มีการ
บริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการรายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้ าหมาย และไม่ลงทุนเกิน
จํานวนที่ได้รับอนุมตั ิ

5. ข้ อพิพาททางกฎหมาย
ไม่มี
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสํ าคัญอื่น

(1) ชื่อ สถานที่ต้ งั ของบริ ษทั ซีพแี อล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชื่อบริ ษทั
:
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ชื่อภาษาอังกฤษ
:
CPL Group Public Company Limited
ประกอบธุรกิจหลัก
:
ธุรกิจฟอกหนังสําหรับผลิตรองเท้าและสิ นค้าเครื่ องหนัง
และ ผูผ้ ลิตและจําหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
เลขทะเบียนบริ ษทั
:
0107537000289
ทุนจดทะเบียน
:
439,844,340 บาท
ทุนที่เรี ยกชําระแล้ว
:
439,844,284 บาท
จํานวนหุน้
:
439,844,284 หุน้
ราคาพาร์
:
1.00 บาท
ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
:
700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตําบล บางปูใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
:
0-2709-5633-8
โทรสาร
:
0-2709-6033, 6044
Web Site
:
www.cpl.co.th
เลขานุการบริ ษทั
:
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 401
e-mail : secretary@cpl.co.th
ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์
:
โทรศัพท์ 02-709-5633-8 ต่อ 103
e-mail : ir@cpl.co.th
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ลําดับ

1

(2) ชื่อ สถานที่ต้ งั ของนิติบุคคลที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่ อบริษัท
ประเภทธุรกิจ ทุนจดทะเบียน ทุนชําระแล้ ว
ล้ านบาท
ล้ านบาท
บริ ษทั อินทริ เกรเต็ด เลเธอร์
เน็ตเวอร์ค จํากัด

ศูยน์กระจาย
สิ นค้าประเภท
หนัง

100

จํานวนหุ้นที่
จําหน่ ายแล้ ว
ทั้งหมด (หุ้น)
10,000,000

100

19

มูลค่ าหุ้น
ต่ อหน่ วย
(บาท)
10.-

สัดส่ วน
ทีต่ ้งั สํานักงาน
โทรศัพท์
การถือ
ใหญ่
หุ้น (%)
02-709-56339 ต่อ
40 700 หมู่ 6 ถนน
สุขมุ วิท ตําบลบางปู 402
ใหม่ อําเภอเมือง
จังหวัด
สมุทรปราการ
10280
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(3) ชื่อ สถานที่ต้ งั โทรศัพท์ โทรสารของบุคคลอ้างอิงอื่น ๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 - 009 9000 โทรสาร 02 – 009 9991

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต

บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7195
นางสาวรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4387
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7881
128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 – 216 -2268 – 9 โทรสาร 02 – 216 - 2286

ที่ปรึ กษากฎหมาย

สํานักงานพายัพ ขําอาจ ทนายความ
49/154 หมู่ 1 ตําบลบางระทึก อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 081 – 814 -0793

20

แบบ 56 – 1 ปี ประจําปี 2561

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ

7.1 จํานวนทุนจดทะเบียนและทุนชําระแล้ ว
(1) บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 439,844,340 บาท เรี ยกชําระแล้ว 439,844,284 บาท แบ่งเป็ นหุ ้นสามัญ 439,844,284
หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1.- บาท
7.2 ผู้ถือหุ้น
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รายแรก
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จํานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
1.บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด *
145,997,103
33.193
2.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
35,739,060
8.125
3.MR. CHEN,YU YU
29,764,350
6.767
4.นายอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
26,118,907
5.938
5.นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
21,556,458
4.901
6.นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
19,822,288
4.507
7.บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด
15,908,965
3.617
8.นายณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริ ญสิ น
9,401,364
2.137
9. MR. CHEN RUI TENG**
8,835,750
2.009
10. นายวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
8,425,357
1.916
หมายเหตุ * 1. บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด ดําเนินธุรกิจให้เช่าและขายอสังหาริ มทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดคือ กลุ่ม
ครอบครัววงษ์เจริ ญสิ น
** 2. จํานวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่ น บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด จํานวน 14,422,100 หุน้
(ข) กลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบาย การจัดการหรื อการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั อย่างมีนยั สําคัญ
1. กลุ่มวงษ์เจริ ญสิ น
2. กลุ่มตระกูลเฉิ น
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื่น
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯ ไม่มีการออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานประจําปี ในอัตราร้อยละ 60 ของกําไรสุทธิประจําปี
ตามข้อมูลการจ่ายเงินปั นผลย้อนหลัง 5 ปี ที่ผา่ นมา
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ปี

อัตรากําไรสุทธิต่อหุน้

เงินปันผลต่อหุน้

อัตราการจ่ายปั น
เงินปันผลจ่าย
ผลต่อกําไรสุทธิ
ล้านบาท
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
*เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สําคัญดังนี้ อนุ มตั ิการ
จัดสรรกําไรสะสมจ่ายปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) จ่ายปั นผลเป็ นหุน้ สามัญในในอัตรา 20 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1 หุน้ ปั นผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท เป็ น
จํานวนไม่เกิน 20,944,970 หุ ้น คิดเป็ นอัตราหุ ้นปั นผลไม่เกิ นหุ ้นละ 0.05 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงิ นไม่เกิน 20,944,970
บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ รายใดมีเศษของหุน้ จากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะตัดเศษ
หุน้ ดังกล่าวทิ้ง
2) จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท ทั้งนี้ สิ ทธิ ใน
การรับปั นผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจําปี
2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษทั ฯ จากเดิ มจํานวนเงิ น 418,899,370 บาท ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุน้ สามัญ จํานวน 418,899,370 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน จํานวนเงิน 439,844,340
บาท ซึ่งประกอบด้วยหุน้ สามัญจํานวน 439,844,340 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ ปั นผล
อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ อาจมีการจ่ายเงิ นปั นผลน้อยกว่านโยบายที่ กาํ หนดข้างต้นได้ ขึ้นอยู่กบั ฐานะการการเงิ น
สภาพคล่อง และความจําเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียน หรื อ ขยายกิจการในอนาคต ตามที่คณะ กรรมการบริ ษทั ฯ และ ผู ้
ถือหุน้ เห็นสมควรและอนุมตั ิโดยจะเสนอให้มีการจ่ายเงินปั นผลในการประชุมสามัญประจําปี ถัดจากปี ที่ดาํ เนินการ
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บริษัท ซีพแี อล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
โครงสร้ างองค์ กรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท
นายสุวชั ชัย วงษ์ เจริ ญสิน

คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
นายจีเซียง ไล่

คณะที่ปรึกษา

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
นายวิวฒ
ั น์ วงษ์ เจริ ญสิน

คณะกรรมการบริ หาร

คณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์

ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน
รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายงานการตลาด
(ผลิตภัณฑ์หนัง)
นายซือลุน๋ กัว

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายงานผลิต
(ผลิตภัณฑ์หนัง)
นายภูวสิษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิน

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายงานผลิตภัณฑ์
อุปกรณ์นิรภัย
นางศรี ภา สุริยปั ทมาลัย
23

ผู้อํานวยการสายงาน
บัญชีและการเงิน
นายสิงห์ วงศ์รุจิไพโรจน์

รองประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
สายงานปฏิบตั ิการ
นายกิติชยั วงษ์ เจริ ญสิน
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8. โครงสร้ างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท
รายชื่ อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ
2. นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
4. นายจีเซียง ไล่
กรรมการ
5. นายซือลุ๋น กัว
กรรมการ
6. นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
7. รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8. นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
8.2 คณะกรรมการบริหาร
รายชื่ อกรรมการ
ตําแหน่ ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการบริ หาร
3. นายซือลุ๋น กัว
กรรมการบริ หาร
4. นายสิ งห์ วงศ์รุจิไพโรจน์
กรรมการบริ หาร
5. นางศรี ภา สุริยปั ทมาลัย
กรรมการบริ หาร
8.3 ผู้บริหาร
ณ.วันที่ 31 มกราคม 2562 บริ ษทั ฯ มีผบู ้ ริ หาร จํานวน 9 ท่านดังนี้
รายชื่ อผู้บริหาร
ตําแหน่ ง
1. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
2. นายซือลุ๋น กัว
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานการตลาด ผลิตภัณฑ์หนัง
3. นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานปฏิบตั ิการ
4. นางศรี ภา สุริยปั ทมาลัย
รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หารสายงานผลิตภัณฑ์รองเท้า
และอุปกรณ์นิรภัย
5. นายสิ งห์ วงศ์รุจิไพโรจน์
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
6. นางสาวชุติมา กิติธรากุล
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายต่างประเทศ
7.นายธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นายการฝ่ ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์
8. นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรี กลุ
ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน และรักษาการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
9.นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั
เลขานุการบริ ษทั
*ผูบ้ ริ หาร หมายเลข 1-5 เป็ นผูบ้ ริ หารที่อยูภ่ ายใต้คาํ นิยามที่ประกาศกําหนด (4 อันดับแรกต่อจาก MD)
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8.4 เลขานุการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้ง
นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษทั ตามมาตรา 89/15 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551
เลขานุ การของบริ ษทั จะต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ตามที่ กาํ หนดในมาตรา 89/15 และ มาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับในวันที่ 31 สิ งหาคม 2551 ด้วย ความรับผิดชอบ ความ
ระมัด ระวัง และ ความซื่ อ สัต ย์สุจ ริ ต รวมทั้ง ต้อ งปฏิ บัติ ใ ห้ เป็ นไปตามกฎหมาย วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อ บัง คับ บริ ษ ัท มติ
คณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริ ษทั มีดงั นี้
1.
2.
3.
4.

5.

ให้คาํ แนะนําเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมาย ข้อกําหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของ
บริ ษทั และติดตามดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องและสมํ่าเสมอ
ดูแลให้การเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่ วนที่รับผิดชอบตามระเบี ยบและข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
สื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้ นักลงทุน หน่วยงานกํากับดูแล รวมถึงให้ขอ้ มุลแก่ผสู ้ นใจทัว่ ไป
จัดทําและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
4.4 รายงานประจําปี ของบริ ษทั
4.5 รายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย

8.5 ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
(1) ค่าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิน
(ก). ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม ดังนี้
รายชื่ อกรรมการ
ตําแหน่ ง
ค่ าตอนแทนปี 2561
1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานกรรมการ
710,000
2.นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
710,000
3.นายซือลุ๋น กัว
กรรมการ
510,000
4.นายจีเซียง ไล่
กรรมการ
490,000
5.นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
435,000
6.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการ
420,000
7.รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
505,000
8.นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
460,000
9.ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
460,000
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(ข) ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หาร
ในปี 2561 บริ ษทั ฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนประกอบด้วย เงินดือนและโบนัส ให้กบั กรรมการบริ หารและ
ผูบ้ ริ หาร จํานวน 7 ราย จํานวนรวมทั้งสิ้น 31.69 ล้านบาท
หมายเหตุ (ในข้อนี้ คําว่า “ผูบ้ ริ หาร” ให้หมายความถึง ผูบ้ ริ หารสี่ รายแรกต่อจากผูจ้ ดั การลงมาและผูบ้ ริ หารรายที่ สี่
ทุกราย โดยนับรวมถึงผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน)
(2) ค่าตอบแทนอื่น (ถ้ามี)
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หารได้รับสิ ทธิ ในการเบิ กค่ารักษาพยาบาลเท่าจํานวนที่ จ่ายไปและค่ารักษาฟั น ตลอดจน ค่าตรวจ
สุขภาพประจําปี และ รถประจําตําแหน่ง
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ บริ ษทั ฯ ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารโดยบริ ษทั ฯได้
สมทบในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน
8.6 บุคลากร
บริ ษทั ฯ มี พนักงานทั้งหมด 1,182 คน ได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่ พนักงานจํานวนทั้งสิ้ น 327.52 ล้านบาท ซึ่ ง
ผลตอบแทน ได้แก่ เงิ นเดื อน ค่าล่วงเวลา เงิ นโบนัส เงิ นค่าวิชาชี พ เงิ นค่าเบี้ ยขยัน เงิ นประกันสังคม และเงิ นสมทบกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ และเงินรายได้ประเภทอื่น ๆ บริ ษทั ฯ ไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงานที่สาํ คัญในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา
จํานวนบุคลากร สายงานผลิตโรงานฟอกหนัง สมุทรปรการ
ปี 2560
ข้ อมูลพนักงานตามส่ วนงาน
ปี 2561
ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

12

12

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

42

31

ฝ่ ายขายและการตลาด

24

24

ฝ่ ายวิจยั และพัฒนาและห้องปฏิบตั ิการทดสอบ

26

26

ฝ่ ายประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ

77

57

ฝ่ ายซ่อมบํารุ ง

42

42

ฝ่ ายจัดซื้อ

11

7

ฝ่ ายวางแผน

21

15

446

378

8

6

702

595

ฝ่ ายผลิต
ฝ่ ายคลังสิ นค้า
รวม

26

แบบ 56-1 ประจําปี 2561
จํานวนบุคลากร สายงานผลิตรองเท้าและอุปกรณ์นิรภัย
ข้ อมูลพนักงานตามส่ วนงาน
ปี 2561

ปี 2560

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

4

5

ฝ่ ายบัญชีและการเงิน

28

29

ฝ่ ายทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ

27

23

ฝ่ ายขายและการตลาด

68

58

ฝ่ ายจัดซื้อ

5

4

ฝ่ ายผลิต

248

167

ฝ่ ายคลังสิ นค้าและจัดส่ง

100

98

480

384

รวม

นโยบายในการพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ พนักงาน
บริ ษทั ฯ มีความมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นที่หนึ่งในอุตสาหกรรมฟอกหนังสําหรับผลิตรองเท้าชั้นนําของโลก ดังนั้น บริ ษทั ฯ
ได้ให้ความสําคัญกับ การพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อทดแทนพนักงานที่ เข้าสู่ ยุคสังคมวัยชราในขณะนี้ เนื่ องจาก
อุตสาหกรรมฟอกหนัง ต้องใช้ทกั ษะความชํานาญงานอย่างมากในทุกกระบวนการผลิต บริ ษทั ฯ ได้ดาํ เนิ นนโยบายในการ
พัฒนาพนักงาน ดังนี้
• นโยบายด้านพัฒนาทักษะการทํางาน โดยแบ่งกลุ่มพัฒนาพนักงานออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. การพัฒนาพนักงานกลุ่มที่มีศกั ยภาพสูง (High Potential Development) บริ ษทั ฯได้กาํ หนดแนวทางในการสร้าง
และเตรี ยมความพร้อมของพนักงานที่จะเป็ นกําลังสําคัญในอนาคตของบริ ษทั ด้วยการส่งเสริ มให้เข้าร่ วมทํางานกับผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และศึกษางานและเทคนิคการทํางานจากผูบ้ ริ หารนั้นๆ โดยตรง ตลอดจนเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและองค์ความรู ้การเป็ นผูน้ าํ ให้มากขึ้น
2. การพัฒ นาพนัก งานกลุ่ ม ที่ จ ะเป็ นกํา ลัง สํา คัญ ของหน่ ว ยงาน ( Key Person Development) บริ ษ ัท ฯ ให้
ความสําคัญในการพัฒนาและเตรี ยมความพร้อมทางด้านบุคลากรที่จะเป็ นกําลังสําคัญของแต่ละหน่วยงาน โดยได้คดั เลือก
พนักงานที่ มีความรู ้ ความสามารถ มี ความมุ่งมัน่ ตั้งใจ และรั บผิดชอบต่องาน ตลอดจนมี ความต้องการที่ จะเติ บโตใน
ตํา แหน่ ง หน้า ที่ การงาน โดยฝ่ ายบุ คคล จะเป็ นผูก้ าํ หนดแผนงานในการพัฒนาพนัก งานในแต่ ล ะปี เพื่ อ นําเสนอด้า น
งบประมาณ และวางแผนงานพัฒนาบุคคลให้ครอบคลุมและชัดเจน โดยใช้เครื่ องมือการพัฒนาที่หลากหลาย อาทิเช่น การ
ฝึ กอบรมภายในและภายนอก การเรี ยนรู ้ งานจากผูบ้ งั คับบัญชา การมอบหมายงานที่มีความท้าทาย เพื่อพัฒนาให้พนักงานมี
ศักยภาพในการทํางาน ตลอดจนโอกาสในการก้าวสู่ตาํ แหน่งงานที่สูงขึ้นได้
• นโยบายด้านพัฒนาปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการผลิต (Improvement Project) ด้วยพันธกิจที่ ตอ้ งส่ งมอบ
สิ นค้าให้ตรงต่อเวลา เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจที่ดีกบั ลูกค้า บริ ษทั ฯ จึงตระหนักและให้ความสําคัญเป็ น
อย่างยิง่ ในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน การปรับปรุ งสายการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐาน โดยการจัด
บรรยายโดยวิทยากรผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการปรั บปรุ ง พัฒนาการผลิต ตลอดจนได้จ ัดการประชุมพนักงานสายการผลิตเพื่อ
วิเคราะห์ ค้นหา เสนอแนวทาง วิธีการปรับปรุ งกระบวนการทํางาน หรื อหาวิธีการทํางานใหม่ที่มีประสิ ทธิภาพซึ่งจะนําไปสู่
การลดต้นทุนในการดําเนินการ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในกระบวนการผลิต
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• นโยบายพัฒนาทักษะฝี มือการทํางาน บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาพนักงานทุกระดับ จึงมีนโยบายด้าน
การพัฒนาทักษะฝี มือการทํางานของพนักงานทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงพนักงานสายการผลิต โดยการกําหนดแผนพัฒนา
พนักงานให้มีความรู ้ และทักษะฝี มือในกระบวนการทํางานที่ รับผิดชอบตาม คู่มือการปฏิบตั ิงาน (Work Instruction) โดย
การถ่ายทอดความรู ้ จากผูบ้ งั คับบัญชา เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิ ค วิธีการทํางาน และมีการติดตามผลการพัฒนา
อย่างต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงานสามารถนําความรู ้ มาใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดในการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งจะทําให้พนักงานทุก
ระดับมีทกั ษะฝี มือที่ดีข้ ึน
•
นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริ ษทั ฯ ได้คาํ นึ งถึงความปลอดภัยและชีวอนามัยในการทํางานซึ่ งเป็ นความรับผิดชอบพื้นฐานของบริ ษทั และ
เป็ นสิ่ งที่จะส่งผลต่อพนักงานทุกคนรวมทั้งบุคคลอื่นจึงมีการกําหนดนโยบาย ดังนี้
1. ความปลอดภัยและการรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางาน เป็ นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับ ที่จะร่ วมมือ
กัน ปฏิบตั ิเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ผูอ้ ื่น และของบริ ษทั
2. บริ ษทั ฯ จะเสริ มสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู ้และมีจิตสํานึกในการปฏิบตั ิงานด้วยความปลอดภัยและมีอา
ชีวอนามัยที่ดี
บุคคลอื่น

3. บริ ษทั ฯ ตระหนักถึงความสําคัญของมาตรการป้ องกันอุบตั ิเหตุอนั เกิดขึ้นจากการทํางานที่มีต่อพนักงานหรื อ

4. บริ ษทั ฯ จะสนับสนุนและส่งเสริ ม ให้มีการปรับปรุ งสภาพแวดล้อมและวิธีปฏิบตั ิงานอย่างปลอดภัย รวมถึงการ
มีสุขอนามัยที่ดีของพนักงาน
5. บริ ษทั ฯ จะสนับสนุ นและส่ งเสริ มกิ จ กรรมด้าน ความปลอดภัยในการทํางาน โดยจะจัดฝึ กอบรมให้ความรู ้
ทบทวน และฝึ กซ้อมตลอดจนจัดกิ จ กรรมในรู ปแบบต่างๆ เพื่อสร้ างจิ ตสํานึ กด้านความปลอดภัยให้กบั พนักงานอย่าง
ต่อเนื่องและมีการเตรี ยมพร้อมอยูเ่ สมอ
6. บริ ษทั ฯ จะจัดเตรี ยม จัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยส่ วนบุคคลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ให้พนักงานได้ใช้ และสวม
ใส่ ป้ องกันตามความเหมาะสมต่อลักษณะและการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
7. บริ ษทั ฯ จะตรวจตราในเรื่ องความปลอดภัย และเข้มงวดกวดขันให้พนักงานปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับ ความ
ปลอดภัยของบริ ษทั ฯ ตลอดจนการเอาใจใส่ ควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่ และใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยตามที่ บริ ษทั ฯ ได้
กําหนดอย่างเคร่ งครัด
8. บริ ษ ัท ฯ ถื อ ว่า พนัก งานทุ ก คนมี ส่ว นร่ ว มในการป้ อ งกัน อุ บัติ เ หตุ และรั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม บริ ษ ัท ยิ น ดี รั บ
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็ นต่างๆ ของพนักงาน โดยจะนําไปพิจารณา ตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไขจุดบกพร่ องต่างๆ ตามความ
เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด
• นโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการ
การบริหารค่ าตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่สําคัญในการบริ หารค่าตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงานตามตําแหน่ งหน้าที่ คือ
ต้องการค่าตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ในระดับที่สามารถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ และเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถให้
เข้ามาร่ วมงานกับบริ ษทั และจูงใจให้พนักงานที่ทาํ งานอยูท่ าํ งานอย่างดียงิ่ ขึ้น จึงมีนโยบายดังนี้
1. การจ่ายค่าตอบแทนและให้สิทธิประโยชน์ตามตําแหน่งหน้าที่ บริ ษทั ฯจะพิจารณาองค์ประกอบ ดังนี้
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 ความถูกต้องหรื อเหมาะสมภายใน โดยจะจ่ายค่าตอบแทนตามค่าของงาน ซึ่ งมีความสู งตํ่าที่ต่างกันตาม
ลักษณะของงาน ซึ่ งค่าของงานจะทําการประเมิ นหน้าที่ ความรับผิดชอบของานตามรายละเอียดของ
ลักษณะงานที่กาํ หนดไว้ในใบกําหนดหน้าที่งาน (Job Description)
 ความถู ก ต้อ งหรื อ เหมาะสมภายนอก โดยจะกํา หนคค่า ตอบแทนจากอัตราขององค์ก ารภายนอกที่
เทียบเคียงกันได้ รวมถึงพิจารณาตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย
2. บริ ษทั ฯ ต้องกําหนดช่วงค่าตอบแทนตามระดับขั้นโดยอ้างอิงจากการพิจารณาในข้อก่อน และควรพิจารณาถึง
ความเหมาะสมของช่วงค่าตอบแทนดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. บริ ษทั ฯ จะขึ้นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานตามผลงานการปฏิ บตั ิ งานที่ ประเมิ นได้ โดยจ่ายตามหลักผลการ
ปฏิบตั ิงาน ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและความสามารถ เพื่อให้สามารถจ่ายผลตอบแทนได้อย่างยุติธรรม
 การพิจารณาขึ้นค่าตอบแทนประจําปี จะกระทําปี ละ 1 ครั้ง
 การอนุ ม ัติ ก ารปรั บ ค่า ตอบแทนรายปี ต้อ งเป็ นไปตามอํานาจการอนุ มตั ิ ที ก ํา หนดไว้ใ นคู่ มื ออํา นาจ
ดําเนินการ
สวัสดิการ
สวัสดิ การและสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ถือ เป็ นสิ่ งหนึ่ ง ที่ บ ริ ษ ัท ฯ มี ใ ห้แ ก่ พ นัก งานนอกเหนื อ จากค่ าตอบแทนประจํา
(เงินเดือน) เพื่อเป็ นการสร้างขวัญและกําลังใจ ซึ่ งจะนําไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการําทงานของพนักงานจึงมีนโยบาย
ดังนี้
 ในการพิจารณาว่าจะจัดให้มีสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อไม่ บริ ษทั ฯ จะ
พิจารณาโดยยึดหลักว่า สวัสดิการและสิ ทธิ ประโยช์เรื่ องนั้น ๆสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน
หมู่มากได้หรื อไม่ และเป็ นเรื่ องทัว่ ไปที่องค์การอื่นๆ ปฏิบตั ิกนั หรื อไม่
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9. การกํากับดูแลกิจการ

9.1 การกํากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษทั ที่ ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนิ นธุ รกิ จตามหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยมุ่งสร้างความเชื่ อมัน่ ในทุกด้านให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการบริ หาร
จัด การธุ ร กิ จ ซึ่ ง เป็ นการผลิ ต และจํา หน่ า ยหนัง ฟอกสํา เร็ จ รู ป ตลอดจนอุ ป กรณ์ นิ ร ภัย ส่ ว นบุ ค คล ด้วยการคํา นึ ง ถึ ง ผล
ประกอบการที่ดีในระยะยาวและความยัง่ ยืนทางธุรกิจ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้นาํ
หลักการกํากับกิจการที่ดี สําหรับบริ ษทั จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code) ซึ่งออกโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มากําหนดเป็ นนโยบายในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้ผ่านการ
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษทั เมื่อวันที่อ 27 กุมพาพันธ์ 2562 เพื่อสําหรับประกาศใช้ ในปี 2562 โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักการปฏิบตั ิที่ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้ าํ องค์กรที่
สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิที่ 2

กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายทางธุรกิจของกิจการที่เป็ นไปเพือ่ ความยัง่ ยืน

หลักการปฏิบตั ิที่ 3

เสริ มสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิผล

หลักการปฏิบตั ิที่ 4

สรรหาและพัฒนาผูบ้ ริ หารระดับสูงและการบริ หารบุคลากร

หลักการปฏิบตั ิที่ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักการปฏิบตั ิที่ 6

ดูแลให้มีระบบบริ หารความเสี่ ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักการปฏิบตั ิที่ 7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูล

หลักการปฏิบตั ิที่ 8

สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผูถ้ ือหุน้

หลักการปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นําองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ กจิ การ
อย่ างยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 1.1
บทบาทหน้าที่ และความรั บผิดชอบของคณะกรรมการที่ มีตอ้ งการสร้างคุ ณค่าให้
กิจการอย่างยัง่ ยืนคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทสําคัญในการกํากับดูแลกิจการให้มีการบริ หารจัดการที่ดีเพื่อให้บริ ษทั
มีความมัง่ คงในระยะยาว คณะกรรมการควรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าํ ที่ตอ้ งกํากับดูแลให้
องค์กรมีการบริ หารจัดการที่ดีซ่ ึงครอบคลุมถึง
(1) กําหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ด้วยการดําเนินธุรกิจ
(2) กําหนดกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงาน เพื่อเป็ นกรอบให้องค์กรดําเนินไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้าหมายที่วาง
ไว้ตลอดจนให้ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) มุ่งปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดําเนินการอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(4) ยึดมัน่ ในบรรษัทภิบาล และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีการติดตามประเมินผล ทบทวนกลยุทธ์ นโยบายการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอและดูแลการรายงานผลการ
ดําเนินงานเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน
หลักการปฏิบัติ 1.2
หน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ในกํากับดูแลและสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างมัง่ คง
และยัง่ ยืนในระยะยาว
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(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะให้ความสําคัญต่อผลประกอบการของบริ ษทั โดยการยึดถือปฏิบตั ิยดึ มัน่ ในกรอบการ
แข่งขันที่เป็ นไปตามกติกาทางการค้าและจริ ยธรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับของกฎหมายและหลักของความโปร่ งใส่และ
เป็ นธรรม
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลให้กรรมการดํารงตนเป็ นแบบอย่างที่ดี ในฐานะผูน้ าํ และ
เป็ นผูม้ ีบทบาทในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักการประกอบธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม ให้ความ
เคารพต่อสิ ทธิ ความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุ ้น และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดถือหลักการกํากับดู แลกิ จ การที่ ดี เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายในการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
(3) เพื่อให้การดําเนิ นธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่ วนรวม คณะกรรมการบริ ษทั จึงจัดให้มีนโยบาย
จริ ยธรรมทางธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักในการปฏิบตั ิสาํ หรับกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
(4) เพื่อให้การดําเนิ นธุรกิจสามารถปรับตัวได้ตามปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว คณะกรรมการบริ ษทั จึงได้มี
การกํากับดูแลสื่ อสารในให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนเข้าใจ และการเตรี ยมความพร้อม ของการเปลี่ยนแปลงที
อาจจะเกิดขึ้น และมีการติดตามผลการปฏิบตั ิและทบทวนนโยบายอย่างสมํ่าเสมอ
หลักการปฏิบตั ิ 1.3
หน้าที่ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่ ดูแลให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ตลอดจนพนักงานทุกระดับ ปฏิ บัติหน้าที่ ดว้ ยความ
รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย มีความระมัดระวังและมีความซื่ อสัตย์สุจริ ตจากการปฏิ บตั ิหน้าที่ ที่มีต่อ
องค์กร โดยปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักการปฏิบตั ิ 1.4
ขอบเขตความรับผิดชอบและการมอบหมายงาน
คณะกรรมการบริ ษ ัท เข้า ใจขอบเขตหน้าที่ แ ละความรั บ ผิด ชอบของตนเอง และเป็ นผูก้ ําหนดขอบเขตการ
มอบหมายหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และฝ่ ายจัดการ ตลอดจนติดตามดูแลให้ปฏิ บตั ิหน้าที่
ตามที่ได้รับมอบหมาย
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิ 2.1
จัดการดูแลให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิจการเป็ นไปเพื่อ
ความยัง่ ยืน
คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้บริ ษทั มีเป้ าหมายขององค์กรในการดําเนินงานในกิจการมีความมัง่ คงเป็ นที่
น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากลูกค้าทัว่ โลก (Global Brand) พัฒนาสิ นค้าใหม่พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ดีเยีย่ ม เพื่อมุ่งมัน่
เป็ นหนึ่งในธุรกิจหนังฟอกสําเร็ จโดยมีวสิ ยั ทัศน์ คือ
“ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยัง่ ยืน
ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพทีค่ ดั สรรมาเพื่อคุณ” หรื อ
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
ซึ่งบริ ษทั มีนโยบายด้านต่าง ๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการทํางานให้รวดเร็ วและถูกต้องโดยการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัยมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มลูกค้า ตลอดจนมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ
อีกทั้งมุ่งมัน่ ปรับปรุ งคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และ
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สร้างผลิตภัณฑ์ และสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคํานึงถึงหลักธรรมภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม อัน
นํามาสู่ความยัง่ ยืนของกิจการ
หลักการปฏิบัติ 2.2
กํากับดูแลให้มน่ั ใจว่า วัตถุประสงค์และเป้ าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิ จการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้ าหมายหลักของกิ จการ โดยมี การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการกําหนดเป้ าหมายที่ ดาํ เนิ นด้วยความน่ าเชื่อถือและไว้วางใจของลูกค้ามา
โดยตลอดและรักษามาตรฐานของคุณภาพผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็ นสําคัญ สร้างผลตอบแทน
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วยการพัฒนาด้านกระบวนการผลิต ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการทํางาน โดยวิธีพฒั นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้สามารถใช้สนับสนุนงานฝ่ ายผลิต
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
หลักการปฏิบัติ 3.1
ความรับผิดชอบในการกําหนดและทบทวนโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั ให้มี
ความเหมาะสมเพื่อนําองค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้
(1) ด้านคุณสมบัติ คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเหมาะสมทั้งในด้านความรู ้
ทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถ และคุณสมบัติเฉพาะที่เกี่ยวกับการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั คือ ทักษะความรู ้และ
ความเชี่ยวชาญด้านการฟอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความเข้าใจในธุรกิจขององค์กร มีวสิ ยั ทัศน์ที่กว้างไกล สามารถให้
ความเห็นที่เป็ นอิสระ และแนวทางในการดําเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) ด้านโครงสร้ าง คณะกรรมการของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั กําหนดไว้คือ บริ ษทั ต้องมี
กรรมการอย่างน้อย 5 คน และความไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ งของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นพํานักอยูใ่ นประเทศไทย
เพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาทบทวนนโยบายต่าง ๆ และสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(3) ด้านการถ่วงดุลอํานาจ คณะกรรมการบริ ษทั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร ในสัดส่ วน 1 ใน 3
ซึ่งถือว่าเป็ นการสะท้อนอํานาจความถ่วงดุลที่เหมาะสม
(3.1) กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร สามารถให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการทํางานของฝ่ ายบริ หารได้อย่างอิสระ
(3.2) กรรมการอิสระของบริ ษทั มีจาํ นวน 3 คน ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั คือ มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดและมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมกากํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมการอิสระ
สามารถทํางานร่ วมกับคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ และสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
(4) ด้านการเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมการบริ ษทั ได้เปิ ดเผยโครงสร้างของคณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้ง
รายละเอียดข้อมูลกรรมการ อายุ เพศ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ สัดส่วนการถือหุน้ จํานวนปี ที่ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
และการดํารงตําแหน่งในบริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรายงานประจําปี
หลักการปฏิบตั ิ 3.2
การพิจารณาเลือกประธานกรรมการ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบที่เป็ นอิสระ
กับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการตัดสิ นใจ
ประธานกรรมการบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลเดี ยวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร เพื่อเป็ นการแบ่งแยกหน้าที่ในการ
กําหนดนโยบายและการบริ หารงานประจํา และเพื่อให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ ประธานกรรมการเป็ นบุคคลที่มีความรู ้
ทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ ในการที่จะนําพาองค์กรไปสู่ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ ง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารไว้ดงั นี้
(1) บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการในฐานะผูน้ าํ ของคณะกรรมการบริ ษทั
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(1.1) กํากับ ติดตาม และดูการการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและ
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลและส่งเสริ มให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่ วมในการส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริ ยธรรม
และมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(1.3) หารื อร่ วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริ หารในการกําหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั และมี
มาตรการในการกํากับดูแลให้เรื่ องสําคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม
(1.4) มีการจัดสรรและควบคุมเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม สําหรับให้ฝ่ายจัดการเสนอเรื่ องและเหมาสม
สําหรับกรรมการที่ จะอภิ ปรายในประเด็นที่ สําคัญอย่างทัว่ ถึงและส่ งเสริ มให้กรรมการได้ใช้ดุลพินิจที่ รอบคอบและให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ
(1.5) ให้ความสําคัญในการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารและกรรมการที่ไม่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายบริ หาร
(2) บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(2.1) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารรายงานตรงกับคณะกรรมการบริ ษทั
(2.2) ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นสมาชิกของคณะกรรมการบริ หาร
(2.3) มีอาํ นาจในการบริ หารงาน ควบคุม อนุมตั ิ และรับผิดชอบการดําเนิ นงานตามที่ได้กาํ หนดไว้ในแผนและกล
ยุทธ์ทางธุรกิจ การบริ หารงบประมาณ การปฏิบตั ิงาน การลงทุนและการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อปลดเปลืองภาระของบริ ษทั
(2.4) มีอาํ นาจในการดําเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
(2.5) มีอาํ นาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการในระดับปฏิบตั ิการชุดต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงาน
(2.6) มีอาํ นาจในการอนุมตั ิและจัดการค่าใช้จ่ายในจํานวนเงินที่กาํ หนดไว้ในอํานาจอนุมตั ิ ไม่เกินอํานาจหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
(3) คณะกรรมการได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เรื่ องสําคัญได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ
และกลัน่ กรองข้อมูลและเสนอแนวทางพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเห็นชอบต่อไป
หลักการปฏิบตั ิ 3.3
กํากับดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกกรรมการที่มีความโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้
ได้คณะกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กาํ หนดไว้
(1) คณะกรรมการบริ ษทั มีหน้าที่พิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็ นกรรมการบริ ษทั จึง
ได้จดั ตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกกรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่ งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสอดคล้องกับองค์ประกอบที่กาํ หนด และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิ
(2) คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้มีการจัดประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา
บุคคลเพื่อให้ได้กรรมการที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คณะกรรมการบริ ษทั มีองค์ประกอบที่เหมาะสมและพิจารณาประวัติบุคคล
ที่ทาํ การสรรหา และเสนอความเห็นต่อกรรมการบริ ษทั ก่อนที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้แต่งตั้งเป็ นกรรมการต่อไป
และได้เปิ ดเผยประวัติกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทราบอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสิ นใจ
(3) คณะกรรมการสรรหาได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ก่อนที่จะมีการสรรหากรรมการที่ครบวาระ และได้คาํ นึงถึงผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการรายเดิมที่ได้เสนอให้ต่อ
วาระ
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หลักการปฏิบตั ิ 3.4

การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั

(1) คณะกรรมการบริ ษทั มี หน้าที่ ในการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษทั ให้มีโ ครงสร้ างและอัตรา
ค่าตอบแทนที่ มีความเหมาะสมกับสภาวะอุตสาหกรรมเดี ยวกันและเหมาะสมกับความรั บผิดชอบเพื่อเป็ นแรงจู งใจให้
คณะกรรมการบริ ษทั นําพาองค์กรให้ดาํ เนินธุรกิจได้ตามเป้ าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ เป็ นผูพ้ ิจารณา
ค่าตอบแทนในเบื้องต้นและนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อพิจารณาและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดย
ค่าตอบแทนจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม ซึ่งสามารถเทียบเคียงได้กบั อุตสาหกรรมเดียวกัน และจะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งการไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งคํานึงถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ด้วย
(3) ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิอตั ราค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมการ
บริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีความเหมาะสมทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่และค่าตอบแทนตามผล
ดําเนินงานของบริ ษทั
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจํานวนค่าตอบแทนด้วย
หลักการปฏิบตั ิ 3.5
การควบคุมและดูแลความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิหน้าที่และการจัดสรรเวลาของ
กรรมการที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมการเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการรายงานการดํารงตําแหน่งอื่นของกรรมการและเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ มิให้
ผูบ้ ริ หารและพนักงานนําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อ
สาธารณชน
(4) กรรมการแต่ละคนเข้าร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจํานวนการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งหมดที่
จัดให้มีข้ ึนในรอบปี
หลักการปฏิบัติ 3.6
จัดให้มีการประเมินผลการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งแบบรายคณะ
และแบบรายบุคคล เพื่อนําผลกาประเมินไปพัฒนาการปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการประเมินการปฏิ บตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการบริ ษทั ทั้งคณะและรายบุคคลเป็ น
ประจําทุกปี โดยใช้วธิ ีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีการพิจารณาทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งของศูนย์พฒั นาการกํากับ
ดูแลกิจการของบริ ษทั จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยและได้เปิ ดเผยไว้ในการประเมินไว้ในรายงานประจําปี
ซึ่งผลการประเมินของคณะกรรมการถูกนําไปใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ
หลักการปฏิบตั ิ 3.7
ส่งเสริ มให้กรรมการบริ ษทั มีความรู ้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของธุรกิจและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมการบริ ษทั ได้รับการเสริ มสร้างทักษะ และความรู ้สาํ หรับการปฏิบตั ิหน้าที่
กรรมการบริ ษทั
กรณี ที่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการใหม่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสารคู่มือกรรมการและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการให้ความรู ้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษทั เพื่อเป็ นการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ และให้เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่
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บริ ษทั มี นโยบายส่ งเสริ มให้กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และเลขานุ การบริ ษทั ได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้จาก
สถาบันภายนอก เช่น สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) และกาจัดอบรม
ภายในบริ ษทั เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ในปั จจุบนั โดยเปิ ดเผย
ข้อมูลการฝึ กอบรมและพัฒนะความรู ้อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริ ษทั ในรายงานประจําปี
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 3.8
ควบคุมดูแลการดําเนิ นงานของกรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย และ
แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั เพื่อเป็ นการสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลที่สาํ คัญของคณะกรรมการบริ ษทั
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กําหนดให้มีประชุมคณะกรรมการไม่นอ้ ยกว่า 6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสื อเชิญประชุม
พร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน กรณี ที่กรรมการบริ ษทั ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้
ให้แจ้งสาเหตุให้เลขานุการ ทราบก่อนการประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขานุการบริ ษทั จะต้องแจ้งผลการประชุมให้กรรมการ
บริ ษทั ที่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุมได้รับทราบ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั สนับสนุ นให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ การเชิ ญผูบ้ ริ หารระดับสู งเข้าร่ วมประชุ มเพื่อให้
ข้อมูลรายละเอี ยดเพิ่ มเติ มในฐานะที่ เกี่ ยวข้องกับปั ญ หาโดยตรง และเพื่อ เป็ นโอกาสในการพิจ ารณาแผนการสื บทอด
ตําแหน่ง
(3) คณะกรรมการบริ ษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่สาํ คัญและข้อมูลที่จาํ เป็ นได้ จากประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
เลขานุการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่ได้รับมอบหมาย
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขานุการบริ ษทั ซึ่งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ประสบการณ์ที่จาํ เป็ น และเหมาะสมในการ
ปฏิ บตั ิ หน้าที่ โดยให้คาํ แนะนําเกี่ ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ คณะกรรมการต้องทราบเพื่อเป็ นสนับสนุ นการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการบริ ษทั และได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริ ษทั ไว้ในรายงานประจําปี
เลขานุการบริ ษทั ได้รับการสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.1
การดําเนินสรรหาพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารระดับสูงที่จาํ เป็ น
ต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ าหมาย
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จะมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่ ดาํ เนิ นการ
พิจารณาหลักเกณฑ์ตามกระบวนการสรรหาที่คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อ
ดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และติดตามให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์มาเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสูง
(2) บริ ษทั ได้จัดทํา แนวทางแผนการสื บ ทอดตํา แหน่ ง เพื่อให้น โยบายการบริ ห ารจัดการมี ค วามต่อ เนื่ อ งใน
ตําแหน่งผูบ้ ริ หารระดับสูง และพนักงานในตําแหน่งสําคัญรับทราบว่า ตนมีหน้าที่ตอ้ งส่งแผนการโอนงาน ตามกรอบเวลาที่
บริ ษทั กําหนด ซึ่ งประกอบด้วยกระบวนการและขั้นตอนการทํางาน รายละเอียดของานที่คา้ ง วิธีการติดต่อสื่ อสารเพื่อขอ
ข้อมูลในงานรับโอน โดยแจ้งให้บริ ษทั รับทราบ เมื่อตนเองจะพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ บริ ษทั มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะ
เข้ามารับผิดชอบ ในตําแหน่งงานที่สาํ คัญทุกระดับอย่างเหมาะสมและสามารถทํางานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนพนักงาน ว่าการดําเนินงานของบริ ษทั จะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที
(3) คณะกรรมการบริ ษทั มีการส่ งเสริ มและสนับสนุนให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารและผูบ้ ริ หารระดับสู ง ได้รับ
การอบรมและพัฒนา เพิ่มพูนความรู ้และประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิงาน
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หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.2
กําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสมกับบุคคลกรในองค์กร
(1) คณะกรรมกรบริ ษทั ได้กาํ หนดโครงสร้างค่าตอบแทน ที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ผูบ้ ริ หาร
ระดับสูง และบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อการปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ าหมาย
หลักขององค์การ และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว ซึ่งรวมถึง
(1.1) การพิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส
(1.2) การกําหนดนโยบายเกี่ยวกับค่าตอบแทน คณะกรรมการบริ ษทั จะคํานึงถึงปัจจัยค่าตอบแทนในระดับที่
ใกล้เคียงกันอุตสาหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลการดําเนินของของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบาทเกี่ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนและการประเมินผลงานของประธาน
กรรมการในเรื่ องดังนี้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยเกณฑ์การประเมินผลงานเป็ นที่น่าพอใจต่อ
การบริ ห ารงาน โดยสอดคล้อ งตามวัตถุ ประสงค์เป้ าหมาย กลยุท ธ์และเป้ าหมายหลักขององค์การ และสอดคล้อ งกับ
ผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
(2.2) มีการประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นประจําทุกปี
(2.3) อนุมตั ิค่าตอบแทนประจําปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบตั ิหน้าที่
และปั จจัยอื่นประกอบควบคู่กนั ไป
(3) คณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นผู ้ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบหลัก เกณฑ์แ ละปั จ จัย ในการประเมิ น ผลงาน และอนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอ พร้อมทั้งมอบหมาย
ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารเป็ นผูพ้ ิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานทั้งองค์กร
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.3
สร้างความเข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อาจจะมีผลกระทบ
ต่อการบริ หารและการดําเนินงานของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั เข้าใจในโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งอาจจะอยู่ในรู ปแบบของข้อตกลง
ภายในกิ จ การครอบครั วไม่ ว่าจะเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรหรื อไม่ ข้อ ตกลงผูถ้ ื อหุ ้น หรื อนโยบายของกลุ่ม บริ ษ ัทแม่ ซึ่ ง มี
ผลกระทบต่ออํานาจในการควบคุมการบริ หารจัดการกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั จะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่าวเป็ น
อุปสรรคต่อการปฏิ บัติหน้าที่ ของคณะกรรมการบริ ษทั และควบคุมดู แลเปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ตามที่ มีผลกระทบต่อการ
ควบคุมกิจการ
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.4
ติดตามและดูแลการบริ หารและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ ทักษะ ประสบการณ์และ
แรงจูงใจที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล ซึ่งถือเป็ นทรัพยากรที่สาํ คัญของบริ ษทั โดยสนับสนุน
ให้มีการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู ้ ทักษะ และเป็ นการเพิ่มประสบการณ์ในการทํางาน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ตลอดจนทิศทาง กลยุทธ์ขององค์กร และสภาพแข่งขันทางธุรกิจ เพื่อที่จะได้นาํ ความรู ้ความสามารถมาพัฒนา
ตนเอง และองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น และมีการจัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ยงชี พ เพื่อให้พนักงานมีการออมเงิ นอย่าง
เพียงพอสําหรับรองรับการเกษียณ พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.1
ควรให้ความสําคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ
ควบคู่ไปกันกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
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คณะกรรมการบริ ษทั ส่งเสริ มการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าระดับ
โลก (Global Brand) พัฒนาศักยภาพในด้านการผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพและไม่เป็ นอันตรายต่อผูใ้ ช้ผลิตภัณฑ์ บริ ษทั เป็ น
สมาชิกหน่วยงานตรวจสอบระดับสากลของโลกคือ Leather Working Group ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานสากล
ด้านสิ่ งแวดล้อมทุกระบบ ตลอดจน ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 ด้านโรงงานฟอกหนังรายแรกของประเทศไทย
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 5.2
ฝ่ ายจัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและ
สะท้อนอยูใ่ นแผนการดําเนินการ (Operational Plan) เพื่อให้มนั่ ใจว่าทุกฝ่ ายขององค์กรได้ดาํ เนินการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก และแผนกลยุทธ์ของกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามนโยบายแบบนี้ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยรับทราบ โดยการจัดทํานโยบาย
ความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยัง่ ยืน โดยอ้างอิงตามกรอบการรายงานตามมาตรฐานสากล หรื อ GRI
(Global Reporting Initiative) โดยมีแนวทางการจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
การเคารพสิ ทธิ มนุ ษยชนและการปฏิ บตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (forced
labor) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรื อการคุกคามจากการถูกกระทํารุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่น ๆ ของ
การข่มเหงทางกาย เพศ จิตใจ หรื อทางวาจา เป็ นมาตรการด้านระเบียบ วินยั หรื อการควบคุม ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก
(child labor) โดยการไม่วา่ จ้างบุคคลอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่วา่ ในจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งแบบงานประจําหรื องานนอกเวลา รวมทั้ง
การทํางานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริ ษทั ฯ กระทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฎหมายแรงงาน คัดเลือกบุคคลเพื่อ
ว่าจ้างให้ดาํ รงตําแหน่ ง ต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคํานึ งถึ ง คุ ณสมบัติของแต่ ละตําแหน่ ง งานคุ ณวุฒิท างการศึ กษา
ประสบการณ์และข้อกําหนดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นกับงานและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีด
กันเรื่ องเพศ อายุเชื้ อชาติ ศาสนา สถานศึ กษา หรื อสถานะอื่ นใดที่ มิได้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการปฏิ บัติงาน ตระหนักถึ ง
ความสําคัญของพนักงาน ด้วยทราบดี ว่าพนักงานเป็ นทรั พยากรอันมี ค่าและเป็ นปั จ จัยสู่ ความสําเร็ จ ขององค์กร จึ งให้
ความสําคัญและดูแลให้พนักงานมีทกั ษะในการทํางานและมีความมัน่ คง โดยให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมาะสมกับ
หน้าที่และความรับผิดชอบ จัดงานปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงานให้พนักงานใหม่ทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจถึงสิ ทธิ ที่
พนักงาน พึงได้รับตามการว่าจ้างที่ เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานอย่าง
เคร่ ง ครั ด มุ่ ง พัฒ นาและจัด ให้มี ก ารอบรมให้ค วามรู ้ แ ก่ พ นัก งานอย่า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ศัก ยภาพในการทํา งานให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชี พ โดยมีการพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อนตําแหน่ งในแต่ละปี
จัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงานเพื่อสนับสนุนให้พนักงานออมเงินระยะยาวไว้สาํ หรับตนเอง และครอบครัวเมื่อ
ลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวิต จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการ
ทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงานอยูเ่ สมอ รักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชีวประวัติ
ประวัติสุขภาพ ประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย หรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะ จะทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากพนักงานผูน้ ้ นั ทั้งนี้ การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริ ษทั
หรื อตามกฎหมาย
(2) การประกอบกิ จการด้วยความเป็ นธรรม ประพฤติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ ดีไม่บิดเบื อนข้อมูล
หลอกลวง หรื อใช้วธิ ีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตามครรลองของการแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริ ต หรื อไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสิ นจ้าง ให้แก่พนักงานของคู่แข่ง เป็ นต้น ไม่ทาํ ลายชื่อเสี ยงของคู่แข่ง
ทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายไม่โจมตีคู่แข่งโดยปราศจากข้อมูลอย่างสมเหตุสมผล
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(3) ความรับผิดชอบต่อลูกค้า บริ ษทั ให้ความสําคัญและเอาใจใส่ กบั ลูกค้าด้วยความรับผิดชอบสู งสุ ด โดยมุ่งมัน่ ที่
จะให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสู งสุ ดทั้งด้านคุ ณภาพและความคุ ม้ ค่าราคา โดยการควบคุ มดูแลสิ นค้าและบริ การให้มี
คุณภาพ นอกจากนี้ ยังมุ่งพัฒนาสิ นค้ารวมถึงรักษาสัมพันธภาพที่ยง่ั ยืนกับลูกค้า ด้วยการส่ งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรง
ตามมาตรฐานภายใต้เงื่อนไขที่เป็ นธรรมและตั้งอยูบ่ นพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ าย ทุ่มเท
มุ่งมัน่ พัฒนาสิ นค้า และบริ การให้มีคุณภาพและมีราคาที่สมเหตุสมผลทันต่อสถานการณ์ มีคุณภาพไม่จาํ กัดสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภคและมีเงื่อนไขที่เป็ นธรรมสําหรับผูบ้ ริ โภค ปฏิบตั ิตามสัญญา หรื อเงื่อนไขต่างๆที่ตกลงกันไว้อย่างเคร่ งครัด กรณี ที่
ไม่สามารถปฏิบตั ิตาม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คา้ และเจ้าหนี้ทราบล่วงหน้า เพื่อร่ วมกันพิจารณาหาแนวหรื อ/
ทางแก้ไข รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังเว้นแต่ลูกค้ายินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นไปตามกฎหมาย
รวมทั้งไม่นาํ ข้อมูลมาใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ความรับผิดชอบต่อคู่คา้ โดยการจัดซื้ อ จัดหาต้องมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดความโปร่ งใส และก่อ
ประโยชน์สูงสุ ด ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขันที่เป็ นธรรม พนักงานบริ ษทั ต้องจัดซื้ อจัดหา
สิ นค้าและบริ การโดยคํานึ งถึงความต้องการความคุม้ ค่าราคา และคุณภาพมีการให้ขอ้ มูลแก่ผูค้ า้ อย่างเท่าเทียมถูกต้องไม่มี
อคติไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูค้ า้ รวมทั้งมีการจัดซื้อ จัดหาที่มีความรัดกุมสอดคล้องกับสถานการณ์ในการติดต่อคู่คา้ ให้ผตู ้ ิดต่อเก็บ
เอกสารหลักฐานการเจรจาการร่ างสัญญา การทําสัญญาและการปฏิ บตั ิตาม สัญญาไว้เป็ นหลักฐานเผื่อใช้ตามระยะเวลาที่
กําหนด จะต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จากการจัดซื้ อจัดหาต้องวางตัวเป็ นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คา้ จนทําให้คู่คา้ มีอิทธิ พลต่อ
การตัดสิ นใจจนเกินไป ปฏิบตั ิตามข้อสัญญาอย่างเคร่ งครัดเมื่อพบว่าไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อคู่คา้ ไม่อาจปฏิบตั ิตาม
สัญญา หรื อเหตุอื่นใดที่ ทาํ ให้ไม่สามารถปฏิ บัติตามสัญญาได้ให้รายงานผูบ้ ังคับบัญชาเพื่อปรึ กษาในทันที และหาแนว
ทางแก้ไขต่อไป
(5) ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนับสนุ นในด้านการดูแลสิ่ งแวดล้อม การศึ กษา
ศาสนา ศิ ลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ท้องถิ่นที่ องค์กรตั้งอยู่ ดําเนิ นกิ จกรรมเพื่อร่ วมสร้างสรรค์
สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อมอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ต้ งั อยูม่ ีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน ทั้งที่ดาํ เนินการเองและร่ วมมือกับรัฐ
และชุมชน ป้ องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้ ปลูกฝังจิตสํานึ กในเรื่ อง
ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สัง คมและสิ่ ง แวดล้อมให้เกิ ด ขึ้ น ในบุ ค ลากร ป้ อ งกัน และควบคุ มสารต้อ งห้า มในผลิ ตภัณฑ์ ตาม
มาตรฐานที่ลูกค้ากําหนดอย่างเคร่ งครัด จะดําเนินตามวัตถุประสงค์เป้ าหมายที่กาํ หนดขึ้นอย่างเคร่ งครัดเพื่อปรับปรุ งคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและบริ เวณโดยรอบ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.3
จัดให้มีการกํากับดูแลและการบริ หารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร รวมทั้ง
ดูแลให้มีการนําเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมดมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุ รกิ จและพัฒนาการดําเนิ นงาน
การบริ หารความเสี่ ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ าหมายหลักขององค์กร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงการบริ หารและจัดการด้านความ
เสี่ ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทํารายงานความเสี่ ยงด้านเทคโนโลยีรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
ประจํา
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศและนโยบายคุม้ ครองข้อมูลส่ วน
บุคคล เพื่อใช้เป็ นมาตรการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ในการใช้ขอ้ มูลข่าวสารขององค์กรในการ
รักษาความลับ และความพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันไม่ให้มีการนําข้อมูลไปใช้ในทางมิชอบหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
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หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้ มรี ะบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 6.1
บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทําให้บรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิ ทธิภาพ และมีการปฏิบตั ิให้เป็ นตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้บริ ษทั มีการระบุความเสี่ ยง ที่อาจจะส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อบริ ษทั ทั้งการ
ประเมินความเสี่ ยง ผลกระทบและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ ยง และมีวธิ ีจดั การความเสี่ ยงที่เหมาะสม ตลอดจนการติดตามและ
ทบทวนการบริ หารความเสี่ ยงของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง เป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายการ
บริ หารความเสี่ ยงกลยุทธ์การบริ หารความเสี่ ยงและระดับความเสี่ ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั และรายงาน
ผลการบริ หารความเสี่ ยงต่อคณะกรรมการบริ ษทั และให้ทุกหน่วยงานทําการทบทวนประเมินความเสี่ ยง ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อ
รวบรวมและสรปุรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและคณะกรรมการบริ ษทั
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 6.2
จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 3 ท่าน กรรมการอิสระท่านหนึ่ งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตาม กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติ
และหน้าที่ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ได้มีการกําหนด
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ตามแนวปฏิ บตั ิของหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี ซึ่ งกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตามปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ
และคุณสมบัติตอ้ งมีความเป็ นอิสระ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.3
คณะกรรมกาบริ ษทั ควรติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นในบริ ษทั รวมถึงการป้ องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน และการทําธุรกรรมกับผูม้ ีความสัมพันธ์เกี่ยวโยง
กับบริ ษทั ในลักษณะที่ไม่สมควร
(1) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมาตรการควบคุมดูแลการใช้ภายใน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อมิให้ผบู ้ ริ หาร และพนักงาน นําข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทางมิชอบ
ก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อสาธารณะชน ซึ่ งเป็ นการเอาเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นและกําหนดให้กรรมการและผูบ้ ริ หาร รายงาน
การถื อ หลัก ทรั พ ย์ข องบริ ษ ัท ในส่ ว นของตนรวมถึ งคู่ สมรสและบุ ต รที่ ย งั ไม่ บรรลุ ต่ อ สํา นักงานคณะกรรมการกํา กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และส่งสําเนารายงานการถือหลักทรัพย์ให้สาํ นักเลขานุการบริ ษทั จัดเก็บไว้
เป็ นข้อ มู ล สํา หรั บ จัด ทํา รายงานการเปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จํา นวนหุ ้ น ของกรรมการเป็ นรายบุ ค คลเพื่ อ นํา เสนอให้
คณะกรรมการบริ ษ ัท ทราบในการประชุ ม คณะกรรมการ เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลัก ทรั พ ย์แ ละการประชุ ม
คณะกรรมการในครั้งแรกของปี และได้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี และ แบบ 56-1
(2) คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายความมัน่ คงปลอดภัยสําหรับระบบสารสนเทศ และนโยบายคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนตัว นํามาใช้เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานหลักของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิกฎหมายกําหนดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์
ของบริ ษทั และผูถ้ ือหุน้ ตลอดจนติดตามตรวจสอบการกระทําที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบตั ิตาม
หลักเกณฑ์ของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง
รายการได้มาและจําหน่ายไปซึ่งสิ นทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
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หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.4
คณะกรรมการ กํากับดูแลให้มีการจัดทํานโยบายการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสาร
ในทุกระดับของบริ ษทั และต่อบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนําไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีจดั ทํานโยบายด้านการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมความ
เสี่ ยงที่เกิดจากการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและความน่าเชื่อถือในเรื่ องความซื่อสัตย์ให้แก่บริ ษทั ในการ
ดําเนินธุรกิจ มาปรับใช้กบั การบริ หารทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่กระบวนการสรรหาหรื อการคัดเลือกพนักงาน โดยพนักงานที่
ได้รับการคัดเลือก ต้องไม่กระทําความผิดทางวินยั หรื อต้องโทษในความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นอกจากนี้การ
เลื่อนตําแหน่ง การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน และการให้ผลตอบแทน บริ ษทั ต้องพิจารณาผลการปฏิบตั ิงานให้สอดคล้องกับ
นโยบาย และไม่มีประวัติการกระทําทุ จริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อความประพฤติ ที่ขดั ขวางต่อการปฏิ บัติตามนโยบายฉบับนี้
ตลอดจนสื่ อสารนโยบายและสร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์ รัปชัน่ โดยการ
ปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่และมีกระบวนการฝึ กอบรมทดสอบความรู ้เกี่ยวกับนโยบาย
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.5
คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้บริ ษทั มีกลไกในเรื่ องรับเรื่ องร้องเรี ยนและการ
ดําเนินการกรณี มีการชี้เบาะแสการทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(1) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีกระบวนการรับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีช่องทางการแจ้ง
เบาะแสและข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับการคอร์ รัปชัน่ ในหลายช่องทาง รวมทั้งเปิ ดเผยช่องทางรับรองเรื่ องร้องเรี ยนในเว็บไซด์
หรื อรายงานประจําปี ของบริ ษทั พร้อมทั้งเปิ ดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่ จากพันธมิตรและผูม้ ี
ส่วนได้เสี ยอย่างโปร่ งใส
(2) คณะกรรมการบริ ษทั กํากับดูแลให้มีการจัดการข้อร้องเรี ยนอย่างเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยน
และผูใ้ ห้ขอ้ มูลที่กระทําโดยเจตนาสุจริ ต โดยห้ามการเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นการเปิ ดเผย
ตามคําสัง่ โดยชอบด้วยกฎหมาย ตามคําสัง่ ศาลหรื อหน่วยงานกํากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.1
คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและรับผิดชอบให้การจัดทํารายงานทางการเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลต่าง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา และเป็ นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีบุคลากรที่มีความรู ้ มีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และมี
จํานวนที่เพียงพอให้ส่วนที่เกี่ยวของกับการจัดทําและเปิ ดเผยข้อมูล ในการให้ความเห็นชอบการเปิ ดเผยข้อมูล
คณะกรรมการบริ ษทั คํานึงถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(1.2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
(1.3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(1.4) ความสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้ าหมายหลัก กลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษทั
(2) คณะกรรมการบริ ษทั ดู แลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่ งรวมถึ งงบการเงิ น รายงานประจําปี และ แบบ 56-1 ที่
สะท้อนฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคาํ อธิ บายและการวิเคราะห์ของฝ่ าย
จัดการ(Management Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.2
การติดตามดูแลความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการ
ชําระหนี้
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(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดู แลให้ฝ่ายจัดการติ ดตามและประเมิ นฐานะทางการเงิ นของกิ จ การ และรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ พร้อมทั้งร่ วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่างรวดเร็ ว หากมีสัญญาณบ่งชี้ ปัญหาสภาพคล่องทาง
การเงิน
(2) คณะกรรมการบริ ษ ัท ดู แ ลให้ มี ก ารเสนอรายการ หรื อ ความเห็ น สํ า หรั บ ให้ ที่ ป ระชุ ม ผู ้ถื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ
คณะกรรมการบริ ษทั มัน่ ใจแล้วว่าจะมีผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการดําเนินกิจการหรื อสภาพคล่องทางการเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.3
การจัดทําแผนและกลไกการแก้ปัญหาทางการเงิน หากกิจการประสบปั ญหาทาง
การเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั มีการติดตามดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังอย่างใกล้ชิด ในกรณี ที่กิจการ
มีแนวโน้มจะประสบปั ญหา หรื อมีแนวโน้มมีปัญหาทางการเงิน โดยจัดให้มีระบบการบริ หารความเสี ยงในการดําเนิ นงาน
ทุกด้านของบริ ษทั โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทําหน้าที่ กาํ หนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงเสนอ
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมทั้งกํากับดูแล ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิ บตั ิมาตรฐานกลยุทธ์ และ
การชี้ วดั ความเสี่ ยง โดยรวมที่ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายบริ หารความเสี่ ยงที่กาํ หนดเพื่อให้
มัน่ ใจว่าความเสี่ ยงต่าง ๆ อยูใ่ นกรอบความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั และรายงานให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบเป็ นประจํา
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.4
การจัดทํารายงานความยัน่ ยืน ตามความเหมาะสมของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั พิจ ารณาให้จัด ทํา นโยบายความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สัง คมเพื่ อ การพัฒ นาองค์ก รอย่า งยัง่ ยืน
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยั่งยื น วิถีชีวิตด้ านแฟชั่นและความ
ปลอดภัย คุณภาพที่คัดสรรมาเพื่อคุณ” หรื อ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance
Lifestyles in Leather & Safety Products” ได้ถูกนําไปเชื่อมโยงกับการบวนการทํางานของฝ่ ายต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็ นแรง
หนุนและขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความยัง่ ยืนให้องค์กร โดยการดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงาน
ความยัง่ ยืน ที่ มี ค วามเหมาะสมกับ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท ซึ่ ง ยึด หลัก การเปิ ดเผยข้อ มู ล การปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย
จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ การปฏิบตั ิต่อพนักงาน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่างเป็ นธรรม รวมทั้งความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.5
จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทําหน้าที่ตวั อย่างในการติดต่อ สื่ อสาร
ระหว่างบริ ษทั กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมการบริ ษทั จัดให้มีนโยบายสื่ อสารและนโยบายการเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็ นอย่างเหมาะสม
เท่าเทียม ทันเวลา และใช่ช่องทางที่เหมาะสม ปกป้ องข้อมูลลับที่อาจจะมีผลต่อราคาหลักทรัพย์และมอบหมายให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริ หาร และผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านการเงินของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบุคคลภายนอก และยังได้ให้ฝ่ายจัดการ
กําหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้การสื่ อสารและการเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพ
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.6
ส่งเสริ มให้นาํ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษ ัท พิ จ ารณาให้ มี ก ารเปิ ดเผยข้อ มู ล ต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง ภายในและภายนอกองค์ก ร ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซด์
ของบริ ษทั โดยสมํ่าเสมอเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
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หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.1
การเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในเรื่ องสําคัญของบริ ษทั
(1)คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลและให้ความสําคัญในทุกประเด็นที่ สาํ คัญ ทั้งประเด็นที่ ถูกกําหนดในกฎหมายและ
ประเด็นที่อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดําเนิ นงานของกิจการ จะถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ที่ประชุมผู ้
ถือหุน้ พิจารณา และ/หรื อ อนุมตั ิในเรื่ องสําคัญนั้น ๆ
(2) คณะกรรมการบริ ษทั มีการสนับสนุนการมีส่วนร่ วมต่าง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(2.1) เปิ ดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุม โดยคณะกรรมการบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ารณาเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ว่าควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมหรื อไม่ ถ้าไม่
สมควร จะชี้แจงเป็ นลายลักษณ์อกั ษรไปยังผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทาํ การเสนอวาระเข้ามาและเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
(2.2) เปิ ดโอกาสและกําหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบเป็ นการล่วงหน้า
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้จดั ทําหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อการ
ใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(4) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้ส่งเอกสารการประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 14
วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เป็ นเวลา 15 วันก่อนการประชุม และไม่นอ้ ยกว่า 7 วันก่อนการประชุม สําหรับ
เอกสารการประชุมภาษาอังกฤษ
(5) คณะกรรมการบริ ษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกําหนดหลักเกณฑ์การส่ง
คําถามล่วงหน้า และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
(6) หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสารที่เกี่ยวของ ได้มีมีการจัดทําเป็ นทั้งภาษาอังกฤษ และเผยแพร่ บนเว็บ
ไซด์บริ ษทั
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.2
ดูแลให้การดําเนินเกี่ยวกับการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นได้ดว้ ยความเรี ยบร้อย โปร่ งใส
และเอื้อต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(1)คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวันเวลาที่ เหมาะสม และเพียงต่อการอภิปราย และกําหนดสถานที่ ประชุมที่
สะดวกต่อการเดินทาง
(2) ไม่มีการจํากัดโอกาสในการเข้าร่ วมประชุมหรื อสร้างภาระให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น คือไม่มีการกําหนดให้ผถู ้ ือหุ ้น หรื อ
ผูร้ ับมอบฉันทะต้องนําเอกสารหรื อหลักฐานแสดงตนเกินกว่าที่กาํ หนดไว้
(3) คณะกรรมการบริ ษทั ส่ งเสริ มให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนําเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยการใช้ Barcode ในการลงทะเบียน การลงคะแนนเสี ยง การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อความสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้อง
แม่นยํา
(4) ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทําหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริ ษทั พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลาสําหรับแต่ละวาระอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดง
ความเห็นและตั้งคําถามต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(5) ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมนอกเหนื อจากที่ ระบุไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุม หรื อแจกเอกสารเพิ่มเติมในที่
ประชุม ซึ่งถือว่าเป็ นการลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
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ทุกปี

(6) กรรมการ ผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจํา

(7) ก่อนเริ่ มการประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจํานวน สัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และของผูถ้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
(8) ในวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานที่ประชุมจะให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในการแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
(9) มีการใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน และเปิ ดเผยผลการ
ลงคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยในแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบพร้อมทั้งบันทึกไว้ใน
รายงานการประชุม
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.3
ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุม และรายงานการประชุมเป็ นไปอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน
(1) คณะกรรมการบริ ษทั ดูแลให้มีการเปิ ดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลการลงคะแนนเสี ยงภายในวันถัดไปหลังวัน
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2) ส่งสําเนารายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้
(3) ดูแลให้รายงานการประชุมมีการบันทึกข้อมูลที่สาํ คัญดังนี้
(3.1) รายชื่อกรรมการ และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมและที่ไม่ได้เข้าร่ วม
ประชุม
(3.2) วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนนของแต่ละวาระ
(3.3) ประเด็นคําถามคําตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
ก. คณะกรรมการบริ ษัท มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบดังนี้
1. ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเว้น
แต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนการดําเนินการ เช่น เรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ การทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการซื้อหรื อขายสิ นทรัพย์ที่สาํ คัญตาม กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย หรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่น ๆ กําหนด เป็ นต้น
2. กําหนด หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงลายมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3 กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินงานของบริ ษทั และการกํากับดูแลให้ฝ่ายบริ หารดําเนิ นการ ให้
เป็ นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางที่กาํ หนดไว้อย่างมีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสู งสุ ด
แก่ผถู ้ ือหุน้ และการเติบโตอย่างยัง่ ยืน
4. พิจารณาตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสาระสําคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อํานาจ การ
บริ หาร และรายการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด
5. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและกําหนดค่าตอบแทนของฝ่ ายบริ หาร
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบการและการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายบริ หาร โดยมีความตั้งใจและความระมัดระวังใน การ
ปฏิบตั ิงาน
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7. จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการ
ประเมินความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในให้มีประสิ ทธิ ภาพและ ประสิ ทธิ ผล การบริ หาร
การจัดการความเสี่ ยง การรายงานทางการเงิน และการติดตามผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
9. กํากับดูแลกิจการให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างมีจริ ยธรรม
10. กําหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภายในของบริ ษทั ในเรื่ องต่าง ๆ
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ในการจัดทํารายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รายงาน
ของผูส้ อบบัญชีไว้ในรายงานประจําปี และครอบคลุมเรื่ องสําคัญ ๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สําหรับกรรมการบริ ษทั จด
ทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ข. คณะกรรมการบริ หาร มีขอบเขตอํานาจหน้ าที่และความรั บผิดชอบดังนี้
คณะกรรมการบริ หารมีอาํ นาจและหน้าที่จดั การบริ ษทั ฯ ให้เป็ นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ขอ้ บังคับ และมติที่
ประชุมผูถ้ ือหุ ้น เว้นแต่ในเรื่ องที่ตอ้ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนดําเนิ นการ เช่นเรื่ องที่กฎหมายกําหนดให้ตอ้ ง
ได้รั บมติ ที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น การทํารายการเกี่ ย วโยงกันและการซื้ อ หรื อขายสิ น ทรั พ ย์ที่ สํา คัญ ตามกฎเกณฑ์ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรื อตามที่หน่วยงานราชการอื่นๆ กําหนดเป็ นต้นทั้งนี้ ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริ ษทั ที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการกําหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางและเป้ าหมายทางธุรกิจโดยมอบหมาย
อํา นาจหน้าที่ ใ ห้แ ก่ ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ หารเป็ นผูก้ าํ หนดนโยบายและกลยุท ธ์ใ นการดํา เนิ นธุ ร กิ จ โดยมี ฝ่ ายบริ ห าร
ดําเนินการตามนโยบายให้สอดคล้องกับเป้ าหมายที่คณะกรรมการกําหนด โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูส้ อบทานการ
ปฏิบตั ิงานของบริ ษทั ให้เป็ นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวัง และมีความรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายวัตถุประสงค์และข้อบังคับบริ ษทั ฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต
3. ส่งเสริ มให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจริ ยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการพร้อมทั้งพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
4. ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และคู่มือกรรมการ และ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. ทบทวนและให้ความเห็นความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทุกปี
6. กําหนดระดับอํานาจทางการเงินของประธานเจ้าหน้าที่บริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การรวมทั้งการกําหนดนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้างของบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
7. พิจารณาอนุมตั ิและ / หรื อให้ความเห็นชอบต่อรายการที่เกี่ยวโยงของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยให้เป็ นไปตาม
ประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8. พิจารณาอนุมตั ิรายการสําคัญเช่นโครงการลงทุนและการดําเนินการใดๆ ที่กฎหมายกําหนด
9. จัดให้มีระบบบัญชีการรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
ค. คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอํานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ดังนี้
1.สอบทานรายงานทางการเงินเพือ่ ให้มนั่ ใจว่า มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลอย่าง เพียงพอ
โดยการประสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูบ้ ริ หารที่รับผิดชอบจัดทํารายงานทางการเงินทั้งราย
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ไตรมาสและประจําปี
2. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ให้
มีความเหมาะสมและมีประสิ ทธิผล และพิจารณาความเป็ นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรื อหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะ ให้มีการสอบทานหรื อตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจําเป็ นและเป็ นสิ่ ง
สําคัญ พร้อมทั้งนําข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุ งแก้ไขระบบการควบคุมภายในที่สาํ คัญและจําเป็ นเสนอคณะกรรมการ
บริ ษทั โดยสอบทานร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และผูจ้ ดั การแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน
3. สอบทานการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจารณาคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็ นอิสระเพื่อทําหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมการบริ ษทั รวมทั้งเข้าร่ วมประชุม กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเข้าร่ วมประชุมด้วยอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริ ษทั ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย และ
ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนการเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่าวให้มีความ
ถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มนั่ ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7. สอบทานให้บริ ษทั มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภาพ
8. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบอย่างน้อยปี ละ 4 ครั้ง
9. จัดทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจําปี ของบริ ษทั ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริ ษทั
(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
(ค) ความเห็ นเกี่ยวกับการปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(ฉ) จํา นวนการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบและการเข้า ร่ ว มประชุ มของกรรมการตรวจสอบแต่ ล ะ
ท่าน
(ช) ความเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั
10. ร่ วมให้ความเห็นในการพิจารณาแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
11. ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอาํ นาจเชิญให้ฝ่ายจัดการผูบ้ ริ หาร หรื อ
พนักงานของบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น เข้าร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องหรื อจําเป็ น
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12. ให้มีอาํ นาจว่าจ้างที่ปรึ กษา หรื อบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริ ษทั มาให้ความเห็นหรื อให้คาํ ปรึ กษา ใน
กรณี จาํ เป็ น
13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
พร้อมทั้งปั ญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงานที่อาจเป็ นเหตุให้การปฏิบตั ิงานไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้คณะกรรมการบริ ษทั ทราบทุกปี
14. พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ง. คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร มีขอบเขตอํานาจหน้าที่ ดงั นี้ โดย
แบ่ งแยกเป็ น 2 ด้าน คือ ด้านการสรรหา และ การกําหนดค่าตอบแทน
1. การสรรหา
1. กําหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสม
ของจํานวน โครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ กําหนดคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจารณาสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดาํ รงตําแหน่ง กรรมการบริ ษทั ที่ครบวาระ และ/หรื อ มี
ตําแหน่งว่างลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิการอื่นใดเกี่ยวกับการสรรหาตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย
4. ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารสูงสุดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ทราบเพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิ
2. การกําหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทําหลักเกณฑ์และนโยบายในการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กําหนดค่าตอบแทนที่จาํ เป็ นและเหมาะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
โดยการกําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ให้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ผลงาน และเปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาและนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริ ษทั และมีหน้าที่ให้คาํ ชี้แจง ตอบคําถามกับค่าตอบแทนของกรรมการบริ ษทั ในที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้
4. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผลของการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และรายงานประจําปี ของบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายโดยฝ่ ายบริ หาร และ
หน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรื อนําเสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทน เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานของ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ให้บรรลุตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย
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9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสู งสุ ด
(1) การสรรหากรรมการอิสระ บริ ษทั ฯ กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 ใน 3 ของ จํานวนกรรมการทั้งหมดของบริ ษทั ฯ และ ได้กาํ หนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี้
1. ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั
ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ ให้นบั รวมการถือหุ ้นของผูท้ ี่ เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระ
รายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ ได้เงิ นเดือนประจํา หรื อผูม้ ี อํานาจ
ควบคุมของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลําดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อของผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมี ลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการอิสระ
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิ ต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้
เป็ นผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุ ้น
ที่มีนยั หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจ
ควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่ งมีผูส้ อบบัญชีของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชี พใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผู ้
มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริ การทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้น
แต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
7.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ ง
เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
8.ไม่ประกอบกิ จการที่ มีสภาพอย่างเดี ยวกันและเป็ นการแข่งขันที่ มีนัยกันกับกิ จ การของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
หรื อไม่เป็ นหุ ้น ส่ วนที่ มีนัยในห้างหุ ้นส่ วน หรื อเป็ นกรรมการที่ มีส่วนร่ วมบริ หารงาน ลูก จ้าง พนักงาน ที่ ปรึ กษาที่ รั บ
เงินเดือนประจํา หรื อถือหุ ้นเกินร้อยละ 1.0 ของจํานวนหุ ้นที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการที่ มี
สภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กันกับกิจการของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาํ ให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษทั
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับ สู งสุ ด บริ ษทั ฯ มี นโยบายให้ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอรายชื่ อบุ ค คลเข้า เป็ น
กรรมการบริ ษทั ในระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี ทุกครั้ง แต่ไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่านใดเสนอชื่อคณะกรรมการบริ ษทั
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ชุดปั จจุบนั เมื่อครบกําหนดตามวาระก็จะได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดํารงตําแหน่งใหม่ และนําเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง โดยมีหลักเกณฑ์และวีธีการดังต่อไปนี้
1. ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสี ยง
2. ในการลงคะแนนเสี ยงเลือกตั้งกรรมการ ให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลโดยให้ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนน
เสี ยงทั้งหมดที่ตนมีอยูเ่ ลือกบุคคที่ได้รับการเสนอชื่อกรรมการที่ละคน
3. บุคคลที่ได้รับคะแนนเสี ยงสูงสุดตามลําดับลงมา เป็ นผูไ้ ด้รับเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเท่าจํานวนที่จะถึง
เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่ งได้รับเลือกตั้งในลําดับถัดมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้
ประธานที่ประชุมออกเสี ยงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นชี้ขาด
กรณี ที่ตาํ แหน่ งกรรมการว่างลงเนื่ องจากเหตุอื่นนอกจากครบวาระออกจากตําแหน่ งกรรมการ ให้คณะกรรมการ
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง บุ ค คลซึ่ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละไม่ มี ล ัก ษณะต้อ งห้ า มตามกฏหมายเข้า เป็ นกรรมการแทนในการประชุ ม
คณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่ พน้ จากตําแหน่ งจะเหลื อน้อยกว่า 2 เดื อน โดยบุ คคลซึ่ งเข้าเป็ น
กรรมการแทนจะอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้มติการแต่งตั้งบุคคลเข้า
เป็ นกรรมการแทนดังกล่าวต้องได้รับคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนกรรมการที่ยงั เหลือยู่ สําหรับการสรรหาผู ้
มาดํา รงตํา แหน่ ง ผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง คณะกรรมการบริ ห ารจะพิ จ ารณาสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณสมบัติ เ หมาะสม มี ค วามรู ้
ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณ์ในตําแหน่งงาน ที่ เป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อการดําเนิ นงานของบริ ษทั เข้าใจ
ธุรกิจของบริ ษทั เป็ นอย่างดี และสามารถบริ หารงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทนพิจารณาอนุมตั ิในเบื้องต้น และเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาต่อไป
9.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จํากัด ซึ่ งจะดําเนิ นธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื่อ
นําเข้าและจําหน่าหนังสัตว์ทุกประเภท
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ข้อมูลภายในเป็ นข้อมูลในการดําเนิ นการบริ หารกิจการอันเป็ นข้อมูลลับของบริ ษทั ฯ ที่ยงั ไม่เปิ ดเผยสู่ สาธารณะ
หาก เปิ ดเผยแล้วย่อมส่งผลกระทบต่อบริ ษทั ฯ โดยเฉพาะอย่างยิง่ มีผลกระทบต่อมูลค่าหุน้ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
พนักงานบริ ษทั ต้องไม่นาํ ข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู ้มาจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนไปบอกผูอ้ ื่น หรื อ นําข้อมูล ภายในไปใช้
แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสี ยเองหรื อทําให้ประโยชน์ของบริ ษทั ลดลง โดยมีขอ้ กําหนดดังนี้
9.5.1 กรรมการผูบ้ ริ หาร และพนักงานบริ ษทั ทุกระดับต้องไม่ใช้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) ของบริ ษทั ที่มี
สาระสําคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
9.5.2 พนักงานบริ ษทั ทุกระดับต้องรักษาและปกปิ ดข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางการค้าไว้เป็ นความลับพนักงาน
บริ ษทั ต้องไม่เปิ ดเผยความลับของลูกค้าทั้งต่อพนักงานด้วยกัน และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นข้อบังคับ โดย
กฎหมายให้เปิ ดเผย การเปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้องคดีหรื อคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิให้มีการเปิ ดเผย
9.5.3 ห้ามกรรมการผูบ้ ริ หาร พนักงานบริ ษทั และบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลเปิ ดเผย หรื อส่ งผ่านข้อมูล หรื อ
ความลับของบริ ษทั ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง เป็ นต้น
9.5.4 การเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงานบริ ษทั ที่มีอาํ นาจหน้าที่ พนักงานทัว่ ไปไม่มีหน้าที่เปิ ดเผยข้อมูล
เมื่อถูกถามให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ ตนไม่มีหน้าที่ เปิ ดเผยให้แนะนําผูถ้ ามสอบถามผูท้ ี่ทาํ หน้าที่เปิ ดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้
ข้อมูลถูกต้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
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9.5.5 ไม่ให้คาํ แนะนําในการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่ เกี่ ยวข้องกับหน้าที่ การงานที่ได้รับ
มอบหมายจากบริ ษทั
9.5.6 บริ ษทั จะมีการออกประกาศแจ้งห้ามซื้ อ/ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาการจัดทํางบการเงินทั้งรายไตรมาสและ
รายปี ผ่านช่องทางการสื่ อสารภายในองค์กรต่อกรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั จนกว่าจะมีการประกาศให้ทราบ เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรถึงวันที่สามารถทําการซื้อ/ขายได้ตามปกติ
9.5.7 กรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงานตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั การแผนกขึ้นไป เมื่อมีการซื้ อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้
จัดทํารายงานการซื้ อขาย นั้นภายใน 3 วันทําการ และ รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตนหรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
ตาม หลักเกณฑ์พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็ นรายไตรมาสต่อเลขานุการบริ ษทั ฯ
9. 6 ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (audit fee)
ประเภทค่าสอบ
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ค่าสอบบัญชี
1,740,000
1,810,000
695,000
2. ค่าบริ การอื่น (non-audit fee) บริ ษทั ฯ ไม่มีค่าตอบแทนอื่นใด ที่จ่ายให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบปี ที่ผา่ นมา
9.7 การปฏิบัตติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด่ ใี นเรื่ องอื่นๆ
การเปิ ดเผยข้อมูลของการเข้าร่ วมประชุมของคณะกรรมการชุดอื่นๆ
จํานวนครั้งที่เข้าร่ วมประชุม/
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ กรรมการสรรหา การเข้าร่ วมประชุม
ผูถ้ ือหุน้
จํานวนครั้งที่ประชุม
บริ ษทั
ตรวจสอบ
และพิจารณา
ค่าตอบแทน
1.นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
2/2
2.นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5/6
2/2
3.นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
1/1
2/2
4.นายจีเซียง ไล่
4/6
2/2
5.นายซือลุ๋น กัว
6/6
2/2
6.นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
1/1
2/2
7.รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
5/6
4/4
2/2
8.นายสุพพัต อ่อนแสงคุณ
6/6
4/4
2/2
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
6/6
4/4
1/1
2/2

10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)

10.1 นโยบายและภาพรวม
บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จํากัด ( มหาชน ) มีนโนบายดําเนิ นธุรกิ จด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social
Responsibility CSR ) ดําเนิ นธุ ระกิ จภายใต้หลักจริ ยธรรม และการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่ ง แวดล้อ ม บริ ษ ัท ฯประกอบธุ ร กิ จ และจัด ทํา กิ จ กรรมต่ างๆ ที่ ส่ง เสริ ม ให้พ นัก งานมี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมที่ มี ค วาม
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อนําไปสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของกิจการและสังคมโดยรวม คํานึ งถึงผลกระทบที่อาจจะมีผลต่อผูม้ ี
ส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ชุมชนที่บริ ษทั ฯประกอบกิจการอยู่ ลูกค้า คู่คา้ และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึง
สังคมและประเทศชาติ
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10.2 การจัดทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มิได้จดั ทํารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม แต่ได้ดาํ เนิ นการและปฏิ บตั ิดา้ นความรับผิดชอบต่อสังคัม
โดยแสดงถึ งกรอบการดําเนิ นงานความรั บผิด ชอบต่อสังคมอย่างมี แบบแผน โดยยึดมัน่ ในวิสัยทัศน์ “ตอบโจทย์ด้ว ย
นวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่างยัง่ ยืน ไลฟ์ สไตล์ดา้ นแฟชัน่ และความปลอดภัย คุณภาพที่คดั สรรมาเพื่อคุณ” จึงได้กาํ หนด
แนวทางในการดําเนินธุรกิจตามหลักการความรับผิดต่อสังคมโดดําเนินการตามหลัการ 8 ข้อดังนี้
(1) การประกอบธุรกิจด้วยความเป็ นธรรม บริ ษทั ฯมุง่ มัน่ เป็ นต้นแบบที่ดีของโรงงานฟอกหนังในประเทศไทย โดย
การสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อการดําเนินธุรกิจ มุ่งมัน่ พัฒนาและบริ หารจัดการธุริจตาม
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สร้างมาตรฐานที่เป็ นสากล เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก เพื่อเป็ นสิ่ งยืนยันการทํางาน และศักยภาพ
ของบริ ษทั ฯ ให้มีความน่าเชื่อถือ และยอมรับกันในสังคมวงกว้าง ให้ความเป็ นธรรม โปร่ งใส ให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและถูกต้อง
พร้อมเปิ ดเผยข้อมูล
(2) การต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้พิจารณาอนุมตั ินโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน่ ใน
การประชุมครั้งที่ 4 เมี่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2561 และได้ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 พร้อมทั้งกํากับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้ยดึ ถือปฏิบตั ิ และได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ ดังนี้
1) ห้ามเรี ยกร้องสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรื อธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่วา่ กับโดย
ตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2) ห้ามรับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นที่มีหน้าที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรเว้นแต่ในโอกาส
หรื อเทศกาลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันโดยสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้การรับ
ดังกล่าวต้องไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจอย่างหนึ่งอย่างใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
3) การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยความจําเป็ นอย่างยิง่ เพื่อรักษา
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคคล ให้ผรู ้ ับรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ
4) การรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั ในกิจกรรมต่างๆ ระหว่างองค์กร หรื อเป็ นการเชื่อม
สัมพันธไมตรี ระหว่างองค์กรให้ผรู ้ ับรายงานผูบ้ งั คับบัญชาของตนทราบ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกาสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสามารถแจ้งแบะแสผ่าน E-mail และกําหนดมาตาการคุม้ ครองผูแ้ จ้ง
แบะแสไว้ นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน่ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการับเรื่ องร้องเรี ยน และการพิจารณาข้อร้องเรี ยน
โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561
(3) – (4) การเคารพสิ ทธิมนุษยชน และการปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ เคารพในเกียรติของ
พนักงาน ในสถานที่ทาํ งานของเรากําหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริ หารและพนักงานเข้าร่ วมในการเคารพสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิ
ในการทํางาน ทั้งระบบขององค์กรมีนโยบายที่จะปฏิบตั ิตามกฏหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน และหลักการ
เกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์สากล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สี ผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ
ชาติตระกูล สถานศึกษา ส่งเสริ มความเสมอภาค ไม่ใช้แรงงานเด็ก โดยมีขอ้ กําหนดดังนี้
• ไม่สนับสนุ นการบังคับใช้แรงงาน (forced labour) หรื อ แรงงานนักโทษและไม่ใช้การลงโทษทางกายหรื อการ
คุ กคามจากการถู กกระทํารุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่ นๆของการข่มเหงทางกาย เพศ จิ ตใจ หรื อทางวาจา เป็ น
มาตรการด้านระบียบ วินยั หรื อการควบคุม
• ต่อต้านและไม่ใช้แรงงานเด็ก (child labour) โดยการไม่ว่าจ้างบุคคลอายุต่าํ กว่า 15 ปี ไม่วา่ ในจุดประสงค์ใดทั้ง
แบบงานประจําหรื องานนอกเวลา รวมทั้งการทํางานแบบมีค่าจ้างและไม่มีค่าจ้าง
• การว่าจ้างแรงงานต่างด้าวบริ ษทั ฯ กระทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายใต้กฏหมายแรงงาน
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• บริ ษทั จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่าจ้างให้ดาํ รงตําแหน่ งต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรมโดยคํานึ งถึงคุณสมบัติของแต่ละ
ตําแหน่งงานคุณวุฒิทางการศึกษาประสบการณ์และข้อกําหนดอื่นๆ ที่จาํ เป็ นกับงานและปฏิบตั ิต่อพนักงานทุกคน
โดยเสมอภาคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีดกันเรื่ องเพศ อายุเชื้อชาติศาสนา สถานศึกษา หรื อสถานะอื่นใดที่มิได้
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ปฏิบตั ิงาน
• บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญของพนักงานด้วยทราบดี ว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรอันมีค่า และ เป็ นปั จจัยสู่
ความสําเร็ จของบริ ษทั ฯ จึงให้ความสําคัญและดูแลให้พนักงานมีทกั ษะในการทํางานและมีความมัน่ คง โดย
o ให้ค่าตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
o จัด ให้มีก ารตรวจสุ ข ภาพพนัก งานเป็ นประจํา ปี ทุ ก ปี เพื่ อ ให้พ นัก งานสามารถทราบได้ว่าปั จ จุ บัน
สุ ขภาพของตัวเองเป็ นอย่างไร และได้รับการรักษาหรื อป้ องกันได้อย่างทันท่วงที และยังสร้างความ
ตระหนักให้พนักงานดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
o จัด งานปฐมนิ เ ทศและมอบคู่ มื อพนักงานให้พ นัก งานใหม่ทุ ก ท่ า นได้รั บ ทราบและเข้า ใจถึ งสิ ท ธิ ที่
พนักงาน พึงได้รับตามการว่าจ้างที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้านต่างๆ และยึดมัน่ ปฏิ บตั ิตามกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานอย่างเคร่ งครัด
o มุ่งพัฒนาและจัดให้มีการอบรมให้ความรู ้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ ศักยภาพในการทํางานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพ และส่ งเสริ มให้พนักงานมีความก้าวหน้าในอาชี พ โดยมี การพิจารณาผลงานเพื่อเลื่อน
ตําแหน่งในแต่ละปี
o จัดตั้งกองทุ นสํารองเลี้ ยงชี พให้แก่ พนักงานเพื่อสนับสนุ นให้พนักงานออมเงิ นระยะยาวไว้ สําหรั บ
ตนเอง และครอบครัวเมื่อลาออกจากงาน เกษียณอายุ ทุพพลภาพหรื อเสี ยชีวติ
• จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย และกําหนดนโยบายความปลอดภัยในสถานประกอบการ คณะกรรมการ
ปลอดภัย (คปอ) เพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงาน
ได้มีการจัดประชุมและจัดทํารายงานทุกเดือน จัดให้มีการวางแผนและฝึ กอบรมระบบป้ องกันอัคคีภยั และ ซ้อม
หนีไฟให้กบั พนักงานเป็ นประจําทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยงั ได้วา่ จ้างทีมวิศวกรรมควบคุมตามกฏหมายซึ่งผ่าน
การขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบอาคารและอุปกรณ์ให้มาดําเนิ นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร
เป็ นประจําทุกปี
• จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิ การในสถานประกอบการ เพื่อเป็ นเสมือนสื่ อกลางในการถ่ายทอดความต้องการด้าน
สวัสดิ การของลูกจ้างให้นายจ้างทราบและร่ วมปรึ กษาให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนดูแลจัดการด้านสวัสดิ การภาย
สถานประกอบการ ซึ่ งเห็ นว่าพนักงานได้รับประโยชน์และมีขวัญกําลังใจในการทํางาน สนับสนุ นให้มีอุปกรณ์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ เครื่ อ งอํา นวยความสะดวกในการทํา งานและสร้ า งสิ่ ง แวดล้อ มที่ ดี ต ามที่ ค ณะกรรมการ
สวัสดิการนําเสนอ
• บริ ษทั จะรักษาข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน เช่น ชี วประวัติประวัติสุขภาพประวัติการทํางาน ฯลฯ การเปิ ดเผย
หรื อการถ่ายโอนข้อมูลส่ วนตัวของพนักงานสู่ สาธารณะจะทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็ นชอบจากพนักงานผูน้ ้ นั
ทั้งนี้การล่วงละเมิดถือเป็ นความผิดทางวินยั เว้นแต่ได้กระทําไปตามระเบียบบริ ษทั หรื อตามกฎหมาย
(5) ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค หมายถึง ความรับผิดชอบต่ออคุณภาพและคุณสมบัติ ของสิ นค้าที่บริ ษทั ฯ ผลิต ว่า
ต้องไม่เป็ นอันตรายและมีความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูใ้ ช้สินค้านั้น ๆ ตลอดจนไม่ทาํ ลายสังคม ธรรมชาติและสิ่ งแวด
ล้ม สิ นค้าของบริ ษทั ฯ ได้ผา่ นการผลิตที่เป็ นมาตราฐานสากลได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบจากต่างประเทศ
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หลายหน่วยงาน ซึ่งเข้มงวดเรื่ องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งเป็ นข้อกําหนดโดยตรงจากบริ ษทั คู่คา้ และ ลูกค้า
ของบริ ษทั
ในปี ที่ 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้าร่ วมกับองค์การบริ หารจัดการก๊าซเรื อนกระจก เพื่อลดปริ มาณในการปล่องก๊าซเรื อน
กระจกโดยการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คือ หนังวัวฟอกสําเร็ จ ประเภท Nature Back เพื่อลดต้นทุนการผลิตจากการ
พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและแสดงเจตนารมณ์ในการรับผิดชอบต่อ
สังคม และสร้ างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีให้บริ ษ ัท โดยได้รั บอนุ ญาตให้ใช้เ ครื่ อ งหมายสลากคาร์ บอนฟุต พริ้ นต์ ตั้งแต่วนั ที่ 31
กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กรกฏาคม 2563
(6) การดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้จดั ทําระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกําหนดนโยบายสิ่ งแวดล้อม
และประกาศอย่างชัดเจน มีทีมงานสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็ นทางการเพื่อทําหน้าที่สนับสนุนและดําเนินการ
เกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร พนักงานรับทราบและตระหนักถึงความสําคัญของสิ่ งแวดล้อม โดยให้
ความร่ วมมือและใส่ใจกับการดําเนินการด้านสิ่ งแวดล้อมอย่างจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO : 14001 : 2008 จากสถาบัน URS ซึ่งเป็ นระบบการจัดการด้านการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมที่มีมาตรฐาน และยังได้รับการรับรองมาตรฐาน เหรี ยญทองจากสถาบัน BLC Leather Technology Centre Ltd
ซึ่งเป็ นสถาบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้านการจัดการสิ่ งแวดล้อมของโรงงานฟอกหนังระดับโลก ได้รับการรับรอง
รอง อุตสาหกรรมสี เขียวระดับ 3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จากคํารับรองของสถาบันต่างๆ เป็ นสิ่ งที่สามารถยืนยันได้
ว่า บริ ษทั ฯ ยึดมัน่ กับการรักษา ใส่ใจ และปกป้ องสิ่ งแวดล้อมโดยแท้จริ ง และจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องและตลอดไปและ
สิ่ งที่สาํ คัญที่สุดคือ “สิ่ งแวดล้อมดี พนักงานมีความสุข”
(7) การร่ วมพัฒนาชุมชนหรื อสังคม บริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ นเขตชุมชนจึงเข้าใจปั ญหาและความต้องการของชุมชนเป็ น
อย่างดี ผูบ้ ริ หารมีนโยบายช่วยเหลือสังคมหลายๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม ศาสนา ทางบริ ษทั ได้มี
ส่วนช่วยเหลือและมีส่วนร่ วม รวมถือเป็ นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งด้านการบริ จาคเงิน สิ่ งของ และกําลัง
แรงงานในการพัฒนาชุมชน โดยส่งตัวแทนของบริ ษทั ฯเข้าร่ วมและช่วยเหลือทุกครั้งไม่วา่ จะเป็ นหน่วยงานของภาครัฐ และ
เอกชน ตามสมควรและความต้องการอย่างแท้จริ ง
(8) การมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ดาํ เนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วน
ได้เสี ย บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่ องบีบอัดตะกอนเพื่อสกัดตะกอนที่มีสารเคมีในนํ้า การปล่อยนํ้าเสี ยลงสู่บ่อบําบัด ตะกอน
ที่สกัดได้แล้วนํากับไปให้บริ ษทั เคมีภณั ฑ์ (ผูข้ าย) เพื่อสามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
โครงการทีบ่ ริษัทจัดทํา (CSR in Proceeds)
1.โครงการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า บริ ษทั ฯ สนับสนุนในการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า
การปิ ดเครื่ องทําความเย็นและปิ ดไฟในช่วงพักกลางวัน การใช้รถร่ วมกันในการเดินทางทางเดียวกัน การใช้นาํ ไปใช้การผลิต
ล้างพื้นโรงงาน รณรงค์การปิ ดนํ้าปิ ดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้ การกําหนดการเปิ ดสวิตช์เครื่ องจักรในตอนเช้าก่อนเริ่ มงานด้วย
ระบบดีเลย์ 1 นาที เพื่อลดปั ญหาไฟกระชากและทําให้มิเตอร์ไฟวิง่ เร็ ว การทําโครงการดังกล่าวอาจจะไม่เห็นผลทางด้าน
ตัวเลขค่าพลังงานหรื อตัวเลขค่าใช้จ่ายลดลงชัดเจน แต่เป็ นการปลูกจิตสํานึกและฝึ กพนักงานให้ติดเป็ นนิสยั ส่วนตัวและนํา
กลับไปใช้ในชีวติ ประจําวันของครอบครัวเพื่อเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
2.โครงการลดของเสี ยที่เป็ นวัตถุอนั ตราย ด้วยการร่ วมกับผูจ้ ดั จําหน่ายเคมีภณั ฑ์ ด้วยการใช้ภาชนะบรรจุ
หมุนเวียน อาทิเช่น ถังพลาสติก, ถุงพลาสติก ไม้พาเลส เป็ นต้น นอกจากเป็ นการใช้ภาชนะอย่างคุม้ ค่าแล้ว เป็ นการลด
ปริ มาณของเสี ยเพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากภาชนะที่บรรจุเคมีภณั ฑ์บางชนิดร้ายแรง ผูน้ าํ กลับไปใช้ใหม่อาจจะมีอนั ตรายจากการ
ใช้ไม่ถูกวิธี ดังจะเห็นได้จากที่เป็ นข่าวอยูเ่ นื่อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดว้ ยเช่นกัน
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3.โครงการครอบครัวเดียวกัน บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ ริ หาร และ พนักงานในทุกระดับ เพื่อ
การทํางานเป็ นทีม ด้วยการจัดงานเลี้ยงบริ ษทั ฯ สังสรรค์เนื่องในโอกาสต่าง ๆ หรื อ การท่องเที่ยวประจําปี ตลอดจนการเลี้ยง
อาหารกลางวันพนักงานเป็ นประจําทุก 3 เดือน เพื่อแสดงการขอบคุณต่อพนักงาน
4.โครงการบริ จาคโลหิ ตในสถานประกอบการและบริ เวณชุมชนโดยรอบ บริ ษทั ฯ จัดให้มีการจัดกิจกรรมบริ จาค
โลหิ ตเป็ นประจําทุกปี โดยมีการประชาสัมพันธ์ผา่ นสมาคมฟอกหนัง ลูกค้า คูค่ า้ ตลอดจนชมุชนบริ เวณค้างเคียง เพื่อ
ร่ วมกับบริ จาคโลหิ ตให้ได้ในปริ มาณที่มาก เนื่องจากเป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ความต้องการใช้โลหิ ตมีมากขึ้นทุกปี
5. โครงการกิจกรรมวันเด็ก บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็ นประจําทุกปี โดยมีอาหาร พร้อมขนมและนํ้าดื่มแจก
ให้กบั เด็ก ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์การเรี ยน และเกมส์การแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนานและเพื่อส่งเสริ มให้เด็กและเยาวชนได้
รู ้จกั การแสดงออกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเอง รู ้จกั การแบ่งปั น และการมีระเบียบวินยั
10.3 การดําเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มิได้ถูกตรวจสอบหรื อยูร่ ะหว่างการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจว่ามีการฝ่ าฝื นกฏหมายในเรื่ อง
เกี่ยวกับหลักการ 8 ข้อ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After process)
1. บริ ษทั ฯ บริ จาคข้าวสารอาหารแห้งให้กบั สถานสงเคระห์และโรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคียง
2. บริ ษทั ฯ สนับสนุนของรางวัล กิจกรรมวันเด็กกับชุมชมรอบข้าง
3 บริ ษทั ฯ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เพื่อเป็ นของรางวัลในงานกาชาดประจําปี 2561
4. บริ ษทั ฯ สนับสนุนงบประมาณจัดซื้อสลากกาชาด ประจําปี 2561
5. บริ ษทั ฯ สนับสนุมรองเท้านิรภัยเพื่อใช้ในกิจกรรมสาธาณะกับหน่วยงานต่างๆ
6. บริ ษทั ฯ บริ จาคหน้ากากกันฝุ่ นละออง ให้กบั ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เนื่องจากปํ ญหา
หมอกควันพิษ
7. บริ ษทั ฯ บริ จาคเงินการกุศลให้แก่วดั และสาธารณสถานตามเทศกาลต่าง ๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง

บริ ษทั ฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นหน่วยงานอิสระของบริ ษทั ซึ่งทําหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของทุก
หน่ วยงานให้เ ป็ นไปตามระเบี ยบที่ วางไว้รวมทั้งประเมิ นประสิ ทธิ ภาพและความเพียงพอของการควบคุ มภายในของ
หน่ วยงานนั้นๆ ซึ่ งช่วยให้ฝ่ายบริ หารเกิ ดความมัน่ ใจว่าระบบการควบคุมที่ มีอยู่น้ ันมีการปฏิ บตั ิ จริ งอย่างสมํ่าเสมอและ
เป็ นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งช่วยค้นหาข้อบกพร่ องจุดอ่อนและพัฒนาระบบการดําเนิ นงานที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิ่งขึ้น โดยแผนกตรวจสอบภายในสามารถทําหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ เนื่ องจากสามารถรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการบริ ษทั โดยให้คณะกรรมการทุกท่านใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของสํานักงาน
กลต. เป็ นต้นแบบเพื่อประกอบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั ด้วย
11.1 คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ได้ใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งบริ หารจัดการ
ความเสี่ ยง ตามแบบที่ สาํ นักงาน กลต. กําหนด สําหรับการประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความ
เสี่ ยง ประจําปี 2561 และมีความเห็นว่า บริ ษทั ฯ ได้ปฏิบตั ิตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่าง
เพียงพอ
11.2 คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นเช่นเดียวกับคณะกรรมการบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ ตามรายงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามเอกสารแนบ 4
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11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา ดํารงตําแหน่ง
ผูอ้ าํ นวย ฝ่ ายตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯ เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบ และเข้าใจใน
กิจกรรมและการดําเนินงานของบริ ษทั ฯเป็ นอย่างดี สามารถทําหน้าที่กาํ กับดูแลการปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของหน่วยงาน
ทางการที่กาํ กับดูแลการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ ทั้งนี้ การพิจารณาและการอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผูด้ าํ รง
ตําแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั จะต้องผ่านการอนุมตั ิ (หรื อได้ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ
สําหรับ คุณสมบัติ หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริ ษทั และหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริ ษทั
ปรากฏ ตามเอกสารแนบ 3

12. รายการระหว่ างกัน

บริ ษทั ฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรายการซื้อขายสิ นค้าตามธุรกิจปกติ และเป็ นไปตาม
ราคาตลาด ทั้งนี้ได้เปิ ดเผยไว้ งบการเงิน ข้อ 30
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13. ข้ อมูลทางการเงินทีส่ ําคัญ

ข้อมูลจากงบการเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิต่อหุน้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้ (บาท)

ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน

2561
ล้านบาท

2560
ล้านบาท
2,819
1,734
1,085
2,898
2,922
12
0.03
2.47*

อัตราส่วนทางการเงิน

31 ธ.ค.
2561

2,067
992
1,075
2,275
2,379
(103)
(0.25)
25.66
31 ธ.ค.
2560

2559
ล้านบาท
(ปรับปรุ งใหม่)
2,015
845
1,170
2,342
2,397
23
0.05
44.35
31 ธ.ค.
2559
(ปรับปรุ งใหม่)
0.72

1.60
1.55
อัตราส่วนสภาพคล่อง
(เท่า)
อัตรากําไรสุทธิ
(%)
0.41
(4.54)
0.97
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
(%)
1.10
(9.60)
1.93
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
(%)
0.42
(4.99)
1.12
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
(เท่า)
0.11
0.92
0.72
เงินปันผลต่อหุน้
(บาท)
0.02***
0.05**
* 1) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้
ที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิ มมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยการเพิ่มจํานวนหุ ้น
สามัญ จากเดิมจํานวน 41,889,937 หุน้ เป็ นจํานวน 418,899,370 หุ ้น บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้
และจํานวนหุน้ สามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
** 2) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สาํ คัญดังนี้ จ่ายปั นผล
เป็ นหุ ้ น สามัญ ในในอัต รา 20 หุ ้ น สามัญ เดิ ม ต่ อ 1 หุ ้น ปั น ผล ในราคามู ล ค่ า ที่ ต ราไว้หุ้น ละ 1 บาทเป็ นจํา นวนไม่ เ กิ น
20,944,970 หุน้ คิดเป็ นอัตราหุ ้นปั นผลไม่เกินหุ ้นละ 0.05 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณี ที่ผู ้
ถือหุน้ รายใดมีเศษของหุ ้นจากการคํานวณตามสัดส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะตัดเศษหุ ้นดังกล่าวทิ้ง
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และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บาท และ จ่ายปั นผลเป็ น
เงินสดในอัตราหุน้ ละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท
*** 3) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2562 พิจารณาการอนุมตั ิการจัดสรรกําไรสําหรับปี 2561 เป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย จํานวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท รวมจํานวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดย
กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
14. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
การวิเคราะห์ งบกําไรขาดทุนสําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่ วนแรกคือการผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ปซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่
ร้อยละ 67 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ โดยผลิตภัณฑ์หนังของบริ ษทั ฯสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนัง
ท้อง หน่วยขายเป็ นขนาดพื้นที่คือตารางฟุต ส่วนที่สองคือการรับจ้างฟอกหนังซึ่งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัวและการฟอกหนัง
หมูคิดเป็ นสัดส่ วนที่ ร้อยละ 9 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ และส่ วนสุ ดท้ายคื อการผลิ ตและจําหน่ ายรองเท้านิ รภัยและ
อุปกรณ์นิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ
1.1 การผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ป
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯมียอดขายหนังเพิ่มขึ้น 415 ล้านบาทเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยคิด
เป็ นรายได้ 1,971 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.2560 : 1,556 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิดจากการที่ บริ ษทั ฯได้มีการปรับปรุ ง
พัฒนาในส่ วนของทรัพยากรบุคคลและเปลี่ยนแปลงเครื่ องจักรในบางส่ วน ทําให้บริ ษทั ฯสามารถขยายกําลังการผลิตได้
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยระดับการผลิตได้ปรับตัวสูงขึ้นจากเฉลี่ย 1.8 ล้านตารางฟุตเป็ นเฉลี่ย 2.1 ล้านตารางฟุต
ต้นทุนขายของธุรกิจการผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ปประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลือต้นทุนวัตถุดิบ
เคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่ อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ในการผลิต
เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70 : 20 : 10 ตามลําดับ โดยในปี ที่ผ่านมานี้ บริ ษทั ฯได้มีการ
ซื้อหนังเข้ามาถัวเฉลี่ยในระบบ ทําให้ตน้ ทุนการผลิตได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปั จจุบนั โครงสร้างราคาต้นทุนลดลง
มาอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับที่เหมาะสม ซึ่งจะทําให้กาํ ไรขั้นต้นสะท้อนภาพธุรกิจมากขึ้นกว่าปี ก่อน สําหรับปี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯมีกาํ ไรขั้นต้น 117 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ขาดทุน 130 ล้านบาท)
1.2 การฟอกหนัง
สําหรับธุรกิจการฟอกหนัง ในปี นี้ บริ ษทั ฯได้เล็งเห็นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกําลังเป็ นกระแสที่มาแรง ทํา
ให้บริ ษทั ฯได้ลงทุ นเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกําลังการผลิ ต โดยตั้งแต่กลางไตรมาส 2 จนถึ งปั จจุ บัน บริ ษทั ฯสามารถ
เดินหน้าทําการฟอกหนังวัวและหนังหมูได้ตามกําลังผลิตที่คาดการณ์
สําหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯมียอดบริ การฟอกหนังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยการฟอก
หนังทํารายได้ 271 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 108 ล้านบาท) อีกทั้งบริ ษทั ฯมีกาํ ไรขั้นต้นในส่ วนของการฟอกหนัง
วัวจํานวน 11 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 17 ล้านบาท)
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1.3 การผลิตและจําหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
บริ ษทั ฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องจากรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยยอดขายสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้นเป็ น 698 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 630 ล้านบาท) โดยสาเหตุหลักมาจากการขาย
รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้มีการให้เช่าอุปกรณ์นิรภัยซึ่ งเป็ นการเพิ่มรายได้อีก
ช่องทางหนึ่งของบริ ษทั ฯ
ต้นทุนขายของธุรกิ จการผลิตและจําหน่ายรองเท้านิ รภัยประกอบด้วยต้นทุนหนังรองเท้า ต้นทุนพื้นรองเท้า และ
ต้นทุนอื่น เช่นเดียวกับการผลิตและจําหน่ายหนังสําเร็ จรู ป โดยคิดเป็ นสัดส่วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25
ตามลําดับ สําหรับอุปกรณ์นิรภัยทางบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่น
3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็ นต้น ในส่ วนของต้นทุนการผลิตรองเท้านิ รภัยและต้นทุน
สิ นค้าอุปกรณ์นิรภัยนั้นอยู่ในเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60 % ส่ งผลให้กาํ ไรขั้นต้นนั้นเพิ่มขึ้นเป็ น 285 ล้านบาท (31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 253 ล้านบาท)
1.4 รายได้อื่น
นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริ ษทั ฯยังมี รายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ ยจากเงิ นลงทุนหุ ้นกู้ เงิ นชดเชยค่าภาษี อากร
มาตรา 19 ทวิ และกําไร (ขาดทุ น) จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่างประเทศ บริ ษทั ฯนําเข้าวัตถุดิบและส่ งออกสิ นค้า
สําเร็ จรู ปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไม่วา่ จะเป็ นการนําเข้าวัตถุดิบหรื อส่ งออกสิ นค้า
สําเร็ จรู ป จะทําให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชําระหนี้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็
ตามบริ ษทั ฯได้มีการทําสัญญาซื้ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงกับสถาบันการเงิ นในจุดนี้ ไว้
เรี ยบร้อยแล้ว สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั ฯ มีกาํ ไรจากรายการรายได้อื่นข้างต้นทั้งหมด 21 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : 69 ล้านบาท) โดยสาเหตุที่ลดลงเนื่องจากในปี ก่อนบริ ษทั ฯได้มีการรับรู ้กาํ ไรจากการขายเงิน
ลงทุนและการโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญจํานวน 43 ล้านบาท
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่งสิ นค้าซึ่งบริ ษทั ฯได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่คา้
เพื่อขจัดปั ญหาค่าใช้จ่ายซํ้าซ้อน ตลอดจนบริ หารจัดการจํานวนเที่ยวการขนส่ ง โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายตรงต่อเวลาในการส่ ง
สิ นค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี่ยงการส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วนทางเครื่ องบิ นเท่าที่ จะทําได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง 2) ค่านายหน้า 3)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนํามาปรับใช้เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภาพการทํางานแม่นยําและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและตัดจําหน่าย ค่าบํารุ งรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น ทั้งนี้
สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 6.41 (31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 : ร้อยละ 6.28 ) ของรายได้ โดยในปี นี้ ยอดค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นในภาพรวมเนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายในการขาย
เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายในการทําการตลาด และค่าใช้จ่ายในการส่ งของให้ลูกค้าแบบเร่ งด่วน ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารคิด
เป็ นสัดส่วนร้อยละ 6.95 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 7.96) ของรายได้ ยอดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการจ้างที่ปรึ กษา
ชาวต่างชาติเพื่อช่วยพัฒนาปรับปรุ งระบบการผลิตให้มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้นซึ่งส่งผลให้กบั ปริ มาณการขายที่เพิ่มขึ้นใน
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ปั จจุบนั ซึ่ งปั จจุบนั ผลจากการลงทุนในรายการที่ กล่าวไปในข้างต้นก็เริ่ มส่ งผลให้เห็ นผลการดําเนิ นงานในทิศทางที่ดีข้ ึน
ตามลําดับ
ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่ เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค
จํากัด ซึ่งจะประกอบธุรกิจนําเข้าและจําหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 40 เนื่ องจากบริ ษทั
ฯได้เล็งเห็ นช่องทางการทําธุ รกิ จเกี่ ยวกับการซื้ อขายหนังและเป็ นการลดข้อจํากัดในเรื่ องของเกรดหนังที่ จะนํามาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยบริ ษทั ร่ วมนี้ ได้ติดตั้งระบบเครื่ องจักรซึ่ งสามารถเดิ นหน้าการผลิตได้เต็มกําลังแล้วในปี 2560 ทาง
บริ ษทั ใหญ่ตอ้ งการให้บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การเพียงอย่างเดียว จึงได้ตดั สิ นใจขาย
หนังที่มีอยูใ่ นระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึงบริ ษทั ฯได้ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดค่าบริ การซึ่งจะเริ่ มใช้ในช่วงไตรมาส 4 ของปี
ที่ ผ่า นมา สํา หรั บปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม พ.ศ. 2561 บริ ษ ัทยัง มี ส่ วนแบ่ งกําไรในบริ ษ ัทร่ ว มเท่ า กับ 1 ล้า นบาท (31
ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ส่วนแบ่งขาดทุน 20 ล้านบาท)
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ดอกเบี้ยจากการทําทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นมีเงื่อนไข
ระยะเวลาการชําระหนี้จากสถาบันการเงินซึ่งเกิดจากการซื้อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ เงินกูย้ ืมระยะยาวและหนี้ สินจาก
สัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนี ยมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนี ยมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริ ษทั ฯมีตน้ ทุน
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากมูลค่าการสัง่ ซื้อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มขึ้น และอันเนื่องมาจากการขยายปรับเปลี่ยนใน
ส่วนของแผนกผลิต สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 36 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.
2560 : 23 ล้านบาท)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
บริ ษทั ฯ มี กาํ ไรสุ ทธิ สําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 12 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560:
ขาดทุนสุ ทธิ 103 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นอัตรากําไรสุ ทธิ ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 0.41 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 : ติดลบ
ร้อยละ 4.54 ) โดยเพิ่มขึ้นเท่ากับ 91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยสรุ ปแล้วปั จจัยที่ทาํ ให้ผลประกอบการปรับตัวเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมานั้น มาจากปั จจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ ยอดขายหนังสําเร็ จรู ปเพิ่มสู งขึ้น การฟอกหนังเต็มกําลังการ
ผลิต ยอดขายที่เพิ่มขึ้นของรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย และการรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรในบริ ษทั ร่ วมที่เพิ่มขึ้น
การวิเคราะห์ งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 2,819 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 2,067
ล้านบาท) โดยเป็ นการเพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 37 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น 449 ล้านบาท
สิ นค้าคงเหลือ 107 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 173 ล้านบาท โดยลูกหนี้ ที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการขยายธุรกรรมการค้าที่
มากขึ้น อย่างไรก็ตามหลังวันสิ้นงวดบริ ษทั สามารถตามเก็บเงินจากลูกหนี้ได้ ส่วนสิ นค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเตรี ยม
สิ นค้าเพื่อให้เพียงพอต่อการขยายธุ รกิ จกับทางคู่คา้ รวมทั้งการปรับปรุ งและเพิ่มเติมเครื่ องจักรเพื่อให้พร้อมรองรับการ
ขยายตัวดังกล่าว
หนี้ สินรวมของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เท่ากับ 1,734 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 992
ล้านบาท) โดยหนี้สินส่วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ คือ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่งเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสั้นมีเงื่อนไขระยะเวลา
การชําระหนี้ จากสถาบันการเงินเกิดจากการซื้ อวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศ จํานวน 1,200 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.
2560: 649 ล้านบาท) และเจ้าหนี้ การค้าและเจ้าหนี้ อื่น จํานวน 387 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2560: 250 ล้านบาท) โดย
ตามปกติเมื่อบริ ษทั ฯได้รับชําระหนี้ จากลูกหนี้ แล้ว ก็จะทําการเลือกชําระเจ้าหนี้ ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกําหนดเพื่อลด
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ภาระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนี้ สินเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นสาระสําคัญในงวดนี้ เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและการ
ลงทุนที่ มีการขยายตัวทั้งในด้านของสิ นทรั พย์ ทําให้หนี้ สินปรับตัวสู งขึ้นตามไปด้วย แต่ท้ งั นี้ อัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อ
สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯเพิ่มขึ้นจาก 0.48 เท่า เป็ น 0.62 เท่า
เมื่อพิจารณาสภาพคล่องทางการเงิน บริ ษทั ฯมีอตั ราส่วนสภาพคล่องลดลงจาก 1.55 เท่า ณ สิ้ นปี 2560 เป็ น 1.22 เท่า
ถึงแม้วา่ สภาพคล่องกระแสเงินสดของบริ ษทั ฯจะลดลง แต่ธุรกิจก็มีเงินสดหมุนเวียนจากการขายสิ นค้าที่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินจากลูกค้าได้ ทําให้มีเงินหมุนเวียนในกิจการไม่เกิดปั ญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิ น อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้มีแผน
สํารองโดยได้ทาํ สัญญาขอวงเงินสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินหลายแห่ งในรู ปวงเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ ืมระยะสั้นตลอด
2-3 ปี ที่ผา่ นมา เพื่อรองรับสภาพคล่องหากมีความจําต้องใช้จ่ายในขณะที่มีเงินสดไม่เพียงพอในขณะใดขณะหนึ่ง

อัตราส่ วนทางการเงินทีส่ ําคัญ

สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อัตรากําไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขาย

14.29%

6.18%

อัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม

0.41%

(4.54)%

อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์

0.42%

(4.99)%

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

1.10%

(9.06)%

อัตราส่วนสภาพคล่อง

1.22

1.55

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

1.60

0.92
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การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคล
ใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสําคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ”
∗

0

ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ
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แบบ 56 – 1 ประจําปี 2561
การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี พร้อมทั้งมอบอํานาจให้บุคคล
ใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรับรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื่นสําคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาระสําคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสําคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสําคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั ได้
แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของ
บริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่ มิ
ชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทํารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ
ของ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น กํากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ”
∗

0

ชื่อ

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ**

1. นายสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

2. นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ

ผูร้ ับมอบอํานาจ นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

กรรมการ
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แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

รายละเอียดเกีย่ วกับผู้บริหารและผู้มอี าํ นาจควบคุมของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ชื่อ-นามสกุล
อายุ สัดส่ วนการ
คุณวุฒิทางการศึกษา
(ปี )
ถือหุ น้ (%)
นายสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น*
46
4.901
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
กรรมการ/
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ประธานกรรมการ
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
(เข้าดํารงตําแหน่ง 3 มีนาคม 2543)
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง
การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หารระดับสู ง
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
รุ่ นที่ 12 สถาบันพระปกเกล้า
พี่นายภูวสิ ษฏ์ ,นายกิติชยั
น้องนายวิวฒั น์
- หลักสู ตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย
สําหรับนักบริ หารระดับสู ง รุ่ นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า
- อบรมหลักสู ตร “ผูป้ ระกอบการแห่งอนาคต” รุ่ นที่ 3
Future Entepreneurs Forum ( FEF)
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- 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) รุ่ น 43/2018
70

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั )
ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จํากัด
บริ ษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จํากัด
บริ ษทั ซงเม่า นันวูเว่น จํากัด
บริ ษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จํากัด
บริ ษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จํากัด
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จํากัด
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จํากัด
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนังไทย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อ-นามสกุล
นายภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น*
กรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
(เข้าดํารงตําแหน่ง 1 มีนาคม 2556)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกัน
น้องนายสุ วชั ชัย,นายวิวฒั น์
พี่นายกิติชยั

อายุ
(ปี )
45

สัดส่ วนการ
ถือหุ น้ (%)
4.51

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
MBA University of Nevada, Las Vegas
- ปริ ญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- Future Entrepreneurs Forum 2/2014
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ สมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการ บริ ษทั ไทย
Director Certifivation Program – 88/2007
Audit Committee Program 18/2007
FND 38/2007
Boardroom Success through Financing and
Investment (BFI) รุ่ นที่ 5/2018

71

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั
ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษท ยู อาร์ แฟมิลี่ จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั เดอะเลิฟมาร์คส จํากัด
บริ ษทั เอส เค เรี ยวแอสเสท จํากัด
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จํากัด
บริ ษทั แสงบรู พา รับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด
บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จํากัด
บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จํากัด
บริ ษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จํากัด
บริ ษทั มิราเคล จิวเวลรี่ จํากัด
บริ ษทั ยู อาร์ เซอร์วิสเซส จํากัด
บริ ษทั สมาร์ท เซ็น อินดัสเดรี ยล ดีไซน์ จํากัด
บริ ษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อสกุล
นายจีเซี ยง ไล่*
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2537

อายุ

สัดส่ วนการ
ถือหุ น้ (%)

70

1.57

- ปริ ญญาตรี , บริ หารกาจัดการ
Tamsui Institute of
Management Administration
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรม
การบริ ษทั ไทย
Director Certification Program – Class 50/2004

2522 – 2532 บริ ษทั เหรี ยญด้า จํากัด, ประเทศไต้หวัน
2512 - 2522 บริ ษทั ฟอร์โมซัน เคมิคลั ล์
ประเทศไต้หวัน

65

1.10

-

2532-2531 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการตลาด
บริ ษทั แพนโอเวอร์ซีส (ไทยแลนด์) จํากัด
2531 – 2519 ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื้ อ
ADI GROUP
(TAIWAN)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
-ไม่มีนายซื อลุ๋น กัว*
กรรมการ
ดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2537

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

คุณวุฒิทางการศึกษา

Diploma
Shu The Junior College of
Technology
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation
Program – Class 65/2007

-ไม่มี-
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั )

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อ – นามสกุล
นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น*
กรรมการ
(เข้าดํารงตําแหน่ง 25 เมษายน
2548)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
น้องนายสุ วชั ชัย, นายภูวสิ ษฏ์

อายุ
(ปี )
43

สัดส่ วน
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน้ (%)
- การจัดการมหาบัณฑิต ,สาขาการจัดการอุตสาหกรรม,
1.12
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
- ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- หลักสู ตรนักอุตสาหกรรมรุ่ นใหม่ Young – FTI
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program 64/2007
Director Certification Program – 187/2014
- หลักสู ตรประกาศนียบัตรชั้นสู ง สถาบันพระปกเกล้า
รุ่ นที่ 14 การบริ หารเศรษฐกิจสาธารณะสําหรับนักบริ หาร
ระหว่างศึกษาหลักสู ตร Brain รุ่ น 3
Business Revelation and Innovation Network
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั
ปัจจุบนั กรรมการ

บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
บริ ษทั แสงบรู พา รับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั จิงดง ซี เอส รับเบอร์ จํากัด
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จํากัด
บริ ษทั ซีเอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั อินทิเกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จํากัด
บริ ษทั เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.34 จํากัด

รองประธานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้า
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อ – นามสกุล
นายวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น

(เข้าดํารงตําแหน่ง 27 เมษายน
2560)

อายุ
(ปี )
48

สัดส่ วน
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน้ (%)
8.125
- ปริ ญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- ปริ ญญาตรี คณะรํฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- อนุปริ ญญา Martin College Business and Technology
Trainng, Australia
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
พี่นายสุ วชั ชัย,นายภูวสิ ษฏ์ และ
นายกิติชยั

Board Nomination & Compensation Program
(BNCP 4/2018)

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร
บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จํากัด
บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จํากัด
- ประธานกรรมการ
บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จํากัด
- ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จํากัด
- ประธานคณะกรรมการบริ หาร

DAP 59/2006

บริ ษทั จินดง ซี เอส รับเบอร์ จํากัด
- ประธานกรรมการ
บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ นตอนโดทาวน์ จํากัด
- กรรมการบริ หาร
บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จํากัด
บริ ษทั เจริ ญสิ น พัฒนา จํากัด
บริ ษทั แสงบรู พา รับเบอร์ จํากัด
74

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

บริ ษทั โรงงานฟอกหนังเจริ ญสิ น จํากัด
บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จํากัด
บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล(ประเทศไทย) จํากัด
บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จํากัด
บริ ษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จํากัด
บริ ษทั ซี เอส มิตซูฟูกุ ลิลาสโตเมอร์ จํากัด
บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จํากัด
บริ ษทั มิตรนิยม (แมนวูด) จํากัด
บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จํากัด
บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จํากัด
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จํากัด
บริ ษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จํากัด

75
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ชื่อ – นามสกุล
รศ.ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์

(เข้าดํารงตําแหน่ง 26 กันยายน
2559)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
-ไม่มี-

อายุ
(ปี )

สัดส่ วน
การถือหุน้ (%)

คุณวุฒิทางการศึกษา

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 AnglaisFrancais (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
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั
- 2553 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ

บริ ษทั ซี ออยล์ จํากัด (มหาชน)
- 2557 – ปัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ
บริ ษทั ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
- 2539 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั ลีฟวิ่ง เฮดควอเตอร์ จํากัด
- 2536 – ปัจจุบนั
อาจารย์คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สาขาวิชาการบริ หารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และ
การขนส่ ง
- 2559 – ปัจจุบนั กรรมการ
บริ ษทั โกลบอล ออลไซท์ จํากัด

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อ – นามสกุล
นายสุ พพัต อ่องแสงคุณ
(เข้าดํารงตําแหน่ง 12 ตุลาคม
2559)

อายุ
(ปี )
58

สัดส่ วน
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน้ (%)
ปริ ญญาโท Master of Business Administration (Finance)
สถาบัน Westcoast University U.S.A.
ปริ ญญาตรี Bachelor of Science (Business Administration)
สถาบัน Pepperdine University U.S.A
Director Certification Program – 234/2017
วิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร ปี 2555

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
-ไม่มี-
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั

- กงสุล (ฝ่ ายการพาณิ ชย์) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง
ผูอ้ าํ นวยการระดับสูง กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
-รองอธิบดี กรมส่งเสริ มการค้าระหว่างประเทศ
- ที่ปรึ กษาการพาณิ ชย์ กระทรวงพาณิ ชย์
-ผูต้ รวจราชการ กระทรวงพาณิ ชย์

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ชื่อ – นามสกุล
ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ
(เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่
18 มกราคม 2554)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกัน
-ไม่มี-

อายุ
(ปี )
49

สัดส่ วน
คุณวุฒิทางการศึกษา
การถือหุน้ (%)
- ปริ ญญาเอก สาขาบัญชี หลักสู ตรนานาชาติ
- ปริ ญญาโท สาขาบัญชี
- ปริ ญาตรี สาขาบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาติ
- ประกาศนียบัตรหลักสู ตรพัฒนากรรมการ
สมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย

Director Accreditation Program (DAP) รุ่ นที่ BJC/2004
Director Certification Program (DCP) รุ่ นที่ 88/2007
Audit Committee Program (ACP) รุ่ นที่ 18/2007หลักสูตร
Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่ นที่ 03/2008
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) รุ่ นที่
15/2012
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS)
รุ่ นที่ 03/201
Chartered Director Class (CDC) รุ่ นที่ 08/2014หลักสูตร
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI)
รุ่ นที่ 5/2018

*กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อรับรองบริ ษทั
78

ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปั จจุบนั

ปี 2561 – ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
ปี 2560 – ปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริ ษทั บางปะกง
เทอร์มินอล จํากัด (มหาชน)
ปี 2558 – ปี 2560 ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จํากัด
ปี 2556 – ปี 2558 อาจารย์ประจํา สาขาบัญชี

คณะบริ หารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปี 2552 – ปัจจุบนั อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาบัญชี
คณะพาณิ ชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

รายละเอียดเลขานุการบริษทั
ชื่อ – นามสกุล
นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั

(เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2560)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กัน
-ไม่มี-

อายุ
(ปี )
56

สัดส่วน
การถือหุน้ (%)
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
- อนุปริ ญญา สาขาบัญชี
วิทยาลัยพณิ ชยการบางนา
- หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับ
ชอบต่อสังคม / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- Assist your BOD in leading through disruptions with CG
Perspective 2018
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd
- การอบรมกระดาษทําการเพื่อมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน่
สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย 2018
-

ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริ ม
สถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Anti-CorupationThe Practical Guide ACPG 45/2018
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั
2560 – ปั จุบนั เลขานุการบริ ษทั
2532 - 2559 ผูจ้ ดั การแผนกการเงิน
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั
ผูช้ ่วยเลขานุการบริ ษทั

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

รายละเอียดข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน
ชื่อ – นามสกุล
นายสิ งห์ วงศ์รุจิไพโรจน์

อายุ
(ปี )
62

สัดส่วน
การถือหุน้ (%)
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิ ต

(เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่
วันที่ 1 ตุลาคม 2551 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กัน
-ไม่มี-
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั
2551 – ปั จจุบนั ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

แบบ 56 - 1 ประจําปี 2561

ผู้ที่ได้ รับมอบหมายให้ รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
ชื่อ – นามสกุล
นายวิเชษฐ์ นิ่มสุข

อายุ
(ปี )
48

สัดส่วน
การถือหุน้ (%)
-

คุณวุฒิทางการศึกษา
ปริ ญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

(เข้าดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่
วันที่ 1 มีนาคม 2560 )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่าง
กัน
-ไม่มี-
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ประสบการณ์การทํางาน
(รวมทั้งตําแหน่ง หน้าที่การงานอื่นในปัจจุบนั
2547 – 2560 รองผูจ้ ดั การแผนกบัญชี
2561 – ปั จจุบนั ผูจ้ ดั การแผนกบัญชี

82

แบบ 56 – 1 ประจําปี 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลการดํารงตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุม
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ร่ วม จํานวน 1 บริ ษทั ดังนี้
รายชื่อ

บริ ษทั

บริ ษทั ร่ วม

นายกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น

/, //

/, //

นายภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น

/, //

/, //

หมายเหตุบริ ษทั ร่ วม หมายถึง บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอรค์ จํากัด (ILN)
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้
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แบบ 56 – 1 ประจําปี 2561
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ชื่อ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
46 ปี
ปริ ญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
หลักสูตรการอบรม โครงการ"พัฒนาผูบ้ ริ หาร Mini MBA" รุ่ นที่ 1 ศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ
คณะบริ หารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
Business Analysis Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Strategic CFO ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Assist your BOD in leading through disruptions with CG Perspective
Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit Co.,Ltd
ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนากรรมการ สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย
Anti-CorupationThe Practical Guide ACPG 45/2018

ประสบการณ์ทาํ งาน

2553 – 2559
2545 – 2552
2539 – 2544

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Back Office
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จํากัด
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี-การเงิน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
หัวหน้าสํานักกรรมการผูจ้ ดั การ.
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จํากัด
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รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมินราคาทรัพย์ สิน
-ไม่ ม-ี
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ
จํานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. รศ. ดร.รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ
กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
ได้ปฏิบตั ิภารกิจตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามข้อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ
โดยมีขอ้ สรุ ปดังต่อไปนี้
1.
การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจําปี ก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริ ษทั ฯ พิจารณาอนุมตั ิ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสําคัญกับการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่เป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
2.

ทบทวนความเพียงพอและความเหมาะสมกระบวนการควบคุมภายใน โดยมีความเห็นว่าระบบการควบคุม
ภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อการดําเนิ นธุ รกิ จ ทั้งนี้ บริ ษทั มีการจัดทําแผนตรวจสอบ
ระบบควบคุมภายในและสอบทานรายงานผลการปฏิบตั ิงานตรวจสอบรายไตรมาส

3.

ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ เพือพิจารณาปรับปรุ งและแก้ไขเกี่ยวกับคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ
อํานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิกบั หลักการกํากับ
กิจการที่ดี และข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.

ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริ ยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ ขอ้ มูล นโยบายการ
ต่อต้านคอร์ รัปชัน่ นโยบายการให้ความคุม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการสอบสวนเรื่ อง

ร้องเรี ยน เพื่อให้

สอดคล้อ งกับ การปฏิ บัติ ง าน และข้อ กํา หนดของตลาดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และ สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5.

จัดให้มีการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบตั ิหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และมีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับ

6.

แนวทางปฏิบตั ิที่ดี
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
กําหนดเพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ น
ประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทาํ กับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
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7. คณะกรรมการตรวจสอบได้กาํ กับดูแลให้การดําเนินธุรกิจเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์หรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั สําหรับปี 2562 นี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั ให้แต่งตั้ง นายเชิดสกุล อ้นมงคล
ผูส้ อบบัญชีหมายเลข 7195 และหรื อ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชี หมายเลข 4387 และหรื อ
นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ จากบริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จํากัด สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจําปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยมีค่าตอบแทน 1,740,000 บาท เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
โดยการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีข้ ึนอยูก่ บั การอนุมตั ิของผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี
2562 นี้

รศ. ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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