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ส่ วนที่ 1
กำรประกอบธุรกิจ

1.นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 บริ ษทั ซี .พี.แอล.กรุ๊ พ จากัด ได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งบริ ษทั ด้วยทุนจดทะเบียน 180
ล้านบาท โดยบุคคลในตระกูลวงษ์เจริ ญสิ น Pan Oversea Corporation และ Lien Dah Ltd. มีวตั ถุประสงค์เพื่อประกอบธุ รกิ จ
โรงงานฟอกหนังครบวงจร คือเริ่ มตั้งแต่นาหนังวัวดิบหมักเกลือ นามาฟอก ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ตอ้ งอาศัยทักษะความชานาญ
และประสบการณ์ เพื่อให้ได้หนังฟอกสาเร็ จรู ปที่ มีคุณภาพสู ง ซึ่ งเป็ นวัตถุดิบที่สาคัญในการผลิตรองเท้าหนัง กระเป๋ าหนัง และ
ผลิตภัณฑ์เครื่ องหนังทุกประเภท ที่ใช้หนังแท้เป็ นส่วนประกอบ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2537 บริ ษทั ฯ ได้รับอนุมตั ิให้เข้าเป็ น
บริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2537 ได้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
โดยเปลี่ยนชื่อเป็ น “บริ ษทั ซี.พี.แอล.กรุ๊ พ จากัด (มหาชน)” และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 264 ล้านบาท ในปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขชื่อ
บริ ษทั เป็ น “บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)”
ในปี พ.ศ. 2544 บริ ษทั ฯ ได้ขยายการทาธุรกิจโดยได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรในประเทศจีน 3 ฝ่ าย คือ ธุรกิจโรงงานฟอก
หนัง และ โรงงานผลิตรองเท้า ในประเทศจีน เปิ ดโรงงานฟอกหนังที่เมืองกวางโจว ประเทศจีน คือ บริ ษทั ซี พีแอล อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด เพื่อรองรับคาสัง่ ซื้อของลูกค้าในประเทศจีน แต่เนื่ องจากประสบปั ญหาด้านการบริ หารจัดการและกฏหมายท้องถิ่น ทา
ให้ไม่สามารถดาเนินกิจการได้ ปั จจุบนั ได้มีการขายธุรกิจให้กบั ทางผูซ้ ้ือกิจการรายใหม่ในประเทศจีน
ในปี พ.ศ. 2558 บริ ษทั ฯ ร่ วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
ซึ่งจะดาเนินธุรกิจในการประกอบธุรกิจเพื่อนาเข้าและจาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ฯถือหุ ้นในสัดส่ วนร้อยละ 40 ของ
ทุนจดทะเบียน เนื่ องจากบริ ษทั ฯได้เล็งเห็นช่องทางการทาธุรกิจเกี่ยวกับการซื้ อขายหนังและเป็ นการลดข้อจากัดในเรื่ องของเกรด
หนังที่ จะนามาใช้ในกระบวนการผลิต ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้มีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบทางธุรกิจโดยเน้นหนักไปที่การให้บริ การที่
เกี่ยวกับการจัดการหนังฟอกสาเร็ จรู ป
ในปี 2560 บริ ษทั ฯ ได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง เข้ากับธุรกิจของบริ ษทั ฯ เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริ ษทั ภายใต้กระบวนการรับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโก
ลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด หลังจากนั้นทางบริ ษทั ฯได้มีการปรับโครงสร้างภายในโดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้ 1. กลุ่ม
ธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป 2. กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนัง 3. กลุ่มธุรกิจรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
1.1 วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ งในวงการฟอกหนังชั้นนา รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยของโลก ด้วยศักยภาพ
การบริ หารและกระบวนการผลิ ตที่ มีคุณภาพ, การจัดส่ งสิ นค้าตรงต่อเวลา,สร้ างมิ ตรภาพและความไว้ใจให้กับลูกค้าและให้
ความสาคัญกับสิ่ งแวดล้อม โดยมีวสิ ยั ทัศน์ ดังนี้
ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ ำงยัง่ ยืน
วิถีชีวติ ด้ ำนแฟชั่นและควำมปลอดภัย คุณภำพทีค่ ดั สรรมำเพื่อคุณ” หรื อ
”Innovative Solutions to your Sustainable Growth
Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety Products”
พันธกิจ
 พัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมฟอกหนัง รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย เพื่อก้าวไปสู่ความเป็ นผูน้ าในภูมิภาคเอเชีย
 สร้างความหลากหลายและกระจายการลงทุนไปในธุรกิจที่ช่วยสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
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 จัดสรรผลิตภัณฑ์และบริ การที่มีคุณภาพและมีความหลากหลาย โดยเน้นการรักษาพันธสัญญา การมีความน่าเชื่อถือ
และความยืดหยุน่ ต่อลูกค้า
 ดาเนินธุรกิจอย่างมีจริ ยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
 สร้างคุณค่าอย่างยัง่ ยืนให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ พนักงาน ชุมชน และดารงตนเป็ นพลเมืองที่ดีของทุก
ประเทศที่เราดาเนินธุรกิจ
วัตถุประสงค์ และเป้ำหมำย
สาหรั บการดาเนิ นธุ ร กิ จในปี 2562-2564 บริ ษ ัทฯได้ติดตามสถานการณ์ แ ละแนวโน้มเศรษฐกิ จในประเทศไทยและ
เศรษฐกิจโลกอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาวิเคราะห์สถานการณ์การใช้หนัง รองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดซื้ อและปริ มาณ
สารอง ด้านการผลิตและคุณภาพ และด้านการขาย และมีการกาหนดเป้ าหมาย ดังนี้
 ด้านการจัดซื้ อและปริ มาณสารอง: บริ ษทั ฯมี เป้ าหมายในการรั กษาระดับปริ มาณหนังกึ่ งสาเร็ จรู ปในปริ มาณต่ า
เนื่ องจากปั จจุบนั บริ ษทั ฯสามารถซื้ อหนังผ่านทางบริ ษทั ร่ วม ทาให้ระยะเวลาลดลง รวมถึงบริ ษทั ฯสามารถจัดหา
ลักษณะหนังได้ตรงกับความของลูกค้าได้ดว้ ย แต่อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯยังคงวางแผนในการซื้ อหนังกึ่งสาเร็ จรู ปจาก
ทางต่างประเทศบางส่ วน เพื่อไม่ให้เป็ นการผูกขาดกับคู่คา้ เพียงรายเดียว ส่ วนของรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย
บริ ษทั ฯได้มีการกาหนดสิ นค้าคงเหลือขั้นต่าเพื่อจะใช้เป็ นตัวกาหนดการสัง่ ซื้อของ
 ด้านการผลิตและคุณภาพ: จากแผนการดาเนินงานของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั โดยเน้นในเรื่ องระดับการผลิตและกลยุทธ์
เพื่อการเติบโตในอนาคต ทาให้บริ ษทั ฯมีกาลังการผลิตปั จจุบนั 25 ล้านตารางฟุต อย่างไรก็ตามในสภาวะเศรษฐกิ จ
และตลาดในปั จจุบนั บริ ษทั ฯคาดว่าจะมีการผลิตจริ งที่ประมาณ 20-22 ล้านตารางฟุต ทั้งนี้ ในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั
ฯได้มีการปรับปรุ งระบบการดาเนินงานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ซึ่ งรวมถึงการปรับปรุ งเครื่ องจักรในจุดต่างๆ
อันจะนามาซึ่ งการเติบโตอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คงขององค์กร ส่ วนของรองเท้านิ รภัยได้มีการคาดการณ์ว่าจะสามารถ
ผลิตได้ในระดับ 600,000 – 800,000 คู่ต่อปี ด้วยโอกาสทางการตลาดที่เติบโตอย่างมากในภูมิภาคอาเซี ยน ซึ่ งจะเป็ น
อีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจหลักของโลก จากการขยายฐานลูกค้าไปยังต่างประเทศ ทางบริ ษทั ฯคาดหวังว่าจะทา
ให้การขายอุปกรณ์นิรภัยต่างๆนั้นจะได้อานิสงสจากการขยายตลาดในครั้งนี้ดว้ ย
 ด้านการขาย: บริ ษทั ฯ มีเป้ าหมายที่จะขยายตลาดในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าจากประเทศจีนที่มี
ปริ มาณการใช้หนังมาก อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ยังคงเน้นกลุ่มลูกค้า Brand ในส่วนของราคาขายนั้นได้มีการปรับลดลง
อย่างต่อเนื่ องซึ่ งสอดคล้องกับต้นทุนวัตถุดิบ โดยทางบริ ษทั ฯ สามารถต่อรองราคากับทางคู่คา้ เพื่อปรับราคาขายให้
สอดคล้องกับสภาวะราคาหนังดิ บในตลาดโลกได้ ในด้านรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัยต่างๆ ทางบริ ษทั ฯได้มี
แผนการณ์ที่จะมุ่งเติบโตในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่ งบริ ษทั ฯมุ่งหวังที่จะเป็ นผูน้ าอันดับหนึ่ งในตลาดกลุ่มประเทศ
CLMV ภายใน 5 ปี และอยูใ่ นอันดับ Top 5 ของอาเซียน
กลยุทธ์ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว บริ ษทั ฯ มีแผนการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ ดังนี้
 เพิ่มปริ มาณแหล่งจัดหาหนังกึ่ งสาเร็ จรู ปและขั้นตอนในการคัดกรองหนัง เพื่อที่ จะได้หนังที่ มีคุณภาพตามความ
ต้องการตรงตามคาสัง่ ซื้อของลูกค้า
 กลยุทธ์การเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยัง่ ยืน ได้แก่ การสร้างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และการบริ หารผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยทุกด้านอย่างสมดุล การดาเนิ นงานอย่างเป็ นมิตรต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม บรรษัทภิบาล และการขยายการ
ลงทุน โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจที่มีความสาคัญในเชิงกลยุทธ์
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 การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ลดต้นทุน เพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
เนื่ องจากความสามารถขององค์กรเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการนาแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ไปสู่ การดาเนิ นการได้
อย่างมีประสิ ทธิภาพ โดยเร่ งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่าง ๆ ดังนี้
o ด้านการจัดหาเงิ นทุ นและการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ น บริ ษ ัทฯ ได้วางแผนการจัด หาเงิ นทุ นให้
สอดคล้องกับแผนการลงทุน โดยคานึ งถึงการบริ หารการจัดหาเงิ นและการลงทุนให้สัดส่ วนทางการเงิ น
ต่างๆ เช่ น หนี้ สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ที่ เหมาะสม เพื่อที่ จะรั กษาอันดับความน่ าเชื่ อถื อให้อยู่ในระดับ
เดียวกับสู ง และบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินทั้งทางด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่อง
ของบริ ษทั ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการบริ หารเงินและบัญชีเพื่อก้าวไปสู่ระดับโลก
o การเร่ งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจยั พัฒนาขององค์กรให้สอดคล้องกับ
แผนการเติบโตของบริ ษทั ฯ โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี เพื่อรองรับงาน
สาคัญที่ มีผลกระทบต่อเป้ าหมายการเจริ ญเติบโตตามแผนกลยุทธ์ และ ส่ วนงานวิจยั และพัฒนาเพื่อเป็ น
แหล่ ง ในการค้น คว้า วิจัย ขององค์ก ร รวมถึ ง การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ Enterprise
Resource Planning (ERP) เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ ว
o ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์ กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจที่
จะมีการลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศ เช่น การจัดโครงสร้างและ
o โมเดลสาหรับการดาเนินธุรกิจในต่างประเทศ
o ด้านบริ หารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองค์กรให้มีขีดความสามารถที่แข่งขันได้ในระดับสากล
โดยการเตรี ยมจัดหาบุคลากรให้เพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูน้ า รวมไปถึงการ
รักษาบุคลากรให้ปฏิบตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่ องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร
การกาหนดโครงสร้างและรู ปแบบการทางานขององค์กรให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับการเติบโต
ของธุรกิจและเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร
ให้ มี ค วามสอดคล้อ งกับ ค่ า นิ ย ม ซึ่ งถื อ เป็ นรากฐานที่ ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาและเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
o ด้านการบริ หารการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน โดยตระหนักถึง บทบาทขององค์กรต่อการตอบแทนต่อสังคม ชุมชน
และสิ่ งแวดล้อม ผ่านความรับผิดชอบต่อสังคมและคุณภาพชีวติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน และ
ความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม และเป็ นองค์กรที่คานึ งถึงผลกระทบทางสิ่ งแวดล้อม
ด้านการใช้น้ า การปล่อยของเสี ย และมลภาวะสู่ อากาศ ดิน ซึ่ งได้รับการยอมรับและปกป้ องจากทางสังคม
ในทุกๆ พื้นที่ปฏิบตั ิการ โดยใช้มาตรวัดผลการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนขององค์กรในระดับสากล
1.2 กำรเปลีย่ นแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญ
1. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุมตั ิให้เสนอต่อที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2563 พิจารณาการอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผล เนื่ องจากบริ ษทั ฯขาดทุนใน
ปี ที่ผา่ นมา
2. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิ จการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป เป็ นกลุ่มธุ รกิ จที่ตอ้ งพบกับช่วงที่ ยากลาบาก เนื่ องจาก
สภาวะเศรษฐกิจโลก อัตราแลกเปลี่ยน และภาพรวมของอุตสาหกรรม ทาให้ปริ มาณการใช้หนังในตลาดโลกลดลง
ประกอบกับราคาหนังดิบในตลาดโลกอยูใ่ นระดับต่าทาให้ส่งผลกระทบต่อราคาขายในปั จจุบนั
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3. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจรองเท้านิ รภัยและอุปกรณ์นิรภัย เป็ นกลุ่มธุรกิจที่สามารถทาผลงานได้ดีที่สุด แต่อย่างไรทาง
บริ ษทั ฯยังคงคาดหวังว่าธุรกิจผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ปจะสามารถผ่านพ้นวิกฤตจากการที่ตลาดโลกซบเซา
และราคาหนังที่อยูใ่ นระดับต่าตลอดทั้งปี ไปได้ในระยะเวลาอันใกล้
4. ในปี 2562 กลุ่มธุรกิจการให้บริ การฟอกหนังเป็ นช่วงที่ยากลาบากเช่นเดียวกัน เนื่ องจากลูกค้าลดปริ มาณการสัง่ ซื้ อ
หนัง ทาให้ปริ มาณหนังที่รับจ้างฟอกลดลงอย่างมีนยั สาคัญ แต่อย่างไรก็ตามปั จจุบนั ผูบ้ ริ หารได้มีการติดต่อลูกค้า
เจ้าใหม่ซ่ ึ งอยูใ่ นช่วงการเจรจาต่อรองราคา โดยในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษทั ฯได้มีการปรับกาลังการรับจ้างฟอกมา
เป็ นการทาหนังเพื่อใช้ในระบบของกลุ่มธุรกิจการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ปแทน
1.3 โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ของบริ ษทั ฯ แบ่งเป็ น กลุ่มเจริ ญสิ น และกลุ่มตระกูลเฉิ น ในสัดส่วนร้อยละ 73.43 และ ร้อยละ 15.24
ตามลาดับ (ข้อมูลจาก บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ปทท) จากัด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียน 31 ธันวาคม 2562 ) โดยโครงสร้างการถือ
หุน้ ของบริ ษทั ฯเป็ นดังนี้

บริษัท ซีพีแอล กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน)

บริษัทอินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จำกัด

ลำดับ
1.

สัดส่ วน

ชื่ อบริษัท

ควำมสัมพันธ์

กำรร่ วมทุน

บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ค จากัด

40%

บริ ษทั ร่ วม

1.4 ควำมสัมพันธ์ กบั กลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ในปี 2562 บริ ษทั ฯ มี รายการธุ รกิ จที่ สาคัญกับกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไข
ทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงร่ วมกันระหว่างบริ ษทั ฯ กับกิ จการเหล่านั้นซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ ทางบริ ษทั ฯได้ปฏิ บตั ิตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างเคร่ งครัดเพื่อความชัดเจนและโปร่ งใสด้วยโดยบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ธุรกิจ
ฟอกหนังของบริ ษทั ฯเป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของกลุ่มเจริ ญสิ น ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่มีการลงทุนตลอดห่ วงลูกโซ่ต้ งั แต่ตน้
น้ าจนปลายน้ า ซึ่งประกอบด้วยธุรกิจที่ดาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริ ษทั ในกลุ่มเจริ ญสิ นรายการสาคัญในปี 2562 ได้แก่ บริ ษทั
ฯมีการจัดหาวัตถุดิบให้แก่บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน คือบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด และบริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จากัด
ซึ่งมีเงื่อนไขและราคาที่ยตุ ิธรรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ส่ วนในเรื่ อง
ของการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตกับทางบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันเ เช่น บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด และ
บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี้ จากัด
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ลำดับ
บุคคล/นิตบิ ุคคลทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ควำมสัมพันธ์
ลักษณะธุรกิจ
1. บริ ษทั อิ นทิ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ ตเวอร์ ค บริ ษทั ร่ วมของกิ จการ โดยการถื อ ผูน้ าเข้าและจัดดูแลจัดการหนัง
จากัด
หุ ้นทางตรง ร้ อยละ 40.00 และมี วั ว ดิ บ แ ละ ห นั ง วั ว ฟอ กกึ่ ง
กรรมการของบริ ษทั เป็ นกรรมการ สาเร็ จรู ป
และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
2. บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี้ จากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผูจ้ ัด จ าหน่ า ยเคมี ภัณฑ์เ พื่ อ ใช้
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ในการอุสาหกรรม
3. บริ ษัท แอ็ พ พลาย ดี บี อิ น ดัส เตรี ยล มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของ ผู ้ ผ ลิ ตและจั ด จ าหน่ ายกาว
จากัด
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
ซิ ลิ โ คน อเนกประสงค์ ใช้ใ น
งานยึดพื้นผิว
4. บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จากัด
มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของ ผู ้ ผ ลิ ต แ ล ะ น าเ ข้ า -ส่ ง อ อ ก
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
ผลิ ต ภัณฑ์จ ากหนัง สั ต ว์ หนัง
เ ที ย ม แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ จ า ก
ยางพารา
5. บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จากัด
มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผูผ้ ลิ ตและจัดจ าหน่ ายรองเท้า
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
แฟชัน่
6. บริ ษทั ไทย ไวริ่ ง ซิสเต็ม จากัด
มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผูผ้ ลิตลวด เคเบิล และของที่ทา
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
จากลวด
7. บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผู ้ผ ลิ ต และจัด จ าหน่ า ยเส้ น ใย
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
สังเคราะห์และผ้านันวูเว่น
8. บริ ษทั จินดง ซีเอส รับเบอร์ จากัด
มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผูผ้ ลิ ต และจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ยาง
9. บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จากัด มี ก ร ร ม ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต น า เ ข้ า -ส่ ง อ อ ก
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
ผลิตภัณฑ์ยาง
10. บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จากัด
ผูซ้ ้ือและขายอสังหาริ มทรัพย์
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
11. บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
ผูใ้ ห้เช่าและดาเนิ นการเกี่ยวกับ
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
12. บริ ษทั เจริ ญสิ นธานี จากัด
ผูซ้ ้ือและขายอสังหาริ มทรัพย์
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
13. บริ ษทั เจริ ญสิ น คอนโดทาวน์ จากัด
ผูใ้ ห้เช่าและดาเนิ นการเกี่ยวกับ
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
อสังหาริ มทรัพย์
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
14. บริ ษทั วี ที บราเดอร์ จากัด
ผูผ้ ลิ ต ผลิ ต ภัณฑ์คอนกรี ตเพื่ อ
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
ใช้ในการก่อสร้าง
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
15. บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
ผูจ้ ดั จาหน่าย บริ การ ติดตั้ง
มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
ดูแล ซ่อมแซม
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
เครื่ องปรับอากาศ
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บริ ษทั อุตสาหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น มีกรรมการของบริ ษทั เป็ น
ผูข้ ายส่ งและผลิ ต ใยเที ยมและ
จากัด
ใยสังเคราะห์
กรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หาร
บริ ษัท สมาร์ ท เซนส์ อิ น ดั ส เตรี ยล มีกรรมการ และ/หรื อผูบ้ ริ หารของ ผูใ้ ห้บริ การออกแบบทางอิเล็ก
ดีไซน์ จากัด
โทรนิคส์
บริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุน้
คุณภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมการและผูถ้ ือหุน้
คุณณัฐจักร วงษ์เจริ ญสิ น
เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริ ษทั และเป็ น
กรรมการ,ถือหุน้ ในบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้อง
คุณธวัชชัย วงษ์เจริ ญสิ น
สัญญาจ้างที่ปรึ กษา
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรม
กรรมการบริ ษทั
คุณจีเซียง ไล่
สัญญาจ้างที่ปรึ กษา
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรม
กรรมการบริ ษทั
คุณอาทิตย์ เชิญปรี ชา
สัญญาจ้างที่ปรึ กษา
เป็ นผูถ้ ือหุน้ และอดีตกรรม
กรรมการบริ ษทั

2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ดาเนิ นธุรกิจ เป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป โดยกระบวนการผลิต
เริ่ มต้นจากการคัดสรรและนาเข้าหนังวัวหมักเกลือที่มีคุณภาพ ซึ่ งส่ วนใหญ่นาเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริ กาเป็ นหลัก และมีการ
นาเข้าสารเคมีที่ใช้สาหรับฟอกหนังที่ได้มาตรฐานจากประเทศในแถบทวีปยุโรป และประเทศสหรัฐ อเมริ กา หนังดิบ(หนังวัวหมัก
เกลื อ) และสารเคมี จึ งถื อ เป็ นวัต ถุดิบหลักในการดาเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯ บริ ษทั ฯ มี บุค ลากรที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านการฟอกหนัง โดยกระบวนการเริ่ มต้นจากการฟอกหนัง ย้อมหนัง และตบแต่งหนัง รวมถึงการนาเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเครื่ องจักรและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงมาเป็ นส่ วนช่วยในการทางานทาให้กระบวนการผลิตของบริ ษทั มีศกั ยภาพ ทาให้
ได้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็ นที่ยอมรับของลูกค้า สิ นค้าของบริ ษทั ฯร้อยละ 90 ขายให้กบั โรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น
Adidas, Timberland, Marks & Spencer, Lacoste, และอื่นๆ ซึ่ งเป็ นแบรนด์รองเท้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสู ง โดยที่กาลังการ
ผลิตสูงสุดของบริ ษทั ฯในปั จจุบนั อยูท่ ี่ 2,500,000 ตารางฟุต ต่อเดือน
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้ขยายธุ รกิ จไปยังการรับจ้างฟอกหนังวัว โดยได้เล็งเห็ นว่าตลาดฟอกหนังในประเทศไทยกาลังเป็ น
กระแสที่มาแรง ทาให้บริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต และมีการปรับวางเครื่ องจักรใหม่ โดยเครื่ องจักรใหม่
นี้ สามารถเดินหน้าทาการผลิตได้มากกว่ากาลังผลิตปั จจุบนั ถึง 2 เท่า ในส่ วนของการฟอกหนังหมูก็เช่นกัน ได้มีการสร้างโรงงาน
ใหม่ซ่ ึงอยูใ่ กล้กบั โรงงานปั จจุบนั เพื่อทาการฟอกหนังหมูเต็มกาลัง โดยปั จจุบนั สามารถดาเนินการผลิตได้เต็มกาลัง
นอกจากนั้นบริ ษทั ฯได้รับโอนกิจการทั้งหมดของบริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด รวมทั้งการเข้าลงนามในสัญญา
ที่เกี่ยวข้อง บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด เป็ นบริ ษทั ในเครื อกลุ่มเจริ ญสิ น (ผูน้ าธุรกิจอุตสาหกรรมฟอกหนัง) ได้ขยาย
เครื อข่ายเข้าสู่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิ รภัยในนามของ “บริ ษทั รองเท้าเซฟตี้ จากัด” เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2526 ด้วยทุนจด
ทะเบียน 10 ล้านบาท ต่อมาธุรกิจมีผลตอบรับการเติบโตอย่างรวดเร็ วจึงได้เพิ่มกาลังการผลิต ด้วยทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็ น 80 ล้าน
บาทเมื่ อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ในปี พ.ศ. 2549 ได้ขยายสายการผลิตเข้าสู่ หมวกนิ รภัย ภายใต้แบรนด์ แพงโกลิน โดยได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมอก.368-2538 ด้วยความมุ่งมัน่ ในการทางานที่ มีประสบการณ์อนั ยาวนานของที มบริ หารและ
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ ายประกอบกับแรงสนับสนุนจากลูกค้าในอุตสาหกรรมภาคต่างๆจึงทาให้บริ ษทั เติบโต อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน จนเมื่อ
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วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 ได้ขยายกิจการโดยจัดตั้ง “ บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด ” ด้วยทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท
เพื่อก้าวสู่การเป็ น“ ผูผ้ ลิตและจาหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้ อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลครบวงจรตามมาตรฐานสากล ผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัย
เสริ ม หัวเหล็ก แบรนด์เ ป็ นบริ ษ ัทแรกในประเทศไทยที่ ไ ด้รั บการรั บรองมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ อุต สาหกรรม มอก. 523-2538,
มาตรฐานระบบบริ หารคุณภาพ ISO 9001: 2008 จากองค์กรชั้นนา Bureau Veritasและเป็ นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ซึ่ ง
แสดงให้เห็นถึงการยอมรับในคุณภาพผลิตภัณฑ์แบรนด์อีกทั้งยังเป็ นผูน้ าตลาดในการผลิตและจัดจาหน่าย นอกจากนี้ แพงโกลินจะ
เป็ นผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยแล้ว แพงโกลินยังได้รับความเชื่อมัน่ ให้เป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับ
โลกเช่น Sundstrom , Singing Rock , 3M ปั จจุบนั แพงโกลินได้จาหน่ายให้กบั กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆและรัฐวิสาหกิจทัว่
ประเทศอีกทั้งบริ ษทั ยังมีตวั แทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการในภูมิภาคอินโดจีนรวมทั้งส่ งออกสิ นค้าไปหลายประเทศทัว่ โลก
การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) เป็ นการดาเนินธุรกิจให้ความใส่ใจในเรื่ องคุณภาพสิ นค้าและการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็ นหน่วยสนับสนุนให้องค์กรเติบโตอย่างยัง่ ยืน และได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันที่มีชื่อเสี ยงทางด้าน
ระบบการจัดการคุณภาพ การจัดการสิ่ งแวดล้อมอาทิเช่น การรับรองจาก URS ในมาตรฐาน ISO9001:2008, ISO: TS16949: 2009,
ISO14001:2004 และยังได้รับการรับรองจากสถาบันระดับโลกเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมระดับเหรี ยญเงิน จาก BLC รวมถึงการ
รับรองด้านการวิจยั และพัฒนา การคัดเกรดหนัง จาก สถาบัน SATRA โดยมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นเป็ นระบบที่ ทางบริ ษทั ฯและ
ผูบ้ ริ หารมุ่งมัน่ และพัฒนาและดาเนิ นการมาอย่างต่อเนื่ องทุกปี และจะรักษาและพัฒนาระบบให้ดีย่งิ ขึ้นไป เพื่อเป็ นมาตรฐานการ
ดาเนินงานต่อไปในอนาคต
โครงสร้างรายได้ยอ้ นหลัง 3 ปี ของบริ ษทั ฯสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
โครงสร้ ำงรำยได้
ปี 2561
%
ปี 2560
%
ปี 2559
%
ประเภทรำยได้
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
ล้ ำนบำท
(ปรับปรุง)
รายได้จากการขายและบริ การ
2,897.55
99.27
2,275.80
96.59
2,342.07 97.69
รายได้อื่น ๆ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
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 ฯคือรายได้จากการจาหน่ายหนังฟอกสาเร็ จรู ป โดยตลาดส่งออกที่สาคัญได้แก่ ประเทศจีน, ประเทศ
เวียดนาม, ประเทศอินโดนี เซี ย และประเทศอินเดีย กัมพูชา และบังคลาเทศ เป็ นต้น นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังมีรายได้ในประเทศจาก
การขายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยมีส่วนแบ่งตลาดเป็ นอันดับต้นๆของประเทศ อย่างไรก็ตามการที่บริ ษทั ฯมีช่องทางการ
ขายได้ต่างประเทศเป็ นทุนเดิมอยู่แล้วนั้น ในอนาคตอันใกล้ทางผูบ้ ริ หารคาดหมายว่าจะสามารถส่ งผลิตภัณฑ์รองเท้านิ รภัยและ
อุปกรณ์นิรภัยไปแข่งขันกับประเทศใกล้เคียงได้
2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริกำร
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ คือหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป ได้แก่ หนังผิวฟอกสาเร็ จรู ป (Full Grain Leather) และหนังท้องฟอก
สาเร็ จรู ป (Suede Split Leather) ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อส่ งให้กบั โรงงานรองเท้าทั้งในและต่างประเทศส่ วนใหญ่เป็ นหนัง
ประเภท หนังนูบคั , หนังน้ ามัน, หนังทาสี ,หนังท้อง และหนังกันน้ า โดยที่บริ ษทั ฯทาการผลิตตามการสัง่ ซื้อของลูกค้า
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ลักษณะการจาหน่าย หนังวัวฟอกสาเร็ จรู ปทุกชนิ ด มีลกั ษณะเป็ นแผ่น ต้องผ่านการวัดฟุตก่อนทาการจัดจาหน่ายทุกครั้ง
หน่วยของการขายสิ นค้า เป็ นหน่วยตารางฟุต ระยะเวลาการผลิตสิ นค้าเริ่ มตั้งแต่กระบวนการผลิตจนเป็ นหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป รวม
เวลาทั้งสิ้นประมาณ 23 วัน และจะทาการจัดส่งให้กบั ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศเป็ นลาดับต่อไป
นอกจากนี้บริ ษทั ฯเป็ นผูผ้ ลิตและจัดจาหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ทั้งนี้บริ ษทั แบ่งกลุ่มสิ นค้าหลักออกเป็ น 2 กลุ่มสิ นค้าโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.กลุ่มสิ นค้ารองเท้านิ รภัย (Safety Shoe) ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯผลิตขึ้นเองโดยโรงงานแพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์
จากัด แบ่งเป็ น 3 กลุ่ม
1.1
Premium เป็ นรองเท้านิรภัยที่นอกจากความทนทานและความสบายในการสวมใส่ และการใช้งานแล้วยังมีความ
สวยงามในรู ปทรงและสี สันรวมทั้งเนื้ อวัสดุที่เพิ่มคุณภาพ ราคาอยูใ่ นระดับสู งกว่า Medium และ Standard ได้แก่รุ่น Harrier, Soft
Plus
1.2
Medium เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ให้ความทนทานและเพิ่มความสบายในการสวมใส่ เหมาะกับกลุ่มลูกค้าที่ตอ้ งการ
จูงใจพนักงานให้สวมใส่ ราคาอยูใ่ นระดับปานกลาง ได้แก่รุ่น Lady Sizzler, Heavy, Sport
1.3
Starndard เป็ นรองเท้านิ รภัยที่ให้ความทนทาน เหมาะกับลูกค้าที่ตอ้ งการประหยัดงบ มีปริ มาณการใช้จานวน
มาก ราคาระดับต่าสุดใน 3 กลุ่ม ได้แก่รุ่น Standard, Safety Plus, Classic, Safelight
2. กลุ่มสิ นค้าอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล (Personal Protective Equipment - PPE) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่บริ ษทั ฯ ผลิต
และซื้อมา-ขายไป ทั้งจากนาเข้าจากต่างประเทศและหาซื้อภายในประเทศ รวมทั้งเป็ นสิ นค้าที่จา้ งผลิต (OEM: Original Equipment
Manufacturer) ตีแบรนด์ แพงโกลิน (Pangolin)
ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้เป็ นอุปกรณ์ที่บุคคลหรื อผูป้ ฏิบตั ิงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่ างกายหรื อหลายส่วน
ร่ วมกันในขณะทางาน เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทางาน เช่น อันตรายจากความร้อน, แสง, เสี ยง,
สารพิษ, สารเคมี เป็ นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้ องร่ างกายตั้งแต่ศรี ษะ
จรดเท้า 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 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในสถานที่ทางาน (Workplace Safety)
2.11 ป้ ายความปลอดภัยและงานจราจร (Safety Sign & Traffic)
2.2 กำรตลำดและกำรแข่ งขัน
ภาพรวมในปี นี้ปริ มาณการใช้หนังทัว่ โลกมีระดับลดลงเล็กน้อยและยังไม่ปกติ เนื่ องจากสภาวะเศรษฐกิจ ราคาขายยังคง
ได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ทาให้ยอดขายและราคาขายถูกปรับลดลง ถึงแม้วา่ ลูกค้าบางส่ วนจะเริ่ มกลับมาให้ความสนใจ
การใช้หนังผิวและหนังท้องเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯสามารถขายหนังสาเร็ จรู ปได้สูงกว่าปี ก่อน
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สาหรับคูแ่ ข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยูใ่ นประเทศจีนและเวียดนาม ภาพรวมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด
จากเมื่อปี ก่อน โดยสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลก ถึงแม้วา่ ต้นทุนการผลิตส่วนใหญ่จะลดลงเนื่องจากราคาหนังดิบก็ตาม อย่างไรก็
ดีการซื้อขายที่มีปริ มาณมากๆ ส่ วนใหญ่จะดาเนิ นการผ่านแบรนด์สินค้าที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก หากบริ ษทั ฯยังคงรักษาคุณภาพของ
สิ นค้าและพัฒนาให้ดียง่ิ ขึ้นก็จะทาให้ได้เปรี ยบคู่แข่ง เพราะโรงงานตั้งอยูใ่ นพื้นที่ที่ค่อนข้างได้เปรี ยบกว่าคู่แข่งขันที่ส่วนใหญ่อยูใ่ น
ประเทศจีน และความมีเสถียรภาพของประเทศไทย ก็ถูกมองว่าดีกว่าหลายประเทศ
ในแถบเอเซี ย สาหรับคู่แข่งขันในประเทศก็ยงั ไม่ค่อยเป็ นปั ญหามากนักเหมือนเช่นเคย ทั้งนี้ เพราะกาลังการผลิตของโรงงานฟอก
หนังในประเทศ ส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก และทาธุรกิจส่วนใหญ่ขายให้กบั ลูกค้าในประทศ จึงใช้วตั ถุดิบส่วนใหญ่มาจาก
ในประเทศ หรื อซื้อจากประเทศในแถบเอเซีย ซึ่งคุณภาพของสิ นค้าเมื่อทาเสร็ จแล้วไม่ค่อยได้มาตรฐานสากล และราคาค่อนข้างต่า
ซึ่งจะเหมาะสมกับลูกค้าที่สงั่ ในจานวนหรื อปริ มาณที่ไม่มากนักทางบริ ษทั ฯจึงไม่ได้มุ่งเน้น หรื อขายให้กบั ลูกค้าในประเทศ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น กลุ่มลูกค้าที่ทางบริ ษทั ฯยังคงให้ความสาคัญ คือลูกค้ากลุ่มโรงงานผลิตรองเท้าที่มีชื่อเสี ยง อาทิ เช่น
Adidas, Timberland, Puma, Skechers, Lacoste, และอื่นๆ โดยในปี นี้ บริ ษทั ได้ลูกค้า แบรนด์ Vans เพิ่มขึ้นมา ซึ่ งเป็ นแบรนด์
รองเท้าที่ตอ้ งการสิ นค้าที่มีคุณภาพสูง แต่เนื่องจากความต้องการของลูกค้าแบรนด์ในปี ที่ผ่านมาลดลง ทาให้บริ ษทั ฯจึงต้องพยายาม
ที่จะหาลูกค้าทัว่ ไปรายใหญ่ที่มีความน่าเชื่อถือ โดยที่สดั ส่วนของการจาหน่ายยังคงเป็ นต่างประเทศ 80% และในประเทศ 20%
สาหรับแนวโน้มของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในอนาคตยังคงอยูใ่ นอัตราที่ สูง เนื่ องจากแบรนด์รองเท้า
ส่วนใหญ่เริ่ มให้ความสนใจในการใช้ผา้ เนื่องจากมีราคาต้นทุนที่ถูกกว่า ทาให้ยอดปริ มาณการใช้หนังอาจจะมีแนวโน้มลดลง และ
ลดระยะเวลาการส่งมอบสั้นลง อย่างไรก็ตามทางบริ ษทั ฯได้วางแผนเพื่อรับมือเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มี
คุณภาพน่าเชื่อถือและตรงกับความต้องการของลูกค้า, ลงทุนเครื่ องจักรและจัดวาง Lay Out เครื่ องจักรใหม่ เพื่อให้ได้การผลิตที่มี
ประสิ ทธิภาพและสามารถลดต้นทุนในการผลิต ทาให้คุณภาพของสิ นค้า,การส่งมอบ และราคาสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้
สาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์รองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัยได้รับอานิ สงส์จากการฟื้ นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ ทาให้
ภาพรวมของยอดขายนั้นสูงกว่าเมื่อปี ก่อน โดยแพงโกลินแบ่งช่องทางการขายเป็ น 4 ช่องทาง ซึ่ งมีสัดส่ วนตามยอดขายดังนี้ 1.ขาย
ในประเทศ 2.ขายโชว์รูมสาขา 3.ขายต่างประเทศ และ 4.ขายธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern trade) โดยช่องทางการขายที่สามารถ
ทาอัตราการเติบโตของยอดขายได้สูงสุด คือ ขายต่างประเทศในกลุ่มสิ นค้า Safety Shoe จากตลาดพม่า รองลงมาเป็ นช่องทางขายใน
ประเทศ ซึ่ งการเติบโตดังกล่าว จะมาจากเป้ าหมายการเน้นหาลูกค้าใหม่ และการรักษาและเพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิ ม 5 กลุ่ม
ลูกค้าที่ มียอดขายเยอะในปี นี้ จะเป็ นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จงั หวัดสมุทรปราการ, จังหวัดชลบุรี, ปราจีนบุรี และจังหวัด
ระยอง ซึ่ งยอดขายที่ เพิ่มขึ้นเกิ ดจากการเพิ่มพนักงานขายให้เน้นเข้าถึงลูกค้ามากขึ้นในพื้นที่ดงั กล่าว กลุ่มลูกค้าแบ่งตามประเภท
ธุ รกิ จอันดับหนึ่ ง มาจากกลุ่มซื้ อมาขายไปและตัวแทนจาหน่ าย ลาดับรองลงมาอีก 4 ลาดับ จะเป็ น ยานยนต์ ผลิ ตวัสดุก่อสร้าง
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 นการนาเสนอพร้อมการขายแบบบริ การ
แก้ปัญหา( Solution & Service) ได้แก่ การขายพร้อมสารวจติดตั้ง Safety Shower, การให้เช่าอุปกรณ์เครื่ องตรวจวัดแก๊สระยะยาว 4
ปี (INET) , การขาย สารวจพร้อมติดตั้งอุปกรณ์กนั ตกทั้งบนบันไดและแนวระนาบ, การติดตั้งระบบตรวจจับแก๊สแบบติดกับที่
(Fixed System) การสาธิ ต การอบรมการใช้งานทั้งก่อนและหลังการขาย และการจัดอบรมสัมมนา ทาให้เกิดการรับรู ้ในกลุ่มลุกค้า
มากขึ้น ลูกค้าเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์และบริ การของแพงโกลินมากขึ้น กลุ่มสิ นค้าอีกกลุ่มที่เน้นทาตลาดคือ กลุ่มสิ นค้า OEM ภายใต้
แบรนด์ PANGOLIN ซึ่งได้เน้นหนักให้ทีมขายต้องเน้นนาเสนอโดยมีสินค้าเด่นในปี นี้ คือสิ นค้าในกลุ่มถุงมือ 2 ประเภทที่สามารถ
ทาตลาดได้ดีในกลุ่มลูกค้าประกอบยานยนต์ คือถุงมืองานทัว่ ไป PLPU และอีกประเภทคือถุงมือกันบาด กลุ่มถุงมือ Pango Family
2.3 กำรจัดหำผลิตภัณฑ์
(ก)
ลักษณะกำรจัดให้ ได้ มำซึ่งผลิตภัณฑ์
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1. สถานที่ต้ งั ของโรงงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีโรงงานผลิ ต 7 โรงงาน ตั้งอยู่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม 34
จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัด ชลบุรี ดังนี้
โรงงำน
สถำนทีต่ ้งั
พื้นทีใ่ ช้ สอย
ลักษณะ
(ตำรำงเมตร)
กรรมสิทธิ์
1. สานักงานใหญ่
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
(ตกแต่งหนังสาเร็ 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
(จัดเก็บเคมีภณั 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
7. โรงานแห่งที่ 6
199/8 หมู่ 3 ถนนสายพานทอง – หนอง
8,692
เจ้าของ
ผลิตรองเท้านิรภัยและ
กาน้ า ตาบลบ้านบึง อาเภอบ้านบึง จังหวัด
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ชลบุรี
หมายเหตุ รายละเอียด มูลค่าทางบัญชี และภาระผูกพัน สามารถดูได้ในหัวข้อที่ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
2. กาลังการผลิตและปริ มาณการผลิต แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทธุรกิจ ดังนี้
สาหรับหนังฟอกสาเร็จ
(หน่วย : ล้านตารางฟุต)
กำลังกำรผลิต
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
กาลังการผลิตเต็มที่
30.00
30.00
30.00
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
23.62
28.19
19.11
อัตราการใช้กาลังผลิต
78.72 %
93.98%
63.70%
สาหรับรองเท้านิรภัย
(หน่วย : คู่)
กำลังกำรผลิต
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
กาลังการผลิตเต็มที่
850,000
850,000
850,000
ปริ มาณการผลิตจริ งต่อปี
601,056
726,621
563,319
อัตราการใช้กาลังผลิต
70.71
85.13
66.27

นโยบายการผลิ ตที่ สาคัญคื อ บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ พัฒนาเพื่อความเป็ นหนึ่ ง ในวงการอุตสาหกรรมฟอกหนังของโลกด้ว ย
ศักยภาพของการบริ หารงานและกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตสิ นค้าให้ได้ตามมาตรฐานสากล
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และเป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม สร้ างมิ ตรภาพและความไว้วางใจที่ ดีกับลูกค้า ศึ กษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร เพื่อให้มีการบริ หารจัดการมีประสิ ทธิภาพสูงสุด
บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ได้มาซึ่ งสิ นค้าที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และ
มาตรฐานสากล เริ่ มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบหนังที่มีคุณภาพ การวิจยั และพัฒนาสิ นค้าได้คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า
รวมทั้งการนาเครื่ องจักรและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการผลิตสิ นค้าให้มีประสิ ทธิภาพสูงสุด
ข้อกาหนดระดับสากลที่สาคัญ เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแบรนด์ช้ นั นาต่าง ๆ ของโลก ซึ่งต้องพึงพอใจกับสิ นค้าของบริ ษทั
ฯ จึงจะรับประกันได้วา่ สิ นค้าของบริ ษทั ฯ มีความเหมาะสมสาหรับการใช้งานกับแบรนด์ระดับโลก เช่น ข้อกาหนดเรื่ องสุ ขภาพ,
ความปลอดภัย และสิ่ งแวดล้อม ซึ่งเป็ นปั จจัยที่ทางบริ ษทั ฯได้ตระหนักถึงความสาคัญอยูต่ ลอด จึงจัดตั้งนโยบายและข้อกาหนดต่าง
ๆ ขึ้นมาปรับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการทางานและมาตรฐานสากล และต้องตามความต้องการของลูกค้า เป็ นต้น
3. วิธีการจัดหาวัตถุดิบ
วัตถุดิบ คือ หนังวัวดิบจากต่างประเทศทั้งหมดทาการผลิตสิ นค้า โดยทาการสั่งซื้ อจากผูผ้ ลิตรายใหญ่ของโลก ซึ่ งเป็ นผู ้
เลี้ยงวัวและมีโรงงานฆ่าโดยตรง ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเนื้อวัวรายใหญ่ จากประเทศสหรัฐอเมริ กา เช่น RICH INTERNATIOAL
LTD, QUAKER CITY HIDES, SWIFT BEEF COMPANY, GLOBAL LEATHER INTELLIGENCE เป็ นต้น ในปี ที่ผ่านมา
บริ ษทั ฯจึงมองหาแหล่งวัตถุดิบที่ช่วยตอบโจทย์ทางธุรกิจ เพราะเนื่ องจากผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ ผลิตเพื่อเป็ นวัตถุดิบสาหรับผลิต
รองเท้า ซึ่ งมีคุณสมบัติมากมาย ตามข้อกาหนดของรองเท้าแต่ละรุ่ น (Model Specifications) ทาให้ตอ้ งใช้หนังวัวดิบที่มีคุณภาพดี
ซึ่งไม่สามารถหาได้ในประเทศ เนื่องจากการเลี้ยงวัวในประเทศมีขอ้ จากัดเรื่ องผิวไม่สวย หนังมีความยืดหยุน่ น้อยและรวมไปถึงการ
ซื้อหนังกึ่งสาเร็ จรู ปมาใช้ในการผลิตเพิม่ มากขึ้น เพื่อลดวัตถุดิบหนังท้องลง
มูลค่าและสัดส่วนการสัง่ ซื้อวัตถุดิบระหว่าง ปี 2562 ถึง ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
ประเภทวัตถุดบิ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
มูลค่ ำ
ร้ อยละ
มูลค่ ำ
ร้ อยละ
มูลค่ ำ
ร้ อยละ
หนังวัวดิบหมักเกลือ
447.70
31.43
226.23
12.31
380.87
27.51
หนังกึ่งสาเร็จรู ป

440.30

30.91

1,032.13

56.19

626.19

45.23

เคมีภณั ฑ์

436.38

37.66

578.58

31.50

377.35

27.26

1,424.38

100.00

1,836.94

100.00

1,384.41

100.00

รวม

มูลค่าสัดส่วนการซื้อวัตถุดิบจากในและต่างประเทศ ระหว่าง ปี 2562 ถึง ปี 2560
(หน่วย : ล้านบาท)
กำรซื้อวัตถุดบิ
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
มูลค่ ำ ร้ อยละ
มูลค่ ำ ร้ อยละ
มูลค่ ำ
ร้ อยละ
จากต่างประเทศ
903.55
63.44
768.02
41.81
736.90
52.23
จากในประเทศ
รวม

520.82

36.56

1068.92

581.19

647.51

46.77

1,424.38

100.00

1,836.94

100.00

1,384.41

100.00
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การสัง่ ซื้อเคมีภณั ฑ์ บริ ษทั ฯ มีการซื้อเคมีท้ งั ในประเทศและต่างประเทศโดยซื้ อจากประเทศอิตาลี,สิ งคโปร์ , สหรัฐอเมริ กา,
จีน, เกาหลี เป็ นต้น
(ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อมจำกกระบวนกำรผลิต
ขั้นตอนการผลิตหนังวัวฟอกสาเร็ จรู ป จะมีของเสี ยจากการผลิตซึ่ งมีผลกระทบกับสิ่ งแวดล้อมใน ขั้นตอนแรก คือ เศษ
หนังเค็มที่ ผ่านการฟอก หรื อ เรี ยกว่า หนังกาว โดยบริ ษทั ฯ ได้มีการจาหน่ายให้กบั ลูกค้า ซึ่ งเป็ นโรงงานผลิตอาหารและของเล่น
สุนขั ส่วนเศษหนังสาเร็ จรู ปที่เกิดจากการตัดตกแต่งหนัง ซึ่ งเป็ นชิ้นงานเล็กๆ ก็จาหน่ายให้กบั ลูกค้ารายย่อย เพื่อผลิตสิ นค้าเครื่ อง
หนังแฮนด์เมดประเภทอื่นๆ ส่วนสาหรับขั้นตอนการฟอกหนัง และการย้อมสี หนังจะก่อให้เกิดน้ าเสี ย ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้ใช้ระบบบาบัด
น้ าเสี ยรวม ในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ในเขตประกอบการฟอกหนังสมุทรปราการ กม.34 โดยมีการคิดค่าใช้จ่ายใน
การบาบัดน้ าเสี ยตามปริ มาณของหนังดิบที่นาเข้าโรงงานผลิต ส่วนของเสี ยประเภทอื่นๆ บริ ษทั ฯได้จา้ งบริ ษทั ภายนอกเป็ นผูเ้ ก็บและ
นาไปทาลายตามกรรมวิธีที่ไม่กระทบกับสิ่ งแวดล้อม
การได้รับการรับรองระบบตรวจสอบคุณภาพ ISO 14001 : 2000 ในปี 2556 ซี่ งเน้นหนักในเรื่ องสิ่ งแวดล้อม ก็เป็ นข้อ
กาหนดให้บริ ษทั ฯ ต้องดาเนิ นการอย่างจริ งจังในการรักษาสิ่ งแวดล้อม ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ข้อกาหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยไม่มีกรณี พิพาทอื่น ๆ

3. ปัจจัยควำมเสี่ ยง
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นกระบวนการสาคัญที่บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญในการบริ หารจัดการเพื่อส่ งเสริ มให้องค์กร
เติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการบริ หารความเสี่ ยงทางธุ รกิ จขององค์กรอยู่ภายใต้การบริ หารของผูบ้ ริ หารในทุกระดับ และการ
กากับดูแลของคณะกรรมการการบริ หาร โดยเฉพาะคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง (Risk Management Committee) มีการ
จัดประชุ มทุ กไตรมาส เพื่ อติ ดตามความเสี่ ยงและผลการบริ หารจัดการตามแผนบรรเทาความเสี่ ยงรวมทั้งจัดให้มีการ
รายงานสอบทานการบริ หารความเสี่ ยงแก่คณะกรรมการตรวจสอบภายในของบริ ษทั ฯและคณะกรรมบริ ษทั เป็ นประจาทุก
ไตรมาส
นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ ได้ติดตามการดาเนิ นการให้เป็ นไปตามแผนงานปฏิ บตั ิ วิเคราะห์และบริ หารความเสี่ ยงใน
ระดับปฏิบตั ิงาน เพื่อความมัน่ ใจว่าการบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปั จจัยภายในและภายนอกมีการบริ หารจัดการ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรวมถึงควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริ ษทั ฯ ที่ให้ความสาคัญ
ต่อการบริ หารจัดการความเสี่ ยงให้ทนั ต่อสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เป็ นไปอย่างรวดเร็ วและซับซ้อนมาก
ขึ้น
1 ควำมเสี่ ยงด้ ำนกลยุทธ์ (Strategic Risk)
(ก) ความเสี่ ยงจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์
บริ ษทั ฯ ได้สร้างระบบและกระบวนการในการทบทวนแผนกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ เป็ นระยะๆ เพื่อบริ หารความเสี่ ยง
จากการกาหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่อาจเกิดจากการคาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุ รกิจที่
เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมประเมินสถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็ นประจาทุกเดือน เปรี ยบเทียบข้อมูล
จากสถาบัน และแหล่ งที่ เ ชื่ อถื อได้ มี การพัฒ นาเครื่ องมื อที่ ช่ วยในการคาดการณ์ ส ภาพเศรษฐกิ จอย่า งเป็ นระบบเพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจ
(ข)ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยงขององค์กร
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บริ ษทั ฯ ให้ความสาคัญต่อการบริ หารความเสี่ ยงด้านชื่ อเสี ยงและภาพลักษณ์ขององค์กร ซึ่ งสามารถส่ งผลกระทบ
ที่รวดเร็ ว รุ นแรงทั้งระยะสั้นและระยะยาว และมิอาจประเมินค่าเป็ นตัวเงินได้ บริ ษทั ฯ ได้มุ่งเน้นการนานโยบายการพัฒนา
ที่ยงั่ ยืนของบริ ษทั ฯ โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เหมาะสม ความโปร่ งใสและเป็ นธรรมในการดาเนิ นธุ รกิจ ความปลอดภัยในที่
ทางาน ความรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชนและสังคม และที่ สาคัญคือการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
อย่างต่ อ เนื่ อง เพื่ อให้เ กิ ด การพัฒ นาร่ วมกัน และสร้ างคุ ณ ค่ าให้กับผูม้ ี ส่ วนได้เ สี ย ทุ กฝ่ ายอย่างยัง่ ยืน รวมถึ งการสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยในทุกกลุ่ม
(ค) ความเสี่ ยงด้านคุณภาพของวัตถุดิบ
ความเสี่ ยงในด้านคุ ณภาพวัตถุดิบที่ ยงั คงเป็ นปั ญหาสาคัญของการสั่งซื้ อหนังวัวดิ บในแต่ ละครั้ ง เนื่ องจากไม่
สามารถตรวจเช็คสภาพหนังดิบที่ซ้ื อมาได้ครบถ้วนและทันที ในการสัง่ ซื้ อแต่ละครั้งก็ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้ บริ ษทั
ฯจึงต้องแบกรับความเสี่ ยงในเรื่ องคุณภาพของวัตถุดิบที่สงั่ ซื้ อในแต่ละครั้งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
(ง) ความเสี่ ยงจากการคืนสิ นค้าและส่ งล่าช้า
เนื่ องจากการผลิตหนังสาเร็ จรู ปนั้นเป็ นการผลิตตามคาสั่งซื้ อ ( Made to order ) คื อ ลูกค้าเป็ นผูก้ าหนดลักษณะ
พิเศษของสิ นค้า เช่ น สี และลาย ในบางครั้ งอาจต้องใช้เวลาในการผลิตมากขึ้ น จึ งมี ความเสี่ ยงในเรื่ องการส่ งล่าช้ากว่า
กาหนด และเรื่ องคุณภาพที่เสี่ ยงกับการที่ลูกค้าไม่ยอมรับสิ นค้าหรื อส่ งคืนสิ นค้าเนื่ องจากไม่เป็ นไปตามที่ลูกค้ากาหนด ทา
ให้ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริ ษทั ฯ
(จ) ความเสี่ ยงในเรื่ องทักษะของพนักงาน
บริ ษทั ฯได้วางแนวทางในการแก้ไขปัญหาในเรื่ องการขาดแคลนแรงงานที่มีฝีมือ โดยการจัดให้มีการ
ฝึ กอบรมพนักงานในต าแหน่ งที่ ต ้องใช้ทกั ษะความสามารถ และความช านาญเป็ นพิ เ ศษอย่า งต่ อเนื่ อง เพราะในการ
ดาเนินงานในโรงงานฟอกหนังสิ่ งสาคัญไม่ใช่เพียงการมีเครื่ องจักรและวัตถุดิบในการผลิตเท่านั้น แต่ตอ้ งอาศัยทักษะและ
ประสบการณ์ของพนักงานที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญในการทางาน ดังนั้นหากพนักงานที่มีความชานาญไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการผลิต ก็นบั ว่าเป็ นความเสี่ ยงอีกรู ปแบบหนึ่ง
2 ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงิน
(ก) ความเสี่ ยงจากการไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้ตามแผนการลงทุน
บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงนี้เพื่อให้แน่ใจว่า บริ ษทั จะมีเงินทุนหมุนเวียนอย่างเพียงพอ ในสัดส่ วน
ต้นทุนที่เหมาะสมตามโครงสร้างเงินทุนของบริ ษทั ฯและสร้างความเติบโตตามแผนการลงทุนด้วยการจัดทาแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน (Financial Strategy) ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ มีการคาดการณ์ภายใต้สถานการณ์ (Scenario) ต่างๆ
กันในเรื่ องของแหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอกบริ ษทั ฯ และเน้นการสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั สถาบันการเงิน เพื่อให้
มีแหล่งเงินทุนสารองอย่างต่อเนื่อง จะทาให้บริ ษทั ฯสามารถบริ หารกระแสเงินสดเข้าให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(ข) ความเสี่ ยงในด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เนื่ อ งจากการซื้ อและจัด หาวัต ถุ ดิ บและเคมี ส่ วนใหญ่ เ ป็ นการนาเข้า จากต่ า งประเทศการซื้ อจึ งเป็ นเงิ นสกุ ล
ต่างประเทศและในขณะนี้ การซื้ อขายสิ นค้าส่ วนใหญ่ร้อยละ 90 เป็ นการขายแบบส่ งออกต่างประเทศ บริ ษทั ฯจึ งมีความ
เสี่ ยงในเรื่ องผลกาไรขาดทุนในอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเป็ นการป้ องกันในเรื่ องดังกล่าวบางครั้งบริ ษทั ฯได้ใช้เครื่ องมือทาง
การเงินแทรกแซงเพื่อให้เหมาะสมหากอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก
(ค)ความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย
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บริ ษทั ฯ บริ หารความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ย โดยติดตามแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในตลาด จัดสรรเงินกูท้ ้ งั ระยะ
สั้นและระยะยาวทั้งในส่ วนที่เป็ นอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ในสัดส่ วนที่สอดคล้องกับประเภทการลงทุน
ของกิ จการ รวมถึงมีการพัฒนาการใช้เครื่ องมือทางการเงิ นเพื่อสร้างทางเลือกในการจัดหาแหล่งเงิ นทุน และการบริ หาร
โครงสร้างหนี้ ในทุกประเทศที่ไปลงทุนให้เหมาะสม เช่น Interest rate swap ซึ่ งใช้ในการลดผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราดอกเบี้ยและสอดคล้องต่อแนวโน้มของสถานการณ์
(ง) ความเสี่ ยงด้านราคาวัตถุดิบ
ราคาหนังดิบในปัจจุบนั ได้ปรับตัวลดลงมาอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ในปี 2555 อย่างไรก็ตามหลังจากนั้นบริ ษทั
ฯมีการติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถควบคุมได้ตลอดเวลา เนื่ องจากราคาหนังวัวดิบเป็ นวัตถุดิบ
หลักของบริ ษทั ฯ โดยบริ ษทั ฯมีวิธีที่ลดความเสี่ ยงโดยการกาหนดปริ มาณสิ นค้าคงคลังอย่างเหมาะสมกับสถานะการณ์เพื่อ
เฉลี่ยต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้สูงจนเกินไปและในขณะเดียวกันก็มีการปรับราคาสิ นค้าขึ้นอย่างยุติธรรม และสมเหตุสมผล
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4. ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ทรัพย์ สินทีใ่ ช้ ในกำรประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริ ษทั ฯ ประกอบด้วย ที่ดิน, อาคาร, เครื่ องจักร มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 637.83 ล้านบาท ประกอบด้วย
ประเภท/ลักษณะทรัพย์สิน
ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน จานวน 3 แปลง เนื้อที่ รวม 8.1ไร่
เจ้าของ
จานอง กับ ธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) มูลค่า 100.80 ล้านบาท
2 อาคาร สานักงานใหญ่ 4 ชั้น เลขที่ 700 หมู่ 6
เจ้าของ
3. โรงงานที่ 1 ประกอบด้วยอาคารโรงงาน (ตกแต่ง
เจ้าของ
หนัง) สูง 4 ชั้น เลขที่ 700/1
4.ที่ดิน จานวน 14 แปลง รวมเนื้อที่ 10.20 ไร่
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคาร ยูโอบี จากัด
โรงงานที่ 2 (ฟอก, ย้อมหนัง) ประกอบด้วย อาคาร
(มหาชน) มูลค่า 50.86 ล้านบาท
โรงงานเลขที่ 628 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.
(บางส่วนเท่านั้น)
เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
5.โรงงานแห่งที่ 3 (จัดเก็บสิ นค้า) 750 หมู่ 6 ถ.สุขมุ วิท
เจ้าของ
ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
6. โรงงานแห่งที่ 4 (จัดเก็บเคมีภณั ฑ์) 707 หมู่ 6 ถ.
เจ้าของ
สุขมุ วิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
7. โรงงานแห่งที่ 5 (ผลิตรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ความปลอดภัย) เลขที่ 199/8 หมู่ 3 ถนนบ้างบึง –หนอง
(มหาชน)
กาน้ า อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
วงเงิน 640 ล้านบาท
8. เลขที่ 99/9 หมู่ 3 ถ.สายเลี่ยงเมืองชลบุรี (ทล.361)
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
(มหาชนวงเงิน 7 ล้านบาท
9. เลขที่ 109-109/2 โครงการพานทองนคร ถ.สายบ้าน
เจ้าของ
เก่า-พานทอง (ทล.3466) ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุรี
10. เลขที่ 90/62 หมุ่ที่ 6 ถ.พหลโยธิน (ทล.1) ต.เชียง
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
รากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรี อยุธยา
(มหาชน) วงเงิน 5.6 ล้านบาท
11. เลขที่ 35/239 - 240 ถ.สายปลวกแดง-ห้วยปราบ
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(รย.4013) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง
(มหาชน) วงเงิน 5 ล้านบาท
จ.ชลบุรี
12. เลขที่ 267/6-7 โครงการเมืองใหม่มาบตาพุด ถ.
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
สุขมุ วิท (ทล.3) ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง
(มหาชน) วงเงิน 4 ล้านบาท
จ.ระยอง
13. เลขที่ 333/136-139 โครงการเจริ ญสิ นธานี-บ่อวิน
เจ้าของ
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
ถ.สายฉะเชิงเทรา-สัตหี บ ทล.331) ต.บ่อวิน อ.ศรี ราชา
(มหาชน) วงเงิน 20.80 ล้านบาท
จ.ชลบุรี
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14. เลขที่ 61/1- 2 หมู่ 6 ถ.สายดอนหัวฬ่อ-บ้านเก่า ต.
ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
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

เจ้าของ
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ภาระผูกพัน
จานองกับ ธนาคารกสิ กรไทย จากัด
(มหาชน วงเงิน 7 ล้านบาท
-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

เจ้าของ

-

ลักษณะกรรมสิ ทธิ์
เจ้าของ

4.2 นโยบำยกำรลงทุนในบริษัทร่ วม
บริ ษทั ฯ ได้กาหนดเป้ าหมายในการดาเนิ นงาน โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิ จฟอกหนังเป็ นหลัก รวมถึงธุรกิจที่เอื้ออานวย
และเป็ นประโยชน์ต่อการทาธุรกิจในปั จจุบนั ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในธุรกิจหลัก โดยมีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมมูลค่ารวม 40 ล้าน
บาท (ดู รายละเอี ยดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 9 เงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วม) ในส่ วนของการบริ หารบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ฯ
ควบคุมดูแลบริ ษทั ร่ วม โดยการส่งกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าไปเป็ นกรรมการตามสัดส่วนการถือหุน้ ซึ่งผูเ้ ป็ นกรรมการจะต้องผลักดัน
ให้บริ ษทั ร่ วมนั้นๆ ดาเนิ นการให้เป็ นผลสาเร็ จในเรื่ องสาคัญๆ เช่น ให้ได้ผลตามเป้ าหมาย ให้มีการบริ หารงานที่โปร่ งใส และมีการ
รายงานผลประกอบการทุกเดือน ให้สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ตามเป้ าหมาย และไม่ลงทุนเกินจานวนที่ได้รับอนุมตั ิ

5. ข้ อพิพำททำงกฎหมำย
ไม่มี
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6. ข้ อมูลทัว่ ไปและข้ อมูลสำคัญอื่น
(1) ข้อมูลทัว่ ไปของบริ ษทั
ชื่ อบริ ษทั ภาษาไทย
ชื่ อภาษาอังกฤษ
ชื่ อย่อหลักทรัพย์
ประเภทธุ รกิ จ
ที่ ต้ สั สานักงานใหญ่
เลขทะเบี ยนบริ ษทั
HOMEPAGE
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนชาระแล้ว
มุลค่าหุ ้นล่ะ
ชนิ ดของหุ ้นที่ จาหน่ ายแล้ว
ผูส้ อบบัญชี

นายทะเบี ยนหลักทรัพย์

ที่ ปรึ กษากฎหมาย

บริ ษทั ซี พีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
CPL GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED
CPL
ผลิตและจาหน่ายหนังฟอกสาหรับผลิตรองเท้าและสิ นค้าเครื่ องหนังทุกประเภท
และสิ นค้าอุปกรณ์นิรภัย
700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0107537000289
WWW.CPL.CO.TH
(66) 2 709 5633 – 8
(66) 2 709 6033
439,844,340 บาท
439,844,284 บาท
1.00 บาท
หุน้ สามัญ
บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด
128/180 -181 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 17 กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 – 216 -2268 – 9 โทรสาร 02 – 216 - 2286
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุ งเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 - 009 9000 โทรสาร 02 – 009 9991
สานักงานพายัพ ขาอาจ ทนายความ
49/154 หมู่ 1 ตาบลบางระทึก อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ 081 – 814 -0793
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(2) ชื่อ สถานที่ต้ งั ของนิติบุคคลที่บริ ษทั ฯ ถือหุน้ ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ชื่ อบริ ษทั ภาษาไทย
ชื่ อภาษาอังกฤษ
ประเภทธุ รกิ จ
ที่ ต้ งั สานักงานใหญ่
สานักงานสาขา
เลขทะเบี ยนบริ ษทั
โทรศัพท์
โทรสาร
ทุนจดทะเบี ยน
ทุนชาระแล้ว
มุลค่าหุ ้นล่ะ
ชนิ ดของหุ ้นที่ จาหน่ ายแล้ว
สัดส่ วนการถื อหุ ้น (%)

บริ ษทั อินทริ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด
INTERGRATED LEAHTER NETWORK COMPANY LIMITED
ศูยน์กระจายสิ นค้าประเภทหนัง
700 หมู่ 6 ถนนสุขมุ วิท ตาบลบางปูใหม่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
0115558015542
(66) 2 709 5633 – 8
(66) 2 709 6033
10,000,000 บาท
100,000,000 บาท
10.00 บาท
หุน้ สามัญ
40
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ส่วนที่ 2
การจัดการ และการกํากับ
ดูแลกิจการ

แบบ 56 – 1 ปี ประจำปี 2562
ส่ วนที่ 2
การจัดการและการกากับดูแลกิจการ

7. ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น
7.1 จานวนทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ ว
บริ ษทั มีทุนจดทะเบียน 439,844,340 หุน้ ชำระแล้ว 439,844,284 หุน้ แบ่งเป็ นหุน้ สำมัญ 439,844,284 หุน้ มูลค่ำหุน้ ละ
1.00 บำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
7.2 ผู้ถือหุ้น
รำยชื่อผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ 10 รำยแรก
รายชื่ อผู้ถือหุ้นใหญ่
จานวนหุ้น (หุ้น)
สัดส่ วนการถือหุ้น
1.บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จำกัด *
175,937,736
40.00
2. MR. CHEN,YU YU
29,764,350
6.767
3.นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
28,837,502
6.556
4.นำยอิสระ วงษ์เจริ ญสิ น
18,633,749
4.236
5.บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
15.941.965
3.624
6.นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
14,467,488
3.289
7.นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
12,337,141
2.805
8.นำยณัฏฐกิตติ์ วงษ์เจริ ญสิ น
9,401,364
2.137
9. MR. CHEN RUI TENG**
8,835,750
2.009
10. นำยวีระชัย วงษ์เจริ ญสิ น
8,425,357
1.916
หมำยเหตุ * 1. บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้เช่ำและขำยอสังหำริ มทรัพย์ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดคือ กลุ่มครอบครัววงษ์
เจริ ญสิ น
** 2. จำนวนหุน้ MR.CHEN RUI TENG รวมอยูใ่ น บริ ษทั ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด จำนวน 14,422,100 หุน้
7.3 การออกหลักทรัพย์ อื่น
บริ ษทั ไม่มีกำรออกหลักทรัพย์ประเภทอื่น
7.4 นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
คณะกรรมกำรบริ ษทั อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลประจำปี บริ ษทั โดยต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่
เป็ นกำรจ่ำยปั นผลระหว่ำงกำล ซึ่งคณะกรรมกำรมีอำนำจอนุมตั ิให้จ่ำยเงินได้เป็ นครั้งครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษทั มีผลกำไรสมควรจะทำ
เช่นนั้นได้ แล้วให้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
บริ ษทั มีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลจำกผลกำรดำเนินงำนประจำปี ในอัตรำร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังจำกหัก
ภำษีและหลังจำกหักเงินสำรองต่ำง ๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยกำหนดและตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำ
กำรจ่ำยเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นหลัก และกำรจ่ำยเงินปั นผลนั้น จะต้องไม่กระทบต่อกำรดำเนินงำน
ตำมปกติอย่ำงมีนยั สำคัญ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ อำจมีกำรจ่ำยเงินปั นผลน้อยกว่ำนโยบำยที่กำหนดข้ำงต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ฐำนะทำงกำรเงิน
สภำพคล่อง และควำมจำเป็ นในกำรใช้เงินทุนหมุนเวียน หรื อ ขยำยกิจกำรในอนำคต ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ผูถ้ ือหุน้ และ/
หรื อ เห็นสมควร โดยจะเสนอให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลในกำรประชุมสำมัญประจำปี ถัดจำกปี ที่ดำเนินกำร
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ข้อมูลกำรจ่ำยเงินปั นผลย้อนหลัง 5 ปี ที่ผำ่ นมำ
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุน้
เงินปันผลต่อหุน้

อัตรำกำรจ่ำยปั น
เงินปันผลจ่ำย
ผลต่อกำไรสุทธิ
ล้ำนบำท
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 กุมภำพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร
สะสมจ่ำยปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ ดังนี้
1) จ่ำยปั นผลเป็ นหุ ้นสำมัญในในอัตรำ 20 หุ ้นสำมัญเดิ มต่อ 1 หุ ้นปั นผล ในรำคำมูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.- บำท เป็ นจำนวนไม่
เกิน 20,944,970 หุน้ คิดเป็ นอัตรำหุ ้นปั นผลไม่เกินหุ ้นละ 0.05 บำท หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บำท ในกรณี ที่ผถู ้ ือ
หุน้ รำยใดมีเศษของหุน้ จำกกำรคำนวณตำมสัดส่วนกำรจัดสรรหุน้ ปั นผลดังกล่ำวแล้ว บริ ษทั ฯ จะตัดเศษหุน้ ดังกล่ำวทิ้ง
2) จ่ำยปั นผลเป็ นเงินสดในอัตรำหุน้ ละ 0.00556 บำท หรื อคิดเป็ นจำนวนเงินไม่เกิน 2,329,081 บำท ทั้งนี้ สิ ทธิ ในกำรรับปั นผล
ดังกล่ำวยังไม่มีควำมแน่ นอนขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำอนุ มตั ิ จำกที่ ประชุ มสำมัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ ประจำปี 2561 ในวันที่ 26
เมษำยน 2561 อนุมตั ิกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จำกเดิมจำนวนเงิน 418,899,370 บำท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ จำนวน
418,899,370 หุ ้น มูลค่ำที่ ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท เป็ นทุนจดทะเบียน จำนวนเงิ น 439,844,340 บำท ซึ่ งประกอบด้วยหุ ้นสำมัญ
จำนวน 439,844,340 หุน้ มูลค่ำที่ตรำไว้หุน้ ละ 1.00 บำท เพื่อรองรับกำรจ่ำยหุน้ ปั นผล
อย่ำงไรก็ตำมบริ ษทั ฯ อำจมีกำรจ่ำยเงินปั นผลน้อยกว่ำนโยบำยที่กำหนดข้ำงต้นได้ ขึ้นอยูก่ บั ฐำนะกำรกำรเงิน สภำพคล่อง และ
ควำมจำเป็ นในกำรใช้เงิ นทุนหมุนเวีย น หรื อ ขยำยกิจกำรในอนำคต ตำมที่คณะ กรรมกำรบริ ษทั ฯ และ ผูถ้ ือหุ ้น เห็ นสมควรและ
อนุมตั ิโดยจะเสนอให้มีกำรจ่ำยเงินปั นผลในกำรประชุมสำมัญประจำปี ถัดจำกปี ที่ดำเนินกำร
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โครงสร้ างการจัดการ บริษทั ซีพแี อล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการบริ ษทั

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง

คณะกรรมการสรรหา
และกําหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริ หาร

ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์

ฝ่ ายตรวจสอบภายใน

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายขายและการตลาด
ธุ รกิจฟอกหนัง

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ธุ รกิจฟอกหนัง

ธุรกิจอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล

เลขานุการบริ ษทั

ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายบัญชี
และการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร
ฝ่ ายปฏิบตั ิการ

ผูบ้ ริ หารตามคํานิยามของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
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8. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้ างคณะกรรมการบริษัท
1. องค์ ประกอบของคณะกรรมการ
1.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวนทั้งสิ้ นไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน โดยมีกรรมกำรอิสระไม่นอ้ ยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำร
ทั้งหมด แต่ไม่น้อยกว่ำ 3 คน ซึ่ งสอดคล้องตำมเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้
คณะกรรมกำรของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิท้ งั ด้ำนธุรกิจ บัญชีและกำรเงิน ซึ่ งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริ ษทั โดยบริ ษทั มี
คณะกรรมกำรชุดย่อย อีก 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำร
บริ หำรควำมเสี่ ยง และ คณะกรรมกำรบริ หำร
1.2 ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร มีหน้ำที่รับผิดชอบต่ำงกัน คณะกรรมกำรได้
กำหนดหน้ำที่ของ ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ประธำนกรรมกำรบริ หำรไว้อย่ำงชัดเจน และมีกำรป้ องกัน
ไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอำนำจโดยไม่จำกัด
1.3 บริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขำนุ กำรบริ ษทั เพื่อทำหน้ำที่ให้คำแนะนำด้ำนกฎหมำยและกฏเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ คณะกรรมกำต้องทรำบ
และปฏิบตั ิหน้ำที่ในกำรดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมถึงกำรประสำนงำนให้มีกำรปฏิบตั ิตำมมติคณะกรรมกำร
2. คุณสมบัตขิ องกรรมการ
2.1 คณะกรรมกำรบริ ษทั ทุกคนต้องเป็ นผูท้ ี่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมที่กำหนดโดยกฏหมำยว่ำด้วยบริ ษทั จำกัด
(มหำชน) กฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพยและตลำดหลักทรัพย์ และประกำศของหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษทั
2.2 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีประสบกำรณ์ ควำมรู ้ ควำมสำมำรถทำงธุรกิจและอุตสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์
โดยรวมต่อบริ ษทั สำมำรถปฏิบตั ิงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ นำเสนอมุมมองที่เป็ นประโยชน์เกี่ยวกับควำมเสี่ ยงที่ สำคัญ อีกทั้งมี
ควำมซื่อสัตย์ สุจริ ต และจริ ยธรรมที่ดีงำม
3. การประชุมคณะกรรมการ
3.1 บริ ษทั มีกำรจัดกำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอสำหรับรอบระยะเวลำ 1 ปี อย่ำงน้อย 2 เดือน ต่อครั้งและจะมี
กำรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตำมควำมจำเป็ น โดยกำหนดกำรประชุมล่วงหน้ำตั้งแต่พฤศจิกำยนของทุกปี ซึ่งเพื่อให้กรรมกำรทุกท่ำน
ได้วำงแผนและจัดสรรเวลำสำหรับกำรประชุมได้อย่ำงเต็มที่ กรรมกำรบริ ษทั ทุกท่ำนให้ควำมสำคัญกับกำรประชุม โดยจะเข้ำร่ วม
ประชุมทุกครั้ง เว้นแต่กรณี มีเหตุจำเป็ น บริ ษทั ได้จดั ส่งหนังสื อเชิญประชุมที่กำหนดวำระชัดเจนล่วงหน้ำก่อนวันประชุมอย่ำงน้อย
7 วัน เพื่อให้กรรมกำรมีเวลำในกำรพิจำรณำศึกษำวำระกำรประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุม
3.2 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรทุกท่ำนสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงเปิ ดเผยและเป็ นอิสระ มีกำรบันทึก
รำยงำนกำรประชุมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและจัดเก็บรำยงำนกำรประชุมที่ผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรเพื่อให้กรรมกำรและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ นอกจำกนี้ ในบำงวำระอำจมีผบู ้ ริ หำรระดับสู งเข้ำร่ วมประชุมด้วยเพื่อให้รำยละเอียดข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
เพิ่มเติมในฐำนะผูท้ ี่เกี่ยวขอ้ง และจะได้รับทรำบนโยบำยโดยตรงเพื่อให้สำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
3.3 ประธำนกรรมกำร เป็ นผูพ้ ิจำรณำเลือกเรื่ องเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำร และกรรมกำรทุกท่ำนมีควำมอิสระที่จะเสนอ
เรื่ องเข้ำสู่วำระกำรประชุม
3.4 คณะกรรมกำรมีสิทธิ เข้ำถึงข้อมูลรำยละเอียดที่จำเป็ นเพิ่มเติมได้จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หรื อ เลขำนุกำรบริ ษทั หรื อ
ผูบ้ ริ หำรอื่นที่ได้รับมอบหมำยภำยในขอบเขตที่กำหนด และในกรณี ที่จำเป็ น คณะกรรมกำรอำจจัดให้มีควำมเห็นอิสระจำกที่ปรึ กษำ
หรื อผูป้ ระกอบกำรวิชำชีพภำยนอก โดยถือเป็ นค่ำใช้จ่ำยบริ ษทั
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3.5 ในกำรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ถือมติเสี ยงข้ำงมำกเป็ นหลักโดยให้กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง โดย
กรรมกำรที่มีส่วนได้เสี ยจะไม่เข้ำร่ วมประชุมและไม่ใช้สิทธิออกเสี ยลงคะแนนในเรื่ องนั้น ถ้ำคะแนนเสี ยงเท่ำกัน ประธำนที่ประชุม
จะออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสี ยงเป็ นเสี ยงชี้ขำด
3.6 ในกำรประชุมแต่ละครั้ง เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เข้ำร่ วมประชุมโดยเป็ นผูบ้ นั ทึกรำยงำนกำรประชุมและจัดส่ งให้
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำลงลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้องโดยเสนอให้ที่ปรชุ มรับรองในวำระแรกของกำรประชุมในครั้งถึงไป
รวมทั้งเป็ นผูจ้ ดั เก็บข้อมูลหรื อเอกสำรเกี่ยวกับกำรประชุมต่ำง ๆ เพื่อสะดวกในกำรสื บค้นอ้ำงอิง
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
บริ ษทั ได้กำหนดให้มีกำรปฐมนิ เทศสำหรับกรรมกำรใหม่ โดยได้จดั ให้มีกำรบรรยำยนำเสนอภำพรวมกิจกำรบริ ษทั ให้กรรมกำร
ใหม่ได้รับทรำบในหัวข้อดังต่อไปนี้
1. กฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบ
2. ข้อมูลกำรดำเนินงำนและกิจกรรม
3. กำรพัฒนำองค์กร กำรพัฒนำธุรกิจ
4. กำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
5. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประเมินผลงำนของคณะกรรมกำรทั้งคณะ คณะกรรมกำรชุดย่อย กำรประเมินตนเอง รำยบุคคล และกำร
ประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรบริ หำร (CEO) โดยมีกระบวนกำรในกำรประเมินดังนี้
1. คณะกรรมกำรสรรหำและคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทนทบทวนแบบประเมินผล ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ที่กำหนด
2. คณะกรรมกำรประเมินประสิ ทธิภำพในกำรทำงำนประจำปี
3. เลขำนุกำรบริ ษทั ฯ สรุ ปผลกำรประเมิน และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. คณะกรรมกำรดำเนินกำรปรับปรุ งกำรดำเนินงำนให้มีประสิ ทธิภำพมำกยิง่ ขึ้น
การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ
แบบประเมินผลของคณะกรรมกำร มุ่งเน้นกำรนำผลประเมินไปใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำร โดย
มีเกณฑ์กำรประเมินผล แบ่งเป็ น 5 ระดับ ดังนี้
4 = มีกำรดำเนินงำนในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม
3 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นดี
2 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้น
คณะกรรมกำรมีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนด้วยตนเองเป็ นรำยปี เพื่อให้คณะกรรมกำรร่ วมกันพิจำรณำผลงำนและปั ญหำ เพื่อกำร
ปรับปรุ งแก้ไขต่อไป โดยได้กำหนดหัวข้อในกำรประเมินอย่ำงชัดเจน เพื่อเป็ นบรรทัดฐำนที่จะใช้เปรี ยบเทียบผลกำรปฏิบตั ิงำน
อย่ำงมีหลักเกณฑ์ แบบประเมินผลคณะกรรมกำร ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ
1. โครงสร้ำงและคุณสมบัติของคณะกรรมกำร
2. บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
3. กำรประชุมคณะกรรมกำร
4. กำรทำหน้ำที่ของกรรมกำร
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5. ควำมสัมพันธ์กบั ฝ่ ำยจัดกำร
6. กำรพัฒนำตนเองของกรรมกำรและพัฒนำผูบ้ ริ หำร
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการ ในภำพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ำกำรดำเนินกำรส่วนใหญ่จดั ทำได้ดีเยีย่ มเหมำะสม
การประเมินคณะกรรมการชุดย่ อย
คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรประเมินผลคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็ นประจำทุกปี ซึ่งผลกำรประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์
กำรประเมินผล ดังนี้
4 = มีกำรดำเนินงำนในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม
3 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นดี
2 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้น
สรุปผลการประเมินประจาปี 2562
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ผลกำรประเมินรำยคณะ อยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ผลกำรประเมินรำยคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง ผลกำรประเมินรำยคณะอยูใ่ นเกณฑ์ดีเยีย่ ม
การประเมินตนเองรายบุคคล
นอกจำกกำรประเมินตนเองของคณะกรรมกำรแล้ว คณะกรรมกำรได้กำหนดให้มีกำรประเมินผลกรรมกำรรำยบุคคลเป็ น
ประจำทุกปี ซึ่งผลกำรประเมินในปี 2562 มีเกณฑ์กำรประเมินผล ดังนี้
4 = มีกำรดำเนินงำนในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม
3 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นดี
2 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร
1 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย
0 = ไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้น
สรุปผลการประเมินปี 2562 กรรมการมีคุณสมบัตแิ ละได้ปฏิบัตหิ น้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่ างดีเยีย่ ม และเหมาะสมตามแนว
ทางการปฏิบัตทิ ดี่ ขี องกรรมการ
การประเมินผลงานของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร (CEO)
คณะกรรมกำรเป็ นผูป้ ระเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนประจำปี ของประธำนกรรมกำรบริ หำร ซึ่งกำรประเมินโดยเปรี ยบเทียบกับ
ควำมสำเร็ จของเป้ ำหมำยในระดับบริ ษทั และควำมสำมำรถในระดับบุคคล
4 = มีกำรดำเนินงำนในเรื่ องนั้นอย่ำงดีเยีย่ ม
3 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นดี
2 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นพอสมควร

1 = มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้นเล็กน้อย

0 = ไม่มีกำรดำเนินกำรในเรื่ องนั้น
สรุปผลการประเมินปี 2562 ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร ได้ ปฏิบัตหิ น้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบอย่ างดีเยีย่ ม
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรบริ ษทั 2) คณะกรรมกำรชุดย่อย จำนวน 4
ชุ ด ได้แ ก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ ำ ตอบแทน, คณะกรรมกำรบริ ห ำรควำมเสี่ ยง และ
คณะกรรมกำรบริ หำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดังนี้
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8.1 คณะกรรมการบริษัท
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ ษทั มีจำนวน 9 ท่ำน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
ประธำนกรรมกำร
2. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิน
กรรมกำร
3. นำยซือลุ๋น กัว
กรรมกำร
4. นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมกำร
5. นำงสำว ยูน เวน เฉิ น
กรรมกำร
6. นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมกำร
7. นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
9. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมผูกพันบริ ษทั คือ นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ นหรื อนำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น ลงลำยมือชื่อร่ วมกับ
นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ นหรื อนำยซือลุ๋น กัว พร้อมประทับตรำบริ ษทั
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
รำยละเอียดของกรรมกำรที่เข้ำประชุม
รำยชื่อ
จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม
1. นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
2. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิน
6/6
6/6
3. นำยซือลุ๋น กัว
4. นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5/6
5. นำงสำว ยูน เวน เฉิ น*
4/6
6. นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
6/6
7. นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
6/6
8. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์**
4/6
9. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
6/6
* นำงสำว ยูน เวน เฉิ น เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฏำคม 2562 ** พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์ เข้ำดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13
พฤษภำคม 2562
โดยมีนำงสำวอำจำรี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรและเลขำนุกำรบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่ำนประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
3. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ
ทั้งนี้ ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์ เป็ นผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน เพียงพอที่จะทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือ
ของงบกำรเงิน และมีนำงสำวลัยรัตน์ ศีลปชีวะกิจจำ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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รำยละเอียดของกรรมกำรตรวจสอบที่เข้ำร่ วมประชุม เป็ นดังนี้
รำยชื่อ
จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม
1. นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
4/4
2. พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
2/4
3. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
4/4
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีจำนวน 3 ท่ำนประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
ประธำนกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
2. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
3. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
รำยละเอียดของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนที่เข้ำประชุมเป็ นดังนี้
รำยชื่อ
จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม
1. นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
3/3
3/3
2. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
3/3
โดยมีนำงสำวอำจำรี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง มีจำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยจีเซียง ไล่
ประธำนกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
2. นำยอำทิตย์ เชิญปรี ชำ
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
3. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
4. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
กรรมกำรบรหำรควำมเสี่ ยง
รายละเอียดของคณะบริหารความเสี่ยงทีเ่ ข้ าประชุมเป็ นดังนี้
รำยชื่อ
จำนวนครั้งที่เข้ำประชุม
1. นำยจีเซียง ไล่
1/1
2. นำยอำทิตย์ เชิญปรี ชำ
1/1
3. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
1/1
4. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
1/1
โดยมีนำยนิธีพงษ์ เตชะมนตรี กลุ เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง
คณะกรรมการบริหาร
ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 คณะกรรมกำรบริ หำร มีจำนวน 4 ท่ำนประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิน
ประธำนกรรมกำรบริ หำร/ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
2. นำยซือลุ๋น กัว
กรรมกำรบริ หำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
3. นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
กรรมกำรบริ หำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
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4. นำงศรี ภำ สุริยปั ทมำลัย
กรรมกำรบริ หำร/รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
โดยมีนำงสำวอำจำรี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั เป็ นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ หำร
8.2 ผู้บริหาร
ณ.วันที่ 31 ธันวำคม 2562 ผูบ้ ริ หำร มีจำนวน 8 ท่ำน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิน
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
2. นำยซือลุ๋น กัว
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรสำยงำนกำรตลำด ผลิตภัณฑ์ฯ
3. นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรสำยงำนปฏิบตั ิกำรและผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำย
สำยงำนฟอกหนัง ธุรกิจหนัง
4. นำงศรี ภำ สุริยปั ทมำลัย
รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรสำยงำนผลิตภัณฑ์รองเท้ำ
และอุปกรณ์นิรภัย
5. นำยธีรวัจน์ วงษ์เจริ ญสิ น
ผูช้ ่วยรองประธำนเจ้ำหน้ำบริ หำร สำยงำนผลิตภัณฑ์หนัง ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำ
6. นำงสำวชุติมำ กิติธรำกุล
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยขำยและกำรตลำด
7. นำยนิธีพงษ์ เตชะมนตรี กลุ
ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
และรักษำกำรผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชี
8. นำงสำวอำจำรี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั
เลขำนุกำรบริ ษทั
8.3 เลขานุการบริษัท
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 11 สิ งหำคม 2560 คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั้งนำงสำวอำจำรี ย ์ ศุภสิ น
วงศ์ชยั ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษทั ตำมมำตรำ 15/89 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดย
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 โดยกำหนดขอบเขตอำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบดังนี้
1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมกำรเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อกำหนดกฎระเบียบ และข้อบังคับของบริ ษทั
และติดตำมดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิอย่ำงถูกต้องและสม่ำเสมอ
2. ดูแลให้กำรเปิ ดเผยข้อมูลและรำยงำนสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบตำมระเบียบและข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
3. จัดทำและเก็บรักษำเอกสำรดังต่อไปนี้
3..1 ทะเบียนกรรมกำร
3.2 หนังสื อนัดประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
3.3 หนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.4 รำยงำนประจำปี ของบริ ษทั
3.5 รำยงำนกำรมีส่วนได้เสี ยของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
4. งำนอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
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8.4 ค่ าตอบแทนกรรมการ

(1) ค่ าตอบแทนกรรมการทีเ่ ป็ นตัวเงิน
(ก). ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำรจำนวน 11 รำย เป็ นจำนวนเงิ นทั้งสิ้ น

4.93

บำท โดย

ค่ำตอบแทนดังกล่ำวเป็ นค่ำตอบแทนในรู ปแบบค่ำเบี้ยประชุมรำยครั้ง โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษทั ประจำปี 2562
รำยชื่อ
1. นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
2. นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
3. นำยซือลุ่น กัว
4. นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
5. นำงสำวยุนเวน เฉิ น*
6. นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
7. นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
8.พล.ต.ต. ชยุต ธนทวีรัชต์**
9. ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
10. รศ.ดร. รุ ธิร์ พนมยงค์***
11. นำยจีเซียง ไล่****

*ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่

คณะกรรมกำร
บริ ษทั

ค่ำเบี้ยประชุม

โบนัสประจำปี

รวม

240,000.00
240,000.00
240,000.00
240,000.00
120,000.00
240,000.00
240,000.00
160,000.00
240,000.00
80,000.00
120,000.00

105,000.00
105,000.00
70,000.00
60,000.00
70,000.00
70,000.00
150,000.00
70,000.00
110,000.00
30,000.00
40,000.00

350,000.00
350,000.00
350,000.00
250,000.00
250,000.00
100,000.00
100,000.00
40,000.00
100,000.00

695,000.00
695,000.00
660,000.00
550,000.00
440,000.00
410,000.00
490,000.00
270,000.00
450,000.00
110,000.00
160,000.00

2,160,000.00

880,000.00

1,890,000.00

4,930,000.00

12 กรกฏำคม 2562 ,**ได้รับกำรแต่งตั้งเมื่อวันที่

13 พฤษภำคม 2562 ,

***สิ้นสุดจำกตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภำคม 2562 , ****สิ้นสุดจำกตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กรกฏำคม 2562
(ข). ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่ผูบ้ ริ หำร เป็ นจำนวนเงินทั้งสิ้ น

35.51 ล้ำนบำท โดยค่ำตอบแทน

ดังกล่ำวเป็ นค่ำตอบแทนในรู ปแบบเงินเดือน โบนัส , เงินชดเชยเกษียณอำยุ และค่ำตอบแทนอื่น ๆ
(2) ค่ าตอบแทนทีไ่ ม่ เป็ นตัวเงิน
คณะกรรมกำรบริ หำร ได้รับสิ ทธิ ในกำรเบิ กค่ำรักษำพยำบำลเท่ำจำนวนที่ จ่ำยไปและค่ำรักษำฟันจำกัดวงเงิ น ตลอดจน ค่ำตรวจ
สุขภำพประจำปี และ รถประจำตำแหน่ง
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรโดยบริ ษทั ฯได้สมทบในอัตรำร้อยละ 3 ของเงินเดือน
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(3) ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
บริ ษทั มีนโยบำยและวิธีกำหนดค่ำตอบแทนแต่ละประเภทสำหรับกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร โดยกำหนดเป็ นนโยบำยและหลักเกณฑ์
กำรพิจำรณำต่ำง ๆ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
1. จัดให้ค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรให้อยู่ในลัก ษณะที่ เปรี ยบเที ยบได้กับ ระดับ ที่ ปฏิ บัติอยู่ในอุ ตสำหกรรม
ประสบกำรณ์ ภำระหน้ำที่ขอบเขตของบทบำทควำมรับผิดชอบ รวมถึงประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกรรมกำรแต่ละคน กรรมำรที่
ได้รั บมอบหมำยหน้ำที่ และควำมรั บ ผิด ชอบมำกขึ้ น เช่ น เป็ นสมำชิ ก ของคณะกรรกกำรชุ ด ย่อ ยควรได้รั บค่ ำตอบแทนเพิ่ม ที่
เหมำะสม
2. จัดให้คำ่ ตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดังสู งเป็ นไปตำมหลักกำรนโยบำยที่คณะกรรมกำรกำหนด
และเพื่อประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั โดยระดับค่ำตอบแทนที่ เป็ นเงิ นเดื อน โบนัส และผลตอบแทนจูงใจจะสอดคล้องกับผลกำร
ปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรแต่ละคนและต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ผถู ้ ือหุน้ ได้รับ
3. กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำรทั้งหมดหรื อคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็ นผูป้ ระเมินผลงำนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร
เป็ นประจำทุ กปี เพื่อนำไปใช้พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร โดยใช้บรรทัดฐำนที่ ได้ตกลงกันล่วงหน้ำกับ
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรตำมเกณฑ์ที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งรวมถึงผลปฏิ บตั ิงำนทำงกำรเงิ น ผลงำนเกี่ยวกับกำรปฏิบตั ิตำมวัตถุประสงค์
เชิงกลยุทธ์ระยะยำว กำรพัฒนำผูบ้ ริ หำร ฯลฯ และเสนอผลประเมินให้คณะกรรมกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั มีพนักงำนจำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน โดยแบ่งเป็ น 2 สำยงำนกำรผลิต ดังนี้
1.สำยงำนผลิตโรงำนฟอกหนัง จังหวัดสมุทรปรำกำร
ปี 2561
ข้ อมูลพนักงานตามส่ วนงาน
ปี 2562
สำยงำนบริ หำร

11

9

เลขำนุกำรบริ ษทั

1

1

ฝ่ ำยกลยุทธ์ธุรกิจ

1

1

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงน

10

12

ฝ่ ำยกำกับนโยบำยและระเบียบ

4

4

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

21

42

ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

23

24

ฝ่ ำยวิจยั และพัฒนำและห้องปฏิบตั ิกำรทดสอบ

26

26

ฝ่ ำยประกันคุณภำพและควบคุมคุณภำพ

68

77

ฝ่ ำยซ่อมบำรุ ง

28

42

ฝ่ ำยจัดซื้อ

8

11

ฝ่ ำยวำงแผน

19

21

ฝ่ ำยผลิต

352

432

572

702

รวม
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2. สำยงำนผลิตรองเท้ำและอุปกรณ์นิรภัย จังหวัดชลบุรี
ข้ อมูลพนักงานตามส่ วนงาน
ปี 2562

ปี 2561

ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน

4

4

ฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน

28

28

ฝ่ ำยทรัพยำกรบุคคล และเทคโนโลยีสำรสนเทศ

31

27

ฝ่ ำยขำยและกำรตลำด

72

68

ฝ่ ำยจัดซื้อ

6

5

ฝ่ ำยผลิต

246

248

ฝ่ ำยคลังสิ นค้ำและจัดส่ง

95

100

482

480

รวม

ค่ าตอบแทนของพนักงานบริษัท
ในปี 2562 บริ ษทั จ่ำยค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวม 1,054 คน เป็ นจำนวนเงิ น 388.43 ล้ำนบำท และ ในปี 2561 บริ ษทั จ่ ำย
ค่ำตอบแทนให้พนักงำนรวม 1,182 คน จำนวน 327.52 ล้ำนบำท ได้แก่ เงินเดือน ค่ำล่วงเวลำ เงินโบนัส เงินค่ำวิชำชีพ เงินค่ำเบี้ยขยัน
เงินประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และเงินรำยได้ประเภทอื่น ๆ
ข้อมูลสถิติกำรฝึ กอบรมในปี 2561 – 2562
รายการ
จำนวนหลักสูตรที่จดั อบรม
จำนวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย / หลักสูตร
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม
จำนวนอบรมพนักงำน
จำนวนพนักงำนทั้งหมด
% อบรมพนักงำน
จำนวนชัว่ โมงอบรมเฉลี่ย / คน

ปี 2562
14
6
250,000
544
572
95
6.50

ปี 2561
20
6
230,000
477
673
71
6.50

ข้ อพิพพิ าทด้ านแรงงงาน
ในระยะเวลำสำมปี ที่ผำ่ นมำ จนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ไม่มีขอ้ พิพำทด้ำนแรงงำนที่บริ ษทั เป็ นคู่ควำมหรื อคู่กรณี ซ่ ึงอำจมี
ผลกระทบอย่ำงมีนยั สำคัญต่อกำรดำเนินธุรกิจ
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นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน
บริ ษทั มุ่งมัน่ ในกำรดูแลป้ องกันเรื่ องควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนของบุคลกร ทรัพย์สิน
และกระบวนกำรทำงำนทุกขั้นตอน มีนโยบำยที่ให้กำรสนับสนุนกิจกรรมต่ำง ๆ ที่เสริ มสร้ำงควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย ตลอดจน
รักษำสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำน ชุมชน และสังคมส่วนรวมอยูเ่ สมอ โดยได้
กำหนดนโยบำยและจัดให้มีคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชี วอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรทำงำน เพื่อพัฒนำระบบกำร
จัดกำรควำมปลอดภัย ควบคุมปรับปรุ งแก้ไขอันตรำยจำกกำรดำเนินงำนของบริ ษทั พร้อมกำรจัดกิจกรรมส่ งเสริ มควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
เรื่ องควำมปลอดภัยในกำรทำงำนให้กบั บุคลกรทุกคน
ในปี 2562 บริ ษทั ได้เก็บสถิติเกี่ยวกับกำรเกิดอุบตั ิเหตุในระหว่ำงกำรทำงำน 2 ครั้ง ซึ่งได้บนั ทึกกำรเกิดอุบตั ิเหตุและวิเครำะห์สำเหตุ
กำรเกิดและจัดกำรแผนกำรป้ องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก โดยเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจำบริ ษทั คิดเป็ น
อัตรำควำมถี่กำรเกิดอุบตั เหตุ 1.32
นโยบายในการพัฒนาและส่ งเสริมคุณภาพชีวติ พนักงาน
บริ ษทั มีควำมมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นที่ หนึ่ งในอุตสำหกรรมฟอกหนังสำหรับผลิตรองเท้ำชั้นนำของโลก ดังนั้น บริ ษทั ฯได้ให้
ควำมสำคัญกับ กำรพัฒนำพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อทดแทนพนักงำนที่เข้ำสู่ยคุ สังคมวัยชรำในขณะนี้ เนื่ องจำกอุตสำหกรรมฟอก
หนัง ต้องใช้ทกั ษะควำมชำนำญงำนอย่ำงมำกในทุกกระบวนกำรผลิต บริ ษทั ฯ ได้ดำเนินนโยบำยในกำรพัฒนำพนักงำน ดังนี้
 นโยบำยด้ำนพัฒนำทักษะกำรทำงำน โดยแบ่งกลุ่มพัฒนำพนักงำนออกเป็ น 2 ส่วน คือ
1. กำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มที่ มีศกั ยภำพสู ง (High Potential Development) บริ ษทั ฯได้กำหนดแนวทำงในกำรสร้ำงและ
เตรี ยมควำมพร้อมของพนักงำนที่ จะเป็ นกำลังสำคัญในอนำคตของบริ ษทั ด้วยกำรส่ งเสริ มให้เข้ำร่ วมทำงำนกับผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
และศึกษำงำนและเทคนิคกำรทำงำนจำกผูบ้ ริ หำรนั้นๆ โดยตรง ตลอดจนเข้ำรับกำรอบรมจำกสถำบันต่ำง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภำพและ
องค์ควำมรู ้กำรเป็ นผูน้ ำให้มำกขึ้น
2. กำรพัฒนำพนักงำนกลุ่มที่จะเป็ นกำลังสำคัญของหน่วยงำน ( Key Person Development) บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญใน
กำรพัฒนำและเตรี ยมควำมพร้อมทำงด้ำนบุคลำกรที่ จะเป็ นกำลังสำคัญของแต่ละหน่ วยงำน โดยได้คดั เลือกพนักงำนที่ มีควำมรู ้
ควำมสำมำรถ มีควำมมุ่งมัน่ ตั้งใจ และรับผิดชอบต่องำน ตลอดจนมีควำมต้องกำรที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้ำที่กำรงำน โดยฝ่ ำย
บุคคล จะเป็ นผูก้ ำหนดแผนงำนในกำรพัฒนำพนักงำนในแต่ละปี เพื่อนำเสนอด้ำนงบประมำณ และวำงแผนงำนพัฒนำบุคคลให้
ครอบคลุมและชัดเจน โดยใช้เครื่ องมือกำรพัฒนำที่ หลำกหลำย อำทิ เช่น กำรฝึ กอบรมภำยในและภำยนอก กำรเรี ยนรู ้ งำนจำก
ผูบ้ งั คับบัญชำ กำรมอบหมำยงำนที่ มีควำมท้ำทำย เพื่อพัฒนำให้พนักงำนมีศกั ยภำพในกำรทำงำน ตลอดจนโอกำสในกำรก้ำวสู่
ตำแหน่งงำนที่สูงขึ้นได้
 นโยบำยด้ำนพัฒนำปรับปรุ งเพิ่มประสิ ทธิ ภำพในกำรผลิต (Improvement Project) ด้วยพันธกิจที่ ตอ้ งส่ งมอบสิ นค้ำให้
ตรงต่อเวลำ เพื่อสร้ ำงควำมสัม พันธ์และควำมไว้วำงใจที่ ดีกับลูกค้ำ บริ ษทั ฯ จึ งตระหนักและให้ควำมสำคัญเป็ นอย่ำงยิ่งใน
กระบวนกำรผลิตทุกขั้นตอน กำรปรับปรุ งสำยกำรผลิตเพื่อพัฒนำคุณภำพสิ นค้ำให้ได้ตำมมำตรฐำน โดยกำรจัดบรรยำยโดยวิทยำกร
ผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนกำรปรับปรุ ง พัฒนำกำรผลิต ตลอดจนได้จดั กำรประชุมพนักงำนสำยกำรผลิตเพื่อวิเครำะห์ ค้นหำ เสนอแนวทำง
วิธีกำรปรับปรุ งกระบวนกำรทำงำน หรื อหำวิธีกำรทำงำนใหม่ที่มีประสิ ทธิ ภำพซึ่ งจะนำไปสู่ กำรลดต้นทุนในกำรดำเนิ นกำร เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิภำพในกระบวนกำรผลิต
 นโยบำยพัฒนำทักษะฝี มือกำรทำงำน บริ ษทั ฯ ให้ควำมสำคัญต่อกำรพัฒนำพนักงำนทุกระดับ จึ งมีนโยบำยด้ำนกำร
พัฒนำทักษะฝี มือกำรทำงำนของพนักงำนทั้งองค์กร ครอบคลุมถึงพนักงำนสำยกำรผลิต โดยกำรกำหนดแผนพัฒนำพนักงำนให้มี
ควำมรู ้ และทักษะฝี มือในกระบวนกำรทำงำนที่รับผิดชอบตำม คู่มือกำรปฏิบตั ิงำน (Work Instruction) โดยกำรถ่ำยทอดควำมรู ้ จำก
ผูบ้ งั คับบัญชำ เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ ยวกับเทคนิ ค วิธีกำรทำงำน และมีกำรติดตำมผลกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้พนักงำน
สำมำรถนำควำมรู ้ มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรปฏิบตั ิงำน ซึ่งจะทำให้พนักงำนทุกระดับมีทกั ษะฝี มือที่ดีข้ ึน
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 นโยบำยค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร
การบริหารค่ าตอบแทน
บริ ษทั ฯ มีเป้ ำหมำยที่สำคัญในกำรบริ หำรค่ำตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ของพนักงำนตำมตำแหน่ งหน้ำที่ คือ ต้องกำร
ค่ำตอบแทนและสิ ทธิประโยชน์ในระดับที่สำมำรถแข่งขันกับองค์กรอื่นๆ ได้ และเพื่อดึงดูดคนที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำมำร่ วมงำน
กับบริ ษทั และจูงใจให้พนักงำนที่ทำงำนอยูท่ ำงำนอย่ำงดียงิ่ ขึ้น จึงมีนโยบำยดังนี้
1. กำรจ่ำยค่ำตอบแทนและให้สิทธิประโยชน์ตำมตำแหน่งหน้ำที่ บริ ษทั ฯจะพิจำรณำองค์ประกอบ ดังนี้
 ควำมถูกต้องหรื อเหมำะสมภำยใน โดยจะจ่ำยค่ำตอบแทนตำมค่ำของงำน ซึ่ งมีควำมสู งต่ำที่ต่ำงกันตำมลักษณะ
ของงำน ซึ่ งค่ำของงำนจะทำกำรประเมิ นหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบของำนตำมรำยละเอี ยดของลักษณะงำนที่
กำหนดไว้ในใบกำหนดหน้ำที่งำน (Job Description)
 ควำมถูกต้องหรื อเหมำะสมภำยนอก โดยจะกำหนคค่ำตอบแทนจำกอัตรำขององค์กำรภำยนอกที่เทียบเคียงกันได้
รวมถึงพิจำรณำตำมสภำวะเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วย
2. บริ ษทั ฯ ต้องกำหนดช่วงค่ำตอบแทนตำมระดับขั้นโดยอ้ำงอิงจำกกำรพิจำรณำในข้อก่อน และควรพิจำรณำถึงควำม
เหมำะสมของช่วงค่ำตอบแทนดังกล่ำวอย่ำงน้อยปี ละ 1 ครั้ง
3. บริ ษทั ฯ จะขึ้นค่ำตอบแทนให้แก่พนักงำนตำมผลงำนกำรปฏิบตั ิงำนที่ประเมินได้ โดยจ่ำยตำมหลักผลกำรปฏิบตั ิงำน
ซึ่งยึดถือหลักคุณธรรมและควำมสำมำรถ เพื่อให้สำมำรถจ่ำยผลตอบแทนได้อย่ำงยุติธรรม
 กำรพิจำรณำขึ้นค่ำตอบแทนประจำปี จะกระทำปี ละ 1 ครั้ง
 กำรอนุมตั ิกำรปรับค่ำตอบแทนรำยปี ต้องเป็ นไปตำมอำนำจกำรอนุมตั ิที่กำหนดไว้ในคู่มืออำนำจดำเนินกำร
สวัสดิการ
สวัสดิกำรและสิ ทธิประโยชน์ถือเป็ นสิ่ งหนึ่งที่บริ ษทั ฯ มีให้แก่พนักงำนนอกเหนือจำกค่ำตอบแทนประจำ (เงินเดือน) เพื่อ
เป็ นกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจ ซึ่งจะนำไปสู่กำรเพิ่มประสิ ทธิภำพในกำรำทงำนของพนักงำนจึงมีนโยบำยดังนี้
 ในกำรพิจำรณำว่ำจะจัดให้มีสวัสดิกำรและสิ ทธิประโยชน์ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรื อไม่ บริ ษทั ฯ จะ พิจำรณำโดย
ยึดหลักว่ำ สวัสดิกำรและสิ ทธิประโยช์เรื่ องนั้น ๆสำมำรถเพิ่มคุณภำพชีวติ ให้แก่พนักงำนหมู่มำกได้หรื อไม่ และ
เป็ นเรื่ องทัว่ ไปที่องค์กำรอื่นๆ ปฏิบตั ิกนั หรื อไม่

32

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นโยบำยต่ อต้ ำนกำรทุจริต
บริ ษทั มุ่งมัน่ ดำเนินธุรกิจอย่ำงโปร่ งใส ภำยใต้หลักธรรมภิบำล ต่อต้ำนกำรติดสิ นบน กำรคอร์รัปชัน่ และสนับสนุนให้
บุคคลกรทุกระดับให้ควำมสำคัญ และมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต ได้กำหนดนโยบำยกำรต่อต้ำนทุจริ ตคอร์รัปชัน่ ไว้เป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อเป็ นแนวปฏิบตั ิแก่กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนให้ทุกคนปฏิบตั ิอย่ำงเคร่ งครัด
แนวปฏิบัตใิ นกำรป้องกันและต่อต้ ำนกำรทุจริต
กำรดำเนินกำรใดๆ ตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตให้ใช้แนวปฏิบตั ิตำมที่กำหนดไว้ในจรรยำบรรณทำงธุรกิจของบริ ษทั
นโยบำยและแนวปฏิบตั ต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยกลุ่มต่ำง ๆ รวมทั้ง ระเบียบคู่มือปฏิบตั ิงำนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวปฏิบตั ิต่ำง ๆที่บริ ษทั
จะกำหนดขึ้นต่อไป เพื่อควำมชัดเจนในกำรดำเนินในเรื่ องที่มีควำมเสี่ ยงสูงกับกำรเกิดกำรทุจริ ต บริ ษทั จึงกำหนดนโยบำยในเรื่ อง
ต่อไปนี้
1.ปฏิบตั ิตำมนโยบำยที่สอดคล้องกับกำรป้ องกันและต่อต้ำนกำรทุจริ ตอย่ำงเคร่ งครัด รวมทั้งกฏระเบียบและข้อบังคับไม่วำ่
ทำงตรงหรื อทำงอ้อม
2.ไม่กระทำกำรใด ๆ ที่เจตนำว่ำเป็ นกำรทุจริ ตแก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยที่เกี่ยวของกับบริ ษทั ในเรื่ องที่ตนเองเป็ นผูร้ ับผิดชอบทั้งตรงหรื อ
ทำงอ้อม เพื่อให้ได้ซ่ ึงผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรื อ ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
3.ไม่ละเลยหรื อเพิกเฉย เมื่อพบเห็นกำรกระทำกำรที่เข้ำข่ำยทุจริ ตที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั โดยถือเป็ นหน้ำที่ที่ตอ้ งแจ้งไปยัง
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อช่องทำงกำรร้องเรี ยนอื่นของบริ ษทั ที่ได้กำหนดไว้ และให้ควำมร่ วมมือในกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งต่ำง ๆ
4.บริ ษทั จะสนับสนุนและส่งเสริ มพนักงำนทุกระดับให้เห็นถึงควำมสำคัญและมีจิตสำนึกในกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตรวมทั้งจัดมี
กำรควบคุมภำยใน เพื่อป้ องกันกำรทุจริ ตทุกรู ปแบบ
5.ผูท้ ี่กระทำกำรทุจริ ตจะถูกสอบสวนโดยไม่ตอ้ งคำนึงว่ำจะดำรงตำแหน่งใด ๆ เพรำะถือเป็ นกำรกระทำควำมผิตตำมข้อบังคับ
เกี่ยวกับกำรทำงำน โดยจะต้องได้รับกำรพิจำรณำโทษทำงวินยั ที่กำหนดไว้ รวมถึงอำจได้รับโทษตำมกฎหมำย หำกกำรกระทำนั้น
ผิดกฎหมำยด้วย
6.บริ ษทั จะให้ควำมเป็ นธรรมและคุม้ ครองพนักงำนหรื อบุคคลอื่นใดที่แจ้งเบำะแสหรื อหลักฐำนกำรทุจริ ตที่เกี่ยวขอ้งกับบริ ษทั
หรื อพนักงำนที่ปฏิเสธต่อกำรกระทำทุจริ ต ตำมมำตรกำรคุม้ ครอง ผูร้ ้องเรี ยนหรื อผูท้ ี่ให้ควำมร่ วมมือในกำรรำยงำนกำรทุจริ ตตำมที่
กำหนดไว้ในนโยบำยกำรรับเรื่ องร้องเรี ยนและกำรให้ควำมคุม้ ครองผูร้ ้องเรี ยน
7.บริ ษทั จะสอบทำนและทบทวนแนวปฏิบตั ิและมำตรำกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของ
กฏหมำยและสภำพกำรดำเนินของธุรกิจ
นโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารบริจาคเพื่อการกุศลและการให้ เงินสนันสนุน
บริ ษทั ใช้ควำมระมัดระวังในกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรเงินสนับสนุน เนื่องจำกเป็ นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกำรใช้จ่ำยเงิน
โดยไม่มีผลตอบแทนที่มีตวั ตนซึ่งอำจทำให้เกิดควำมเสี่ ยงในกำรเกิดทุจริ ตได้ ซึ่งกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุน
ของบริ ษทั ทุกครั้งจะต้องเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส ไม่ขดั ต่อกฎหมำยและศีลธรรม รวมถึงจะต้องได้รับกำรอนุมตั ิจำกผูม้ ีอำนำจของ
บริ ษทั ตลอดจนสำมำรถสอบทำนและติดตำมเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ ได้ โดยกำรบริ จำคเพื่อกำรกุศลและกำรให้เงินสนับสนุนต้อง
อยูภ่ ำยใต้เงื่อนไข คือ แสดงถึงที่มำและจุดประสงค์ในกำรดำเนินกำรโครงกำรอย่ำงชัดเจน เช่น ชื่อเจ้ำของโครงกำร วัตถุประสงค์
ผลสำเร็ จ และประโยชน์ที่ได้รับจำกโครงกำร พร้อมเอกสำรประกอบอื่นๆ รวมไปถึงโครงกำรต้องไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงกำร
กระทำใดๆ ที่มีผลประโยชน์อื่นอันส่อไปในทำงทุจริ ต
นโยบำยและแนวปฏิบัตกิ ำรรับหรื อกำรให้ ของขวัญ ค่ ำบริกำรต้ อนรับ และค่ ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ
1.บริ ษทั กำหนดให้ กำรให้ มอบ หรื อรับของขวัญ และ/หรื อ ค่ำบริ กำรต้อนรับ และ/หรื อ ค่ำใช้จ่ำยอื่น แก่/จ่ำย บุคคลใดๆ ต้อง
เป็ นไปตำมประเภทมูลค่ำ มีควำมเหมำะสมตำมขนบธรรมเนียมประเพณี ปฏิบตั ิ
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2.ห้ำมมิให้พนักงำนทุกระดับเรี ยกร้องหรื อรับของขวัญ ค่ำรับรองค่ำบริ กำรต่ำง ๆ โดยมิชอบเพื่อกำรจูงใจให้ปฏิบตั ิหรื อละเว้น
กำรปฏิบตั ิ รวมทั้งประโยชน์อื่นใดจำกผูร้ ับเหมำ ผูร้ ับเหมำช่วง ลูกค้ำ ผูค้ ำ้ ผูข้ ำย หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกฝ่ ำยของบริ ษทั ไม่วำ่ กรณี ใด
นโยบายและแนวปฏิบัตเิ กีย่ วกับการไม่ ละเมิดทรัพย์ สินทางปัญญา เช่ น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่ องหมายการค้ า
1.สร้ำงควำมตระหนักให้กรรมกำรบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคน เพื่อให้เกียรติและเคำรพซึ่งสิ ทธิในทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ของผูอ้ ื่น รวมถึงบริ ษทั ฯ จะต้องกระทำกำรขออนุญำตบุคคลผูเ้ ป็ นเจ้ำของในทรัพย์สินทำงปั ญญำเหล่ำนั้นให้ถูกต้องตำมกฎหมำย
เสี ยก่อนที่จะมีกำรใช้งำน
2.ห้ำมมิให้บุคคลทุกฝ่ ำยในบริ ษทั กระทำกำรใดๆ ก็ตำมอันเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปัญญำของผูอ้ ื่น ไม่วำ่ จะเป็ นกำรละเมิด
ในเรื่ องเครื่ องหมำยกำรค้ำ ลิขสิ ทธิ์ สิ ทธิบตั ร เป็ นต้น
3.สนับสนุนไม่ให้ใช้งำนใดๆ ก็ตำมอันมีลกั ษณะเป็ นกำรละเมิดทรัพย์สินทำงปั ญญำของบุคคลอื่น
4.ส่งเสริ มและสนับสนุนให้พนักงำนในบริ ษทั ทุกคนสร้ำงสรรค์งำนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้ำของบริ ษทั ในลักษณะใหม่ๆ ไม่ซ้ ำกับ
งำนอันมีเครื่ องหมำยกำรค้ำ ลิขสิ ทธิ์ หรื อ สิ ทธิบตั รของบุคคลอื่น
5.บริ ษทั จะรักษำควำมลับของลูกค้ำ ข้อมูลต่ำงๆ ที่บริ ษทั ฯได้มำจำกลูกค้ำ รวมถึงข้อมูลของบุคคลผูม้ ีส่วนได้เสี ยของบริ ษทั ฯ
ทั้งหมด ยกเว้นกรณี ที่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำของข้อมูล โดยจะต้องใช้ควำมระมัดระวังอย่ำงยิง่ มิให้ควำมลับของลูกค้ำและ/หรื อบุคคล
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยล่วงรู ้ไปถึงบุคคลภำยนอก
6.กำหนดให้มีขอ้ บังคับในกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตภำยในบริ ษทั ให้สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวำ่ ด้วยกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยบริ ษทั ถือปฏิบตั ิตำมเรื่ องดังกล่ำวอย่ำงเคร่ งครัด
นโยบายการแจ้ งเบาะแลหรื อข้ อร้ องเรียน
คณะกรรมกำรได้ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงปฏิ บัติ ใ นกำรแจ้ง เบำะแสหรื อ ข้อ ร้ อ งเรี ย น ในระดับ บริ ห ำร ได้แ ก่
ผูบ้ งั คับบัญชำหรื อหัวหน้ำงำนในแต่ละระดับ ฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน และช่องทำงในระดับกรรมกำรบริ ษทั ได้แก่ คณะกรรมกำร
บริ ษทั คณะกรรมกำรตรวจสอบ บริ ษทั ได้จดั ทำช่องทำงรับข้อร้องเรี ยน ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนเบำะแสกำรกระทำผิด
กฎหมำยหรื อจรรยำบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อำจส่อถึงกำรทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบของบุคคลในบริ ษทั ทั้งจำกพนักงำนและผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั และได้กำหนดแนวทำงในกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบำะแส และให้ควำมสำคัญกับกำรเก็บข้อมูลข้อร้องเรี ยนเป็ น
ควำมลับ ซึ่งจะรับรู ้เฉพำะในกลุ่มบุคคลที่ได้รับมอบหมำยเท่ำนั้น เพื่อสร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
นโยบายการมีส่วนร่ วมกับผู้มสี ่ วนได้ เสีย
บริ ษทั ได้กำหนดนโยบำยกำรมีส่วนร่ วมกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยใช้บงั คับกับผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริ ษทั หรื อได้รับผลกระทบจำกกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษทั รวมถึงผูท้ ี่อำจมีส่วนได้เสี ยหรื อมีอิทธิพลต่อกำรดำเนินงำน
ของกลุ่มบริ ษทั เช่น ลูกค้ำ ชุมชน ผูถ้ ือหุน้ คู่คำ้ ทำงธุรกิจ และหน่วยงำนภำครัฐ เป็ นต้น โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจใน
ประเด็นต่ำงๆ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยภำยนอก และควำมคำดหวังของบุคคลเหล่ำนั้น ,ให้ได้รับและดำรงไว้ซ่ ึงควำมไว้วำงใจ และควำม
เคำรพนับถือจำกผูม้ ีส่วนได้เสี ย ,เพื่อช่วยสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้แก่ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยว่ำจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีและเพื่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ใน
คุณภำพ และกำรเข้ำถึงกำรบริ กำรของบริ ษทั
ช่ องทางการสื่ อสารและการติดต่อ
บริ ษทั มีช่องทำงให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถส่ง ข้อเสนอแนะ ควำมคิดเห็น หรื อคำถำม รวมทั้งข้อร้องเรี ยนมำยังบริ ษทั ผ่ำนกำร
ส่งจดหมำยปิ ดผนึกถึงคณะกรรมกำร หรื อ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร หรื อ อีเมล์ถึงประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ทั้งนี้บริ ษทั มีมำตรกำรเก็บข้อมูลของผูร้ ้องเรี ยนที่เป็ นควำมลับ เพือ่ สร้ำงควำมมัน่ ใจแก่ผรู ้ ้องเรี ยน
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1 การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) เป็ นบริ ษทั ที่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนิ นธุรกิจตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
โดยมุ่งสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ในทุกด้ำนให้กบั นักลงทุน ผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยกำรบริ หำรจัดกำรธุรกิจซึ่ งเป็ น
กำรผลิตและจำหน่ ำยหนังฟอกสำเร็ จรู ปตลอดจนอุปกรณ์นิรภัยส่ วนบุคคล ด้วยกำรคำนึ งถึงผลประกอบกำรที่ ดีในระยะยำวและ
ควำมยัง่ ยืนทำงธุรกิจ จำกเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงเห็นสมควรให้นำหลักกำรกำกับกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จด
ทะเบี ยนปี 2560 (Corporate Code Policy หรื อ GC Code) ซึ่ งออกโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำด
หลักทรัพย์ มำกำหนดเป็ นนโยบำยในกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยได้ผ่ำนกำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั เมื่อวันที่ 27 กุมพำ
พันธ์ 2562 เพื่อสำหรับประกำศใช้ ในปี 2562 โดยมีหลักปฏิบตั ิดงั นี้
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 1
ตระหนักถึงบทบำทและควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำองค์กรที่
สร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
หลักกำรปฏิบตั ิที่ 2

กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยทำงธุรกิจของกิจกำรที่เป็ นไปเพือ่ ควำมยัง่ ยืน

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 3

เสริ มสร้ำงคณะกรรมกำรที่มีประสิ ทธิผล

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 4

สรรหำและพัฒนำผูบ้ ริ หำรระดับสูงและกำรบริ หำรบุคลำกร

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 5

ส่งเสริ มนวัตกรรมและกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 6

ดูแลให้มีระบบบริ หำรควำมเสี่ ยงและกำรควบคุมภำยในที่เหมำะสม

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 7

รักษำควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผยข้อมูล

หลักกำรปฏิบตั ิที่ 8

สนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมและกำรสื่ อสำรกับผูถ้ ือหุน้

หลักการปฏิบตั ิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์ กรทีส่ ร้ างคุณค่ าให้ กจิ การอย่ าง
ยัง่ ยืน
หลักการปฏิบัติ 1.1
บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรที่มีตอ้ งกำรสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำง
ยัง่ ยืนคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบำทสำคัญในกำรกำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรบริ หำรจัดกำรที่ ดีเพื่อให้บริ ษทั มีควำมมัง่ คงใน
ระยะยำว คณะกรรมกำรควรเข้ำใจบทบำทและตระหนักถึงควำมรับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำที่ตอ้ งกำกับดูแลให้ องค์กรมีกำรบริ หำร
จัดกำรที่ดีซ่ ึงครอบคลุมถึง
(1) กำหนดวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ด้วยกำรดำเนินธุรกิจ
(2) กำหนดกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำน เพื่อเป็ นกรอบให้องค์กรดำเนินไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ำหมำยที่วำง
ไว้ตลอดจนให้ควำมสำคัญในกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(3) มุ่งปรับปรุ งคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และดำเนินกำรอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(4) ยึดมัน่ ในบรรษัทภิบำล และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม
(5) มีกำรติดตำมประเมินผล ทบทวนกลยุทธ์ นโยบำยกำรดำเนินงำนอย่ำงสม่ำเสมอและดูแลกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับบริ ษทั และผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกคน
หลักการปฏิบัติ 1.2
หน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำกับดูแลและสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงมัง่ คงและ
ยัง่ ยืนในระยะยำว
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั จะให้ควำมสำคัญต่อผลประกอบกำรของบริ ษทั โดยกำรยึดถือปฏิบตั ิยดึ มัน่ ในกรอบกำรแข่งขัน
ที่เป็ นไปตำมกติกำทำงกำรค้ำและจริ ยธรรมทำงธุรกิจที่สอดคล้องกับของกฎหมำยและหลักของควำมโปร่ งใส่และเป็ นธรรม
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(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ควำมสำคัญในกำรกำกับดูแลให้กรรมกำรดำรงตนเป็ นแบบอย่ำงที่ดี ในฐำนะผูน้ ำและเป็ นผูม้ ี
บทบำทในกำรสร้ำงและขับเคลื่อนวัฒนธรรมในองค์กร โดยยึดหลักกำรประกอบธุ รกิจอย่ำงมีจริ ยธรรม ให้ควำมเคำรพต่อสิ ทธิ
ควำมรับผิดชอบต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย รวมถึงยึดถือหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำย
ในกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่กิจกำรอย่ำงยัง่ ยืน
(3) เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจเป็ นไปโดยไม่มีผลกระทบต่อสังคมส่วนรวม คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงจัดให้มีนโยบำยจริ ยธรรม
ทำงธุรกิจ เพื่อใช้เป็ นหลักในกำรปฏิบตั ิสำหรับกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำน
(4) เพื่อให้กำรดำเนินธุรกิจสำมำรถปรับตัวได้ตำมปั จจัยที่เปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว คณะกรรมกำรบริ ษทั จึงได้มีกำรกำกับ
ดูแลสื่ อสำรในให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนทุกคนเข้ำใจ และกำรเตรี ยมควำมพร้อม ของกำรเปลี่ยนแปลงทีอำจจะเกิ ดขึ้น
และมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตั ิและทบทวนนโยบำยอย่ำงสม่ำเสมอ
หลักการปฏิบตั ิ 1.3
หน้ำที่ในกำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ดูแลให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ตลอดจนพนักงำนทุกระดับ ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ยควำมรับผิดชอบ
ตำมบทบำทหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย มีควำมระมัดระวังและมีควำมซื่ อสัตย์สุจริ ตจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ที่มีต่อองค์กร โดยปฏิบตั ิให้
สอดคล้องกับข้อบังคับ กฎหมำย และกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
หลักการปฏิบตั ิ 1.4
ขอบเขตควำมรับผิดชอบและกำรมอบหมำยงำน
คณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของตนเอง และเป็ นผูก้ ำหนดขอบเขตกำรมอบหมำยหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และฝ่ ำยจัดกำร ตลอดจนติดตำมดูแลให้ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำย
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายทางธุรกิจของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยัง่ ยืน
หลักการปฏิบตั ิ 2.1
จัดกำรดูแลให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักของกิจกำรเป็ นไปเพื่อควำมยัง่ ยืน
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดให้บริ ษทั มีเป้ ำหมำยขององค์กรในกำรดำเนินงำนในกิจกำรมีควำมมัง่ คงเป็ นที่น่ำเชื่อถือและ
ได้รับกำรยอมรับจำกลูกค้ำทัว่ โลก (Global Brand) พัฒนำสิ นค้ำใหม่พร้อมทั้งคุณสมบัติที่ดีเยีย่ ม เพื่อมุ่งมัน่ เป็ นหนึ่งในธุรกิจหนัง
ฟอกสำเร็ 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 มีนโยบำยด้ำนต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุ งและพัฒนำกระบวนกำรทำงำนให้รวดเร็ วและถูกต้องโดยกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศที่ทนั สมัยมำสร้ำงสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตำมกลุ่มลูกค้ำ ตลอดจนมีกำรควบคุมและตรวจสอบคุณภำพ อีกทั้งมุ่งมัน่
ปรับปรุ งคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง โดยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่ ในผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ และสร้ำงผลิตภัณฑ์ และ
สร้ำงผลตอบแทนที่น่ำพอใจแก่ผถู ้ ือหุน้ โดยคำนึงถึงหลักธรรมภิบำลและควำมรับผิดชอบต่อสังคม อันนำมำสู่ควำมยัง่ ยืนของ
กิจกำร
หลักการปฏิบัติ 2.2
กำกับดูแลให้มน่ั ใจว่ำ วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย ตลอดจนกลยุทธ์ของกิจกำรให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เป้ ำหมำยหลักของกิจกำร โดยมีกำรนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมำใช้อย่ำงเหมำะสมและปลอดภัย
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีกำรกำหนดเป้ ำหมำยที่ดำเนินด้วยควำมน่ำเชื่อถือและไว้วำงใจของลูกค้ำมำโดยตลอด
และรักษำมำตรฐำนของคุณภำพผลิตภัณฑ์และมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำเป็ นสำคัญ สร้ำงผลตอบแทนให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ด้วยกำรพัฒนำด้ำนกระบวนกำรผลิต ลดขั้นตอนและค่ำใช้จ่ำยในกำรทำงำน โดยวิธีพฒั นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้สำมำรถ
ใช้สนับสนุนงำนฝ่ ำยผลิต
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หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 3 เสริมสร้ างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
ควำมรับผิดชอบในกำรกำหนดและทบทวนโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีควำม
หลักการปฏิบัติ 3.1
เหมำะสมเพื่อนำองค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยที่กำหนดไว้
(1) ด้ำนคุณสมบัติ คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นบุคคลที่ มีคุณสมบัติที่หลำกหลำย และเหมำะสมทั้งในด้ำนควำมรู ้ ทักษะ
ประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ และคุณสมบัติเฉพำะที่เกี่ยวกับกำรดำเนิ นธุรกิจของบริ ษทั คือ ทักษะควำมรู ้และควำมเชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรฟอกหนัง และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีควำมเข้ำใจในธุรกิจขององค์กร มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล สำมำรถให้ควำมเห็นที่เป็ นอิสระ
และแนวทำงในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(2) ด้ำนโครงสร้ำง คณะกรรมกำรของบริ ษทั ต้องเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั กำหนดไว้คือ บริ ษทั ต้องมีกรรมกำรอย่ำง
น้อย 5 คน และควำมไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินพำนักอยูใ่ นประเทศไทย เพื่อควำมเหมำะสมใน
กำรพิจำรณำทบทวนนโยบำยต่ำง ๆ และสำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
(3) ด้ำนกำรถ่วงดุลอำนำจ คณะกรรมกำรบริ ษทั กรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร ในสัดส่ วน 1 ใน 3 ซึ่ งถือว่ำ
เป็ นกำรสะท้อนอำนำจควำมถ่วงดุลที่เหมำะสม
(3.1) กรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร สำมำรถให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับกำรทำงำนของฝ่ ำยบริ หำรได้อย่ำงอิสระ
(3.2) กรรมกำรอิสระของบริ ษทั มีจำนวน 3 คน ซึ่งเป็ นไปตำมข้อบังคับของบริ ษทั คือ มีกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3
ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดและมีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 คน และมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรม
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกรรมกำรอิสระสำมำรถทำงำนร่ วมกับ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และสำมำรถแสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ
(4) ด้ำนกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้เปิ ดเผยโครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริ ษทั พร้อมทั้งรำยละเอียดข้อมูล
กรรมกำร อำยุ เพศ ประวัติกำรศึกษำ ประสบกำรณ์ สัดส่วนกำรถือหุน้ จำนวนปี ที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร และกำรดำรงตำแหน่งใน
บริ ษทั จดทะเบียนอื่น ไว้ในรำยงำนประจำปี
กำรพิจำรณำเลือกประธำนกรรมกำร กำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่เป็ นอิสระกับ
หลักการปฏิบตั ิ 3.2
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร เพื่อเพิม่ ประสิ ทธิภำพในกำรตัดสิ นใจ
ประธำนกรรมกำรบริ ษทั ไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร เพื่อเป็ นกำรแบ่งแยกหน้ำที่ ในกำรกำหนด
นโยบำยและกำรบริ ห ำรงำนประจ ำ และเพื่ อให้ค วำมเห็ น ได้อ ย่ำ งเป็ นอิ สระ ประธำนกรรมกำรเป็ นบุ ค คลที่ มีค วำมรู ้ ทัก ษะ
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ ในกำรที่จะนำพำองค์กรไปสู่วตั ถุประสงค์และเป้ ำหมำยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ซึ่ งคณะกรรมกำร
บริ ษทั ได้กำหนดบทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรไว้ดงั นี้
(1) บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(1.1) กำกับ ติดตำม และดูกำรกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและบรรลุตำม
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
(1.2) ดูแลและส่งเสริ มให้กรรมกำรทุกคนมีส่วนร่ วมในกำรส่งเสริ มให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรที่มีจริ ยธรรมและมีกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี
(1.3) หำรื อร่ วมกับประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรในกำรกำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั และมีมำตรำกำรใตกำร
กำกับดูแลให้เรื่ องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุม
(1.4) มีกำรจัดสรรและควบคุมเวลำให้เพียงพอและเหมำะสม สำหรับให้ฝ่ำยจัดกำรเสนอเรื่ องและเหมำสมสำหรับ
กรรมกำรที่จะอภิปรำยในประเด็นที่ สำคัญอย่ำงทัว่ ถึงและส่ งเสริ มให้กรรมกำรได้ใช้ดุลพินิจที่รอบคอบและให้ควำมเห็นได้อย่ำง
อิสระ
(1.5) ให้ควำมสำคัญในกำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ น
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ผูบ้ ริ หำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำร
(2) บทบำทหน้ำที่ของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
(2.1) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรรำยงำนตรงกับคณะกรรมกำรบริ ษทั
(2.2) ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นสมำชิกของคณะกรรมกำรบริ หำร
(2.3) มีอำนำจในกำรบริ หำรงำน ควบคุม อนุมตั ิ และรับผิดชอบกำรดำเนินงำนตำมที่ได้กำหนดไว้ในแผนและกลยุทธ์ทำง
ธุรกิจ กำรบริ หำรงบประมำณ กำรปฏิบตั ิงำน กำรลงทุนและกำรดำเนินกำรต่ำง ๆ เพื่อปลดเปลืองภำระของบริ ษทั
(2.4) มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
(2.5) มีอำนำจในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรในระดับปฏิบตั ิกำรชุดต่ำง ๆ ตำมควำมเหมำะสมของงำน
(2.6) มีอำนำจในกำรอนุ มตั ิและจัดกำรค่ำใช้จ่ำยในจำนวนเงินที่กำหนดไว้ในอำนำจอนุ มตั ิ ไม่เกิ นอำนำจหน้ำที่ ที่ได้รับ
มอบหมำย
(3) คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุ ดย่อย เพื่อให้เรื่ องสำคัญได้รับกำรพิจำรณำอย่ำงรอบคอบ และ
กลัน่ กรองข้อมูลและเสนอแนวทำงพิจำรณำก่อนเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำเห็นชอบต่อไป
กำกับดูแลให้กำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำรที่มีควำมโปร่ งใสและชัดเจน เพื่อให้ได้
หลักการปฏิบตั ิ 3.3
คณะกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่เหมำะสมตำมที่กำหนดไว้
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่พิจำรณำแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิบุคคลที่มีควำมเหมำะสมเพื่อเป็ นกรรมกำรบริ ษทั จึงได้จดั ตั้ง
คณะกรรมกำรสรรหำและคัดเลือกกรรมกำร โดยมี กระบวนกำรที่ โปร่ งใส และชัดเจน เพื่อให้ได้บุคคลที่ มีคุณสมบัติครบถ้วน
สอดคล้องกับองค์ประกอบที่กำหนด และนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งหรื ออนุมตั ิ
(2) คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ได้มีกำรจัดประชุมเพื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์ และวิธีกำรสรรหำบุคคล
เพื่อให้ได้กรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่จะทำให้คณะกรรมกำรบริ ษทั มีองค์ประกอบที่เหมำะสมและพิจำรณำประวัติบุคคลที่ทำกำรสรร
หำ และเสนอควำมเห็นต่อกรรมกำรบริ ษทั ก่อนที่นำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้แต่งตั้งเป็ นกรรมกำรต่อไป และได้เปิ ดเผยประวัติ
กรรมกำรที่จะเสนอแต่งตั้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้รับทรำบอย่ำงเพียงพอเพื่อประกอบกำรตัดสิ นใจ
(3) คณะกรรมกำรสรรหำได้มีกำรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำกรรมกำร เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
ก่อนที่จะมีกำรสรรหำกรรมกำรที่ครบวำระ และได้คำนึงถึงผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำรรำยเดิมที่ได้เสนอให้ต่อวำระ
หลักการปฏิบตั ิ 3.4
กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้มีโครงสร้ำงและอัตรำค่ำตอบแทนที่
มีควำมเหมำะสมกับสภำวะอุตสำหกรรมเดียวกันและเหมำะสมกับควำมรับผิดชอบเพื่อเป็ นแรงจูงใจให้คณะกรรมกำรบริ ษทั นำพำ
องค์กรให้ดำเนินธุรกิจได้ตำมเป้ ำหมำยทั้งระยะสั้นและระยะยำว
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ตั้งให้มีคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่เป็ นผูพ้ ิจำรณำค่ำตอบแทน
ในเบื้องต้นและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อพิจำรณำและขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น โดยค่ำตอบแทนจะอยูใ่ น
ระดับที่เหมำะสม ซึ่ งสำมำรถเทียบเคียงได้กบั อุตสำหกรรมเดียวกัน และจะคำนึ งถึงควำมเหมำะสมและสอดคล้องกับภำระหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบและเพียงพอที่จะรักษำกรรมกำรที่มีคุณสมบัติที่ตอ้ งกำรไว้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ตอ้ งคำนึ งถึงผลกำรดำเนิ นงำน
ของบริ ษทั ด้วย
(3) ผูถ้ ือหุน้ จะเป็ นผูอ้ นุมตั ิอตั รำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทั้งรู ปแบบที่เป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงิน โดยคณะกรรมกำรบริ ษทั
จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรู ปแบบให้มีควำมเหมำะสมทั้งค่ำตอบแทนในอัตรำคงที่และค่ำตอบแทนตำมผลดำเนิ นงำนของ
บริ ษทั
(4) คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้มีกำรเปิ ดเผยหลักเกณฑ์กำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรที่สะท้อนถึงภำระหน้ำที่และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรแต่ละคน รวมทั้งรู ปแบบและจำนวนค่ำตอบแทนด้วย
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หลักการปฏิบตั ิ 3.5
กำรควบคุมและดูแลควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรจัดสรรเวลำของกรรมกำรที่
เหมำะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั สนับสนุนและส่งเสริ มให้คณะกรรมกำรเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของตนเอง
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรรำยงำนกำรดำรงตำแหน่งอื่นของกรรมกำรและเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี
(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ให้มีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรใช้ขอ้ มูลภำยในเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรเพือ่ มิให้ผบู ้ ริ หำรและ
พนักงำนนำข้อมูลภำยในไปใช้เพือ่ ประโยชน์ตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้นจะถูกเปิ ดเผยต่อสำธำรณชน
(4) กรรมกำรแต่ละคนเข้ำร่ วมประชุมไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งหมดที่จดั ให้มี
ขึ้นในรอบปี
จัดให้มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งแบบรำยคณะและแบบ
หลักการปฏิบัติ 3.6
รำยบุคคล เพื่อนำผลกำรประเมินไปพัฒนำกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ต่อไป
คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริ ษทั ทั้งคณะและรำยบุคคลเป็ นประจำทุกปี
โดยใช้วธิ ีประเมินด้วยตนเอง เพื่อให้มีกำรพิจำรณำทบทวน ประมวลข้อคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทบำทและควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินที่ปรับปรุ งของศูนย์พฒั นำกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั จด
ทะเบี ย นตลำดหลัก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและได้เ ปิ ดเผยไว้ใ นกำรประเมิ น ไว้ใ นรำยงำนประจ ำปี ซึ่ ง ผลกำรประเมิ น ของ
คณะกรรมกำรถูกนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมขององค์ประกอบคณะกรรมกำร
ส่งเสริ มให้กรรมกำรบริ ษทั มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจในบทบำทหน้ำที่ของธุรกิจและกฎหมำยที่
หลักการปฏิบตั ิ 3.7
เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้กรรมกำรบริ ษทั ได้รับกำรเสริ มสร้ำงทักษะ และควำมรู ้สำหรับกำรปฏิบตั ิหน้ำที่กรรมกำรบริ ษทั
กรณี ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกรรมกำรใหม่ บริ ษทั ได้จดั ให้มีเอกสำรคู่มือกรรมกำรและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ของกรรมกำรใหม่ ตลอดจนกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีกำรให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับธุรกิจ
ของบริ ษทั เพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิ ทธิภำพกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรรมกำร และให้เข้ำใจถึงบทบำทหน้ำที่
บริ ษทั มี นโยบำยส่ งเสริ มให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และเลขำนุ กำรบริ ษทั ได้รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มพูนควำมรู ้จำกสถำบัน
ภำยนอก เช่น สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย (Thai Institute of Directors หรื อ IOD) และกำจัดอบรมภำยในบริ ษทั
เพื่อให้มีกำรปรับปรุ งกำรปฏิบตั ิงำนให้มีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น และทันต่อสถำนกำรณ์ในปั จจุบนั โดยเปิ ดเผยข้อมูลกำรฝึ กอบรมและ
พัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในรำยงำนประจำปี
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 3.8
ควบคุมดูแลกำรดำเนิ นงำนของกรรมกำรบริ ษทั ให้เป็ นไปด้วยควำมเรี ยบร้อย และแต่งตั้ง
เลขำนุกำรบริ ษทั เพื่อเป็ นกำรสนับสนุนกำรเข้ำถึงข้อมูลที่สำคัญของคณะกรรมกำรบริ ษทั
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั กำหนดให้มีประชุมคณะกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำ 6 ครั้งต่อปี และได้ส่งหนังสื อเชิญประชุมพร้อม
ระเบียบวำระกำรประชุมก่อนกำรประชุมล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน กรณี ที่กรรมกำรบริ ษทั ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมได้ให้แจ้งสำเหตุ
ให้เลขำนุกำร ทรำบก่อนกำรประชุมในครั้งนั้น ๆ และเลขำนุกำรบริ ษทั จะต้องแจ้งผลกำรประชุมให้กรรมกำรบริ ษทั ที่ไม่ได้เข้ำร่ วม
ประชุมได้รับทรำบ
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั สนับสนุ นให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ กำรเชิ ญผูบ้ ริ หำรระดับสู งเข้ำร่ วมประชุ มเพื่อให้ขอ้ มูล
รำยละเอียดเพิ่มเติมในฐำนะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหำโดยตรง และเพื่อเป็ นโอกำสในกำรพิจำรณำแผนกำรสื บทอดตำแหน่ง
(3) คณะกรรมกำรบริ ษ ัท สำมำรถเข้ำถึ ง สำรสนเทศที่ ส ำคัญ และข้อ มู ล ที่ จ ำเป็ นได้ จำกประธำนเจ้ำหน้ำที่ บ ริ ห ำร
เลขำนุกำรบริ ษทั และผูบ้ ริ หำรที่ได้รับมอบหมำย
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คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้แต่งตั้งเลขำนุกำรบริ ษทั ซึ่ งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติ ประสบกำรณ์ที่จำเป็ น และเหมำะสมในกำรปฏิบตั ิ
หน้ำที่ โดยให้คำแนะนำเกี่ ยวกับกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่ คณะกรรมกำรต้องทรำบเพื่อเป็ นสนับสนุ นกำรดำเนิ นงำนของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และได้เปิ ดเผยคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบริ ษทั ไว้ในรำยงำนประจำปี
เลขำนุกำรบริ ษทั ได้รับกำรสนับสนุนให้มีกำรพัฒนำควำมรู ้อย่ำงต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสู งและการบริหารบุคลากร
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 4.1
กำรดำเนินสรรหำพัฒนำประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร และผูบ้ ริ หำรระดับสูงที่จำเป็ น
ต่อกำรขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้ ำหมำย
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั จะมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทำหน้ำที่ดำเนิ นกำรพิจำรณำ
หลักเกณฑ์ตำมกระบวนกำรสรรหำที่คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็ นชอบ เพื่อให้ได้บุคคลที่ มีคุณสมบัติที่เหมำะสมเพื่อดำรงตำแหน่ ง
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร และติดตำมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำรพิจำรณำบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมหลักเกณฑ์มำเป็ น
ผูบ้ ริ หำรระดับสูง
(2) บริ ษทั ได้จัดทำแนวทำงแผนกำรสื บทอดตำแหน่ ง เพื่อให้นโยบำยกำรบริ หำรจัดกำรมี ควำมต่อเนื่ องในตำแหน่ ง
ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง และพนักงำนในตำแหน่งสำคัญรับทรำบว่ำ ตนมีหน้ำที่ตอ้ งส่ งแผนกำรโอนงำน ตำมกรอบเวลำที่บริ ษทั กำหนด
ซึ่งประกอบด้วยกระบวนกำรและขั้นตอนกำรทำงำน รำยละเอียดของำนที่คำ้ ง วิธีกำรติดต่อสื่ อสำรเพื่อขอข้อมูลในงำนรับโอน โดย
แจ้งให้บริ ษทั รับทรำบ เมื่อตนเองจะพ้นจำกตำแหน่ง ทั้งนี้ บริ ษทั มีระบบกำรคัดสรรบุคลำกรที่จะเข้ำมำรับผิดชอบ ในตำแหน่งงำน
ที่สำคัญทุกระดับอย่ำงเหมำะสมและสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ เพื่อสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ตลอดจน
พนักงำน ว่ำกำรดำเนินงำนของบริ ษทั จะได้รับกำรสำนต่ออย่ำงทันท่วงที
(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรและผูบ้ ริ หำรระดับสู ง ได้รับกำรอบรม
และพัฒนำ เพิ่มพูนควำมรู ้และประสบกำรณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อกำรปฏิบตั ิงำน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.2
กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลที่เหมำะสมกับบุคคลกรในองค์กร
(1) คณะกรรมกรบริ ษทั ได้กำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทน ที่เป็ นเครื่ องจูงใจให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร ผูบ้ ริ หำรระดับสู ง
และบุคลำกรทุกระดับในองค์กร เพื่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงเหมำะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลักขององค์กำร
และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจกำรในระยะยำว ซึ่งรวมถึง
(1.1) กำรพิจำรณำควำมเหมำะสมของสัดส่วนค่ำตอบแทนรำยเดือนและโบนัส
(1.2) กำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริ ษทั จะคำนึงถึงปัจจัยค่ำตอบแทนในระดับที่ใกล้เคียงกัน
อุตสำหกรรมเดียวกัน ควบคู่ไปกับผลกำรดำเนินของของบริ ษทั
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูม้ ีบทบำทเกี่ยวกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนและกำรประเมินผลงำนของประธำนกรรมกำรใน
เรื่ องดังนี้
(2.1) เห็นชอบในหลักเกณฑ์กำรประเมินประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร โดยเกณฑ์กำรประเมินผลงำนเป็ นที่น่ำพอใจต่อกำร
บริ หำรงำน โดยสอดคล้องตำมวัตถุประสงค์เ ป้ ำหมำย กลยุทธ์และเป้ ำหมำยหลักขององค์กำร และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของ
กิจกำรในระยะยำว
(2.2) มีกำรประเมินผลงำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำรเป็ นประจำทุกปี
(2.3) อนุ มตั ิค่ำตอบแทนประจำปี ของประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร โดยพิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรปฏิ บตั ิหน้ำที่ และ
ปั จจัยอื่นประกอบควบคู่กนั ไป
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(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นชอบหลักเกณฑ์และปั จจัยในกำรประเมินผลงำน และอนุมตั ิ ค่ำตอบแทนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร ตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนนำเสนอ พร้อมทั้งมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่
บริ หำรเป็ นผูพ้ ิจำรณำโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของพนักงำนทั้งองค์กร
สร้ำงควำมเข้ำใจในโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ที่อำจจะมีผลกระทบต่อกำร
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.3
บริ หำรและกำรดำเนินงำนของกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั เข้ำใจในโครงสร้ำงและควำมสัมพันธ์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งอำจจะอยูใ่ นรู ปแบบของข้อตกลงภำยในกิจกำร
ครอบครัวไม่วำ่ จะเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรหรื อไม่ ข้อตกลงผูถ้ ือหุ ้น หรื อนโยบำยของกลุ่มบริ ษทั แม่ ซึ่ งมีผลกระทบต่ออำนำจในกำร
ควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรกิจกำร ซึ่ งคณะกรรมกำรบริ ษทั จะคอยดูแลไม่ให้ขอ้ ตกลงดังกล่ำวเป็ นอุปสรรคต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของ
คณะกรรมกำรบริ ษทั และควบคุมดูแลเปิ ดเผยข้อมูลต่ำง ๆ ตำมที่มีผลกระทบต่อกำรควบคุมกิจกำร
ติดตำมและดูแลกำรบริ หำรและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้ ทักษะ ประสบกำรณ์และ
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 4.4
แรงจูงใจที่เหมำะสม เพื่อประโยชน์ต่อกำรพัฒนำองค์กร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ให้ควำมสำคัญกับทรัพยำกรบุคคล ซึ่งถือเป็ นทรัพยำกรที่สำคัญของบริ ษทั โดยสนับสนุนให้มีกำร
พัฒนำบุ คลำกร ให้มีควำมรู ้ ทัก ษะ และเป็ นกำรเพิ่มประสบกำรณ์ ในกำรทำงำน เพื่อให้สอดคล้องกับหน้ำที่ ควำมรั บผิดชอบ
ตลอดจนทิศทำง กลยุทธ์ขององค์กร และสภำพแข่งขันทำงธุรกิจ เพื่อที่จะได้นำควำมรู ้ควำมสำมำรถมำพัฒนำตนเอง และองค์กรให้
มีประสิ ทธิภำพยิง่ ขึ้น และมีกำรจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงำนมีกำรออมเงินอย่ำงเพียงพอสำหรับรองรับกำรเกษียณ
พร้อมทั้งสนับสนุนให้พนักงำนมีควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรบริ หำรจัดกำรเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 5 ส่ งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่ างมีความรับผิดชอบ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.1
ควรให้ควำมสำคัญและสนับสนุนกำรสร้ำงนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกัน
กับกำรสร้ำงคุณประโยชน์ต่อลูกค้ำหรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง และมีควำมรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะกรรมกำรบริ ษทั ส่ งเสริ มกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภำพและมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำระดับโลก
(Global Brand) พัฒนำศักยภำพในด้ำนกำรผลิ ตสิ นค้ำให้มีคุณภำพและไม่เป็ นอันตรำยต่อ ผูใ้ ช้ผ ลิ ตภัณฑ์ บริ ษทั เป็ นสมำชิ ก
หน่ ว ยงำนตรวจสอบระดับ สำกลของโลกคื อ Leather Working Group ซึ่ ง ต้องผ่ำ นกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนสำกล ด้ำน
สิ่ งแวดล้อมทุกระบบ ตลอดจน ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 14001 ด้ำนโรงงำนฟอกหนังรำยแรกของประเทศไทย
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 5.2
ฝ่ ำยจัดกำรประกอบธุรกิจอย่ำงมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อมและสะท้อนอยูใ่ น
แผนกำรดำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อให้มนั่ ใจว่ำทุกฝ่ ำยขององค์กรได้ดำเนินกำรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก
และแผนกลยุทธ์ของกิจกำร
คณะกรรมกำรบริ ษทั ต้องเปิ ดเผยกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยแบบนี้ให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยรับทรำบ โดยกำรจัดทำนโยบำยควำม
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน โดยอ้ำงอิงตำมกรอบกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนสำกล หรื อ GRI (Global
Reporting Initiative) โดยมีแนวทำงกำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมดังนี้
กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนและกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (forced labor) หรื อ
แรงงำนนักโทษและไม่ใช้กำรลงโทษทำงกำยหรื อกำรคุกคำมจำกกำรถูกกระทำรุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่น ๆ ของกำรข่มเหงทำงกำย
เพศ จิตใจ หรื อทำงวำจำ เป็ นมำตรกำรด้ำนระเบียบ วินยั หรื อกำรควบคุม ต่อต้ำนและไม่ใช้แรงงำนเด็ก (child labor) โดยกำรไม่
ว่ำจ้ำงบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ไม่วำ่ ในจุดประสงค์ใด ๆ ทั้งแบบงำนประจำหรื องำนนอกเวลำ รวมทั้งกำรทำงำนแบบมีค่ำจ้ำงและไม่มี
ค่ำจ้ำง
กำรว่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวบริ ษทั ฯ กระทำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยภำยใต้กฎหมำยแรงงำน คัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้
ดำรงตำแหน่ งต่ำงๆ ด้วยควำมเป็ นธรรมโดยคำนึ งถึ งคุ ณสมบัติของแต่ละตำแหน่ งงำนคุ ณวุฒิทำงกำรศึ กษำประสบกำรณ์ และ
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ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็ นกับงำนและปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่เลือกปฏิบตั ิไม่มีขอ้ กีดกันเรื่ องเพศ อำยุเชื้อชำติ
ศำสนำ สถำนศึกษำ หรื อสถำนะอื่นใดที่มิได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรปฏิบตั ิงำน ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำน ด้วยทรำบดี
ว่ำพนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำและเป็ นปั จจัยสู่ ควำมสำเร็ จขององค์กร จึ งให้ควำมสำคัญและดูแลให้พนักงำนมีทกั ษะในกำร
ทำงำนและมีควำมมัน่ คง โดยให้ค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรม และเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ จัดงำนปฐมนิ เทศและมอบ
คู่มือพนักงำนให้พนักงำนใหม่ทุกท่ำนได้รับทรำบและเข้ำใจถึงสิ ทธิที่พนักงำน พึงได้รับตำมกำรว่ำจ้ำงที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้ำน
ต่ำงๆ และยึดมัน่ ปฏิ บัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำงเคร่ งครัด มุ่งพัฒนำและจัดให้มีกำรอบรมให้ควำมรู ้แก่พนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่ อง เพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรทำงำนให้มีประสิ ทธิ ภำพ และส่ งเสริ มให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชี พ โดยมีกำรพิจำรณำ
ผลงำนเพื่อเลื่อนตำแหน่ งในแต่ละปี จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชี พให้แก่พนักงำนเพื่อสนับสนุ นให้พนักงำนออมเงิ นระยะยำวไว้
สำหรับตนเอง และครอบครัวเมื่อลำออกจำกงำน เกษียณอำยุ ทุพพลภำพหรื อเสี ยชีวิต จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย เพื่อดูแล
รักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำนอยูเ่ สมอ รักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน
เช่น ชีวประวัติ ประวัติสุขภำพ ประวัติกำรทำงำน ฯลฯ กำรเปิ ดเผย หรื อกำรถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะ จะทำได้
ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผูน้ ้ นั ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิดถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั เว้นแต่ได้กระทำไปตำมระเบียบบริ ษทั
หรื อตำมกฎหมำย
(2) กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม ประพฤติภำยใต้กรอบกติกำของกำรแข่งขันที่ดีไม่บิดเบือนข้อมูลหลอกลวง
หรื อใช้วิธีอื่นใดที่ไม่ถูกต้องตำมครรลองของกำรแข่งขันที่ดี ไม่แสวงหำข้อมูลที่เป็ นควำมลับของคู่แข่งทำงกำรค้ำด้วยวิธีกำรที่ไม่
สุ จริ ต หรื อไม่เหมำะสม เช่น กำรจ่ำยสิ นจ้ำง ให้แก่ พนักงำนของคู่แข่ง เป็ นต้น ไม่ทำลำยชื่ อเสี ยงของคู่แข่งทำงกำรค้ำ ด้วยกำร
กล่ำวหำในทำงร้ำยไม่โจมตีคู่แข่งโดยปรำศจำกข้อมูลอย่ำงสมเหตุสมผล
(3) ควำมรับผิดชอบต่อลูกค้ำ บริ ษทั ให้ควำมสำคัญและเอำใจใส่ กบั ลูกค้ำด้วยควำมรับผิดชอบสู งสุ ด โดยมุ่งมัน่ ที่ จะให้
ลูกค้ำได้รับควำมพึงพอใจสูงสุดทั้งด้ำนคุณภำพและควำมคุม้ ค่ำรำคำ โดยกำรควบคุมดูแลสิ นค้ำและบริ กำรให้มีคุณภำพ นอกจำกนี้
ยังมุ่งพัฒนำสิ นค้ำรวมถึงรักษำสัมพันธภำพที่ยงั่ ยืนกับลูกค้ำ ด้วยกำรส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภำพตรงตำมมำตรฐำนภำยใต้เงื่อนไข
ที่เป็ นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รับผลตอบแทนที่เป็ นธรรมต่อทั้งสองฝ่ ำย ทุ่มเท มุ่งมัน่ พัฒนำสิ นค้ำ และบริ กำรให้มี
คุณภำพและมีรำคำที่สมเหตุสมผลทันต่อสถำนกำรณ์ มีคุณภำพไม่จำกัดสิ ทธิของ
ผูบ้ ริ โภคและมีเงื่ อนไขที่ เป็ นธรรมสำหรับผูบ้ ริ โภค ปฏิ บตั ิตำมสัญญำ หรื อเงื่ อนไขต่ำงๆที่ ตกลงกันไว้อย่ำงเคร่ งครัด กรณี ที่ไม่
สำมำรถปฏิบตั ิตำม เงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรี บแจ้งให้คู่คำ้ และอร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงแก้ไขหรื อเจ้ำหนี้ ทรำบล่วงหน้ำ เพื่/
รักษำควำมลับของลูกค้ำอย่ำงจริ งจังเว้นแต่ลูกค้ำยินยอมให้เปิ ดเผยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร หรื อเป็ นไปตำมกฎหมำยรวมทั้งไม่นำข้อมูล
มำใช้ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(4) ควำมรับผิดชอบต่อคู่คำ้ โดยกำรจัดซื้อ จัดหำต้องมีข้ นั ตอนที่ตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดควำมโปร่ งใส และก่อประโยชน์
สูงสุด ต้องปฏิบตั ิต่อคู่คำ้ อย่ำงเสมอภำคบนพื้นฐำนของกำรแข่งขันที่เป็ นธรรม พนักงำนบริ ษทั ต้องจัดซื้อจัดหำสิ นค้ำและบริ กำรโดย
คำนึ งถึงควำมต้องกำรควำมคุ ม้ ค่ำรำคำ และคุณภำพมีกำรให้ขอ้ มูลแก่ผูค้ ำ้ อย่ำงเท่ำเที ยมถูกต้องไม่มีอคติไม่เลื อกปฏิ บัติต่อผูค้ ำ้
รวมทั้งมีกำรจัดซื้อ จัดหำที่มีควำมรัดกุมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในกำรติดต่อคู่คำ้ ให้ผตู ้ ิดต่อเก็บเอกสำรหลักฐำนกำรเจรจำกำรร่ ำง
สัญญำ กำรทำสัญญำและกำรปฏิบตั ิตำม สัญญำไว้เป็ นหลักฐำนเผื่อใช้ตำมระยะเวลำที่กำหนด จะต้องไม่เรี ยกรับประโยชน์จำกกำร
จัดซื้ อจัดหำต้องวำงตัวเป็ นกลำง ไม่ใกล้ชิดกับคู่คำ้ จนทำให้คู่คำ้ มีอิทธิ พลต่อกำรตัดสิ นใจจนเกิ นไป ปฏิ บตั ิตำมข้อสัญญำอย่ำง
เคร่ งครัดเมื่อพบว่ำไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำมสัญญำหรื อคู่คำ้ ไม่อำจปฏิ บตั ิ ตำมสัญญำ หรื อเหตุอื่นใดที่ ทำให้ไม่สำมำรถปฏิ บตั ิตำม
สัญญำได้ให้รำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำเพื่อปรึ กษำในทันทีและหำแนวทำงแก้ไขต่อไป
(5) ควำมรับผิดชอบต่อสิ่ งแวดล้อม ชุมชนและสังคมโดยรวม สนับสนุนในด้ำนกำรดูแลสิ่ งแวดล้อม กำรศึกษำ ศำสนำ
ศิลปะ วัฒนธรรมตลอดจนขนบธรรมเนี ยม ประเพณี ท้องถิ่นที่องค์กรตั้งอยู่ ดำเนิ นกิจกรรมเพื่อร่ วมสร้ำงสรรค์สังคม ชุมชน และ
สิ่ งแวดล้อมอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อให้ชุมชนที่ ต้ งั อยู่มีคุณภำพชี วิตที่ ดีข้ ึน ทั้งที่ ดำเนิ นกำรเองและร่ วมมือกับรั ฐ และชุมชน ป้ องกัน
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อุบตั ิเหตุและควบคุมกำรปล่อยของเสี ยให้อยูใ่ นระดับค่ำมำตรฐำนที่ ยอมรับได้ ปลูกฝังจิตสำนึ กในเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่ งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบุคลำกร ป้ องกันและควบคุมสำรต้องห้ำมในผลิตภัณฑ์ ตำมมำตรฐำนที่ลูกค้ำกำหนดอย่ำงเคร่ งครัด จะ
ดำเนินตำมวัตถุประสงค์เป้ ำหมำยที่กำหนดขึ้นอย่ำงเคร่ งครัดเพื่อปรับปรุ งคุณภำพสิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและบริ เวณโดยรอบ
จัดให้มีกำรกำกับดูแลและกำรบริ หำรเทคโนโลยีสำรสนเทศระดับองค์กร รวมทั้งดูแลให้มี
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 5.3
กำรนำเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริ ษทั ทั้งหมดมำใช้ในกำรเพิ่มโอกำสทำงธุรกิจและพัฒนำกำรดำเนิ นงำน กำรบริ หำรควำม
เสี่ ยง เพื่อให้กิจกำรสำมำรถบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้ ำหมำยหลักขององค์กร
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงขององค์กรครอบคลุมถึงกำรบริ หำรและจัดกำรด้ำนควำมเสี่ ยงด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ จัดทำรำยงำนควำมเสี่ ยงด้ำนเทคโนโลยีรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงเป็ นประจำ
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีนโยบำยควำมมัน่ คงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศและนโยบำยคุม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคล เพื่อ
ใช้เป็ นมำตรกำรรักษำควำมมัน่ คงปลอดภัยของระบบสำรสนเทศ ในกำรใช้ขอ้ มูลข่ำวสำรขององค์กรในกำรรักษำควำมลับ และ
ควำมพร้อมใช้ของข้อมูล รวมทั้งป้ องกันไม่ให้มีกำรนำข้อมูลไปใช้ในทำงมิชอบหรื อเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญำต
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6 ดูแลให้ มรี ะบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยในที่จะทำให้บรรลุวตั ถุประสงค์
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 6.1
อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ และมีกำรปฏิบตั ิให้เป็ นตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้บริ ษทั มีกำรระบุควำมเสี่ ยง ที่อำจจะส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อบริ ษทั ทั้งกำรประเมิน
ควำมเสี่ ยง ผลกระทบและโอกำสที่จะเกิดควำมเสี่ ยง และมีวธิ ีจดั กำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสม ตลอดจนกำรติดตำมและ
ทบทวนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงของบริ ษทั โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง เป็ นผูก้ ำหนดนโยบำยกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงกลยุทธ์กำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและระดับควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้เสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และรำยงำนผลกำรบริ หำรควำม
เสี่ ยงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และให้ทุกหน่วยงำนทำกำรทบทวนประเมินควำมเสี่ ยง ปี ละ 1 ครั้ง เพื่อรวบรวมและสรุ ปรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงและคณะกรรมกำรบริ ษทั
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 6.2
จัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบที่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำงอิสระ
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้จดั ตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำง
น้อย 3 ท่ำน กรรมกำรอิ สระท่ำนหนึ่ งที่ ได้รับกำรคัดเลื อกจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั ทำหน้ำที่ ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ห น้ำที่ และควำมรั บผิ ดชอบตำม กฎบัตรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมี คุณสมบัติ และหน้ำที่
ครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรั พย์ ได้มีกำรกำหนดหน้ำที่ และควำม
รับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบไว้เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ตำมแนวปฏิบตั ิของหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่ งกำหนดให้มี
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบตำมปกติปีละ 4 ครั้ง และมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ และคุณสมบัติตอ้ งมีควำมเป็ นอิสระ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.3
คณะกรรมกำบริ ษทั ควรติดตำมดูแลและจัดกำรควำมขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น
ในบริ ษทั รวมถึงกำรป้ องกันกำรใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สิน และกำรทำธุรกรรมกับผูม้ ีควำมสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริ ษทั ใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล โดยมีมำตรกำรควบคุมดูแลกำรใช้ภำยในเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร เพื่อมิให้ผบู ้ ริ หำร และพนักงำน นำข้อมูลภำยในไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรื อผูอ้ ื่นในทำงมิชอบก่อนที่ขอ้ มูลนั้น
จะถูกเปิ ดเผยต่อสำธำรณะชน ซึ่ งเป็ นกำรเอำเปรี ยบผูถ้ ือหุ ้นและกำหนดให้กรรมกำรและผูบ้ ริ หำร รำยงำนกำรถือหลักทรัพย์ของ
บริ ษทั ในส่ วนของตนรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ตำม
มำตรำ 59 แห่ งพระรำชบัญญัติหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภำยใน 3 วัน นับจำกวันที่ มีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถื อ
หลัก ทรั พ ย์แ ละส่ ง สำเนำรำยงำนกำรถื อ หลัก ทรั พ ย์ใ ห้สำนัก เลขำนุ ก ำรบริ ษ ัท จัด เก็บ ไว้เ ป็ นข้อ มู ล สำหรั บ จัด ท ำรำยงำนกำร
เปลี่ ย นแปลงและสรุ ป จ ำนวนหุ ้ น ของกรรมกำรเป็ นรำยบุ ค คลเพื่ อ น ำเสนอให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษัท ทรำบในกำรประชุ ม
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คณะกรรมกำร เมื่อมีกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือหลักทรัพย์และกำรประชุมคณะกรรมกำรในครั้งแรกของปี และได้เปิ ดเผยไว้ในรำยงำน
ประจำปี และ แบบ 56-1
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีนโยบำยควำมมัน่ คงปลอดภัยสำหรั บระบบสำรสนเทศ และนโยบำยคุม้ ครองข้อมูล
ส่ วนตัว นำมำใช้เพื่อกำรสนับสนุนกำรดำเนิ นงำนหลักของบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิกฎหมำยกำหนดและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริ ษทั
และผูถ้ ือหุ ้น ตลอดจนติดตำมตรวจสอบกำรกระทำที่ ก่อให้เกิ ดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิ บตั ิตำมหลักเกณฑ์ของ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์และตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย เรื่ อง รำยกำรได้มำและ
จำหน่ำยไปซึ่งสิ นทรัพย์และรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมกำร กำกับดูแลให้มีกำรจัดทำนโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ และสื่ อสำรในทุ ก
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.4
ระดับของบริ ษทั และต่อบุคคลภำยนอกเพื่อให้เกิดกำรนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีจดั ทำนโยบำยด้ำนกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ เพื่อใช้ป้องกันและควบคุมควำมเสี่ ยงที่เกิด
จำกกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ รวมถึงผลกระทบต่อชื่อเสี ยงและควำมน่ำเชื่อถือในเรื่ องควำมซื่ อสัตย์ให้แก่บริ ษทั ในกำรดำเนิ นธุรกิจ มำ
ปรับใช้กบั กำรบริ หำรทรัพยำกรบุคคล ตั้งแต่กระบวนกำรสรรหำหรื อกำรคัดเลือกพนักงำน โดยพนักงำนที่ได้รับกำรคัดเลือก ต้อง
ไม่กระทำควำมผิดทำงวินยั หรื อต้องโทษในควำมผิดที่เกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ นอกจำกนี้กำร
เลื่ อนตำแหน่ ง กำรประเมินผลกำรปฏิ บัติงำน และกำรให้ผลตอบแทน บริ ษทั ต้องพิจำรณำผลกำรปฏิ บตั ิ งำนให้สอดคล้องกับ
นโยบำย และไม่มีประวัติกำรกระทำทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ หรื อควำมประพฤติที่ขดั ขวำงต่อกำรปฏิ บตั ิตำมนโยบำยฉบับนี้ ตลอดจน
สื่ อสำรนโยบำยและสร้ำงควำมตระหนัก เพื่อให้เกิดควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนคอร์ รัปชัน่ โดยกำรปฐมนิ เทศให้แก่
พนักงำนใหม่และมีกระบวนกำรฝึ กอบรมทดสอบควำมรู ้เกี่ยวกับนโยบำย
คณะกรรมกำรบริ ษ ัท ก ำกับ ดู แ ลให้ บ ริ ษ ัท มี ก ลไกในเรื่ องรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและกำร
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 6.5
ดำเนินกำรกรณี มีกำรชี้เบำะแสกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีกระบวนกำรรับข้อร้องเรี ยนของผูม้ ีส่วนได้เสี ย โดยมีช่องทำงกำรแจ้งเบำะแสและ
ข้อร้องเรี ยนเกี่ยวกับกำรคอร์ รัปชัน่ ในหลำยช่องทำง รวมทั้งเปิ ดเผยช่องทำงรับรองเรื่ องร้องเรี ยนในเว็บไซด์ หรื อรำยงำนประจำปี
ของบริ ษทั พร้อมทั้งเปิ ดรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ จำกพันธมิตรและผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่ำงโปร่ งใส
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั กำกับดูแลให้มีกำรจัดกำรข้อร้องเรี ยนอย่ำงเป็ นระบบ เพื่อคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูร้ ้องเรี ยนและผูใ้ ห้
ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนำสุ จริ ต โดยห้ำมกำรเปิ ดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นกำรเปิ ดเผยตำมคำสั่งโดย
ชอบด้วยกฎหมำย ตำมคำสัง่ ศำลหรื อหน่วยงำนกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7
รักษาความน่ าเชื่ อถือทางการเงินและการเปิ ดเผยข้ อมูล
หลักปฏิบัตทิ ี่ 7.1
คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลและรับผิดชอบให้กำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินและกำรเปิ ดเผย
ข้อมูลต่ำง ๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลำ และเป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ มำตรฐำนและแนวปฏิบตั ิที่เกี่ยวข้อง
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้มีบุคลำกรที่มีควำมรู ้ มีประสบกำรณ์ที่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ และมีจำนวน
ที่เพียงพอให้ส่วนที่เกี่ยวของกับกำรจัดทำและเปิ ดเผยข้อมูล ในกำรให้ควำมเห็นชอบกำรเปิ ดเผยข้อมูล คณะกรรมกำรบริ ษทั คำนึงถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1.1) ผลกำรประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน
(1.2) ควำมเห็นของผูส้ อบบัญชีในรำยงำนทำงกำรเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีที่เกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
(1.3) ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
(1.4) ควำมสอดคล้องของวัตถุประสงค์ เป้ ำหมำยหลัก กลยุทธ์ และนโยบำยของบริ ษทั
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(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูล ซึ่งรวมถึงงบกำรเงิน รำยงำนประจำปี และ แบบ 56-1 ที่สะท้อนฐำนะ
ทำงกำรเงิ นและผลกำรดำเนิ นงำนอย่ำงเพียงพอ พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีคำอธิ บำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร(Management
Discussion and Analysis หรื อ MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิ ดเผยงบกำรเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.2
กำรติดตำมดูแลควำมเพียงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงินและควำมสำมำรถในกำรชำระหนี้
(1) คณะกรรมกำรบริ ษัท ดู แ ลให้ ฝ่ ำยจัด กำรติ ด ตำมและประเมิ น ฐำนะทำงกำรเงิ น ของกิ จ กำร และรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรอย่ำงสม่ำเสมอ พร้อมทั้งร่ วมกันหำแนวทำงแก้ไขอย่ำงรวดเร็ ว หำกมีสญ
ั ญำณบ่งชี้ปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงิน
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้มีกำรเสนอรำยกำร หรื อควำมเห็ นสำหรับให้ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอนุ มตั ิ คณะกรรมกำร
บริ ษทั มัน่ ใจแล้วว่ำจะมีผลกระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรดำเนินกิจกำรหรื อสภำพคล่องทำงกำรเงิน
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.3
กำรจัดทำแผนและกลไกกำรแก้ปัญหำทำงกำรเงิน หำกกิจกำรประสบปั ญหำทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรบริ ษทั มี กำรติ ดตำมดู แลให้กิจกำรประกอบธุ รกิ จด้วยควำมระมัดระวังอย่ำงใกล้ชิด ในกรณี ที่กิจกำรมี
แนวโน้มจะประสบปั ญหำ หรื อมีแนวโน้มมีปัญหำทำงกำรเงิน โดยจัดให้มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี ยงในกำรดำเนินงำนทุกด้ำนของ
บริ ษทั โดยมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงทำหน้ำที่ กำหนดนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั
พร้อมทั้งกำกับดูแล ทบทวน และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบำย วิธีปฏิบตั ิมำตรฐำนกลยุทธ์ และกำรชี้วดั ควำมเสี่ ยง โดยรวมที่
ครอบคลุมทั้งองค์กร ประเมินผลกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยงที่กำหนดเพื่อให้มน่ั ใจว่ำควำมเสี่ ยงต่ำง ๆ อยูใ่ นกรอบ
ควำมเสี่ ยงที่ยอมรับได้ของบริ ษทั และรำยงำนให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบเป็ นประจำ
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 7.4
กำรจัดทำรำยงำนควำมยัน่ ยืน ตำมควำมเหมำะสมของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้จดั ทำนโยบำยควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยัง่ ยืน สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ขององค์กร คือ “ตอบโจทย์ ด้วยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกันอย่ างยั่งยืน ไลฟ์ สไตล์ ด้านแฟชั่นและความปลอดภัย คุณภาพที่
คัดสรรมาเพื่อคุณ” หรื อ .”Innovative Solutions to your Sustainable Growth Creative Performance Lifestyles in Leather & Safety
Products” ได้ถูกนำไปเชื่อมโยงกับกำรบวนกำรทำงำนของฝ่ ำยต่ำง ๆ ในองค์กร เพื่อเป็ นแรงหนุนและขับเคลื่อนกระบวนกำรสร้ำง
ควำมยัง่ ยืนให้องค์กร โดยกำรดำเนินกิจกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม และรำยงำนควำมยัง่ ยืนที่มีควำมเหมำะสมกับกำรดำเนิ น
ธุ รกิ จของบริ ษทั ซึ่ งยึดหลักกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรปฏิ บัติตำมกฎหมำย จรรยำบรรณ นโยบำยต่อต้ำนคอร์ รัปชั่น กำรปฏิ บัติต่อ
พนักงำน และผูม้ ีส่วนได้เสี ย อย่ำงเป็ นธรรม รวมทั้งควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.5
จัดให้มีหน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อทำหน้ำที่ตวั อย่ำงในกำรติดต่อ สื่ อสำรระหว่ำงบริ ษทั
กับผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสี ย
คณะกรรมกำรบริ ษทั จัดให้มีนโยบำยสื่ อสำรและนโยบำยกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็ นอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทียม
ทันเวลำ และใช่ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้ องข้อมูลลับที่อำจจะมีผลต่อรำคำหลักทรัพย์และมอบหมำยให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
และผูบ้ ริ หำรสูงสุดด้ำนกำรเงินของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลกับบุคคลภำยนอก และยังได้ให้ฝ่ำยจัดกำรกำหนดทิศทำงและสนับสนุน
งำนด้ำนนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อให้กำรสื่ อสำรและกำรเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 7.6
ส่งเสริ มให้นำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้กำรเผยแพร่ ขอ้ มูลของบริ ษทั
คณะกรรมกำรบริ ษทั พิจำรณำให้มีกำรเปิ ดเผยข้อมูลต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร ซึ่ งประกอบด้วย
ข้อมูลที่ เป็ นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยผ่ำนช่ องทำงของตลำดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย และเว็บไซด์ของบริ ษทั โดย
สม่ำเสมอเพื่อให้ขอ้ มูลเป็ นปั จจุบนั
หลักการปฏิบัตทิ ี่ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่ วมและการสื่ อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.1
กำรเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ มีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจในเรื่ องสำคัญของบริ ษทั
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(1)คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลและให้ควำมสำคัญในทุกประเด็นที่สำคัญ ทั้งประเด็นที่ถูกกำหนดในกฎหมำยและประเด็นที่
อำจมีผลกระทบต่อทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของกิ จกำร จะถูกบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมผูถ้ ือหุ ้น เพื่อให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นพิจำรณำ
และ/หรื อ อนุมตั ิในเรื่ องสำคัญนั้น ๆ
(2) คณะกรรมกำรบริ ษทั มีกำรสนับสนุนกำรมีส่วนร่ วมต่ำง ๆ ของผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
(2.1) เปิ ดโอกำสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยสำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดย
คณะกรรมกำรบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ จิ ำรณำเรื่ องที่ผถู ้ ือหุน้ เสนอ ว่ำควรบรรจุเป็ นวำระกำรประชุมหรื อไม่ ถ้ำไม่สมควร จะชี้แจงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรไปยังผูถ้ ือหุน้ ที่ได้ทำกำรเสนอวำระเข้ำมำและเปิ ดเผยไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
(2.2) เปิ ดโอกำสและกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผถู ้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรเป็ นกำร
ล่วงหน้ำ ซึ่งหลักเกณฑ์ได้เปิ ดเผยไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ให้ผถู ้ ือหุน้ ทรำบเป็ นกำรล่วงหน้ำ
(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้จดั ทำหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่มีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอต่อกำรใช้สิทธิ
ของผูถ้ ือหุน้
(4) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้ส่งเอกสำรกำรประชุมพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ให้ผถู ้ ือหุน้ ล่วงหน้ำไม่นอ้ ยกว่ำ 14 วัน
พร้อมทั้งเผยแพร่ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั เป็ นเวลำ 15 วันก่อนกำรประชุม และไม่นอ้ ยกว่ำ 7 วันก่อนกำรประชุม สำหรับเอกสำรกำร
ประชุมภำษำอังกฤษ
(5) คณะกรรมกำรบริ ษทั เปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุน้ ส่งคำถำมล่วงหน้ำก่อนวันประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์กำรส่งคำถำม
ล่วงหน้ำ และได้เผยแพร่ ไว้บนเว็บไซด์ของบริ ษทั
(6) หนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ และเอกสำรที่เกี่ยวของ ได้มีกำรจัดทำเป็ นทั้งภำษำอังกฤษ และเผยแพร่ บนเว็บไซด์บริ ษทั
ดูแลให้กำรดำเนินเกี่ยวกับกำรจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นได้ดว้ ยควำมเรี ยบร้อย โปร่ งใส และเอื้อ
หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.2
ต่อกำรใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้
(1)คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดวันเวลำที่เหมำะสม และเพียงต่อกำรอภิปรำย และกำหนดสถำนที่ประชุมที่สะดวกต่อ
กำรเดินทำง
(2) ไม่มีกำรจำกัดโอกำสในกำรเข้ำร่ วมประชุมหรื อสร้ำงภำระให้กบั ผูถ้ ือหุน้ คือไม่มีกำรกำหนดให้ผถู ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบ
ฉันทะต้องนำเอกสำรหรื อหลักฐำนแสดงตนเกินกว่ำที่กำหนดไว้
(3) คณะกรรมกำรบริ ษทั ส่งเสริ มให้ใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และนำเทคโนโลยีมำใช้ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นด้วยกำร
ใช้ Barcode ในกำรลงทะเบียน กำรลงคะแนนเสี ยง กำรนับคะแนน และแสดงผล เพื่อควำมสะดวกรวดเร็ ว ถูกต้องแม่นยำ
(4) ประธำนกรรมกำรเป็ นประธำนที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทำหน้ำที่ดูแลให้กำรประชุมเป็ นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
และข้อบังคับบริ ษทั พร้อมทั้งเป็ นผูจ้ ดั สรรเวลำสำหรับแต่ละวำระอย่ำงเหมำะสม และเปิ ดโอกำสให้ผถู ้ ือหุ ้นแสดงควำมเห็นและตั้ง
คำถำมต่อที่ประชุมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ได้
(5) ไม่มีกำรเพิ่มวำระกำรประชุมนอกเหนื อจำกที่ระบุไว้ในหนังสื อเชิญประชุม หรื อแจกเอกสำรเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่ ง
ถือว่ำเป็ นกำรลิดรอนสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่สำมำรถเข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเองได้
(6) กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร ผูส้ อบบัญชี และสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนน ร่ วมประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจำทุกปี
(7) ก่อนเริ่ มกำรประชุม ที่ประชุมจะแจ้งจำนวน สัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้ำร่ วมประชุมด้วยตนเอง และของผูถ้ ือหุน้ ที่มอบ
ฉันทะ วิธีกำรประชุม กำรลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสี ยง
(8) ในวำระกำรเลือกตั้งกรรมกำร ประธำนที่ประชุมจะให้สิทธิผถู ้ ือหุน้ ในกำรแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
(9) มีกำรใช้บตั รลงคะแนนเสี ยง และมีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นสักขีพยำนในกำรตรวจนับคะแนน และเปิ ดเผยผลกำร
ลงคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยในแต่ละวำระให้ที่ประชุมรับทรำบพร้อมทั้งบันทึกไว้ในรำยงำนกำร
ประชุม
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หลักการปฏิบตั ทิ ี่ 8.3
ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยมติที่ประชุม และรำยงำนกำรประชุมเป็ นไปอย่ำงถูกต้องและครบถ้วน
(1) คณะกรรมกำรบริ ษทั ดูแลให้มีกำรเปิ ดเผยมติที่ประชุมพร้อมผลกำรลงคะแนนเสี ยงภำยในวันถัดไปหลังวันประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์และบนเว็บไซต์ของบริ ษทั
(2) ส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภำยใน 14 วันนับจำกวันประชุมผูถ้ ือหุน้
(3) ดูแลให้รำยงำนกำรประชุมมีกำรบันทึกข้อมูลที่สำคัญดังนี้
(3.1) รำยชื่อกรรมกำร และผูบ้ ริ หำรที่เข้ำร่ วมประชุม และสัดส่วนกรรมกำรที่เข้ำร่ วมประชุมและที่ไม่ได้เข้ำร่ วมประชุม
(3.2) วิธีกำรลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลกำรลงคะแนนของแต่ละวำระ
(3.3) ประเด็นคำถำมคำตอบในที่ประชุม รวมทั้งชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ ำมและผูต้ อบ
9.2 คณะกรรมการชุดย่ อย
(1) ณ. วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริ ษทั ประกอบด้วย 1) คณะกรรมกำรบริ ษทั 2) คณะกรรมกำรชุดย่อย
จำนวน 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ, คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน, คณะกรรมกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง และ
คณะกรรมกำรบริ หำร ทั้งนี้ คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ มีรำยละเอียดดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการบริษัท
ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่ งในสำมโดยอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำร
จะแบ่งออกให้เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับหนึ่งในสำม กรรมกำรที่จะต้องออกจำกตำแหน่งในปี แรก และปี
ที่สองภำยหลังกำรจดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้จบั สลำกว่ำผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี หลังๆต่อไปให้กรรมกำรที่อยูใ่ นตำแหน่งนำนที่สุดเป็ น
ผูอ้ อกจำกตำแหน่ง ซึ่งกรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่งไปนั้นอำจจะเลือกเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
1. ต้องปฏิบตั ิหน้ำที่ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริ ษทั ตลอดจนมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นเว้น แต่ใน เรื่ องที่ตอ้ ง
ได้รับอนุ มตั ิจ ำกที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนกำรดำเนิ นกำร เช่น เรื่ องที่ กฎหมำยกำหนดให้ ต้องได้รับมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น กำรทำ
รำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน และกำรซื้ อหรื อขำยสิ นทรัพย์ที่สำคัญตำมกฎเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย หรื อตำมที่
หน่วยงำนรำชกำรอื่น ๆ กำหนด เป็ นต้น
2. กำหนด หรื อเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงลำยมือชื่อผูกพันบริ ษทั
3 กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ และทิ ศทำงกำรดำเนิ นงำนของบริ ษทั และกำรกำกับดูแลให้ฝ่ำยบริ หำรดำเนิ นกำร ให้ เป็ นไปตำม
นโยบำย กลยุทธ์ และทิศทำงที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพและประสิ ทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ ้นและ
กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืน
4. พิจำรณำตัดสิ นใจในเรื่ องที่มีสำระสำคัญ เช่น แผนธุรกิจ งบประมำณ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ อำนำจกำรบริ หำร และรำยกำร
อื่นใดตำมที่กฎหมำยกำหนด
5. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนและกำหนดค่ำตอบแทนของฝ่ ำยบริ หำรปฏิบตั ิงำน
6. รับผิดชอบต่อผลประกอบกำรและกำรปฏิบตั ิงำนของฝ่ ำย โดยมีควำมตั้งใจและควำมระมัดระวังในกำรปฏิบตั ิงำน
7. จัดให้มีระบบบัญชี กำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนกำรในกำร ประเมินควำม
เหมำะสมของกำรควบคุมภำยใน และกำรตรวจสอบภำยในให้มีประสิ ทธิภำพและ ประสิ ทธิผล กำรบริ หำรกำรจัดกำรควำมเสี่ ยง
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และกำรติดตำมผล
8. ดูแลไม่ให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ระหว่ำงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับบริ ษทั
9. กำกับดูแลกิจกำรให้มีกำรปฏิบตั ิงำนอย่ำงมีจริ ยธรรม
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10. กำหนดข้อบังคับหรื อระเบียบภำยในของบริ ษทั ในเรื่ องต่ำง ๆ
11 รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริ ษทั ในกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงิน โดยแสดงควบคู่กบั รำยงำนของผูส้ อบบัญชี
ไว้ในรำยงำนประจำปี และครอบคลุมเรื่ องสำคัญ ๆ ตำมนโยบำยข้อพึงปฏิบตั ิที่ดี สำหรับกรรมกำรบริ ษทั จดทะเบียนของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการตรวจสอบ
วาระการดารงตาแหน่ งของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี นับแต่วนั ที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ทั้งนี้ เมื่อครบวำระกำรดำรงตำแหน่ ง
ดังกล่ำว ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรตรวจสอบที่พน้ จำกตำแหน่งตำมวำระอำจจะได้รับกำรเลือกตั้งให้กลับเข้ำดำรง
ตำแหน่งได้อีก
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทำนรำยงำนทำงกำรเงินเพื่อให้มน่ั ใจว่ำ มีควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลอย่ำง เพียงพอ โดยกำร
ประสำนงำนกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก และผูบ้ ริ หำรที่รับผิดชอบจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและประจำปี
2. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรควบคุมภำยใน (Internal Control) และกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิ ทธิผล และพิจำรณำควำมเป็ นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำมเห็นชอบในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
โยกย้ำย เลิกจ้ำงหัวหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสอบภำยใน และอำจ
เสนอแนะ ให้มีกำรสอบทำนหรื อตรวจสอบรำยกำรใดที่เห็นว่ำจำเป็ นและเป็ นสิ่ งสำคัญ พร้อมทั้งนำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
ปรับปรุ งแก้ไขระบบกำรควบคุมภำยในที่สำคัญและจำเป็ นเสนอคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยสอบทำนร่ วมกับผูส้ อบบัญชีภำยนอก
และผูจ้ ดั กำรแผนกตรวจสอบระบบงำนภำยใน
3. สอบทำนกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์ฯ นโยบำย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
4. พิจำรณำคัดเลือก และเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีควำมเป็ นอิสระเพื่อทำหน้ำที่เป็ นผูส้ อบบัญชี รวมถึงพิจำรณำเสนอค่ำตอบแทนของ
ผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั รวมทั้งเข้ำร่ วมประชุม กับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ำยจัดกำรเข้ำร่ วมประชุมด้วยอย่ำง
น้อยปี ละ 1 ครั้ง
5. สอบทำนแผนงำนตรวจสอบภำยในของบริ ษทั ตำมวิธีกำรและมำตรฐำนที่ยอมรับโดยทัว่ ไป
6. พิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็ นไปตำมกฎหมำย และข้อ
กำหนดของตลำดหลักทรัพย์ ตลอดจนกำรเปิ ดเผยข้อมูลของบริ ษทั ในเรื่ องดังกล่ำวให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อให้มน่ั ใจ
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริ ษทั
7. สอบทำนให้บริ ษทั มีระบบกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพ
8 รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ให้คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบอย่ำงน้อยปี ละ 4 ครั้ง
9. จัดทำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ซึ่งรำยงำนดังกล่ำวต้องลงนำมโดย
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังต่อไปนี้
(ก) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรำยงำนทำงกำรเงินของบริ ษทั
(ข) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั
(ค) ควำมเห็ น เกี่ ย วกับ กำรปฏิ บัติ ต ำมกฎหมำยว่ำ ด้ว ยหลัก ทรั พ ย์แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ข้อ ก ำหนดของตลำด
หลักทรัพย์ หรื อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริ ษทั
(ง) ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมเหมำะสมของผูส้ อบบัญชี

48

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(จ) ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
(ฉ) จำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเข้ำร่ วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน
(ช) ควำมเห็นหรื อข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้รับจำกกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมกฎบัตร
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทัว่ ไปควรทรำบ ภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
10. ร่ วมให้ควำมเห็นในกำรพิจำรณำแต่งตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงำนของเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
11. ในกำรปฏิบตั ิงำนตำมขอบเขตหน้ำที่ ให้คณะกรรมกำรตรวจสอบมีอำนำจเชิญให้ฝ่ำยจัดกำรผูบ้ ริ หำร หรื อพนักงำนของบริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องมำให้ควำมเห็น เข้ำร่ วมประชุมหรื อส่งเอกสำรที่เห็นว่ำเกี่ยวข้องหรื อจำเป็ น
12. ให้มีอำนำจว่ำจ้ำงที่ปรึ กษำ หรื อบุคคลภำยนอกตำมระเบียบของบริ ษทั มำให้ควำมเห็นหรื อให้คำปรึ กษำ ในกรณี จำเป็ น
13. คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนโดยกำรประเมินตนเอง และรำยงำนผลกำรประเมิน พร้อมทั้งปั ญหำ
อุปสรรคในกำรปฏิบตั ิงำนที่อำจเป็ นเหตุให้กำรปฏิบตั ิงำนไม่บรรลุ วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบให้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบทุกปี
14. พิจำรณำทบทวนและปรับปรุ งกฎบัตรคณะกรรมกำรตรวจสอบ
15. ปฏิบตั ิงำนอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยภำยในขอบเขตหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร
วาระการดารงตาแหน่ งของกรรมการบริหาร
กรรมกำรบริ หำรมีวำระกำรดำรงตำแหน่ งครำวละ 3 ปี กรรมกำรบริ หำรซึ่ งพ้นจำกตำแหน่งตำมวำระอำจได้รับเลือกเข้ำมำดำรง
ตำแหน่งใหม่ได้อีก คณะกรรมกำรบริ หำรรับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยตรงและมีอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบตำมที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั
ขอบเขตอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร
1. ก ำหนดนโยบำย ทิ ศทำง กลยุท ธ์ และโครงสร้ ำ งกำรบริ ห ำรงำนหลักในกำรด ำเนิ นธุ รกิ จของบริ ษ ัทที่ ใ ห้สอด คล้องและ
สนับสนุนต่อสภำพเศรษฐกิจและกำรแข่งขันที่ได้กำหนดและแถลงไว้ต่อผูถ้ ือหุน้ เพื่อเสนอให้ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นชอบ
2. กำหนดแผนธุรกิจ งบประมำณ และอำนำจกำรบริ หำรต่ำงๆ ของบริ ษทั เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นชอบ
3. กำหนดโครงสร้ำงองค์กรและกำรกำหนดนโยบำยด้ำนกำลังคน โดยให้ครอบคลุมถึงภำพรวมในกำร คัดเลือก กำรฝึ กอบรม กำร
ว่ำจ้ำง กำรสร้ำงผูบ้ ริ หำรทดแทน รวมถึงกำรประเมินผลและหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำกำหนดผลตอบแทนของพนักงำนทุกระดับ
4. ตรวจสอบ ติดตำมนโยบำย และแนวทำงกำรบริ หำรงำนด้ำนต่ำงๆ ของบริ ษทั ที่กำหนดให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ เอื้อต่อ
สภำพกำรดำเนินธุรกิจ
5. ตรวจสอบติดตำมผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ที่กำหนดให้เป็ นไปตำมแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมตั ิไว้
6. ดำเนินกำรจัดทำธุรกรรมทำงกำรเงินกับสถำบันกำรเงินในกำรเปิ ดบัญชี กูย้ มื จำนำ จำนอง ค้ ำประกันและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้ อ
ขำยและจดทะเบียนกรรมสิ ทธิ์ ที่ดินใดๆ ตำมวัตถุประสงค์ เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนิ นกิจกำรของบริ ษทั ภำยใต้อำนำจวงเงินที่ได้
กำหนดไว้
7. ติดตำมผลกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร และดำเนินกำรอื่นตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน
วาระการดารงตาแหน่ ง
กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน มีวำระกำรดำรงตำแหน่งครำวละ 3 ปี กรรมกำรสรรหำและกำหนด
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ค่ำตอบแทน อำจได้รับกำรแต่งตั้งกลับเข้ำมำดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีกตำมที่ คณะกรรมกำรบริ ษทั เห็นว่ำเหมำะสม นอกเหนือจำก
กำรพ้นจำกตำแหน่งตำม กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน จะพ้นตำแหน่งเมื่อ
1.ลำออก
2.คณะกรรมกำรบริ ษทั มีมติให้พน้ จำกตำแหน่ง
คณะกรรมกำรบริ ษทั มีอำนำจในกำรแต่งตั้ง กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน เพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกำรตำม
วัตถุประสงค์ หรื อเพื่อทดแทน กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ที่พน้ จำกตำแหน่งตำมข้อ ได้ โดยบุคคลที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
เข้ำเป็ น กรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ทดแทน จะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน ซึ่งตนแทนเท่ำนั้น
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน ปฏิบตั ิหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั โดยมีขอบเขตอำนำจ
หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
ด้ านการสรรหา
1. กำหนดหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อย โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจำนวน
โครงสร้ำง และองค์ประกอบของคณะกรรมกำร กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/
หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. พิจำรณำสรรหำ คัดเลือก และเสนอบุคคลที่เหมำะสมให้ดำรงตำแหน่ง กรรมกำรบริ ษทั ที่ครบวำระ และ/หรื อ มี ตำแหน่งว่ำง
ลง และ/หรื อ แต่งตั้งเพิ่ม
3. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรสรรหำตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำย
4. ประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนของผูบ้ ริ หำรสูงสุดของบริ ษทั ฯ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ทรำบเพื่อพิจำรณำ
อนุมตั ิ
ด้ านการกาหนดค่ าตอบแทน
1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรพิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั และกรรมกำรชุดย่อย เพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
2. กำหนดค่ำตอบแทนที่จำเป็ นและเหมำะสมทั้งที่เป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินของคณะกรรมกำรบริ ษทั เป็ นรำยบุคคล โดยกำร
กำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้พจิ ำรณำควำมเหมำะสมกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ ผลงำน และ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั ในธุรกิจที่คล้ำยคลึงกัน และประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกรรมกำร เพื่อเสนอให้คณะกรรมกำร
บริ ษทั พิจำรณำและนำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อขออนุมตั ิ
3. รับผิดชอบต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั และมีหน้ำที่ให้คำชี้แจง ตอบคำถำมกับค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษทั ในที่ประชุมผู ้
ถือหุน้
4. รำยงำนนโยบำย หลักกำร/เหตุผลของกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ ริ หำร ตำมข้อกำหนดของตลำด หลักทรัพย์ฯ
โดยเปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) และรำยงำนประจำปี ของบริ ษทั ฯ
5. ปฏิบตั ิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับกำรกำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยโดยฝ่ ำยบริ หำร
และหน่วยงำนต่ำงๆ จะต้องรำยงำนหรื อนำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อ คณะกรรมกำรสรรหำและ
กำหนดค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนของ คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทนให้บรรลุ
ตำมหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย
ประธานกรรมการ
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานกรรมการ
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1.สนับสนุน ช่วยเหลือ แนะนำ กำรดำเนินธุรกิจของฝ่ ำยบริ หำรผ่ำนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร
2.เป็ นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรและประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั และควบคุมกำรประชุมให้มีประสิ ทธิภำพเป็ นไปตำม
ระเบียบ ข้อบังคับบริ ษทั ฯ สนับสนุนและเปิ ดโอกำสให้กรรมกำรแสดงควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระ
3.เป็ นผูล้ งคะแนนเสี ยงชี้ขำดในกรณี ที่ประชุมคณะกรรมกำรมีกำรลงคะแนนเสี ยง และคะแนนเสี ยง 2 ฝ่ ำยเท่ำกัน
4.รับผิดชอบในฐำนะผูน้ ำของคณะกรรมกำรในกำรกำกับ ติดตำม ดูแลกำรบริ หำรงำนของคณะกรรมกำรบริ หำรและคณะกรรมกำร
ชุดย่อยอื่นๆ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ตำมแผนงำนที่กำหนดไว้
5.กำรเสริ มสร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงกรรมกำรที่เป็ นผูบ้ ริ หำรและกรรมกำรที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หำร และระหว่ำงคณะกรรมกำรและ
ฝ่ ำยจัดกำร
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
ขอบเขตอานาจหน้ าทีแ่ ละความรับผิดชอบของประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหาร
1. กำหนดนโยบำย กลยุทธ์ โครงสร้ำง และอำนำจบริ หำรงำน รวมทั้งรับผิดชอบในกำรจัดทำแผนกลยุทธ์ และแผนงบประมำณ
ประจำตำมที่ฝ่ำยบริ หำรนำเสนอ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
2. ควบคุม ดูแล และดำเนินกำร และ/หรื อ บริ หำรงำนทัว่ ไปเป็ นตำมนโยบำย แผนงำน และงบประมำณที่ได้รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษทั
3. เป็ นผูร้ ับมอบอำนำจของบริ ษทั ในกำรบริ หำรกิจกำรของบริ ษทั ให้เป็ นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำย ระเบียบ
ข้อกำหนด คำสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อ มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั
4. มีอำนำจกระทำกำรและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริ ษทั ต่อบุคคลภำยนอกในกิจกำรที่เกี่ยวขอ้งและเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
5. พิจำรณำอนุมตั ิแผนกำรปฏิบตั ิกำรของแต่ละฝ่ ำยงำนของบริ ษทั และพิจำรณำอนุมตั ิคำขอจำกฝ่ ำยงำนต่ำง ๆ ของบริ ษทั ที่
เกินอำนำจสัง่ กำรของฝ่ ำยงำนนั้น ๆ
6. อำนำจออกคำสัง่ ระเบียบ ประกำศ บันทึก เพื่อให้กำรปฏิบตั ิงำนเป็ นไปตำมนโยบำย และผลประโยชน์ของบริ ษทั และ
เพื่อรักษำระเบียบวินยั กำรทำงำนภำยในองค์กร
7. มอบอำนำจหน้ำที่เพื่อให้พนักงำนระดับบริ หำรของบริ ษทั มีอำนำยกระทำกำรในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งหรื อหลำยเรื่ อง ตำมที่
พิจำรณำเห็นสมควร
8. อนุมตั ิกำรแต่งตั้งที่ปรึ กษำด้ำนต่ำง ๆ ที่จำเป็ นต่อกำรดำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของ
สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. ดำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรบริ ษทั มอบหมำยให้เป็ นครำว ๆ ไป
(2) ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์ กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระเป็ นผูม้ ีควำมรู ้และประสบกำรณ์ดำ้ นบัญชีและกำรเงิน เพียง
พอที่จะทำหน้ำที่สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงิน ทั้งนี้ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงินตำมเอกสำรแนบ 1
9.3 การสรรหาและแต่ งตั้งกรรมการและผู้บริหารสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
บริ ษทั ฯ กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรบริ ษทั ให้ประกอบด้วยกรรมกำรอิสระอย่ำงน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
ของบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระ ดังนี้
1. ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำย
ใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั ทั้งนี้ให้นบั รวมกำรถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องของกรรมกำรอิสระรำยนั้น ๆ ด้วย
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2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมกำรที่ มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน พนักงำน ที่ ปรึ กษำที่ ได้เงิ นเดือนประจำ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ย่อยลำดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อของผูม้ ีอำนำจควบคุมของบริ ษทั เว้นแต่
จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
3.ไม่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิ ต หรื อโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำย ในลักษณะที่เป็ นบิดำ มำรดำ คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร
รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อบุคคลที่จะได้รับกำรเสนอให้เป็ นผูบ้ ริ หำรหรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
4. ไม่มีหรื อเคยมีควำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อยบริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั ในลักษณะที่อำจเป็ นกำรขัดขวำงกำรใช้วจิ ำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั หรื อผูม้ ี
อำนำจควบคุมของผูท้ ี่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุม
ของบริ ษทั เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่ งกรรมกำร
อิสระ
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุน้ ส่วนของ สำนักงำนสอบบัญชี ซึ่งมีผสู ้ อบบัญชีของบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่
บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ี อำนำจควบคุ มของบริ ษทั สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมีลกั ษณะดังกล่ำว
มำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชีพใด ๆ ซึ่ งรวมถึงกำรให้บริ กำรเป็ นที่ปรึ กษำกฎหมำยหรื อที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ซึ่ ง
ได้รับค่ำบริ กำรเกินกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปี จำกบริ ษทั บริ ษทั ใหญ่ บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูม้ ีอำนำจควบคุมของ
บริ ษทั และไม่เป็ นผูถ้ ือหุ ้นที่ มีนยั ผูม้ ีอำนำจควบคุม หรื อหุ ้นส่ วนของผูใ้ ห้บริ กำรทำงวิชำชี พนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จำกกำรมี
ลักษณะดังกล่ำวมำแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ปี ก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมกำรของบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นรำยใหญ่ หรื อผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ นผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รำยใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย หรื อไม่เป็ นหุ ้นส่ วน
ที่มีนยั ในห้ำงหุน้ ส่วน หรื อเป็ นกรรมกำรที่มีส่วนร่ วมบริ หำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึ กษำที่รับเงินเดือนประจำ หรื อถือหุน้ เกินร้อย
ละ 0.5 ของจำนวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสี ยงทั้งหมดของบริ ษทั อื่น ซึ่งประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็ นกำรแข่งขันที่มีนยั
กับกิจกำรของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ย่อย
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
(2) กำรสรรหำกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรสูงสุด
กำรสรรหำคัด เลื อกบุ คคลเข้ำเป็ นกรรมกำรของบริ ษ ัทนั้น บริ ษทั ได้เปิ ดโอกำสให้ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอบุ คคลที่ มีคุ ณสมบัติ คุ ณวุฒิ
ประสบกำรณ์ ศักยภำพเหมำะสมเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริ ษทั ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจำทุกปี ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละรำย
จะใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยู่ เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรื อหลำยคนเข้ำเป็ นกรรมกำรได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใด
ไม่ได้ โดยจะพิจำรณำให้ควำมสำคัญต่อผูม้ ีทกั ษะ ประสบกำรณ์ที่มีควำมจำเป็ นต่อกำรประกอบธุรกิจของบริ ษทั โดยจะพิจำรณำ
จำกคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีคุณสมบัติสอดคล้องตำมพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด หลักทรัพย์ กฎของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ กฎของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีของ
บริ ษทั
2. มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่หลำกหลำยในสำขำวิชำชีพต่ำงๆ ที่จะเป็ นประโยชน์และเพิ่มมูลค่ำให้แก่บริ ษทั
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3. มีคุณลักษณะที่สนับสนุนและส่งเสริ มกำรดำเนินงำนด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำร เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริ ษทั ปฏิบตั ิหน้ำที่ดว้ ย
ควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวัง และควำมซื่อสัตย์ (Accountability, Care and Loyalty) อุทิศเวลำได้อย่ำงเต็มที่
กำรเลือกและแต่งตั้งกรรมกำรเป็ นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริ ษทั และกรรมกำรที่ได้รับกำร แต่งตั้งจะต้องได้รับ
อนุมตั ิจำกที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
1. คณะกรรมกำรของบริ ษทั มีจำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดต้องมีถ่ิน
ที่อยูใ่ นรำชอำณำจักร และ กรรมกำรของบริ ษทั จะต้องเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติตำมที่กฏหมำยว่ำด้วยบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฏหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์กำหนด
2. ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูแ้ ต่งตั้งกรรมกำรโดยใช้เสี ยงข้ำงมำกตำมหลักเกณฑ์และวีธีกำรดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งมีคะแนนเสี ยงเท่ำจำนวนหุน้ ที่ตนถือ
(2) ผูถ้ ือหุ ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงที่มีอยูท่ ้ งั หมดตำม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรื อหลำยคนเป็ นกรรมกำรก็ได้
แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยให้แก่ผใู ้ ดมำกน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึ่ งได้รับคะแนนเสี ยงสู งสุ ดตำมลำดับลงมำ เป็ นผูไ้ ด้รับกำรเลือกตั้งเป็ น กรรมกำรเท่ำจำนวนกรรมกำรที่จะพึงมี
หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณี ที่บุคคลซึ่งได้รับกำรเลือกตั้งในลำดับถัดลงมำ มีคะแนนเสี ยงเท่ำกันเกินจำนวนกรรมกำรที่จะ
พึงมี หรื อจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผเู ้ ป็ นประธำนเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี้ขำด
3. ในกำรประชุมสำมัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมกำรออกจำกตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสำม
ส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมกำรที่ จะต้องออกจำกตำแหน่ งในปี แรก และปี ที่ สองภำยหลังจด
ทะเบี ยนบริ ษทั นั้น ให้จับสลำกกันว่ำผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมกำรคนที่ อยู่ในตำแหน่ งนำนที่ สุดเป็ นผูอ้ อกจำก
ตำแหน่ง กรรมกำรผูอ้ อกตำมวำระนั้นอำจถูกเลือกเข้ำมำดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้
4. กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษทั ในรู ปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรื อตำมที่ประชุมผูห้ ุ ้นจะพิจำรณำ ซึ่ งอำจกำหนดเป็ นจำนวนหรื อวำงเป็ นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้
เป็ นครำว ๆ ไป หรื อจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจำกนั้นให้ได้รับเบี้ ยเลี้ยง และสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ตำมระเบียบของบริ ษทั
5. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกตำแหน่งให้ยนื่ ใบลำออกต่อบริ ษทั กำรลำออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลำออกไปถึงบริ ษทั
6.
ในกรณี ที่ตำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถึงครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่
มีลกั ษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยว่ำด้วยพระรำชบัญญัติบริ ษทั มหำชนจำกัด และกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เข้ำ
เป็ นกรรมกำรแทนในกำรประชุมคณะกรรมกำรครำวถัดไป เว้นแต่วำระของกรรมกำรจะเหลือน้อยกว่ำ 2 เดือน บุคคลซึ่ งเข้ำเป็ น
กรรมกำรแทนดังกล่ำวจะอยูใ่ นตำแหน่งได้เพียงเท่ำวำระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมกำรที่ตนแทนมติของคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ ง
ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำสำมในสี่ ของจำนวนกรรมกำรที่ยงั เหลืออยู่
7. ที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกตำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่ำ
สำมในสี่ ของจำนวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน และมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำกึ่งหนึ่ งของจำนวนหุ ้น
ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
9.ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็ นอิสระเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของบริ ษทั
9.4 การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
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บริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั อินทริ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จำกัด ดำเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูน้ ำเข้ำและจัดกำรดูแลหนังวัวดิบและหนังวัว
ฟอกกึ่งสำเร็ จรู ป โดยมีส่งบุคคลเข้ำไปเป็ นกรรมกำร ตำมสัดส่ วนกำรถือหุ ้น ทั้งนี้ เปิ ดเผยที่เกี่ยวข้องกัน ในหัวข้อ รำยกำรระหว่ำง
กันและ กำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ตำมเอกสำรแนบ 2
9.5 การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
การดูแลเรื่ องการใช้ ข้อมูลภายใน
ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น บริ ษทั ฯให้ควำมสำคัญกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใส โดยได้กำหนดนโยบำยด้ำนกำรเปิ ดเผย
ข้อมูล ควำมโปร่ งใส รำยงำนทำงกำรเงิน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศทำงกำรเงินและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนิ นธุรกิจและผล
ประกอบกำรของบริ ษทั ฯ ในแง่ของควำมถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลำอย่ำงสม่ำเสมอ ให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น นักลงทุน
นักวิเครำะห์หลักทรัพย์ ตลอดจน บุคคลทัว่ ไป คณะกรรมกำรบริ ษทั มุ่งมัน่ ที่ จะดูแลให้มีกำรปฏิ บตั ิตำมกฎหมำยข้อบังคับ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่ งใสอย่ำงเคร่ งครัด เมื่อกรรมกำรบริ ษทั หรื อผูบ้ ริ หำรมีกำรเปลี่ยนแปลง
ในกำรซื้อขำยหุน้ ตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทำงบริ ษทั ฯกำหนดให้
กรรมกำรและผูบ้ ริ หำรต้องรำยงำนข้อมูลให้กบั หน่วยงำนกำกับดูแลทรำบตลอดเวลำโดยเคร่ งครัด
ในกำรดูแลเรื่ องกำรใช้ขอ้ มูลภำยในของบริ ษทั ฯนั้น บริ ษทั ได้มีมำตรกำรป้ องกันข้อมูลภำยในโดยได้กำหนดเป็ นข้อปฏิบตั ิ
ไว้ในคู่มือจริ ยธรรมธุรกิจ ในหัวข้อควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์และกำรรักษำข้อมูลอันเป็ นควำมลับ โดยเฉพำะกำรใช้ขอ้ มูลของ
บริ ษทั ฯ บริ ษทั ถือว่ำเป็ นควำมรับผิดชอบของกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร และพนักงำนที่จะต้องเก็บรักษำข้อมูลควำมลับของบริ ษทั ฯอย่ำง
เคร่ งครัด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ข้อมูลภำยในที่ยงั ไม่เปิ ดเผยต่อสำธำรณะ หรื อข้อมูลที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนิ นธุรกิจหรื อรำคำหุ ้น ใน
ส่ วนของกรรมกำรได้มีกำรกำหนดข้อปฏิบตั ิไว้ในแนวทำงปฏิบตั ิของคณะกรรมกำรบริ ษทั และกำหนดไว้ในข้อปฏิบตั ิจริ ยธรรม
ธุรกิจ โดยมีขอ้ กำหนดดังนี้
1. กรรมกำรผูบ้ ริ ห ำร และพนัก งำนบริ ษ ัท ทุ ก ระดับ ต้อ งไม่ ใ ช้ข ้อ มู ล ภำยใน (Inside Information) ของบริ ษ ัท ที่ มี
สำระสำคัญและยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณชนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรื อผูอ้ ื่น
2. พนักงำนบริ ษทั ทุกระดับต้องรักษำและปกปิ ดข้อมูลลูกค้ำและข้อมูลทำงกำรค้ำไว้เป็ นควำมลับพนักงำนบริ ษทั ต้องไม่
เปิ ดเผยควำมลับของลูกค้ำทั้งต่อพนักงำนด้วยกัน และบุคคลภำยนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเว้นแต่เป็ นข้อบังคับ โดยกฎหมำยให้เปิ ดเผย กำร
เปิ ดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทำงกำรฟ้องร้องคดีหรื อคณะกรรมกำรบริ ษทั อนุมตั ิให้มีกำรเปิ ดเผย
3. ห้ำมกรรมกำรผูบ้ ริ หำร พนักงำนบริ ษทั และบุคคลที่ เกี่ ยวข้องกับข้อมูลเปิ ดเผย หรื อส่ งผ่ำนข้อมูล หรื อควำมลับของ
บริ ษทั ไปยังบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงบุคคลในครอบครัว ญำติพี่นอ้ ง เพื่อนฝูง เป็ นต้น
4. กำรเปิ ดเผยข้อมูลต้องเป็ นไปโดยพนักงำนบริ ษทั ที่มีอำนำจหน้ำที่ พนักงำนทัว่ ไปไม่มีหน้ำที่เปิ ดเผยข้อมูล เมื่อถูกถำม
ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่ ตนไม่มีหน้ำที่ เปิ ดเผยให้แนะนำผูถ้ ำมสอบถำมผูท้ ี่ ทำหน้ำที่ เปิ ดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้กำรให้ขอ้ มูลถูกต้องและ
เป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
5. ไม่ให้คำแนะนำในกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั เว้นแต่เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับหน้ำที่กำรงำนที่ได้รับ มอบหมำยจำก
บริ ษทั
6. บริ ษทั จะมีกำรออกประกำศแจ้งห้ำมซื้อ/ขำยหลักทรัพย์ในช่วงเวลำกำรจัดทำงบกำรเงินทั้งรำยไตรมำสและรำยปี ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่ อสำรภำยในองค์กรต่อกรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนบริ ษทั จนกว่ำจะมีกำรประกำศให้ทรำบ เป็ นลำยลักษณ์อกั ษร
ถึงวันที่สำมำรถทำกำรซื้อ/ขำยได้ตำมปกติ
7. กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร พนักงำนตั้งแต่ระดับผูจ้ ดั กำรแผนกขึ้นไป เมื่อมีกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ของบริ ษทั ให้จดั ทำรำยงำน
กำรซื้ อขำย นั้นภำยใน 3 วันทำกำร และ รำยงำนกำรถื อครองหลักทรั พย์ของตนหรื อบุ คคลที่ มีควำมเกี่ ยวข้อ งตำม หลักเกณฑ์
พระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นรำยไตรมำสต่อเลขำนุกำรบริ ษทั ฯ
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นอกจำกนี้ บริ ษทั ฯได้กำหนดในนโยบำยบรรษัทภิบำลที่จะไม่ให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนใช้โอกำสจำกกำรเป็ น
กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรหรื อพนักงำนบริ ษทั ฯ แสวงหำผลประโยชน์ส่วนตน โดยห้ำมไม่ให้กรรมกำรประกอบธุรกิจที่แข่งขันกับบริ ษทั ฯ
หลีกเลี่ยงกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษทั ฯ ในกรณที่จำเป็ นต้องทำรำยกำรดังกล่ำว
บริ ษทั ฯต้องดูแลให้ทำรำยกำรด้วยควำมโปร่ งใส เที่ยงธรรม เสมอเหมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำร
หรื อพนักงำนที่มีส่วนได้เสี ยในรำยกำรนั้นจะต้องไม่มีส่วนในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ หำกรำยกำรนั้นเข้ำข่ำยเป็ นรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
ภำยใต้ประกำศของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และต้องปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร รวมทั้งเปิ ดเผยข้อมูลรำยกำรที่เกี่ ยวโยง
กันของบริ ษทั จดทะเบียนอย่ำงเคร่ งครัด นอกจำกนั้นในแนวปฎิบตั ิของกรรมกำรบริ ษทั ฯได้มีกำรกำหนดแนวทำงสำหรับกรรมกำร
หำกได้รับรู ้ขอ้ มูลที่ยงั ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสำธำรณะและกำหนดให้ มีกำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรและผูบ้ ริ หำรที่มี
กำรเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของกำรพัฒ นำระบบควบคุ ม กำรใช้ข ้อมูล ภำยในบริ ษ ัทฯได้นำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information
Technology: IT) มำใช้ควบคุม เช่น ระบบกำรป้ องกันกำรเข้ำถึงข้อมูลของบริ ษทั ฯจำกบุคคลภำยนอก ระบบควบคุมระดับกำรเข้ำถึง
ข้อมูลของบริ ษทั ฯของพนักงำนในระดับต่ำงๆ ให้ตรงกับควำมรับผิดชอบ
9.6 ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
(1) ค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2560 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั โดยสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทน เป็ นจำนวน 1.93 ล้ำนบำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่น
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2561 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั โดยสำหรับปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม 2561 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทน เป็ นจำนวน 1.80 ล้ำนบำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่น
ในกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ประจำปี 2562 บริ ษทั ได้แต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตจำก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เป็ นผูส้ อบบัญชีบริ ษทั มีควำมเป็ นอิสระและมีควำมเชี่ยวชำญในกำร
สอบบัญชี และไม่มีควำมสัมพันธ์หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หำร ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวของ ทำหน้ำที่สอบบัญชีโดยมี
ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีบริ ษทั โดยสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2562 บริ ษทั ได้จ่ำยค่ำตอบแทน เป็ นจำนวน 1.85 ล้ำน
บำท โดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นๆ
(2) ค่ำบริ กำรอื่น
บริ ษทั ไม่มีกำรจ่ำยค่ำบริ กำรประเภทอื่นๆ ให้กบั ผูส้ อบบัญชีในรอบ 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
9.7 กำรนำหลักำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีสำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 ไปปรับใช้
คณะกรรมกำรบริ ษทั ได้ทบทวนหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริ ษทั จดทะเบียน ปี 2560 โดยได้รับกำรอนุมตั ิจำกที่ประชุม
คณะกรรมบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 ตลอดจนประกำศใช้เป็ นแนวทำงในกำรกำกับดูแลกิจกำรของบริ ษทั ตำมหลักกำรปฏิบตั ิท้ งั 8 ข้อ
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10. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
10.1 นโยบายและภาพรวม
บริ ษ ัท ซี พี แ อล กรุ๊ ป จ ำกัด ( มหำชน ) มี น โนบำยด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ว ยควำมรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม (Corporate Social
Responsibility CSR ) ดำเนินธุระกิจภำยใต้หลักจริ ยธรรม และกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริ ษทั ฯประกอบธุ รกิ จและจัดทำกิ จกรรมต่ำงๆ ที่ ส่งเสริ มให้พนักงำนมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมที่ มีควำมรั บผิดชอบต่อสังคมเพื่อ
นำไปสู่กำรเติบโตอย่ำงยัง่ ยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม คำนึ งถึงผลกระทบที่อำจจะมีผลต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้แก่ ผูถ้ ือหุ ้น
พนักงำน ชุมชนที่บริ ษทั ฯประกอบกิจกำรอยู่ ลูกค้ำ คู่คำ้ และหน่วยงำนภำครัฐตลอดจนถึงสังคมและประเทศชำติ
10.2 กำรจัดทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มิได้จดั ทำรำยงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม แต่ได้ดำเนินกำรและปฏิบตั ิดำ้ นควำมรับผิดชอบต่อสังคัม โดยแสดง
ถึงกรอบกำรดำเนินงำนควำมรับผิดชอบต่อสังคมอย่ำงมีแบบแผน โดยยึดมัน่ ในวิสยั ทัศน์ “ตอบโจทย์ดว้ ยนวัตกรรม เติบโตร่ วมกัน
อย่ำงยัง่ ยืน ไลฟ์ สไตล์ดำ้ นแฟชัน่ และควำมปลอดภัย คุณภำพที่คดั สรรมำเพื่อคุณ” จึงได้กำหนดแนวทำงในกำรดำเนิ นธุรกิจตำม
หลักกำรควำมรับผิดต่อสังคมโดยดำเนินกำรตำมหลักำร 8 ข้อดังนี้
(1) กำรประกอบธุรกิจด้วยควำมเป็ นธรรม บริ ษทั ฯมุง่ มัน่ เป็ นต้นแบบที่ดีของโรงงำนฟอกหนังในประเทศไทย โดยกำร
สร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กบั ผูล้ งทุนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยต่อกำรดำเนินธุรกิจ มุ่งมัน่ พัฒนำและบริ หำรจัดกำรธุริจตำมหลักกำร
กำกับดูแลกิจกำรที่ดี สร้ำงมำตรฐำนที่เป็ นสำกล เป็ นที่ยอมรับทัว่ โลก เพื่อเป็ นสิ่ งยืนยันกำรทำงำน และศักยภำพของบริ ษทั ฯ ให้มี
ควำมน่ำเชื่อถือ และยอมรับกันในสังคมวงกว้ำง ให้ควำมเป็ นธรรม โปร่ งใส ให้ขอ้ มูลที่ชดั เจนและถูกต้องพร้อมเปิ ดเผยข้อมูล
(2) กำรต่อต้ำนกำรทุจริ ตคอร์รัปชัน่ คณะกรรมกำรบริ ษทั ฯ ได้พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยกำรต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ ในกำรประชุม
ครั้งที่ 4 เมี่อวันที่ 14 สิ งหำคม 2561 และได้ประกำศใช้ เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2561 พร้อมทั้งกำกับทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้ยดึ ถือ
ปฏิบตั ิ และได้ระบุไว้ในคู่มือจรรยำบรรณธุรกิจ ดังนี้
1) ห้ำมเรี ยกร้องสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่หรื อธุรกิจ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ไม่วำ่ กับโดยตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น
2) ห้ำมรับสิ่ งของหรื อผลประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นที่มีหน้ำที่หรื อธุรกิจเกี่ยวข้องกับองค์กรเว้นแต่ในโอกำส หรื อ
เทศกำลอันเป็ นประเพณี นิยมที่คนทัว่ ไปพึงปฏิบตั ิต่อกันโดยสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใด ทั้งนี้กำรรับดังกล่ำวต้องไม่มี
อิทธิพลต่อกำรตัดสิ นใจอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดโดยไม่เป็ นธรรมต่อกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
3) กำรรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ในข้อ 2) โดยควำมจำเป็ นอย่ำงยิง่ เพื่อรักษำ
ควำมสัมพันธ์อนั ดีระหว่ำงบุคคล ให้ผรู ้ ับรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำของตนทรำบ
4) กำรรับสิ่ งของหรื อประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กนั ในกิจกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงองค์กร หรื อเป็ นกำรเชื่อม
สัมพันธไมตรี ระหว่ำงองค์กรให้ผรู ้ ับรำยงำนผูบ้ งั คับบัญชำของตนทรำบ
บริ ษทั ฯ เปิ ดโอกำสให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยสำมำรถแจ้งแบะแสผ่ำน E-mail และกำหนดมำตำกำรคุม้ ครองผูแ้ จ้งแบะแสไว้
นโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน่ ซึ่งมีรำยละเอียดขั้นตอนของกำรับเรื่ องร้องเรี ยน และกำรพิจำรณำข้อร้องเรี ยน โดยได้ประกำศใช้
เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2561
(3) – (4) กำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชน และกำรปฏิบตั ิต่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม บริ ษทั ฯ เคำรพในเกียรติของพนักงำน ใน
สถำนที่ทำงำนของเรำกำหนดให้กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรและพนักงำนเข้ำร่ วมในกำรเคำรพสิ ทธิมนุษยชนและสิ ทธิในกำรทำงำน ทั้ง
ระบบขององค์กรมีนโยบำยที่จะปฏิบตั ิตำมกฏหมำย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน และหลักกำรเกี่ยวกับมนุษยชนขั้นพื้นฐำน
ตำมเกณฑ์สำกล โดยไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด เชื้อชำติ เพศ อำยุ สี ผิว ศำสนำ ควำมพิกำร ฐำนะ ชำติตระกูล สถำนศึกษำ ส่งเสริ มควำม
เสมอภำค ไม่ใช้แรงงำนเด็ก โดยมีขอ้ กำหนดดังนี้
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ไม่สนับสนุนกำรบังคับใช้แรงงำน (forced labour) หรื อ แรงงำนนักโทษและไม่ใช้กำรลงโทษทำงกำยหรื อกำรคุกคำมจำก
กำรถูกกระทำรุ นแรง หรื อรู ปแบบอื่นๆของกำรข่มเหงทำงกำย เพศ จิตใจ หรื อทำงวำจำ เป็ นมำตรกำรด้ำนระบียบ วินยั
หรื อกำรควบคุม
ต่อต้ำนและไม่ใช้แรงงำนเด็ก (child labour) โดยกำรไม่วำ่ จ้ำงบุคคลอำยุต่ำกว่ำ 15 ปี ไม่วำ่ ในจุดประสงค์ใดทั้ง แบบงำน
ประจำหรื องำนนอกเวลำ รวมทั้งกำรทำงำนแบบมีค่ำจ้ำงและไม่มีค่ำจ้ำง
กำรว่ำจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวบริ ษทั ฯ กระทำอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยภำยใต้กฏหมำยแรงงำน
บริ ษทั จะคัดเลือกบุคคลเพื่อว่ำจ้ำงให้ดำรงตำแหน่งต่ำงๆ ด้วยควำมเป็ นธรรมโดยคำนึงถึงคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่งงำน
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำประสบกำรณ์และข้อกำหนดอื่นๆ ที่จำเป็ นกับงำนและปฏิบตั ิต่อพนักงำนทุกคนโดยเสมอภำคกัน ไม่
เลือกปฏิ บัติไม่มีขอ้ กี ดกันเรื่ องเพศ อำยุเชื้ อชำติศำสนำ สถำนศึ กษำ หรื อสถำนะอื่นใดที่ มิได้เกี่ ยวข้องโดยตรงกับกำร
ปฏิบตั ิงำน
บริ ษทั ตระหนักถึงควำมสำคัญของพนักงำนด้วยทรำบดีวำ่ พนักงำนเป็ นทรัพยำกรอันมีค่ำ และ เป็ นปั จจัยสู่ ควำมสำเร็ จ
ของบริ ษทั ฯ จึงให้ควำมสำคัญและดูแลให้พนักงำนมีทกั ษะในกำรทำงำนและมีควำมมัน่ คง โดย
o ให้ค่ำตอบแทนที่เป็ นธรรมและเหมำะสมกับหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
o จัดให้มีกำรตรวจสุ ขภำพพนักงำนเป็ นประจำปี ทุกปี เพื่อให้พนักงำนสำมำรถทรำบได้วำ่ ปั จจุบนั สุ ขภำพของ
ตัวเองเป็ นอย่ำงไร และได้รับกำรรักษำหรื อป้ องกันได้อย่ำงทันท่วงที และยังสร้ำงควำม ตระหนักให้พนักงำน
ดูแลสุขภำพได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ
o จัดงำนปฐมนิเทศและมอบคู่มือพนักงำนให้พนักงำนใหม่ทุกท่ำนได้รับทรำบและเข้ำใจถึงสิ ทธิ ที่ พนักงำน
พึงได้รับตำมกำรว่ำจ้ำงที่เป็ นธรรม จริ ยธรรมในด้ำนต่ำงๆ และยึดมัน่ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนอย่ำง
เคร่ งครัด
o มุ่งพัฒนำและจัด ให้มี กำรอบรมให้ควำมรู ้ แก่ พ นัก งำนอย่ำ งต่อ เนื่ อง เพื่อ เพิ่ มศัก ยภำพในกำรทำงำนให้มี
ประสิ ทธิภำพ และส่งเสริ มให้พนักงำนมีควำมก้ำวหน้ำในอำชีพ โดยมีกำรพิจำรณำผลงำนเพื่อเลื่อนตำแหน่งใน
แต่ละปี
o จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงำนเพื่อสนับสนุนให้พนักงำนออมเงินระยะยำวไว้ สำหรับตนเอง และ
ครอบครัวเมื่อลำออกจำกงำน เกษียณอำยุ ทุพพลภำพหรื อเสี ยชีวติ
จัดตั้งคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย และกำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยในสถำนประกอบกำร คณะกรรมกำรปลอดภัย
(คปอ) เพื่อดูแลรักษำสภำพแวดล้อมกำรทำงำนให้มีควำมปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สินของพนักงำน ได้มีกำรจัดประชุม
และจัดทำรำยงำนทุกเดื อน จัดให้มีกำรวำงแผนและฝึ กอบรมระบบป้ องกันอัคคีภยั และ ซ้อมหนี ไฟให้กบั พนักงำนเป็ น
ประจำทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง นอกจำกนี้ ยงั ได้วำ่ จ้ำงทีมวิศวกรรมควบคุมตำมกฏหมำยซึ่ งผ่ำนกำรขึ้นทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
อำคำรและอุปกรณ์ให้มำดำเนินกำรตรวจสอบอำคำรและอุปกรณ์ประกอบอำคำรเป็ นประจำทุกปี
จัดตั้งคณะกรรมกำรสวัสดิกำรในสถำนประกอบกำร เพื่อเป็ นเสมือนสื่ อกลำงในกำรถ่ำยทอดควำมต้องกำรด้ำนสวัสดิกำร
ของลูกจ้ำงให้นำยจ้ำงทรำบและร่ วมปรึ กษำให้ขอ้ เสนอแนะตลอดจนดูแลจัดกำรด้ำนสวัสดิกำรภำยสถำนประกอบกำร ซึ่ ง
เห็นว่ำพนักงำนได้รับประโยชน์และมีขวัญกำลังใจในกำรทำงำน สนับสนุนให้มีอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องอำนวย
ควำมสะดวกในกำรทำงำนและสร้ำงสิ่ งแวดล้อมที่ดีตำมที่คณะกรรมกำรสวัสดิกำรนำเสนอ
บริ ษทั จะรักษำข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงำน เช่น ชีวประวัติประวัติสุขภำพประวัติกำรทำงำน ฯลฯ กำรเปิ ดเผย หรื อกำร
ถ่ำยโอนข้อมูลส่วนตัวของพนักงำนสู่สำธำรณะจะทำได้ต่อเมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกพนักงำนผูน้ ้ นั ทั้งนี้ กำรล่วงละเมิด
ถือเป็ นควำมผิดทำงวินยั เว้นแต่ได้กระทำไปตำมระเบียบบริ ษทั หรื อตำมกฎหมำย
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(5) ควำมรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค หมำยถึง ควำมรับผิดชอบต่ออคุณภำพและคุณสมบัติ ของสิ นค้ำที่บริ ษทั ฯ ผลิต ว่ำต้องไม่
เป็ นอันตรำยและมีควำมปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค หรื อ ผูใ้ ช้สินค้ำนั้น ๆ ตลอดจนไม่ทำลำยสังคม ธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ม สิ นค้ำของ
บริ ษทั ฯ ได้ผ่ำนกำรผลิตที่ เป็ นมำตรำฐำนสำกลได้รับกำรตรวจสอบจำกหน่วยงำนตรวจสอบจำกต่ำงประเทศหลำยหน่ วยงำน ซึ่ ง
เข้มงวดเรื่ องควำมรับผิดชอบต่อสังคมเป็ นอย่ำงยิง่ ซึ่งเป็ นข้อกำหนดโดยตรงจำกบริ ษทั คู่คำ้ และ ลูกค้ำของบริ ษทั
ในปี ที่ 2561 บริ ษทั ฯ ได้เข้ำร่ วมกับองค์กำรบริ หำรจัดกำรก๊ำซเรื อนกระจก เพื่อลดปริ มำณในกำรปล่องก๊ำซเรื อนกระจก
โดยกำรขึ้นทะเบี ยนผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั คื อ หนังวัวฟอกสำเร็ จ ประเภท Nature Back เพื่อลดต้นทุ นกำรผลิตจำกกำรพัฒนำ
กระบวนกำรผลิตให้มีประสิ ทธิ ภำพดีข้ ึน เพิ่มกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนและแสดงเจตนำรมณ์ในกำรรับผิดชอบต่อสังคม และสร้ำง
ภำพลักษณ์ที่ดีให้บริ ษทั โดยได้รับอนุญำตให้ใช้เครื่ องหมำยสลำกคำร์ บอนฟุตพริ้ นต์ ตั้งแต่วนั ที่ 31 กรกฏำคม 2561 ถึงวันที่ 30
กรกฏำคม 2563
(6) กำรดูแลรักษำสิ่ งแวดล้อม บริ ษทั ฯ ได้จดั ทำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมพร้อมกับกำหนดนโยบำยสิ่ งแวดล้อมและ
ประกำศอย่ำงชัดเจน มีทีมงำนสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็ นทำงกำรเพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนและดำเนินกำรเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร พนักงำนรับทรำบและตระหนักถึงควำมสำคัญของสิ่ งแวดล้อม โดยให้ควำมร่ วมมือและ
ใส่ใจกับกำรดำเนินกำรด้ำนสิ่ งแวดล้อมอย่ำงจริ งจัง
บริ ษทั ฯ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO : 14001 : 2008 จำกสถำบัน URS ซึ่งเป็ นระบบกำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำร
สิ่ งแวดล้อมที่มีมำตรฐำน และยังได้รับกำรรับรองมำตรฐำน เหรี ยญทองจำกสถำบัน BLC Leather Technology Centre Ltd ซึ่งเป็ น
สถำบันที่ตรวจสอบระบบและจัดอันดับด้ำนกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมของโรงงำนฟอกหนังระดับโลก ได้รับกำรรับรองรอง
อุตสำหกรรมสี เขียวระดับ 3 จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม จำกคำรับรองของสถำบันต่ำงๆ เป็ นสิ่ งที่สำมำรถยืนยันได้วำ่ บริ ษทั ฯ
ยึดมัน่ กับกำรรักษำ ใส่ใจ และปกป้ องสิ่ งแวดล้อมโดยแท้จริ ง และจะดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องและตลอดไปและสิ่ งที่สำคัญที่สุดคือ
“สิ่ งแวดล้อมดี พนักงำนมีควำมสุข”
(7) กำรร่ วมพัฒนำชุมชนหรื อสังคม บริ ษทั ฯ ตั้งอยูใ่ นเขตชุมชนจึงเข้ำใจปั ญหำและควำมต้องกำรของชุมชนเป็ นอย่ำงดี
ผูบ้ ริ หำรมีนโยบำยช่วยเหลือสังคมหลำยๆ ด้ำน อำทิ เช่น ด้ำนกำรศึกษำ วัฒนธรรม สังคม ศำสนำ ทำงบริ ษทั ได้มีส่วนช่วยเหลือและ
มีส่วนร่ วม รวมถือเป็ นศูนย์กลำงในกำรรวบรวมข้อมูลต่ำงๆ ทั้งด้ำนกำรบริ จำคเงิน สิ่ งของ และกำลังแรงงำนในกำรพัฒนำชุมชน
โดยส่งตัวแทนของบริ ษทั ฯเข้ำร่ วมและช่วยเหลือทุกครั้งไม่วำ่ จะเป็ นหน่วยงำนของภำครัฐ และเอกชน ตำมสมควรและควำม
ต้องกำรอย่ำงแท้จริ ง
(8) กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมซึ่งได้ดำเนินงำนที่มีควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมและผูม้ ีส่วนได้เสี ย
บริ ษทั ฯ ได้ลงทุนติดตั้งเครื่ องบีบอัดตะกอนเพื่อสกัดตะกอนที่มีสำรเคมีในน้ ำ กำรปล่อยน้ ำเสี ยลงสู่บ่อบำบัด ตะกอนที่สกัดได้แล้ว
นำกับไปให้บริ ษทั เคมีภณั ฑ์ (ผูข้ ำย) เพื่อสำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้
โครงการทีบ่ ริษัทจัดทา (CSR in Proceeds)
1.โครงกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุม้ ค่ำ บริ ษทั ฯ สนับสนุนในกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่ เช่น กำรใช้กระดำษสองหน้ำ กำรปิ ด
เครื่ องทำควำมเย็นและปิ ดไฟในช่วงพักกลำงวัน กำรใช้รถร่ วมกันในกำรเดินทำงทำงเดียวกัน กำรใช้นำไปใช้กำรผลิตล้ำงพื้น
โรงงำน รณรงค์กำรปิ ดน้ ำปิ ดไฟทุกครั้งที่เลิกใช้ กำรกำหนดกำรเปิ ดสวิตช์เครื่ องจักรในตอนเช้ำก่อนเริ่ มงำนด้วยระบบดีเลย์ 1 นำที
เพื่อลดปั ญหำไฟกระชำกและทำให้มิเตอร์ไฟวิง่ เร็ ว กำรทำโครงกำรดังกล่ำวอำจจะไม่เห็นผลทำงด้ำนตัวเลขค่ำพลังงำนหรื อตัวเลข
ค่ำใช้จ่ำยลดลงชัดเจน แต่เป็ นกำรปลูกจิตสำนึกและฝึ กพนักงำนให้ติดเป็ นนิสยั ส่วนตัวและนำกลับไปใช้ในชีวติ ประจำวันของ
ครอบครัวเพื่อเป็ นพลเมืองที่ดีของสังคม
2.โครงกำรลดของเสี ยที่เป็ นวัตถุอนั ตรำย ด้วยกำรร่ วมกับผูจ้ ดั จำหน่ำยเคมีภณ
ั ฑ์ ด้วยกำรใช้ภำชนะบรรจุหมุนเวียน อำทิ
เช่น ถังพลำสติก, ถุงพลำสติก ไม้พำเลส เป็ นต้น นอกจำกเป็ นกำรใช้ภำชนะอย่ำงคุม้ ค่ำแล้ว เป็ นกำรลดปริ มำณของเสี ยเพิ่มขึ้นด้วย
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เนื่องจำกภำชนะที่บรรจุเคมีภณั ฑ์บำงชนิดร้ำยแรง ผูน้ ำกลับไปใช้ใหม่อำจจะมีอนั ตรำยจำกกำรใช้ไม่ถูกวิธี ดังจะเห็นได้จำกที่เป็ น
ข่ำวอยูเ่ นื่อง ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ สำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยได้ดว้ ยเช่นกัน
3.โครงกำรครอบครัวเดียวกัน บริ ษทั ฯ มุ่งมัน่ ที่จะควำมสัมพันธ์ ระหว่ำงผูบ้ ริ หำร และ พนักงำนในทุกระดับ เพื่อกำร
ทำงำนเป็ นทีม ด้วยกำรจัดงำนเลี้ยงบริ ษทั ฯ สังสรรค์เนื่องในโอกำสต่ำง ๆ หรื อ กำรท่องเที่ยวประจำปี ตลอดจนกำรเลี้ยงอำหำร
กลำงวันพนักงำนเป็ นประจำทุก 3 เดือน เพื่อแสดงกำรขอบคุณต่อพนักงำน
4.โครงกำรบริ จำคโลหิ ตในสถำนประกอบกำรและบริ เวณชุมชนโดยรอบ บริ ษทั ฯ จัดให้มีกำรจัดกิจกรรมบริ จำคโลหิ ต
เป็ นประจำทุกปี โดยมีกำรประชำสัมพันธ์ผำ่ นสมำคมฟอกหนัง ลูกค้ำ คู่คำ้ ตลอดจนชมุชนบริ เวณค้ำงเคียง เพื่อร่ วมกับบริ จำคโลหิต
ให้ได้ในปริ มำณที่มำก เนื่องจำกเป็ นที่ทรำบกันดีอยูแ่ ล้วว่ำ ควำมต้องกำรใช้โลหิ ตมีมำกขึ้นทุกปี
5. โครงกำรกิจกรรมวันเด็ก บริ ษทั ฯ จัดกิจกรรมวันเด็กเป็ นประจำทุกปี โดยมีอำหำร พร้อมขนมและน้ ำดื่มแจกให้กบั เด็ก
ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์กำรเรี ยน และเกมส์กำรแข่งขัน เพื่อให้เด็กสนุกสนำนและเพื่อส่งเสริ มให้เด็กและเยำวชนได้รู้จกั กำรแสดงออก
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญของตนเอง รู ้จกั กำรแบ่งปัน และกำรมีระเบียบวินยั
10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ฯ มิได้ถูกตรวจสอบหรื อยูร่ ะหว่ำงกำรตรวจสอบโดยหน่วยงำนที่มีอำนำจว่ำมีกำรฝ่ ำฝื นกฏหมำยในเรื่ องเกี่ยวกับ
หลักกำร 8 ข้อ
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม (After process)
1. บริ ษทั ฯ บริ จำคข้ำวสำรอำหำรแห้งให้กบั สถำนสงเคระห์และโรงเรี ยนบริ เวณใกล้เคียง
2. บริ ษทั ฯ สนับสนุนของรำงวัล กิจกรรมวันเด็กกับชุมชมรอบข้ำง
3. บริ ษทั ฯ บริ จำคหน้ำกำกกันฝุ่ นละออง ให้กบั ชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ฯ เนื่องจำกปญหำหมอก
ควันพิษ
4. บริ ษทั ฯ บริ จำคเงินกำรกุศลให้แก่วดั และสำธำรณสถำนตำมเทศกำลต่ำง ๆ

59

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ ยง
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
11.1 บริ ษทั มีหน่วยงำนตรวจสอบภำยในเป็ นหน่วยงำนอิสระของบริ ษทั ซึ่งทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรปฏิบตั ิงำนของทุกหน่วยงำนให้
เป็ นไปตำมระเบี ยบที่วำงไว้รวมทั้งประเมินประสิ ทธิ ภำพและควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของหน่ วยงำนนั้นๆ ซึ่ ง
ช่วยให้ฝ่ำยบริ หำรเกิดควำมมัน่ ใจว่ำระบบกำรควบคุมที่มีอยูน่ ้ นั มีกำรปฏิบตั ิจริ งอย่ำงสม่ำเสมอและเป็ นไปอย่ำงเหมำะสม รวมทั้ง
ช่วยค้นหำข้อบกพร่ องและวิธีกำรพัฒนำระบบกำรดำเนิ นงำนที่ มีอยู่ให้มีประสิ ทธิ ภำพมำกยิ่งขึ้ น โดยแผนกตรวจสอบภำยใน
สำมำรถทำหน้ำที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่ำงเต็มที่ และสำมำรถรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั
กำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษทั ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่ งเป็ นกรรมกำรอิสระ จำนวน 3 เท่ำเข้ำร่ วมประชุม
ด้วย คณะกรรมกำรได้ประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทั้งรู ปแบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยง โดยใช้แบบ
ประเมินของสำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน กลต) โดยคำถำมหลักแบ่งเป็ น 5 ส่ วนคือ กำรควบคุม
ภำยในองค์ กำรประเมินควำมเสี่ ยง กำรควบคุมกำรปฏิบตั ิ งำน ระบบสำรสนเทศและกำรสื่ อสำรข้อมูล และระบบติดตำม เห็นว่ำ
ระบบควบคุมภำยในของบริ ษทั มีควำมเหมำะสมอย่ำงเพียงพอในกำรดูแลกำรดำเนิ นงำนให้เป็ นไปตำมเป้ ำมหำย วัตถุประสงค์
กฎหมำยและข้อกำหนดได้อย่ำงมีประสิ ทธิภำพ รวมทั้งมีกำรจัดทำรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องน่ำเชื่อถือ
11.2 หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ได้แต่งตั้ง นำงสำววลัยรัตน์ ศิลปะชีวะกิจจำ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบภำยใน ให้ดำรงตำแหน่ง
แลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ เนื่ องจำกมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ิงำนด้ำนกำรตรวจสอบ และเข้ำใจในกิจกรรมและกำร
ดำเนิ นงำนของบริ ษทั ฯเป็ นอย่ำงดี จึงเห็นว่ำมีควำมเหมำะสมที่จะปฏิ บตั ิหน้ำที่ ดงั กล่ำวได้อย่ำงเหมำะสมเพียงพอ เพื่อทำหน้ำที่
กำกับดูแลกำรปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ของหน่วยงำนที่กำกับดูแลบริ ษทั ฯ ในขณะที่กำรพิจำรณำและกำรอนุมตั ิ แต่งตั้ง ถอด
ถอน โยกย้ำ ยผูด้ ำรงต ำแหน่ ง หัว หน้ำ งำนตรวจสอบภำยในของบริ ษ ัท จะต้อ งผ่ ำ นกำรอนุ ม ัติ (หรื อ ได้ค วำมเห็ น ชอบ) จำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ
11.3 การกากับการปฏิบัตติ ามกฏเกณฑ์
บริ ษทั มีหน่วยงำนกำกับดูแลกำรปฏิบตั ิงำน (Compliance Unit) รับผิดชอบในกำรควบคุมและติดตำมเพื่อกำรบริ หำรจัดกำรไม่ให้
ควำมเสี่ ยงจำกกำรปฏิบตั ิ ตำมกฏหมำย กฎระเบียบต่ำง ๆ (Compliance Risk) รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริ ต
และนโยบำยอื่น ๆ

60

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

12. รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ ง
บริ ษทั มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับกิจกำรหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำรทำรำยกำระหว่ำงกัน มีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล
ในกำรเข้ำทำรำยกำร กำรซื้อขำยสิ นค้ำเป็ นกำรดำเนินทำงธุรกิจปกติของบริ ษทั ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยทำงกำรค้ำปกติที่มี
เงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป โดยเป็ นรำคำตลำดและมีเงื่อนขำกรค้ำที่สำมำรถเปรี ยบเทียบได้กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวข้องบริ ษทั ซึ่งล้วนเป็ นกำรทำรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม ไม่ทำให้บริ ษทั เสี ยประโยชน์แต่อย่ำงใด
โดยมติคณะกรรมกำรครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเป็ นกรรมกำรอิสระเข้ำร่ วม
ประชุมได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อ
บริ ษทั
นโยบายการเข้ าทารายการทีเ่ กีย่ วข้ องในอนาคต
นโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมตั ิรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนได้เสี ย หรื ออำจ
มีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต ได้แก่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ กรรมกำร ผูบ้ ริ หำรผูม้ ีอำนำจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรื อบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เป็ นต้น โดยบริ ษทั จะปฏิบตั ิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อ
ข้อกำหนดของสำนักงำนตลำดหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่เกี่ยวข้องในเรื่ องดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษทั ตำม
มำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผูท้ ี่อำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้เสี ยในกำรทำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่ วมหรื อไม่มีสิทธิออกเสี ยในกำรอนุมตั ิรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณี ที่กฎหมำยกำหนดให้ตอ้ งได้รับอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจำกคณะกรรมกำรบริ ษทั หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
บริ ษทั จะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่ วมประชุมเพื่อพิจำรณำให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรและควำม
สมเหตุสมผลของรำยกำรนั้น ๆ
ทั้งนี้กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทัว่ ไป และกำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขทำง
กำรค้ำทัว่ ไป หรื อธุรกรรมอื่น ๆ ให้มีหลักกำรดังนี้
การทารายการทางการค้ าทีม่ เี งื่อนไขการค้ าทัว่ ไป
กำรทำรำยกำรที่เป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขทัว่ ไป ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสี ย หรื ออำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริ ษทั ได้กำหนดกรอบกำรทำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งได้ถูกพิจำรณำ
และให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมตั ิเป็ นหลักกำรจำกกรรมกำรบริ ษทั แล้ว โดยเมื่อมีกำรทำ
ธุรกรรมดังกล่ำว ฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั สำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมได้โดยทำธุรกรรมในรำยกำรดังกล่ำวจะต้องมีขอ้ ตกลงทำงกำร
ที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริ หำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และจะต้องเป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำที่บริ ษทั
กระทำเป็ นปกติเพื่อประกอบกิจกำรหรื อเป็ นรำยกำรทำงกำรค้ำ ซึ่งมีรำคำและเงื่อนไขที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเท
ผลประโยชน์ซ่ ึงรวมถึงเงื่อนไขทำงกำรค้ำดังต่อไปนี้
1.รำคำและเงื่อนไขที่บริ ษทั ได้รับหรื อให้กบั บุคคลทัว่ ไป
2.รำคำและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบุคคลทัว่ ไป
3.รำคำและเงื่อนไขที่บริ ษทั สำมำรถแสดงได้วำ่ ผูป้ ระกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริ ษทั ให้กบั บุคคลทัว่ ไป ฃ
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรทำธุรกรรมที่มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ ดังกล่ำวข้ำงต้น ฝ่ ำยจัดกำรของบริ ษทั จะเป็ นผูพ้ ิจำรณำตัดสิ นใจ ซึ่งภำยหลังจำกที่
ฝ่ ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมตั ิแล้วจะจัดทำรำยงำนสรุ ปรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบริ ษทั เพื่อรับทรำบรำยกำรใน
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กรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั พบว่ำมีกำรดำเนินกำรไม่เป็ นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษทั จะร่ วมกันดำเนินกำรเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
การทารายการทางการค้ าทีไ่ ม่ เป็ นเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไปหรื อการทาธุรกรรมอื่น ๆ
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็ นเงื่อนไขทำงกำรค้ำทัว่ ไปหรื อกำรทำธุรกรรมอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริ ษทั กับบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์มีส่วนได้เสี ยหรื ออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ในอนำคต จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ
พิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมในกำรเข้ำทำรำยกำรตลอดจนควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและ
เงื่อนไขกำรเข้ำทำรำยกำรนั้น ๆ และมีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำที่ทำกับบุคคลภำยนอกหรื อรำคำตลำดก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำร
บริ ษทั และ/หรื อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิต่อไป ในกรณี ที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำ
ตัดสิ นใจในรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น บริ ษทั อำจจะให้ผเู ้ ชี่ยวชำยอิสระหรื อผูส้ อบบัญชีภำยนอกของบริ ษทั เป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรกับรำยกำรดังล่ำวเพื่อนำไปใช้ประกอบกำรพิจำรณำของคณะกรรมกรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษทั และ/หรื อที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ตำมแต่กรณี เพื่ออนุมตั ิต่อไป ซึ่งผูม้ ีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรื อผูม้ ีส่วนได้เสี ยในกำรทำรำยกำรจะไม่
สำมำรถมีส่วนร่ วมหรื อมีสิทธิออกเสี ยในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
รายการธุรกิจกับบุคคลและกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั มีรำยกำรธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน รำยกำรธุรกิจดังกล่ำวเป็ นไปตำมเงื่อนไขทำงกำรค้ำและเกณฑ์ตำมที่ตกลง
ร่ วมกันระหว่ำงบริ ษทั ฯ กับบุคคลและกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันเหล่ำนั้นซึ่งเป็ นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุ ปได้ดงั นี้
บริ ษทั ฯ มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริ ษทั ฯ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นรำยกำรซื้อขำยสิ นค้ำตำมธุรกิจปกติ และเป็ นไปตำมรำคำตลำด ทั้งนี้ได้
เปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ข้อ 30, รำยงำน
ประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี ของบริ ษทั (แบบ 56-1)
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ส่ วนที่ 3
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
13. สรุปข้ อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

ข้ อมูลจำกงบกำรเงิน
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
รายได้จากการขาย
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรสุ ทธิ ต่อหุ น้ (บาท)
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ น้ (บาท)

2562
ล้านบาท
2,231
1,316
915
2,430
2,459
(164)
(0.37)
2.08

อัตราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตรากาไรสุ ทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้
อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
เงินปั นผลต่อหุน้

2561
ล้านบาท

(เท่า)
(%)
(%)
(%)
(เท่า)
(บาท)

2,822
1,734
1,085
2,898
2,922
12
0.03
2.47*
31 ธ.ค.
2562
1.44
(6.78)
(18.05)
(7.39)
1.44
-****

31 ธ.ค.
2561
1.60
0.41
1.10
0.42
0.11
0.02***

2560
ล้านบาท
2,067
992
1,075
2,275
2,379
(103)
(0.25)
25.66
31 ธ.ค.
2560
1.55
(4.54)
(9.60)
(4.99)
0.92
0.05**

* 1) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของบริ ษทั ฯ จากเดิ ม
มูล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้น ละ 10.00 บาท เป็ นมู ล ค่ าที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1.00 บาท โดยการเพิ่ม จ านวนหุ ้ น สามัญ จากเดิ ม จานวน 41,889,937 หุ้ น เป็ นจานวน
418,899,370 หุ้น บริ ษทั ฯ ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และจานวนหุ ้นสามัญกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์แล้ว เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2561
** 2) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2561 ได้มีมติที่สาคัญดังนี้ จ่ายปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญในในอัตรา 20
หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล ในราคามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทเป็ นจานวนไม่เกิ น 20,944,970 หุ ้น คิดเป็ นอัตราหุ ้นปั นผลไม่เกิ นหุ ้นละ 0.05 บาท หรื อ
คิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 20,944,970 บาท ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นรายใดมีเศษของหุ ้นจากการคานวณตามสัดส่ วนการจัดสรรหุ ้นปั นผลดังกล่าวแล้ว บริ ษทั ฯ จะ
ตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ ้นละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น 2,329,081 บาท และ จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.00556 บาท หรื อคิดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,329,081.00 บาท
*** 3) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2562 ได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นของ
บริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 พิจารณาการอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสาหรับปี 2561 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวนเงิน 598,848.94 บาท และจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมจานวนเงิน 8,796,885.68 บาท โดยกาหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุน้ เพื่อสิ ทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และจ่ายเงินปั น
ผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 **** 4) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ของบริ ษทั ฯ ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติอนุ มตั ิให้เสนอต่อ
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ฯ ประจาปี 2562 พิจารณาการอนุมตั ิงดจ่ายปั นผล เนื่ องจากในปี นี้ บริ ษทั ฯมีผลประกอบการขาดทุน
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14. วิเครำะห์ ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
รำยกำร / ปี
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น

2562 (ล้ ำนบำท)
2,430
(2,184)
246

2561 (ล้ ำนบำท)
2,898
(2,484)
414

เพิม่ ขึน้ (ลดลง) ล้ ำนบำท
(468)
300
(168)

รายได้
บริ ษทั ฯ ประกอบธุรกิจ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ ส่ วนแรกคือการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ปซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วนที่
ร้อยละ 67 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ โดยผลิตภัณฑ์หนังของบริ ษทั ฯสามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ หนังผิวและหนัง
ท้อง หน่ วยขายเป็ นขนาดพื้นที่ คือตารางฟุต ส่ วนที่ สองคื อการรับจ้างฟอกหนังซึ่ งแบ่งเป็ นการฟอกหนังวัวและการฟอก
หนังหมูคิดเป็ นสัดส่ วนที่ร้อยละ 9 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ และส่ วนสุ ดท้ายคือการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิ รภัยและ
อุปกรณ์นิรภัย คิดเป็ นร้อยละ 24 ของรายได้รวมของบริ ษทั ฯ
1.1 การผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯมียอดขายหนังลดลง 320 ล้านบาทเมื่อเที ยบกับปี ก่อน โดย
คิ ดเป็ นรายได้ 1,622 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,942 ล้านบาท) สาเหตุหลักเกิ ดจากสภาพเศรษฐกิ จปั จจุบนั ที่
ค่อนข้างซบเซาทาให้ยอดสั่งซื้ อลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริ ษทั ฯได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนทาให้รายได้ลดลง
เมื่อเทียบกับปี ก่อน
1.2 การฟอกหนัง
สาหรับธุ รกิ จการฟอกหนังวัว ในช่วงสองปี ที่ผ่านมาบริ ษทั ฯได้ลงทุนเพิ่มเครื่ องจักรเพื่อขยายกาลังการผลิต โดย
เมื่อปี ก่อน บริ ษทั ฯสามารถเดิ นหน้าทาการฟอกหนังได้ตามกาลังผลิตที่ คาดการณ์ อย่างไรก็ตามในช่ วงปี นี้ ทางลูกค้าได้
ชะลอการนาเข้าเนื่ องจากต้องรอดู ทิศทางเศรษฐกิ จโลก โดยคาดการณ์ว่าลูกค้าจะเริ่ มส่ งหนังเข้ามาเต็มที่ ในช่ วงปี หน้า
อย่างไรก็ตามทางผูบ้ ริ หารเล็งเห็นช่องว่างดังกล่าวจึงได้สง่ั หนังเข้ามาผลิตเพื่อใช้เอง ซึ่ งจะช่วยให้บริ ษทั ฯสามารถลดต้นทุน
การผลิตหนังสาเร็ จรู ปได้
สาหรับการรับจ้างฟอกหนังหมูมีทิศทางที่ดีเนื่ องจากมีการฟอกส่ งไปเมืองจีนมากขึ้น แต่ในปี ที่ผ่านมาเกิ ดปั ญหา
โรคระบาดหมูแอฟริ กาในญี่ปุ่น ทาให้วตั ถุดิบหนังหมูขาดแคลนค่อนข้างมาก ทาให้ยอดการฟอกทาได้นอ้ ยกว่าเป้ าที่วางไว้
ทั้ง ๆ ที่ลูกค้าปลายทางมียอดออเดอร์ค่อนข้างมาก ซึ่ งตอนนี้ทางลูกค้าก็พยายามหาหนังหมูเข้ามาทดแทนในหลายๆช่องทาง
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯมียอดบริ การฟอกหนังลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน โดยการฟอก
หนังทารายได้ 127 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 257 ล้านบาท) ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีกาไรขั้นต้นติดลบ 7 ล้านบาท (31
ธันวาคม พ.ศ. 2561: 11 ล้านบาท)
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1.3 การผลิตและจาหน่ายรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย
บริ ษทั ฯมีรายได้ที่สม่าเสมออย่างต่อเนื่องจากรองเท้านิรภัยและอุปกรณ์นิรภัย โดยยอดขายสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 ลดลงเล็กน้อยเป็ น 681 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 698 ล้านบาท) โดยสาเหตุหลักมาจากการ
สภาพเศรษฐกิจภายในประเทศทาให้การซื้ อขายชะลอตัว
1.4 รายได้อื่น
ประเภทรำยได้
2562 (ล้ ำนบำท)
2561 (ล้ ำนบำท)
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
29
3
รายได้อื่นๆ
27
21
รวมรำยได้ อื่นๆ
56
24
นอกจากรายได้จากการขายแล้วบริ ษทั ฯยังมีรายได้อื่นได้แก่ ดอกเบี้ ยจากเงินลงทุนหุ ้นกู้ เงิ นชดเชยค่าภาษีอากร
มาตรา 19ทวิ และกาไร (ขาดทุ น) จากอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ บริ ษทั ฯนาเข้าวัตถุ ดิบและส่ งออกสิ นค้า
สาเร็ จรู ปโดยใช้สกุลเงินดอลล่าห์สหรัฐภายใต้เงื่อนไขระบบเครดิต ดังนั้นไม่ว่าจะเป็ นการนาเข้าวัตถุดิบหรื อส่ งออกสิ นค้า
สาเร็ จรู ป จะทาให้มีผลต่างของช่วงเวลาในการชาระหนี้ เกิดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน แต่อย่างไรก็
ตามบริ ษทั ฯได้มีการทาสัญญาซื้ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ ยงกับสถาบันการเงินในจุดนี้ บางส่ วน
ไว้เรี ยบร้อยแล้ว สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั ฯมีกาไรจากรายการรายได้อื่นข้างต้นทั้งหมด 56 ล้าน
บาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 24 ล้านบาท)
ต้นทุนขาย
ต้นทุนขายของธุ รกิ จการผลิ ตและจาหน่ ายหนังสาเร็ จรู ปประกอบด้วยต้นทุ นวัตถุดิบหนังวัวหมักเกลื อ ต้นทุ น
วัตถุดิบเคมีภณ
ั ฑ์ และต้นทุนอื่น เช่น ค่าตอบแทนพนักงานในโรงงาน ค่าเสื่ อมราคาโรงงาน อุปกรณ์ และเครื่ องจักรที่ใช้ใน
การผลิต เป็ นต้น โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 70:20:10 ตามลาดับ โดยในปี ที่ผา่ นมานี้บริ ษทั ฯได้
มีการซื้ อหนังเข้ามาถัวเฉลี่ยในระบบ ทาให้ตน้ ทุนการผลิตได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบนั โครงสร้างราคาต้นทุน
ลดลงมาอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียงกับระดับที่เหมาะสม ซึ่ งจะทาให้กาไรขั้นต้นสะท้อนภาพธุรกิจมากขึ้นกว่าปี ก่อน
ต้นทุนขายของธุ รกิ จการผลิตและจาหน่ายรองเท้านิ รภัยประกอบด้วยต้นทุนหนังรองเท้า ต้นทุนพื้นรองเท้า และ
ต้นทุนอื่น เช่นเดียวกับการผลิตและจาหน่ายหนังสาเร็ จรู ป โดยคิดเป็ นสัดส่ วนของต้นทุนขายรวมประมาณร้อยละ 55:20:25
ตามลาดับ สาหรับอุปกรณ์นิรภัยทางบริ ษทั ฯเป็ นตัวแทนจาหน่ายอย่างเป็ นทางการจากผูผ้ ลิตอุปกรณ์นิรภัยระดับโลกเช่ น
3M, Sundstrom, Drager, Singing Rock, Industrial Scientific เป็ นต้น ในส่ วนของต้นทุนการผลิตรองเท้านิ รภัยและต้นทุน
สิ นค้าอุปกรณ์นิรภัยนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ปกติที่ระดับประมาณ 60%
กาไรขั้นต้น
อัตรากาไรขั้นต้นต่อรายได้จากการขายของบริ ษทั ฯลดลงจากร้อยละ 14 เป็ นร้อยละ 10 เนื่ องจากปี ที่ผ่าน ซึ่ งสาเหตุ
ดังกล่าวได้รับผลกระทบมาจากอัตราแลกเปลี่ยนและราคาขายกับทางลูกค้า โดยในปี นี้ ทางผูบ้ ริ หารของทางบริ ษทั ฯหาทาง
ลดต้นทุ นการผลิ ตสิ นค้า โดยการวางแผนการผลิ ตให้มีประสิ ทธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ งการพิ จารณาปรั บปรุ งระบบ
เครื่ องจักรเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาว
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ค่าใช้จ่าย
ประเภทรำยกำร

2562 (ล้ ำนบำท)

ร้ อยละ

2561 (ล้ ำนบำท)

ร้ อยละ

เพิม่ ขึน้
(ลดลง)
ค่าใช้จ่ายในการขาย
241
51
186
41
55
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
188
39
201
52
(13)
ต้นทุนทางการเงิน
47
10
36
7
11
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษทั ฯ ได้แก่ 1) ค่าใช้จ่ายการส่ งสิ นค้าซึ่ งบริ ษทั ฯได้มีการเจรจาต่อรองกับคู่
ค้าเพื่อขจัดปัญหาค่าใช้จ่ายซ้ าซ้อน ตลอดจนบริ หารจัดการจานวนเที่ยวการขนส่ ง โดยบริ ษทั ฯมีนโยบายตรงต่อเวลาในการ
ส่ งสิ นค้าให้ลูกค้าและหลีกเลี่ยงการส่ งสิ นค้าแบบเร่ งด่วนทางเครื่ องบินเท่าที่จะทาได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสู ง 2) ค่านายหน้า 3)
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศเพื่อพบลูกค้าและหาลูกค้ารายใหม่และดูงานศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนามาปรับใช้เพื่อ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานแม่นยาและรวดเร็ วยิง่ ขึ้น 4) ค่าตอบแทนพนักงานและผูบ้ ริ หารและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคคลากร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเสื่ อมราคาและตัดจาหน่าย ค่าบารุ งรักษาซ่อมแซม เป็ นต้น ทั้งนี้
สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 9.90 (31 ธันวาคม พ.ศ.
2561: ร้อยละ 6.40) ของรายได้ โดยในปี นี้ ยอดค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นในภาพรวมเนื่ องมาจากค่าใช้จ่ายจากการเคลม
และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนเป็ น 400 วัน ส่ วนค่าใช้จ่ายในการบริ หารคิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 7.73 (31
ธันวาคม พ.ศ. 2561: ร้อยละ 6.95) ของรายได้ ยอดค่ าใช้จ่ายที่ เพิ่ มขึ้ นเกิ ดจากค่ าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจากการ
เปลี่ยนเป็ น 400 วัน อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาเฉพาะงวดหกเดือนหลังจะพบว่าค่าใช้จ่ายจัดจาหน่ายและค่าใช้จ่ายบริ หารได้
ปรับลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ในปี 2558 บริ ษทั ฯได้ร่วมลงทุนกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษทั ในฮ่องกง จัดตั้งบริ ษทั อินทิ เกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค
จากัด ซึ่ งจะประกอบธุรกิจนาเข้าและจาหน่ายหนังสัตว์ทุกประเภท โดยบริ ษทั ฯถือหุน้ ในสัดส่ วนร้อยละ 40 เนื่ องจากบริ ษทั
ฯได้เล็งเห็นช่ องทางการทาธุ รกิ จเกี่ ยวกับการซื้ อขายหนังและเป็ นการลดข้อจากัดในเรื่ องของเกรดหนังที่ จะนามาใช้ใน
กระบวนการผลิต โดยบริ ษทั ร่ วมนี้ ได้ติดตั้งระบบเครื่ องจักรซึ่ งสามารถเดิ นหน้าการผลิตได้เต็มกาลังแล้วในปี 2560 ทาง
บริ ษทั ใหญ่ตอ้ งการให้บริ ษทั อินทิเกรเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จากัด เป็ นบริ ษทั ที่ให้บริ การเพียงอย่างเดียว จึ งได้ตดั สิ นใจ
ขายหนังที่ มีอยู่ในระบบออกไปทั้งหมด รวมไปถึ งบริ ษทั ฯได้ปรับเปลี่ ยนวิธีการคิ ดค่ าบริ การ สาหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริ ษทั มีส่วนแบ่งขาดทุนในบริ ษทั ร่ วม 4.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 0.53 ล้านบาท) โดย
สาเหตุเกิดจากปริ มาณหนังที่ลูกค้าจัดส่ งให้จดั การมีนอ้ ยลงอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต้นทุนทางการเงินของบริ ษทั ฯ ได้แก่ ดอกเบี้ ยจากการทาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่ งเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นมี
เงื่อนไขระยะเวลาการชาระหนี้ จากสถาบันการเงินซึ่ งเกิ ดจากการซื้ อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ เงินกูย้ ืมระยะยาวและ
หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน ค่าธรรมเนียมธนาคารในการขอเปิ ดแอลซี และค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างธนาคาร บริ ษทั ฯ
มีตน้ ทุ นทางการเงิ นที่ เพิ่มขึ้ นจากมูลค่ าการสั่งซื้ อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศที่ เพิ่ มขึ้ น และอันเนื่ องมาจากการขยาย
ปรับเปลี่ยนในส่ วนของแผนกผลิตซึ่ งต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุน สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ต้นทุนทาง
การเงินเท่ากับ 47 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 36 ล้านบาท)
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ผลของกำรดำเนินงำนแสดงถึงควำมสำมำรถในกำรหำกำไร
ประเภทรายการ
รายได้จากการขาย
ต้นทุนขาย
กาไรขั้นต้น
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายการขายและบริ หาร
ส่ วนแบ่งขาดทุนจากบริ ษทั ร่ วม
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ (ขาดทุน)

2562 / ล้านบาท
2,430
(2,184)
246
56
302
(429)
(4)
(47)
(178)
14
(164)

2561 / ล้านบาท
2,898
(2,484)
414
24
438
(387)
1
(36)
16
(4)
12

กาไรจากการดาเนินงาน (EBIT) และ กาไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
บริ ษทั ฯมีขาดทุนสุ ทธิ สาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 164.74 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ.
2561: กาไรสุ ทธิ 11.98 ล้านบาท) หรื อคิดเป็ นอัตราขาดทุนสุ ทธิ ต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 6.78 (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561:
ร้อยละ 0.41) โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 176.72 ล้านบาท เมื่อเที ยบกับปี ก่อน โดยสรุ ปแล้วปั จจัยที่ ทาให้ผลประกอบการ
ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปี ที่ผา่ นมานั้น มาจากปั จจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ราคาขายหนังสาเร็ จรู ปลดต่าลงเนื่ องจากอัตรา
แลกเปลี่ยน การขาดหายไปของคาสัง่ ฟอกหนัง การรับรู ้และบันทึกรายการเคลมจากลูกค้า และการบันทึกรายการค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานจากการเปลี่ยนเป็ น 400 วัน
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กำรวิเครำะห์ งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ด้ ำนฐำนะกำรเงิน
สิ นทรัพย์

2562
ล้านบาท

เงินสด
ลูกหนี้การค้าสุ ทธิ และลูกหนี้อื่น
สิ นค้าคงเหลือสุ ทธิ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสุ ทธิ
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
อื่นๆ
สิ นทรัพย์รวม

2561
ล้านบาท
42
240
1,099
127
638
85
2,231

146
710
1,130
4
127
629
76
2,822

สิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 2,231 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561:
2,822 ล้านบาท) โดยเป็ นการลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 104 ล้านบาท ลูกหนี้ การค้า 470 ล้านบาท สิ นค้า
คงเหลื อ 31 ล้านบาท และที่ ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้ น 9 ล้านบาท อย่างไรก็ตามในปี นี้ บริ ษทั ฯสามารถเก็บเงิ นจาก
ลูกหนี้ได้ดีข้ ึน ส่ วนสิ นค้าคงเหลือที่ยงั มีระดับที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเนื่องมาจากราคาหนังที่ปรับตัวลดลง
ด้ ำนหนีส้ ิ นและแหล่ งที่มำของเงินทุน
หนี้สิน
เงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี้การค้า
หนี้สินอื่น ๆ
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี้สินและส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนหนี้สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวม (เท่า)
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุน (เท่า)

2562 / ล้านบาท
861
296
70
89
1,316
915
2,231
0.59
1.44

2561 / ล้านบาท
1,200
391
24
122
1,738
1,084
2,822
0.62
1.60

หนี้สินรวมของบริ ษทั ฯ สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เท่ากับ 1,316 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 1,738
ล้านบาท) โดยหนี้ สินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯ คื อ สัญญาทรัสต์รีซีท (trust receipt) ซึ่ งเป็ นเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นมี เงื่ อนไข
ระยะเวลาการชาระหนี้จากสถาบันการเงินเกิดจากการซื้ อวัตถุดิบนาเข้าจากต่างประเทศ จานวน 801 ล้านบาท (31 ธันวาคม
พ.ศ. 2561: 1,200 ล้านบาท) และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น จานวน 296 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 391 ล้านบาท)
โดยตามปกติเมื่อบริ ษทั ฯได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้แล้ว ก็จะทาการเลือกชาระเจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทก่อนถึงเวลาครบกาหนดเพื่อ
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ลดภาระดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามสาเหตุที่หนี้ สินลดลงอย่างเป็ นสาระสาคัญในงวดนี้ เกิดจากการนาเงินที่ได้ชาระจากลูกหนี้
ไปจ่ายชาระหนี้สินเพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยอัตราส่ วนหนี้ สินรวมต่อสิ นทรัพย์รวมของบริ ษทั ฯลดลงเล็กน้อยจาก 0.62 มา
อยูท่ ี่ 0.59 เท่า
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กำรรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี นั้นให้กรรมการผูม้ ีอานาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริ ษทั (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี พร้อมทั้งมอบอานาจให้บุคคล
ใดลงนามกากับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี แทนด้วย โดยให้ใช้ขอ้ ความและรู ปแบบ ดังนี้
“บริ ษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้ แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริ ษทั ขอรั บรองว่า
ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผูอ้ ื่ นสาคัญผิด หรื อไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาระสาคัญ
นอกจากนี้ บริ ษทั ขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุ ปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูล อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแล้ว
(2) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการเปิ ดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลในส่ วนที่ เป็ นสาระสาคัญ
ทั้งของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุ มดู แลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว
(3) บริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามระบบดังกล่าว และบริ ษทั
ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั แล้ว ซึ่ งครอบคลุมถึงข้อบกพร่ องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่
มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริ ษทั
ได้มอบหมายให้นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงค์ชยั เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี
ลายมือชื่อของ นางสาวอาจารี ย ์ ศุภสิ นวงศ์ชยั กากับไว้ บริ ษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลที่บริ ษทั ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล
แล้วดังกล่าวข้างต้น”
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ
้ ริหาร
ผูม
้ อ
ี าํ นาจควบคุม และเลขานุการบริษท
ั

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กรรการ / ประธานกรรมการ
นายสุ วชั ชัย วงษ์ เจริญสิน
47 ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 3 มีนาคม 2543
อายุ
ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย
คุณวุฒิการศึกษาสู งสุ ด
มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ปริ ญญาตรี คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
กรรมการ บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์เทรด จากัด
ประสบการณ์ ทางาน
กรรมการ บริ ษทั โฮลีซนั เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด
ตาแน่ งในบริษัทอื่น
กรรมการ บริ ษทั ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จากัด
กรรมการ บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล จากัด )ประเทเไทย(
กรรมการ บริ ษทั กะตะ ตลาดสวน จากัด, กรรมการ บริ ษทั ซงเม่า นันวูเว่น จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซันไซน์ พลาสติก โปรดักส์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จากัด, กรรมการ บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด
กรรมการ บริ ษทั ดิกนิต้ ี อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กรรมการ บริ ษทั ฟูราโน่ แอร์ จากัด ,กรรมการ บริ ษทั มิตรนิยม จากัด )แมนวูด(
กรรมการ บริ ษทั มิมิ อันดัสเทรี ยล จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จากัด
กรรมการ บริ ษทั อีสเทิร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จากัด
นายกสมาคมอุสาหกรรมฟอกหนังไทย
ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมหนังและผลิตภัณฑ์หนัง
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทเไทย
ไม่มี
ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและประวัติ หลักสูตรประกาเนียบัตรชั้นสูง การบริ หารเเรษฐกิจสาธารณะสาหรับนักบริ หาร
ระดับสูง รุ่ นที่ ส้าบันพระปกเกล้า 12
การอบรมอื่น
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หารระดับสูง
รุ่ นที่ 20 ส้าบันพระปกเกล้า
อบรมหลักสูตรผูป้ ระกอบการแห่งอนาคต รุ่ นที่ 3
Future Entrepreneurs Forum (FEE) มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
Director Certification 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
Oxford Program me on Negotiation Batch 2
- 14,467,488 หุ ้น (3.289%)
การถื อครองหุ้นในบริษัท ณ 31
ธันวาคม 2562
80

ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
พี่ชำย : นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น, นำยกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น ,
น้องชำย : นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นายภู วสิ ษฏ์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำร / ประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริ หำร
46 ปี ,ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนำคม 2556
ปริ ญญำโท บริ หำรธุ รกิ จ MBA University of nevada, las vegas
ปริ ญญำโท รัฐประศำสนศำสตร์ หลักสู ตรกำรเมืองกำรปกครอง มหำวิทยำลัย
รำมคำแหง
ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุ รกิ จ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
กรรมกำร บริ ษทั ยู อำร์ แฟมิลี่ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั เดอะเลิฟมำร์ คส จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั เอส เค เรี ยวแอสเสท จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั โฮลีซัน เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั กะตะ ตลำดสวน จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ซี เอส โพลีเมอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ดิ กนิ ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ฟูรำโน่ แอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั มิตรนิ ยม (แมนวูด) จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั มิรำเคล จิ วเวลรี่ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ยู อำร์ เซอร์ วิสเซส จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั สมำร์ ท เซ็น อิ นดัสเดรี ยล ดี ไซน์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อินทิ เกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อีเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อุตสำหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จำกัด
ไม่มี
Future Entrepreneurs Forum 2/2014 มหำวิทยำลัยกรุ งเทพ
ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนำกรรมกำร สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำร
บริ ษทั ไทย
Director Certification Program – 88/2007
Audit Committee Program – 18/2007 Fnd 38/2007
Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) รุ่ นที่ 5/2018
12,337,141 หุ ้น (2.805%)
น้องชำย : นำยสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
พี่ชำย : นำยกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นายกิติชัย วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำร
44 ปี , ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 25 เมษำยน 2548
ปริ ญญำโท กำรจัดกำรมหำบัณฑิต,สำขำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม มหำวิทยำลัยหัวเฉี ยว
ปริ ญญำตรี คณะบริ หำรธุ รกิ จ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
กรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮดิ้ง จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั จิ งดง ซี เอส รับเบอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี่ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อินทิ เกรตเต็ด เลเธอร์ เน็ตเวอร์ ค จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั วีอำร์ วำรำ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั เขตประกอบกำรอุตสำหกรรมฟอกหนัง กม.34 จำกัด
รองประธำนกลุ่มอุตสำหกรรมรองเท้ำ สถำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
ไม่มี
หลักสู ตรนักอุตสำหกรรมรุ่ นใหม่ Young – FTI สถำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนำกรรมกำร สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program 64/2007
Director Certification Program – 187/2014
หลักสู ตรประกำศนี ยบัตรชั้นสู ง สถำบันพระปกเกล้ำ รุ่ นที่ 14 กำรบริ หำรเศรษฐกิ จ
สำธำรณะสำหรับนักบริ หำรระหว่ำงศึ กษำหลักสู ตรBRAIN รุ่ น 3
Business Revelation and Innovation Network สถำอุตสำหกรรมแห่ งประเทศไทย
หลักสู ตรกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิ ปไตย สำหรับนักบริ หำรระดับสู ง 23
5,363,002 หุ ้น (1.219%)
น้องชำย : นำยสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น
นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นายซื อลุ๋น กัว
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น
ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำร
66 ปี , ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 ธันวำคม 2537
Diploma Shu The Junior College of Technology
2531 – 2532 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยกำรตลำด บริ ษทั แพนโอเวอร์ ซีส (ไทยแลนด์) จำกัด
2519 – 2532 ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยจัดซื้ อ ADI GROUP (Taiwan)
ไม่มี
ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนำกรรมกำรสมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program – Class 65/2007
5,366,980 หุ ้น (1.220%)

นางสาวยูนเวน เฉิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด
ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น
ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำร
43 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 12 กรกฎำคม 2562
Carnegie Mellon University PA, USA
Owner Fay Cuisine Italian Restaurant, Taipei

ไม่มี

ไม่มี
Director Certification Program – 284/2019
ไม่มี
ไม่มี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นายวิวัฒน์ วงษ์ เจริ ญสิ น
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำร
49 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 27 เมษำยน 2560
ปริ ญญำโท คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ปริ ญญำตรี คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
อนุ ปริ ญญำ Martin College Business and Technology Training, Australia
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ซี เอส ยูนิเทล เทคโนโลยี จำกัด
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั ซี เอส รับเบอร์ อินดัสทรี จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั แมนวูด อินเตอร์ เทรด จำกัด
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริ หำร บริ ษทั เจริ ญสิ นโฮลดิ้ง จำกัด
ประธำนคณะกรรมกำรบริ หำร บริ ษทั จิ นดง ซี เอส รับเบอร์ จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ นธำนี จำกัด
ประธำนกรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ นคอนโดทำวน์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อุตสำหกรรมฟอกหนังเจริ ญสิ น จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ น แอสเสท จำกัด, กรรมกำร บริ ษทั เจริ ญสิ น พัฒนำ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั แสงบูรพำ รับเบอร์ จำกัด,กรรมกำร บริ ษทั กะตะ ตลำดสวน จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั โรงงำนฟอกหนังเจริ ญสิ น จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ไทย เทคนิ คคอล นันวูเว่น จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ไอบี รี ไซเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ซันไซน์ พลำสติก โปรดักส์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ซี เอส มิตซู ฟูกุ ลิลำสโตเมอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ดิ กนิ ต้ ี อินเตอร์ เนชัน่ แนล จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั ฟูรำโน่ แอร์ จำกัด, กรรมกำร บริ ษทั มิตรนิ ยม (แมนวูด) จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั มิมิ อินดัสเทรี ยล จำกัด, กรรมกำร บริ ษทั วี ที บรำเดอร์ จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อิเกิ้ล เคมีคอล อินดัสตรี จำกัด
กรรมกำร บริ ษทั อีสเทิ ร์น ไฟเบอร์ โปรดักส์ จำกัด
ไม่มี
ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนำกรรมกำร
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
Board Nomination & Compensation Program (BNCP 4/2018)
Director Accreditation Program (DAP) 59/2006
28,837,502 หุ ้น (6.556%)
พี่ชำย : นำยสุ วชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น นำยภูวสิ ษฏ์ วงษ์เจริ ญสิ น นำยกิ ติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นำยสุ พพัต อ่องแสงคุณ
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
59 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 12 ตุลำคม 2559
ปริ ญญำโท Master of Business Administration (Finance) สถำบัน Westcoast
University U.S.A.
ปริ ญญำตรี Bachelor of Science (Business Administration) สถำบัน Pepperdine
University U.S.A.
กงสุ ล (ฝ่ ำยกำรพำณิ ชย์) สถำนกงสุ ลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ผูอ้ ำนวยกำรระดับสู ง
กรมส่ งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
รองอธิ บดี กรมส่ งเสริ มกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
ที่ ปรึ กษำกำรพำณิ ชย์ กระทรวงพำณิ ชย์
ผูต้ รวจรำชกำร กระทรวงพำณิ ชย์
รองปลัดกระทรวงพำณิ ชย์
ไม่มี
Financial Statements for Directors (FSD) 39/2019
Director Certification Program – 234/2017
วิทยำลัยป้ องกันรำชอำณำจักร ปี 2555
ไม่มี
ไม่มี

86

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
พล.ต.ท. ชยุต ธนทวีรัชต์
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น
การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำรอิสระ
64 ปี ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 13 พฤษภำคม 2562
รัฐประศำสนศำสตร์ บณ
ั ฑิต (รป.บ.) จำกโรงเรี ยนนำยร้อยตำรวจ
นิ ติศำสตร์ บณ
ั ฑิต (น.บ.) จำกมหำวิทยำลัยสุ โขทัยธรรมำธิ รำช
รัฐศำสตร์ มหำบัณฑิต (บริ หำรรัฐกิ จ) ร.ม. มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2559 – ปั จจุบนั ข้ำรำชกำรบำนำญ
2558 – 2559 หัวหน้ำ จเรตำรวจ (สบ 8)
2557 – 2558 จเรตำรวจ (สบ 8)
2556 – 2557 รองผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจนครบำล
2550 – 2556 รองผูบ้ ญ
ั ชำกำรตำรวจภูธรภำค 1
ไม่มี
Director Accreditation Program (DAP) 162/2019
ไม่มี
ไม่มี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
อายุ
คุณวุฒิการศึ กษาสู งสุ ด

ประสบการณ์ ทางาน
ตาแน่ งในบริ ษัทอื่ น

ตาแหน่ งในบริ ษัทจดทะเบียนอื่ น
การอบรบหลักสู ตรกรรมการและ
ประวัติการอบรมอื่ น

การถื อครองหุ้นในบริษัท
ณ 31 ธันวาคม 2562
ความสั มพันธ์ ทางครอบครั ว
ระหว่ างกรรมการ/ผู้บริ หาร

กรรมกำรอิสระ
50 ปี , ได้รับกำรแต่งตั้งเป็ นกรรมกำรบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 18 มกรำคม 2554
ปริ ญญำเอก สำขำบัญชี หลักสู ตรนำนำชำติ
ปริ ญญำโท สำขำบัญชี คณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ปริ ญญำตรี สำขำบัญชี คณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบัญชี มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
2558 – ปั จจุบนั ผูส้ อบบัญชี บริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จำกัด
2560 – 2561 ประธำนเจ้ำหน้ำที่ กำรเงิ น
บริ ษทั บำงปะกง เทอร์ มินอล จำกัด (มหำชน)
2556 – 2558 อำจำรย์ประจำ สำขำบัญชี คณะบริ หำรธุ รกิ จและเศรษฐศำสตร์
มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ
2552 – ปั จจุบนั อำจำรย์พิเศษ สำขำวิชำบัญชี คณะพำณิ ชยศำสตร์ และกำรบัญชี
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
ไม่มี
มำตรฐำนบัญชี และมำตรฐำนกำรสอบบัญชี สภำวิชำชี พบัญชี ปี 2019
รวม 64 ชัว่ โมง ผูส้ อบบัญชี อนุ ญำต
ประกำศนี ยบัตรหลักสู ตรพัฒนำกรรมกำร
สมำคมส่ งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษทั ไทย
Director Accreditation Program (DAP) BJC/2004
Director Certification Program (DCP) 88/2007
Audit Committee Program (ACP) 18/2007
หลักสู ตร Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 03/2008
Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 15/2012
How to Measure the Success of Corporate Strategy (HMS) 03/2013
Chartered Director Class (CDC) 08/2014
หลักสู ตร Boardroom Success through financing and Investment (BFI) 5/2018
ไม่มี
ไม่มี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
การถือครองหุ้นของคณะกรรมการบริษัท

ลาดับ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

ชื่ อ-สกุล
นำยสุวชั ชัย วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นำย ซือ ลุ๋น กัว
คู่สมรส
บุตร
นำยภูวสิ ษฎ์ วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นำยกิติชยั วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นำยวิวฒั น์ วงษ์เจริ ญสิ น
คู่สมรส
บุตร
นำงสำวยุน เวน เฉิ น
คู่สมรส
บุตร
นำยสุพพัต อ่องแสงคุณ
คู่สมรส
บุตร
พลตำรวจโทชยุต ธนทวีรัชต์
คู่สมรส
บุตร
ดร. มงคล เหล่ำวรพงศ์
คู่สมรส
บุตร

31 ธันวาคม
2561
21,556,458
235,200
5,366,980
19,822,288
1,663,200
4,940,302
630
35,739,060
-
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จานวนหุ้น
การซื้อขายระหว่ างปี
ซื้อเพิม่
จาหน่ าย/โอน
7,088,970
7,485,147
422,700
3,000
6,901,588
-

31 ธันวาคม
2562
14,467,488
235,200
5,366,980
12,337,141
1,663,200
5,363,002
3,630
28,837,502
-

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ
ของบริษท
ั ย่อย

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย / บริ ษทั ร่ วม
ข้อมูลการดารงตาแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอานาจควบคุม
ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั ฯ มีบริ ษทั ร่ วม จานวน 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 จากัด (ILN)
1. / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ
// = กรรมการบริ หาร
2. บริ ษทั ที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ของประกาศนี้
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายใน

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562
รำยละเอียดเกีย่ วกับหัวหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน
ชื่อ
อายุ
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาววลัยรัตน์ ศิลป์ ชีวะกิจจา
47 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

ประสบการณ์ทางาน

2553 – 2559
2545 – 2552
2539 – 2544

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงาน Back Office
บริ ษทั แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จากัด
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี-การเงิน
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
หัวหน้าสานักกรรมการผูจ้ ดั การ.
บริ ษทั เจริ ญสิ น โฮลดิ้ง จากัด
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกีย่ วกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สน
ิ

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562
รำยละเอียดเกีย่ วกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์ สิน
-ไม่ ม-ี
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เอกสารแนบ 5
แนบอืน
่ ๆ

แบบ 56 – 1 ประจำปี 2562
รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
เรี ยน ท่านผูถ้ ือหุน้
คณะกรรมการตรวจสอบของ บริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งขึ้นตามมติคณะกรรมการบริ ษทั
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 3 ท่าน คือ นายสุพพัต อ่องแสงคุณ เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ พล.ต.ท. ชยุต
ธนทวีรัชต์ และ ดร.มงคล เหล่าวรพงศ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนางสาวลัยรัตน์ ศีลปชีวกิจจา ผูอ้ านวยการฝ่ าย
ตรวจสอบภายใน เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั และตามกฏบัตรของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยให้ความสาคัญกับการกาหนดโครงสร้างและกระบวนการทางานที่เป็ นระบบ การสอบทานให้
บริ ษทั มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลที่ดี มีระบบการบริ หารความเสี่ ยงที่เพียงพอ และมีการระบบควบคุมภายในที่มี
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่ องต่าง ๆ โดยมีขอ้ สรุ ป
ดังต่อไปนี้
1. การสอบทานงบการเงิ นรายไตรมาสและประจาปี ก่ อ นเสนอให้ค ณะกรรมการบริ ษ ัทฯ พิ จารณาอนุ ม ัติ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญกับการปฏิ บัติตามมาตรฐานการบัญชี ที่เป็ นที่ ยอมรับโดยทัว่ ไป การ
เปิ ดเผยข้อ มู ล อย่า งเพี ย งพอ โดยเฉพาะรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และรายการที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์
2 การสอบทานระบบการควบคุ มภายในและงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการ
ประเมินระบบควบคุมภายใน มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อ
การดาเนิ นธุ รกิ จ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็ นของผูส้ อบบัญชี ที่รายงานว่า ไม่พบประเด็นปั ยหาหรื อข้อบกพร่ องที่
เป็ นสาระสาคัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงินบริ ษทั
สาหรั บงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายในได้สอบทานแผนการตรวจสอบประจาปี การ
ปฏิ บตั ิ งานตาม ผลการตรวจสอบของฝ่ ายตรวจสอบภายใน โดยให้ขอ้ แนะนาและติดตามแก้ไขในประเด็นที่ มี
นัยสาคัญเพื่อก่อให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
3 ทบทวนกฎบัต รของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จ ารณาทบทวนกฎบัต ร
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษ ัทฯ เพื อพิ จารณาปรั บปรุ งและแก้ไขเกี่ ย วกับคุ ณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และ
อานาจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิ บตั ิกบั หลักการกากับกิจการ
ที่ดี และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ ตลาด
หลักทรัพย์
4 ทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการ นโยบายประมวลจริ ยธรรมธุรกิจ นโยบายเผยแพร่ ขอ้ มูล นยบายการต่อต้าน
คอร์ รัปชั่น นโยบายการให้ความคุ ม้ ครองผูใ้ ห้ขอ้ มูลและการสอบสวนเรื่ องร้ องเรี ยน เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ปฏิ บตั ิงาน และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
5 จัดให้มี การประเมิ น ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ แสดงให้เห็ น ว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้
ปฏิ บัติ ห น้า ที่ ค รบถ้ว นตามที่ ไ ด้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษ ัท และมี ก ารปฏิ บัติ ง านที่ สอดคล้อ งกับ
แนวทางปฏิบตั ิที่ดี
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6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรื อรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริ ษทั ฯ เพื่อพิจารณาให้
เป็ นไปตามกฎหมาย และกฎระเบียบตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกาหนด
เพื่อให้มน่ั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล โปร่ งใส และมีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และเป็ นประโยชน์
สูงสุดต่อบริ ษทั ฯ ด้วยเงื่อนไขและราคาที่สมเหตุสมผล ดังเช่นที่ทากับบุคคลภายนอกทัว่ ไป
7. การพิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมการ
บริ ษทั ให้แต่งตั้งและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563 โดยพิจารณาและจากประสบการณ์ ความรู ้
ความสามารถ ความเป็ นอิสระ และค่าสอบบัญชีที่สมเหตุสมผล และได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริ ษทั
เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี เพื่อแต่งตั้ง บริ ษทั ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จากัด โดย
นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7195 และ/หรื อ นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ หมายเลข 4387 และ/หรื อ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิ ทธิ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 12261 และ/หรื อ นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 12258 และ/หรื อ นางสาว
รวิษฏา วาดวารี ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12026 เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2563
โดยสรุ ปภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างอิสระ โดยใช้ความรู ้ความสามารถ และความ
ระมัดระวังรอบคอบ ตลอดจนให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ตอ่ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยอย่าง
เท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายงานทางการเงินของบริ ษทั มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินและตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มี
ความมุ่งมัน่ ในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของบริ ษทั อย่างมีคุณภาพ อีกทั้งได้ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการ
ดาเนินงานภายใต้ระบบการกากับดูแลกิจการที่มีประสิ ทธิผล โปร่ งใสและเชื่อถือได้ รวมทั้งมีระบบการควบคุมภายในและ
การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษทั ซีพีแอล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)

(นายสุพพัต อ่องแสงคุณ)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

94

